
 

  

Bijlage VIII 

Achtergrondrapport Ecologie 

 
MER Rotterdamsebaan 
2013 
 



 

 2 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
MER Rotterdamsebaan 
Achtergronddocument Ecologie 
 
projectnr. 258633 
revisie 2.0 
mei 2013 
 

 
 

 
 
Auteur(s) 
 

 
 
 
 
 

Opdrachtgever 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

datum vrijgave  beschrijving revisie 2.0  goedkeuring  vrijgave 

mei 2013  Definitief  Drs. T. Artz  
D. van de 
Wetering 

 

Drs. C. (Christel) Schellingen 
Ing. R. Wolf MSc 
M. Beterams MSc 

Gemeente Den Haag 
Gemeente Leidschendam-Voorburg 
Gemeente Rijswijk 
  



MER Rotterdamsebaan: achtergrondrapport Ecologie 
Projectnr. 258633 
mei 2013 , revisie 2.0 

  blad 2 van 88 
 

 

 

             Inhoud 
 

blz. 

1 Inleiding .............................................................................................................. 4 
1.1 Aanleiding ............................................................................................................................ 4 
1.2 Doel ..................................................................................................................................... 5 
1.3 Leeswijzer ............................................................................................................................ 5 

2 Beleidskader ........................................................................................................ 6 
2.1 Internationaal en Europees beleid ....................................................................................... 6 
2.1.1 Internationale verdragen ..................................................................................................... 6 
2.1.2 Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn ........................................................................... 6 
2.1.3 Biodiversiteitsbeleid Europa ................................................................................................. 6 
2.2 Nationaal beleid ................................................................................................................... 7 
2.2.1 Beschermde gebieden volgens de Natuurbeschermingswet 1998 ........................................ 7 
2.2.2 Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ........................................................................................ 7 
2.2.3 Flora- en faunawet ............................................................................................................... 8 
2.2.4 Rode lijst-soorten ................................................................................................................. 9 
2.3 Provincie Zuid-Holland ....................................................................................................... 10 
2.3.1 Compensatiebeginsel Zuid-Holland (herziening 2012) ........................................................ 10 
2.3.2 Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2013 (vastgesteld 2012) .................................................. 12 
2.3.3 Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland’ (herziening 2012) ..................................................... 12 
2.4 Gemeente Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg ................................................ 12 

3 Voorgeschiedenis ............................................................................................... 16 

3.1 MER Trekvliettracé 2007 .................................................................................................... 16 
3.2 Trechteringsdocument ....................................................................................................... 16 

4 Voorgenomen ingreep........................................................................................ 18 

4.1 Aanleiding .......................................................................................................................... 18 
4.2 Werkzaamheden Rotterdamsebaan ................................................................................... 19 
4.3 Referentiesituatie .............................................................................................................. 20 

5 Huidige situatie .................................................................................................. 21 

5.1 Inleiding ............................................................................................................................. 21 
5.2 Natura 2000-gebieden ....................................................................................................... 22 
5.3 EHS..................................................................................................................................... 26 
5.4 Beschermde en Rode Lijst soorten ..................................................................................... 29 
5.4.1 Flora ................................................................................................................................... 29 
5.4.2 Vleermuizen ....................................................................................................................... 31 
5.4.3 Muizen en spitsmuizen ....................................................................................................... 33 
5.4.4 Overige zoogdieren ............................................................................................................ 33 
5.4.5 Broedvogels ....................................................................................................................... 33 
5.4.6 Amfibieën .......................................................................................................................... 37 
5.4.7 Vissen ................................................................................................................................. 37 
5.4.8 Libellen .............................................................................................................................. 39 
5.4.9 Dagvlinders ........................................................................................................................ 40 
5.4.10 Samenvatting ..................................................................................................................... 41 



MER Rotterdamsebaan: achtergrondrapport Ecologie 
Projectnr. 258633 
mei 2013 , revisie 2.0 

  blad 3 van 88 
 

 

 

5.5 Groen in de wijk ................................................................................................................. 41 
5.6 Biodiversiteit ...................................................................................................................... 44 

6 Beoordelingsmethodiek ..................................................................................... 45 
6.1 Beoordelingskader MER ..................................................................................................... 45 
6.2 Toelichting beoordeling groen in de wijk ........................................................................... 46 
6.3 Toelichting beoordeling EHS .............................................................................................. 46 
6.4 Toelichting beoordeling Flora- en faunawet en Rode lijst soorten ..................................... 48 
6.5 Toelichting beoordeling Natura 2000 ................................................................................. 48 
6.6 Toelichting beoordeling biodiversiteit ................................................................................ 49 

7 Effectbeschrijving ............................................................................................... 50 
7.1 Groen in de wijk ................................................................................................................. 50 
7.2 EHS..................................................................................................................................... 51 
7.2.1 Directe aantasting: effect op omvang ................................................................................ 52 
7.2.2 Indirecte aantasting: effect op samenhang ........................................................................ 52 
7.2.3 Indirecte aantasting: effect op kwaliteit ............................................................................ 52 
7.3 Flora- en faunawet ............................................................................................................. 57 
7.3.1 Flora ................................................................................................................................... 57 
7.3.2 Vleermuizen ....................................................................................................................... 58 
7.3.3 Muizen en spitsmuizen en overige zoogdieren ................................................................... 60 
7.3.4 Broedvogels ....................................................................................................................... 61 
7.3.5 Amfibieën .......................................................................................................................... 62 
7.3.6 Vissen ................................................................................................................................. 62 
7.3.7 Libellen en vlinders ............................................................................................................. 63 
7.3.8 Effecten Binckhorstlaan, golfbaan, parkeerplaats Drievliet. .............................................. 63 
7.3.9 Samenvatting Beoordeling Flora- en faunawet en rode lijstsoorten ................................... 65 
7.4 Natura 2000 ....................................................................................................................... 65 
7.5 Biodiversiteit ...................................................................................................................... 65 
7.6 Overzicht beoordelingen natuur ........................................................................................ 67 

8 Mitigerende maatregelen en zorgplicht .............................................................. 68 

8.1 Inleiding ............................................................................................................................. 68 
8.2 Uitwerking mitigatieopgave ............................................................................................... 69 
8.3 Zorgplicht ........................................................................................................................... 70 
8.4 Aanvullende maatregelen .................................................................................................. 71 
8.4.1 Zwaar beschermde soorten ................................................................................................ 71 
8.4.2 Matig beschermde soorten ................................................................................................ 71 
8.4.3 Kansen voor biodiversiteit .................................................................................................. 72 

9 Leemten in kennis en aanzet evaluatieprogramma ............................................. 76 

10 Bronnen ............................................................................................................. 77 

Bijlagen 

1. Onderzoek Buro Bakker 
2. Verschillen Buro Bakker en achtergrondrapport natuur Rotterdamsebaan 
3. Verslag aanvullend terreinbezoek 
4. Zorgprotocol 



MER Rotterdamsebaan: achtergrondrapport Ecologie 
Projectnr. 258633 
mei 2013 , revisie 2.0 

  blad 4 van 88 
 

 

 

 

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 Centrumring aangegeven. De 
voorgenomen ontwikkelingen doorsnijden drie deelgebieden: Binckhorst, Vlietzone en Knooppunt 
Ypenburg. 
 
  
 

 
Figuur 1-1: Tracé Rotterdamsebaan 

 
Het deelgebied Binckhorst bestaat vrijwel geheel uit terreinen met de functie industrie of bedrijvigheid 
met zand en puin als ondergrond. De Vlietzone betreft een groenzone. Het gebied is verder overwegend 
onbebouwd met een combinatie van slotenrijke weilanden, een golfbaan met diverse waterpartijen en 
bossages en een strook volkstuinen. Op het golfterrein Leeuwenbergh zijn grote waterpartijen en enig 
reliëf gecreëerd. Bos van enige omvang is te vinden rondom enkele villa's aan de Trekvliet. Op het 
knooppunt Ypenburg liggen enkele waterpartijen en sloten. De rest van het terrein bestaat voornamelijk 
uit grasland. Aan de westkant van het knooppunt ligt een klein bosje. De aanwezige beschermde 
soorten én beschermde gebieden (Natura 2000, EHS) in de ruime omgeving van het tracé worden in het 
kader van het MER Rotterdamsebaan beschreven en getoetst.  
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1.2 Doel 

Het algemene doel van een m.e.r.-procedure is om het milieubelang vroegtijdig en volwaardig in de 
plan- en besluitvorming te betrekken. Het milieueffectrapport (MER) geeft inzicht in de (mogelijke) 
milieueffecten van de Rotterdamsebaan. Door deze milieueffecten in een vroeg stadium in beeld te 
brengen is het mogelijk om verschillende alternatieven af te wegen en keuzes te maken. Hierdoor krijgt 
het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. Een belangrijk onderdeel van de 
milieueffecten bij de Rotterdamsebaan zijn de effecten op de aanwezige natuurwaarden in en nabij het 
plangebied.   
 
Doel achtergronddocument ecologie 
Het achtergronddocument:  

 Geeft inzicht in de (mogelijke) effecten op de omliggende Natura 2000-gebieden; 

 Geeft inzicht in de (mogelijke) effecten op de beschermde gebieden in het kader van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS); 

 Geeft inzicht in de (mogelijke) effecten op soorten welke zijn beschermd in het kader van de Flora- 
en faunawet; 

 Geeft inzicht in de (mogelijke) effecten op groen in de wijk en de gemeentelijke groenstructuren; 

 Draagt mogelijkheden en kansen aan om de biodiversiteit in het zoekgebied te vergroten. 
 

1.3 Leeswijzer 

Het achtergronddocument is als volgt opgebouwd: 

 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de relevante beleidskaders welke betrekking hebben op natuur; 

 In hoofdstuk 3 wordt de voorgeschiedenis beschreven; 

 In hoofdstuk 4 wordt de voorgenomen ingreep beschreven;  

 In hoofdstuk 5 is de beoordelingsmethodiek die voortkomen uit de verschillende beleidskaders van 
de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000), Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de Flora en 
faunawet, de Rode lijstsoorten en de gemeentelijke groenstructuren;   

 In hoofdstuk 6 zijn de aanwezige natuurwaarden (flora en fauna) in de huidige situatie beschreven; 

 In hoofdstuk 7 vindt de effectbeschrijving op de aanwezige natuurwaarden plaats, waarbij 
onderscheid gemaakt is tussen Natura 2000-gebieden, EHS-gebieden, gemeentelijk 
groenstructuren, Flora- en faunawet en de Rode Lijstsoorten; 

 In hoofdstuk 8 zijn conclusie getrokken; 

 In hoofdstuk 9 zijn de leemten in kennis en een aanzet tot evaluatie en monitoring beschreven; 

 In hoofdstuk 10 zijn de gebruikte bronnen weergegeven.  
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2 Beleidskader 

2.1 Internationaal en Europees beleid 

2.1.1 Internationale verdragen 

De eerste wereldwijde afspraken op het gebied van biodiversiteit vonden plaats in de Convention on 
Biological Diversity (CBD) in 1992. In 2000 is het Cartagena Protocol on Biodiversity vastgesteld, waarin 
de afspraken werden gespecificeerd. In 2002 is wereldwijd afgesproken dat in 2010 het verlies aan 
biodiversiteit significant lager moest zijn dan in 2002. In Aichi, Japan in 2010 is afgesproken dat de 
snelheid van het verlies aan biodiversiteit in 2020 op zijn minst is gehalveerd en waar mogelijk tot nu 
gereduceerd, samen met een aantal minder specifieke doelen:  

 Doel A: het aanpakken van onderliggende doelen van biodiversiteitsverlies door biodiversiteit een 
centraal thema te laten zijn voor overheid en samenleving; 

 Doel B: verminderen van de directe druk op biodiversiteit en promoten van duurzaamheid; 

 Doel C: verbeteren van de staat van biodiversiteit door het beschermen van ecosystemen, soorten 
en genetische diversiteit;  

 Doel D: verbeteren van de voordelen voor iedereen van biodiversiteit en ecosysteemdiensten; 

 Doel E: verbeteren van implementatie door ‘participatory planning’, kennismanagement en 
capaciteitsopbouw. 

 
In 2012 is dit doel herbevestigd. Nederland heeft, als lid van de Europese Unie, deze afspraken 
ondertekend. 
 

2.1.2 Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

De Europese Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) en Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/33/EEG) hebben tot 
doel de bescherming van (vogel)soorten en hun natuurlijke habitats. Elke lidstaat is verplicht om 
speciale beschermingszones (SBZ’s) aan te wijzen, die samen één Europees netwerk van natuurgebieden 
vormen: “Natura 2000”. Tot voor kort speelde de Vogel- en Habitatrichtlijn een belangrijke rol in het 
Nederlandse rechtssysteem. Het beschermingsregime van artikel 6 Habitatrichtlijn, dat ook voor de 
Vogelrichtlijn gold, had namelijk rechtstreekse werking. Dit betekent dat Nederlandse burgers het 
handelen in strijd met de bepalingen uit artikel 6 van de Habitatrichtlijn bij de Nederlandse rechter 
konden aanvechten. Met de implementatie van de bepalingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn in onze 
nationale wetgeving is een einde gekomen aan de rechtstreekse werking van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. De soortenbescherming is nu verankerd in de Flora- en faunawet, de 
gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 1998. 
 

2.1.3 Biodiversiteitsbeleid Europa 

In de jaren negentig heeft de EU de afspraken en het Cartagena Protocol via diverse besluiten 
geïmplementeerd. Onder andere CITES en CMS (Convention on Migratory Species) komen hieruit voort. 
De EU heeft zich recent tevens gecommitteerd aan de afspraken die gemaakt zijn in Aichi, waaronder 
halvering van de snelheid van het verlies aan biodiversiteit. Om dat doel te halen wordt bestaande 
wetgeving versterkt en worden nieuwe biodiversiteitsinitiatieven (regelgeving en projecten) ontwikkeld.  
De basis van het Europese beleid ter bescherming van de biodiversiteit is het internationale Natura 
2000-netwerk, via de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Ook Europese subsidieregelingen als LIFE+ 
focussen vaak op biodiversiteit. Verder heeft de Europese Commissie in 2011 de ‘Biodiversiteitsstrategie 
2020’ vastgesteld, welke in 2012 door het Europees Parlement is geadopteerd. Deze strategie gaat 
verder dan alleen het overnemen van de doelen van Aichi (het stoppen van het verlies aan biodiversiteit 
in 2010), maar bevat ook een visie voor 2050, welke luidt dat de Europese biodiversiteit beschermd en 
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hersteld is op een wijze dat catastrofale veranderingen als gevolg van biodiversiteitsverlies zijn 
vermeden. De strategie zal in de loop van de tijd worden geïmplementeerd in andere sectorale 
wetgeving. 

2.2 Nationaal beleid 

2.2.1 Beschermde gebieden volgens de Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet biedt de juridische basis voor de aanwijzing van en de vergunningverlening 
met betrekking tot te beschermen natuurgebieden. Hierbij worden drie typen gebieden onderscheiden: 

 Natura 2000-gebieden. Dit zijn de gebieden die zijn aangewezen als Speciale Beschermingszone 
(Natura 2000-gebied) in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn; 

 Beschermde natuurmonumenten. Dit zijn de gebieden die onder de oude 
Natuurbeschermingswet waren aangewezen als Staatsnatuurmonument of Beschermd 
natuurmonument. De status van Beschermd natuurmonument vervalt als een gebied tevens 
deel uitmaakt van een Natura 2000 gebied en heeft de instandhoudingdoelstelling van het 
Natura 2000-gebied, voor het gedeelte waarop de aanwijzing tot natuurmonument zag, mede 
betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de ontwikkeling van het 
natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied zoals bepaald in de 
vervallen aanwijzing; 

 Gebieden die de minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere 
internationale verplichting zoals wetlands. 

 
In de Natuurbeschermingswet 1998 zijn de bepalingen van de Vogelrichtlijnen de Habitatrichtlijn ten 
aanzien van gebiedsbescherming geïmplementeerd. Voor vogelsoorten van bijlage I, voor vogels die 
geregeld in ons land voorkomen en voor soorten van bijlage 2 van de Habitatrichtlijn zijn beschermde 
gebieden (Natura 2000-gebieden) aangewezen (EL&I). Voor deze soorten moeten speciale 
beschermingsmaatregelen worden getroffen. Eén van deze maatregelen is het aanwijzen van 
beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden). De Natuurbeschermingswet is van toepassing op deze 
gebieden.  
 
Volgens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet geldt voor projecten die, gelet op de 
instandhoudingsdoelstelling voor een Natura 2000 gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats van 
soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen, rekening moet worden gehouden met de gevolgen die het 
project kan hebben voor het gebied en met het voor dat gebied vastgestelde beheerplan. Conform 
artikel 19 j van de Natuurbeschermingswet geldt dat ook voor plannen. 
 

2.2.2 Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

Een belangrijk instrument voor de realisatie van de biodiversiteitdoelstellingen is de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een netwerk van natuurgebieden, agrarische beheersgebieden en 
verbindingszones. Hierbinnen kan de uitwisseling van soorten plaatsvinden en wordt de instandhouding 
van de biodiversiteit ondersteund. De landelijke doelstellingen voor de EHS zijn verder uitgewerkt in de 
Nota Ruimte (2004) en de Agenda Vitaal Platteland (2004).  
 
Elke provincie heeft van het Rijk een taakstelling meegekregen om voor 2018 nieuwe natuur te 
realiseren en de huidige natuur te behouden. Om de doelstellingen te kunnen bereiken worden 
natuurgebieden veiliggesteld door middel van wetgeving, verwerving, inrichting en beheer en worden 
sommige landbouwgronden natuurvriendelijk beheerd. De EHS bestaat uit bestaande natuurgebieden 
(zoals duinen, heiden, bossen, landgoederen), nieuwe natuur op landbouwgrond en agrarische gebieden 
die zodanig beheerd worden dat natuur- en landschapswaarden worden behouden en versterkt.  
 
Herijking EHS 
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Het kabinet wil vanwege bezuinigingen de Ecologische Hoofdstructuur herijkt realiseren en de 
verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid verder decentraliseren naar de provincies. Daarom worden 
de provincies vanaf 2014 verantwoordelijk voor de EHS. Tijdens het kabinet Rutte-Verhagen is het 
jaartal waarin de herijkte EHS klaar dient te zijn opgeschoven van 2018 tot 2021. In het regeerakkoord 
van 29 oktober 2012 herstelt het nieuwe kabinet de ambitie om te komen tot een robuust netwerk van 
natuurgebieden. Daarbij zet het kabinet in op een robuuste EHS, waarbij de internationale doelen 
leidend zijn. Het kabinet wil in overleg met betrokkenen, in het bijzonder met de provincies als 
gebiedsregisseur, afspraken maken over het tempo, tijdpad, de begrenzing van de EHS en de inzet van 
middelen. 

2.2.3 Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet, die in april 2002 in werking is getreden, beschermt een groot aantal planten- en 
diersoorten (waaronder vrijwel alle gewervelde dieren en een aantal planten). In artikel 8 t/m 12 van de 
Flora- en faunawet is opgenomen welke handelingen niet toegestaan zijn. De voorgenomen 
ontwikkelingen kunnen in sommige situaties strijdig zijn met de verbodsbepalingen uit de Flora- en 
faunawet. In sommige gevallen is het mogelijk het plan zo uit te voeren dat overtreding van de 
genoemde verbodsbepalingen niet aan de orde is (zie verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet). 
 
Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, moet een ontheffing aangevraagd worden, die alleen onder 
bepaalde voorwaarden kan worden verstrekt. 
 
Verbodsbepalingen Flora- en faunawet 
Artikel 8.  Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te 

plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te  
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Artikel 9.  Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, 
te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10.  Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 
opzettelijk te verontrusten. 

Artikel 11.  Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 
van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te 
vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

Artikel 12.  Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.  

 
In een aantal gevallen is het mogelijk vrijstelling of ontheffing te verkrijgen voor het overtreden van de 
verbodsbepalingen uit artikel 8 tot en met 12. Dit is afhankelijk van het niveau van de bescherming van 
de aanwezige beschermde soorten en van het type handeling. In een Algemene Maatregel van Bestuur 
zijn voor 3 tabellen met soorten en alle vogels verschillende beschermingsregimes vastgesteld. Per 
ingreep, tabel en verbodsbepaling is vastgesteld of een vrijstelling geldt, of voor de vrijstelling volgens 
een vastgestelde en goedgekeurde gedragscode gewerkt moet worden of dat ontheffing aangevraagd 
moet worden (zie figuur 7-1). 
 
Voor soorten van tabel 2 geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling voor artikel 8 t/m 12 mits 
activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van EL&I goedgekeurde gedragscode. 
Deze gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor  
goedkeuring. Een initiatiefnemer mag gebruik maken van door anderen opgestelde en goedgekeurde 
gedragscodes. Zolang de aanvrager niet beschikt over een gedragscode zal ook voor tabel 2 soorten via 
een lichte toets een ontheffing aangevraagd moeten worden. In een lichte toets dient aangetoond te 
worden dat het voortbestaan van de soort niet in gevaar komt.  
 
Voor soorten van tabel 3 is bij een ruimtelijke ontwikkeling via een uitgebreide toets een ontheffing 
nodig. Een ontheffingsaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan drie criteria: 
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1.  er is sprake van een bij de wet genoemd belang (onder andere uitvoering van werkzaamheden in het 
kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling); 

2.  er is geen variant; 
3.  doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen 

de zogenaamde uitgebreide toets.  
 
De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet voldaan zijn). Tot tabel 3 behoren 
alle soorten van de Europese Habitatrichtlijn aangevuld met soorten die in Nederland kwetsbaar en 
zeldzaam zijn. Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 t/m 3 van de Flora- en faunawet; alle vogels zijn in 
Nederland gelijk beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of 
verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord zijn verboden.   
 
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Verblijfplaatsen van 
vogels, die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt 
aantal soorten bewoont het nest permanent of keer elk jaar terug naar hetzelfde nest. Deze soorten 
staan vermeld in categorie 1 t/m 4 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' 
(Ministerie van EL&I, 2009). Indien de werkzaamheden effect hebben op deze soorten is een ontheffing 
nodig. Voor vogels kan alleen een ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang uit de 
Vogelrichtlijn. Dit zijn:  

 bescherming van flora en fauna (b);  

 veiligheid van het luchtverkeer (c);  

 volksgezondheid of openbare veiligheid (d). 
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. 
Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik zijn alleen tijdens het broedseizoen beschermd. Voor deze 
soorten

1
 is geen ontheffing nodig, indien werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden of 

maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat deze soorten zich vestigen tijdens het broedseizoen. 
Buiten het broedseizoen mag van deze soorten het nest worden verplaatst of verwijderd.  

2.2.4 Rode lijst-soorten  

Soorten zijn opgenomen in Rode lijsten als ze worden bedreigd in hun voortbestaan. Deze 
lijsten omvatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en 
dieren in Nederland, verdeeld over achttien soortgroepen. Maatgevend voor plaatsing op 
deze lijst is mede de mate van afname van een soort in de afgelopen jaren. De Rode lijst 
biedt echter geen bescherming zoals de Flora- en faunawet dat doet. Voor het Ministerie van 
LNV zijn de Rode lijsten mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. Het Ministerie 
streeft ernaar dat een volgende Rode lijst, die per soortgroep elke tien jaar verschijnt, 
kleiner zal zijn dan de huidige lijst. Hiertoe stimuleert het Ministerie dat bij bescherming en 
beheer van gebieden rekening wordt gehouden met de Rode lijst-soorten, en dat zo nodig en 
zo mogelijk aanvullende soortgerichte maatregelen zullen worden genomen. Van de verschillende 
overheden en terreinbeherende organisaties mag worden verwacht dat zij bij beleid en 
beheer rekening houden met de Rode lijsten (Ministerie van LNV, 2004). In de Rode lijst 
worden diverse categorieën onderscheiden: 

 ernstig bedreigd (EB): zeer sterk afgenomen en nu zeer zeldzaam; 

 bedreigd (BE): sterk afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam, of zeer sterk afgenomen en 
nu zeldzaam; 

 kwetsbaar (KW): matig afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk 
afgenomen en nu vrij zeldzaam; 

                                                                 
1
 Een deel van deze soorten zijn ondergebracht in categorie 5 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde 

vogelnesten' (Ministerie van EL&I, 2009). Hoewel het onderbrengen van deze soorten op deze lijst anders doet 
vermoeden is de vaste rust- en verblijfplaats van deze vogels niet jaarrond beschermd. Dit betreffen namelijk vogels 
die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor gebroed hebben of de directe omgeving 
daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders 
te vestigen. 



MER Rotterdamsebaan: achtergrondrapport Ecologie 
Projectnr. 258633 
mei 2013 , revisie 2.0 

  blad 10 van 88 
 

 

 

 gevoelig (GE): stabiel of toegenomen maar zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk afgenomen, 
maar nog algemeen. 

 

2.3 Provincie Zuid-Holland 

Het provinciale beleid is gericht op het bevorderen en in stand houden van natuurwaarden en van 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Gestreefd wordt naar een toename van de oppervlakte 
en naar een verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap. Hierbij gaat het zowel over natuur in 
natuurgebieden, als om het stimuleren van natuur- en landschapswaarden daar buiten. Daarnaast wil de 
provincie het duurzaam beheer van de groene ruimte bevorderen door o.a. een betere afstemming 
tussen natuur-, landschap- en recreatiebeheer op basis van integrale samenwerking en het betrekken 
van particuliere ondernemers bij het beheer. 
De Rotterdamsebaan ligt in de buurt van enkele EHS-gebieden. De begrenzing van de EHS is aangegeven 
in de Verordening Ruimte. De realisatie van de EHS is aangemerkt als een nationaal en provinciaal 
belang met als doel de bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de biodiversiteit. 
 
Binnen EHS-gebieden geldt het ‘nee, tenzij’-regime en kan op gebiedsniveau de saldobenadering 
worden toegepast. Nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van deze 
gebieden zijn niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang (het ‘nee, tenzij’-regime). De wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS zijn 
gekoppeld aan de natuurdoelen voor een gebied. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en 
waarden van een gebied al dan niet significant worden aangetast door plannen, projecten of 
handelingen zal de initiatiefnemer hiernaar onderzoek moeten verrichten. Wordt een plan of project na 
afweging van belangen toch toegestaan, dan moet een besluit worden genomen over mitigerende en 
compenserende maatregelen. Deze natuurdoelen zijn te vinden in het 'Natuurbeheerplan Zuid-Holland 
(2012)'. Bij het ‘nee, tenzij’-regime worden plannen, projecten of handelingen afzonderlijk beoordeeld. 
Om een meer ontwikkelingsgerichte aanpak te bevorderen kan -onder voorwaarden- op gebiedsniveau 
een ‘nee, tenzij’-afweging worden gemaakt (saldobenadering). Dit kan wanneer een combinatie van 
projecten of handelingen wordt ingediend die tevens tot doel heeft de kwaliteit en/of kwantiteit van de 
EHS op gebiedsniveau per saldo te verbeteren. 
 
Herijking EHS 
Vanwege bezuinigingen bij de rijksoverheid is de provincie Zuid-Holland de ligging van de EHS aan het 
aanpassen (de herijking). Het doel van deze herijking was een ecologisch betere, financieel haalbare en 
sneller realiseerbare EHS. Bij de herijking zijn gebieden uit de EHS gehaald waarvan de ecologische 
waarde niet groot genoeg is of de aankoop niet haalbaar (te duur of niet te koop). De nieuwe gebieden 
die aan de EHS zijn toegevoegd, bieden juist ecologische kansen of kansen op versnelde of goedkopere 
aanleg. De EHS kan hiermee sneller en goedkoper worden gerealiseerd, onder andere omdat gezocht is 
naar combinaties met andere functies zoals waterbergingen. 
 
Externe werking 
In een motie (Schreier-Pierik e.a., TK 2004-2005, 29 576, nr 4) is verzocht om het 'Nee, tenzij'-regime 
niet van toepassing te laten verklaren op gebieden buiten de EHS. Deze motie is ten uitvoer gebracht 
waardoor het 'Nee, tenzij'-regime uitsluitend geldt voor gebieden binnen de begrenzing van de EHS 
(Nota ruimte , paragraaf 3.3.5.1). 
 

2.3.1 Compensatiebeginsel Zuid-Holland (herziening 2012) 

In een dynamische omgeving is het niet te vermijden dat er toch plannen ontwikkeld worden die 
inbreuk doen op te beschermen waarden. In het algemeen wordt er bij ontwikkelingen gevraagd om 
een goede landschappelijke inpassing. Voor een aantal categorieën gebieden wordt daarboven 
compensatie van het verlies aan waarden geëist. In Zuid-Holland gaat het dan om: 
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o de Ecologische Hoofdstructuur; 
o de belangrijke weidevogelgebieden; 
o de recreatiegebieden in de Zuidvleugel; 
o de karakteristieke landschapselementen. 

 
In deze gebieden zijn geen nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen toegestaan die een significant negatief 
effect hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied tenzij daarmee een groot 
openbaar belang gediend is en er geen reële alternatieven voorhanden zijn. In dat geval moet de schade 
zoveel mogelijk beperkt worden door het treffen van mitigerende maatregelen en moet de resterende 
schade gecompenseerd worden. In het algemeen vindt de compensatie plaats: 

 aansluitend aan of nabij het aangetaste gebied, met dien verstande dat een duurzame situatie 
ontstaat; 

 door realisering van kwalitatief gelijkwaardige waarden of fysieke compensatie op afstand van 
het gebied als fysieke compensatie aansluitend aan of nabij het gebied niet mogelijk is, of 

 op financiële wijze als zowel fysieke compensatie als compensatie door kwalitatief 
gelijkwaardige waarden op korte termijn redelijkerwijs onmogelijk is. 

De compensatieverplichting voor gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur is conform de AMvB 
Ruimte geregeld in artikel 5 van de verordening. Het compensatiebeginsel is niet van toepassing op 
ontwikkelingen binnen het huidige agrarische grondgebruik in belangrijke weidevogelgebieden (zoals 
intensivering van het graslandgebruik, de aanleg van kavelpaden, slootdempingen, ruwvoederteelt en 
de nieuwbouw of uitbreiding van boerderijen), op de vestiging of uitbreiding van (zeer) intensieve 
vormen van dagrecreatie in recreatiegebieden (mits wordt voldaan aan de voorwaarden in art 3 van de 
verordening) en op de aantasting van karakteristieke landschapselementen voor zover gelegen binnen 
de bebouwingscontouren of agrarische bouwpercelen. In het gehele landelijke gebied komen 
karakteristieke landschapselementen voor die beschermd moeten worden. Door de kleinschaligheid is 
het bestemmingsplan het aangewezen planniveau om daarvoor het compensatiebeginsel vast te leggen.  
De wijze waarop het compensatiebeginsel bij (ruimtelijke) ingrepen in de EHS, belangrijke 
weidevogelgebieden, recreatiegebieden en karakteristieke landschapselementen moet worden 
toegepast en de stappen die in een compensatieprocedure moeten worden doorlopen, staan in de 
provinciale beleidsregel ‘Compensatie Natuur, en Landschap Zuid- Holland (1997)’. 
 
Beleidsregel ‘Compensatie Natuur, en Landschap Zuid- Holland (1997) 
Het compensatiebeginsel van provincie Zuid-Holland is beschreven in het Compensatiebeginsel Natuur 
en Landschap Zuid-Holland (1997). De provinciale uitwerking en toepassing van het 
compensatiebeginsel moet voorkomen dat natuur en landschap bij het ontplooien van diverse 
activiteiten in het landelijk gebied er 'per saldo' op achteruitgaan. In het geval dat er bijzondere natuur-, 
landschaps- en/of recreatieve waarden in het geding zijn, dient eerst te worden gezocht naar mogelijke 
minder schadelijke alternatieven, zoals een andere wijze van uitvoering of een alternatieve locatie. Als 
alternatieven ontbreken en de uitvoering van de activiteit als een zwaarwegend maatschappelijk belang 
wordt aangemerkt, dan moet de schade aan natuur en landschap worden gecompenseerd. De 
compensatieverplichting berust bij de initiatiefnemer van de activiteit. 
In navolging van het rijksbeleid is ook in de provinciale uitwerking sprake van uitsluiten van handelingen 
in gebieden waarvoor compensatie fysiek onmogelijk is (door het ontbreken van een geschikte locatie 
buiten de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur of doordat de ontwikkelingsduur voor het betreffende 
natuurdoeltype groter is dan 100 jaar). Het compensatiebeginsel kent een 'nee, tenzij' benadering: in 
beginsel worden activiteiten uitgesloten tenzij er sprake is van een aangetoond zwaarwegend 
maatschappelijk belang én door de initiatiefnemer is onderbouwd dat er geen alternatief kan worden 
gevonden. Dat betekent dat via een zorgvuldige afweging van belangen uitzonderingen mogelijk zijn. 
 
De wijze waarop het compensatiebeginsel bij (ruimtelijke ingrepen) moet worden toegepast en de 
stappen die in een compensatieprocedure moeten worden doorlopen zullen worden uitgewerkt en 
toegelicht in de herziene provinciale beleidsregel ‘Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-
Holland (2012), die het huidige 'Compensatiebeginsel Natuur en Landschap Zuid-Holland (1997)' zal 
vervangen. De ‘Spelregels EHS’ worden daarbij als leidraad gebruikt (Structuurvisie Zuid-Holland, 2012).  
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2.3.2 Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2013 (vastgesteld 2012) 

Het natuurbeheerplan vormt een belangrijk instrument voor de realisering van het Rijks- en Provinciaal 
natuur- en landschapsbeleid. In het beleidsplan worden de diverse beleidskaders geschetst waar het 
plan uitvoering aan geeft of een raakvlak mee heeft. Dit plan geeft specifiek uitvoering aan de realisatie 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het kader van de EHS zijn nieuwe natuurgebieden begrensd 
en is de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer door 
het aangeven van natuurdoelen verbeterd. Het plan maakt duidelijk wat de kaders zijn op grond 
waarvan subsidie kan worden aangevraagd voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer, particulier 
beheer en landschapsonderhoud. Per gebied is de begrenzing aangegeven van het natuurgebied of het 
beheergebied, de natuurdoelen en de subsidiabele beheertypen. 
 

2.3.3 Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland’ (herziening 2012) 

De EHS in de provincie Zuid-Holland is begrensd in de provinciale structuurvisie. De voornaamste 
ambities die de provincie zich heeft opgelegd omtrent de EHS zijn als volgt gedefinieerd: 

o Voortvarend, compleet en klimaatbestendig ontwikkelen en beschermen van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) met inbegrip van het Europese netwerk van natuurgebieden 
(Natura2000). 

o Realiseren van nieuwe natuur om de kerngebieden in de Ecologische Hoofdstructuur te 
vergroten, de samenhang daartussen te versterken en de natuurkwaliteit daarvan te 
verbeteren, bijvoorbeeld door de Groene Ruggengraat en Deltanatuur. 

o Belangrijke weidevogelgebieden beschermen. 
o De water- en milieukwaliteit in natuurgebieden verbeteren. 
o Biodiversiteit van flora en fauna als drager voor een ecologisch duurzaam landschap. 

Natuurwaarden buiten de Ecologische Hoofdstructuur veilig stellen, zoals de belangrijke 
gebieden voor weidevogels en overwinterende ganzen met voortzetting van het huidige 
agrarisch grondgebruik. 

o Ecologische Hoofdstructuur waar mogelijk beter benutten voor recreatie. 
De Ecologische Hoofdstructuur bestaat uit de bestaande bos- en natuurgebieden, landgoederen, nieuwe 
natuurgebieden, robuuste ecologische verbindingen, de grote wateren en de Noordzee. 
 
In de structuurvisie zijn tevens belangrijke weidevogelbeheergebieden weergegeven. Dit betreffen 
agrarische landschappen met een te beschermen functie voor weidevogels. In het Compensatiebeginsel 
natuur, recreatie en landschap uit 1997 (welke momenteel wordt herzien), worden deze gebieden op 
een vergelijkbare wijze als overige EHS-gebieden beschermd. 
 

2.4 Gemeente Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg 

Structuurvisie Den Haag 2020, 'Wereldstad aan Zee' (2005) 
In de Structuurvisie Den Haag 2020 zijn de ambities en opgaven aangegeven voor het ruimtelijk beleid 
op de middellange en de lange termijn. Den Haag wil zich nadrukkelijker dan voorheen richten op 
profilering en samenwerking binnen de diverse stedelijke netwerken, zoals de Haagse agglomeratie, de 
West-Hollandse steden en de Deltametropool. Daarbij zijn vier onderscheidende thema’s benoemd: 
“Stad in de wereld” en “Wereld in de stad”, die verwijzen naar het internationale karakter van Den Haag 
en haar bevolking; en “Stad aan zee” en “Stad in de delta” die refereren aan de unieke ligging. 
Met deze thema’s kiest het gemeentebestuur voor verdere uitbouw van Den Haag als internationale 
stad van recht en vrede en voor de profilering als regeringsstad. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht 
voor de benutting van de culturele diversiteit in de samenleving, voor een optimale benutting van de 
ligging aan zee en voor een sterke stad binnen de regio. 
 
Binnen de bestaande stad zal dit, in voorkomende situaties, leiden tot herprioritering van de 
bestemmingen (verlies aan groen) en/of intensivering van het gebruik van het bestaande groen. Beheer 
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en onderhoud zullen hierop moeten worden aangepast. In de periferie van de stad, op de grens van stad 
en land, zal dit leiden tot een bundeling van bestemmingen en activiteiten binnen een relatief kleine 
oppervlakte. Er zal, in nauwe samenwerking met omliggende gemeenten, voldoende bedrijfsruimte 
worden gereserveerd en ontwikkeld. 
 
Hiervoor zijn met name locaties langs de A4 en A12 in beeld. Voor locaties langs de A4 zal rekening 
gehouden moeten worden met de bestaande groene functies in de Vlietzone en de verbinding met het 
groen rond Zoetermeer en Nootdorp. Beoogd wordt om organisaties van nationaal en internationaal 
niveau de gelegenheid te geven zich te versterken en uit te bouwen. Wellicht is het mogelijk om een 
sterkere ruimtelijke concentratie met bijbehorende ruimteclaims te realiseren of juist een gedeeltelijke 
spreiding naar andere (groen)gebieden te bewerkstelligen.  
 
Leisure (vrijetijdsvoorzieningen) neemt een belangrijke plaats in binnen de Haagse economie. De 
binnenstad, Scheveningen en Kijkduin zijn de hoofdlocaties voor een concentratie van het leisure-
aanbod. Daarnaast wordt ook gekeken naar de groene gebieden voor activiteiten die kwalitatief 
hoogwaardig en relatief kleinschalig zijn zoals een bijzondere tuin. Ook is er aandacht voor het 
aanleggen van fiets- en skateroutes en speelplekken op de korte termijn en health/fitness op de langere 
termijn.  
 
Groenbeleidsplan voor het Haagse Groen 2005 – 2015 ‘Groen kleurt de stad’ (2005) 
Het Groenbeleidsplan is een leidraad voor inrichting, beheer en gebruik van het groen in de gemeente 
Den Haag. In het beleidsplan staat o.a. beschreven hoe belangrijk groen is voor de stad Den Haag, wat 
de waarde is van dit groen, waar het groen versterkt kan worden en waar realisatie van nieuw groen 
mogelijk is. De nadruk ligt vooral op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de beheerder als 
de gebruiker van het groen (Gemeente Den Haag, 2005).  
 
Het beleidsplan biedt een kader met zorgvuldig afgewogen doelstellingen en concreet gedefinieerde 
ambities. De opgestelde doelstellingen worden in het beleidsplan als volgt geformuleerd: 
Het beleidsplan biedt een kader voor duurzaamheid bij inrichting, beheer en gebruik van groen waarbij 
meer en meer sprake zal zijn van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beheerder en gebruiker. 
Het beleidsplan biedt een raamwerk waarbinnen keuzes kunnen worden gemaakt bij ruimtelijke 
ingrepen die van invloed zijn op het groen in de stad en bij veranderende maatschappelijke 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de functies van het groen. 
Uit de gedefinieerde doelstellingen vloeien de volgende ambities voort: 

o Ruimte voor groen in en om de stad; 
o Aandacht voor toegankelijkheid, gebruik en beleving van het groen; 
o Duurzaamheid in inrichting, beheer en onderhoud van het groen; 
o Samen het groen beheren. 

 
De waarde van het groen in de stad Den Haag wordt overeen gestemd met de kwaliteitsniveau’s zoals 
deze beschreven staan in de "Kadernota Openbare Ruimte". In een geautomatiseerd beheersysteem, ter 
beschikking van de gemeenste Den Haag, zijn de kwantitatieve gegevens van het groen, de normering 
naar kwaliteit en de relatie met het gebruik en de beleving van het groen samengebracht.  
 
Het meest beeldbepalende en belangrijkste groen in de gemeente Den Haag is aangewezen als 
Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH). Met het aanwijzen van een Stedelijke Groene Hoofdstructuur 
verplicht het gemeentebestuur zich om het groen dat deel uitmaakt van deze structuur op eenduidige 
en herkenbare wijze duurzaam in stand te houden. Zij doet dit door in bestemmingsplannen het groen 
dat deel uit maakt van de SGH, zowel in de planbeschrijving als in de voorschriften, ook als zodanig te 
omschrijven (Den Haag, 2005).  
 
De SGH is onder andere opgebouwd uit de groengebieden en groenzones die behoren tot de landelijke, 
provinciale en regionale groenstructuren (vastgelegd in vigerend beleid op rijks, provinciaal en regionaal 
niveau) en zones die behoren tot de gemeentelijk vastgestelde ecologische verbindingszones.  
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In de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones 2008-2018 is de Stedelijke Ecologische 
Hoofdstructuur van Den Haag aangegeven. Deze structuur sluit aan op de provinciale en nationale 
ecologische hoofdstructuur. De Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur bestaat uit kerngebieden (de 
grote groengebieden) met daartussen de ecologische verbindingszones. De verbindingszones bestaan 
uit zo veel mogelijk aaneensluitend wijk- en buurtgroen. Er zijn twaalf ecologische verbindingszones in 
de stad onderscheiden. Per verbindingszone zijn het ambitieniveau, streefbeelden, doeltypen, 
doelsoorten, biotoopwensen en inrichtingseisen aangegeven (Bron; Gemeente Den Haag). 
 
Gebiedsgericht milieubeleid gemeente Den Haag 
Om milieu een plek te geven in ruimtelijke processen is door de gemeente het Gebiedsgericht 
Milieubeleid ontwikkeld. Met dit beleid wordt gestreefd naar een verbetering van de 
omgevingskwaliteit en milieukwaliteit. Daarnaast wordt ook naar kansen voor milieu gezocht. Om de 
gewenste kwaliteit te bereiken is de stad Den Haag opgedeeld in meerdere gebiedstypen, waaronder 
wonen, werken, gemengde gebieden, verkeerinfrastructuur en de groene hoofdstructuur, inclusief 
water. Ieder gebiedstype heeft een specifiek ambitieniveau voor de diverse milieuaspecten; bodem, 
externe veiligheid, geluid, lucht, mobiliteit, schoon, water en klimaat. De Rotterdamsebaan komt in de 
gebiedstypen Werken, Gemengd werken / Gemengd wonen (Binckhorst gedeelte), Groene 
Hoofdstructuur (Vlietzone gedeelte) en Werken (Ypenburg gedeelte) te liggen).  
 
Met het vaststellen van milieuambities per gebiedstype wordt richting gegeven aan de kwaliteit die de 
verschillende onderdelen van het milieu op een bepaald tijdstip dienen te hebben. Het Gebiedsgericht 
Milieubeleid maakt onderscheid tussen drie verschillende ambitieniveaus: 

1. Milieu Basis: ambities die aansluiten bij de bestaande wet- en regelgeving en het bestaande 
gemeentelijk beleid; 

2. Milieu Extra: ambities die een stuk verder gaan dan het wettelijke minimum; 
3. Milieu Maximaal: de maximaal haalbare ambitie voor een thema. 

 
Ambities voor natuur uit het Gebiedsgericht Milieubeleid 

 Milieu Basis Milieu Extra Milieu Maximaal 

Algemene omschrijving - Natuur ondergeschikt bij 
ontwikkelingen 

- Natuur over het algemeen 
ondergeschikt, op enkele 
plaatsen leidend bij 
ontwikkelingen 

- Natuur hoofdfunctie en leidend 
bij ontwikkelingen 

Plantsoenen, parken en 
groengebieden 

- Groen dicht bij gebruikers 
en afgestemd op wensen 
van gebruikers 

- In stand houden (en 
uitbreiden) groene 
trambanen 

- Verhogen van de recreatie 
gebruikswaarde van 
sportcomplexen 

- Verbeteren van de natuurwaarde 
van het bestaande groen 

- Groen kwalitatief en kwantitatief 
in stand houden 

- Behoud en versterking van de 
aanwezige waarden en 
betekenissen 

- Uitplaatsen functies die niet aan 
het (gebruik van het) groen zijn 
gerelateerd 

- Versterken zwakke plekken in 
groene structuur 

Waterlopen - Beschermen van 
muurvegetaties 

- Verbeteren van de 
natuurwaarde, ruimtelijke en 
landschappelijke betekenis van 
het groen langs waterlopen 

- Aanleg van zachte oevers met 
een natuurlijke oevervegetatie 

- Verbeteren van de 
natuurwaarde, ruimtelijke en 
landschappelijke betekenis van 
het groen langs waterlopen 

- Aanleg van zachte oevers met 
een natuurlijke oevervegetatie 

Bomen - Beschermen bomenlijnen 
- Beschermen bomen 

bovengronds en 
ondergronds 

- Behoud monumentale 
bomen 

- Versterken bomenstructuur - Versterken bomenstructuur 
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Groenbeleidsplan Rijswijk (2010) 
Het Groenbeleidsplan bevat duidelijke richtlijnen, uitgangspunten en beleidslijnen om ‘het groen en de 
groenstructuur’ in Rijswijk voor de toekomst te beschermen en te ontwikkelen. De uitgangspunten uit 
het Groenbeleidsplan zorgt ervoor dat het groen in de stad een hoge kwaliteit houdt en dat is essentieel 
voor een gezond leefklimaat en prettige woonomgeving. 
In het Groenbeleidsplan heeft de gemeente Rijswijk de groenstructuur in haar grondgebied vastgelegd, 
alsmede de toekomstvisie daarop. Daardoor fungeert het tevens als toetsingskader voor toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Groenstructuurplan Leidschendam-Voorburg (2010) 
Het Groenstructuurplan geeft op hoofdlijnen aan welk groen van belang is op gemeentelijk niveau en 
waar het groen versterkt kan worden. Het Groenstructuurplan vormt de basis voor de uitwerking van 
het groen in verschillende wijken. Het garandeert het groene karakter van de gemeente in de toekomst 
door de hoofdgroenstrucuur duidelijk te benoemen, verbindingen te maken en de ligging aan het 
buitengebied te versterken. 
Om het groen in de gemeente te versterken wordt er ingezet op drie niveaus: 

o groene zones; de groene parkstroken die door de gemeente lopen; 
o groene lijnen; de belangrijkste wegen in de gemeente; 
o groene wijken; de verschillende woonwijken in de gemeente.  

Om de ambities te verwezenlijken, wordt in het Groenstructuurplan gesteld dat bij alle nieuwe 
ruimtelijke projecten het groen vanaf de initiatieffase een serieus onderdeel moet zijn van de 
planvorming. Voor elk ruimtelijk plan dient daarom een, als onderdeel van de planvorming, een groene 
paragraaf geschreven te worden. In het Groenstructuurplan wordt bovendien een aantal 
deeluitwerkingen geformuleerd en zijn deze deeluitwerkingen gerangschikt naar belangrijkheid. De 
deeluitwerking die van belang is voor het plangebied Rotterdamsebaan is De Vlietzone. 
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3 Voorgeschiedenis 

3.1 MER Trekvliettracé 2007 

Het aspect Natuur in het MER Trekvliettracé 2007 is gebaseerd op een Quickscan van Buro Bakker van 
de trekvliettracé's. Voor het MER is ook een achtergrondrapport Ecologie opgesteld. In het MER zijn de 
effecten van verschillende alternatieven onderzocht op effecten op beschermde en waardevolle 
gebieden (de PEHS gebieden, landgoederenzone Rijswijk, de Vlietzone en de Vogelrustgebieden), de 
ecologische verbindignszones en de beschermde soorten. Bij de effectbeschrijving zijn niet alle 
alternatieven afzonderlijke beschreven en beoordeeeld. De gefaseerde alternatieven worden niet apart 
beschreven: voor dit aspect zijn de effecten van de gefaseerde alternatieven gelijk aan de alternatieven 
waarbij meteen een aansluiting op knooppunt Ypenburg wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn de effecten 
voor de Noordelijke Boortunnel en de Trekvliet Boortunnel, 2 varianten op het Korte Boortunnel 
alternatief, gelijk aan de effecten van de Korte Boortunnel. De ligging van de tunnelmond verschilt bij 
beide enigszins, maar door de gelijke bouwwijze zijn de effecten niet verschillend. Om deze rede wordt 
zowel het Noordelijk Boortunnel alternatief en de Trekvliet Boortunnel in deze effectenbeschrijving niet 
afzonderlijk genoemd, maar vallen zij onder de beschrijving van het Korte Boortunnel alternatief. 
 
De alternatieven die door het waardevolle gebied de Vlietzone gaan, Trekvlietracé 2, Trekvliettracé 3, de 
Korte Boortunnel en het Voorburgtracé, dragen bij aan versnippering, verstoring en een beperkte 
vernietiging van de Vlietzone en scoren daarom beperkt negatief tot negatief. Daarnaast laten T2, T3 en 
het Voorburgtracé een negatief resultaat zien omdat ze een blijvende barrière zullen gaan vormen in de 
toekomstige ecologische verbindingszone tussen de stad en het Groen Hart. De Trekvliettracé's (T2 en 
T3) hebben negatieve effecten op beschermde soorten. De Voorburgtunnel (V2) en de Korte Boortunnel 
alternatieven hebben een beperkt negatief effect op de beschermde soorten. Tussen knooppunt 
Ypenburg en de tunnelmond zorgen deze tracé's voor een barrière voor grondgebonden zoogdieren, 
vogels, amfibieën en reptielen. Het Combinatiealternatief, de Lange Boortunnel, het Beatrixtracé, het 
Haagwegtracé en het Mercuriustracé hebben geen noemenswaardige effecten op ecologie.  
 
Het Stadsgewest Haaglanden heeft op grond van het onderzoek in het MER gekozen voor de Noordelijke 
Boortunnel. 
 

3.2 Trechteringsdocument 

In het kader van het Trechteringsdocument is door Bureau Bakker een grootschalig ecologisch 
onderzoek uitgevoerd (in 2011) naar de effecten van dit tracé en de mogelijke varianten hierin. Hierbij is 
onderscheid gemaakt in effecten op de Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000-gebieden en 
beschermde flora en fauna. De varianten kunnen in vier deeltracé's onderscheiden worden: 
1. Aansluiting bij knooppunt Ypenburg (C1 en C4); 
 2. Inpassing in de Vlietzone (maaiveld, verdiept of verlengde tunnel); 
3. Boortunnelgedeelte (hier zijn geen varianten voor); 
4. Aansluiting op de Centrumring in de Binckhorst. 
 
Uiteindelijk zijn er 8 varianten onderzocht C1 en C4-varianten, aangevuld met 2 varianten die 
aangedragen zijn vanuit de bevolking. 
 
Uit de effectbeschrijving en -beoordeling blijken alle alternatieven negatieve gevolgen te hebben voor 
het aspect natuur, met uitzondering van C4 plus. De effecten van de alternatieven C1 verlengde tunnel 
en A4 direct zijn beperkter voor natuur.  
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De negatieve effecten betreffen vooral beschermde flora- en fauna. Het effect door stikstofdepositie op 
de Natura 2000-gebieden is heel beperkt, gezien de grote afstand en niet onderscheidend voor de 
varianten. EHS-gebieden worden niet doorsneden en de varianten zijn hierin niet onderscheidend. 
 
Ook de effecten op beschermde flora (vernietiging groeplaatsen beschermde soort en enkele rode lijst 
soorten) zijn niet onderscheidend. Dat is wel het geval voor zoogdieren, broedvogels, libellen en vlinders 
en vissen. 
o Zoogdieren 

De varianten C1-maaiveld, C1-verdiepte ligging en alle C4-varianten hebben een negatieve invloed 
op de verblijfsplaats en vliegroutes van vleermuizen, vanwege de ligging nabij de diverse 
landgoederen. De varianten C1-verlengde tunnel, A4-direct en C4-plus hebben hier geen of 
significant minder invloed op. 

o Broedvogels 
De varianten A4-direct en C4-plus hebben een neutrale impact op de foegareergebieden van vogels, 
de overige varianten hebben een licht negatief effect. De variant C1-verlengde tunnel heeft een iets 
mindernegatief effect dan de andere C1 en C4 varianten. 

o Libellen en vlinders 
Voor de Rode lijst-soort Bruin blauwtje geldt dat er leefgebied verloren zal gaan. Op termijn (na 
realisatie van de weg) zal de soort zich langs de wegbermen opnieuw kunnen uitbreiden. Het 
leefgebied van de Rode lijst-soort Vroege glazenmaker in de Vlietzone zal aangetast worden door 
de geplande ingrepen. Het is niet uitgesloten dat de soort zich op termijn zal hervestigen in de 
bermsloten van de Rotterdamsebaan, zeker als hier een rijke oever- en watervegetatie ontwikkeld. 
De C1- en C4-varianten scoren licht negatief op dit aspect. De varianten A4-direct en C4-plus 
neutraal. 

o Vissen 
De Rotterdamsebaan doorsnijdt het leefgebied van de Bittervoorn in de Vlietzone. Hierbij zal een 
deel van het leefgebied direct verloren gaan omdat de weg is geprojecteerd op waterpartijen 
waarin de soort is aangetroffen.Alleen de varianten C1-verlengde tunnel en C4-plus zorgen voor 
(vrijwel) geen aantasting van de golfbaan. De andere varianten doen dit wel en scoren daardoor 
licht negatief. De effecten op de eveneens aangetroffen kleine modderkruiper zijn (zeer) beperkt. 

 
 
Tabel 3-1: Beoordeling varianten voor het aspect natuur 

 C1 C1 C1 C4 C4 C4 A4 C4 

maaiveld verdiepte 
ligging 

verlengde 
tunnel 

maaiveld verdiepte 
ligging 

verlengde 
tunnel 

direct plus 

Natuur - - - - -  - - - - - - - 0 

 
In dit Trechteringsdocument is een Voorkeursvariant voor de Rotterdamsebaan bepaald, bestaande uit 
de voorkeursoplossing voor de aansluiting op knooppunt Ypenburg en de inpassing in de Vlietzone 
(+300 meter), de boortunnel en de voorkeursoplossing voor de aansluiting op de Centrumring. Ten 
aanzien van ecologie geldt dat de effecten op de Bittervoorn (voorkomend bij de golfbaan) en op de 
aanwezige vleermuizen bij de landgoederen sterk gereduceerd worden tot een bijna neutrale score. 
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4 Voorgenomen ingreep 

4.1 Aanleiding 

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 4-1. 
 

 
Figuur 4-1: Tracé van de Rotterdamsebaan in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. 

 
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. 
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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. 

4.2 Werkzaamheden Rotterdamsebaan 

Aanlegfase Rotterdamsebaan 
De werkzaamheden gedurende de aanlegfase bestaan o.a. 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.   
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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.  
 
 
 

 

4.3 Referentiesituatie 

Bij de planvorming van de Rotterdamsebaan wordt uitgegaan van de situatie in het jaar 2020. In de 
referentiesituatie 2020 wordt er vanuit gegaan dat alle ruimtelijke plannen in de omgeving van de 
Rotterdamsebaan, waarover reeds concrete besluitvorming heeft plaatsgevonden, gerealiseerd zijn. Dit 
met uitzondering van de Rotterdamsebaan zelf en de verbinding tussen de Regulusweg en de 
Binckhorstlaan in zijn definitieve vorm. 
 
Daarnaast zijn er diverse plannen die nu, net als de Rotterdamsebaan, in ontwikkeling zijn. Deze worden 
raakvlakprojecten genoemd. Deze vallen niet onder de referentiesituatie, maar hebben mogelijk wel 
invloed op het functioneren van de Rotterdamsebaan. Deze raakvlakprojecten zijn beschreven in het 
MER in paragraaf 4.2. Vanuit het oogpunt van natuur zijn de volgende uitgangspunten voor de 
referentiesituatie van belang: 
 
Vlietzone 
In de vigerende Structuurvisie ‘Wereldstad aan Zee’ is de Vlietzone aangewezen als 
ontwikkelingsgebied. Echter de ontwikkeling van dit gebied zal niet voor 2020 zijn beslag krijgen, 
vanwege de veranderde economische omstandigheden. De gemeente Den Haag is bezig het perspectief 
voor de Vlietzone uit te werken. In de te doorlopen m.e.r.-procedure voor de Rotterdamsebaan wordt 
deze ontwikkeling niet meegenomen, tenzij hier lopende de procedure zaken in veranderen.  
 
Aanpassing Neherkade 
De aanpassing van de Neherkader heeft een negatief effect op beschermde soorten (steenbreekvaren 
en enkele algemene vogelsoorten waarvan het nest niet jaarrond beschermd is (cat 5)) en de 
gemeentelijke groenstructuur (minder bomen en verkleinen leefgebied vissen). 
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5 Huidige situatie 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de aanwezige natuurwaarden in de huidige situatie beschreven. Omdat de 
mogelijke effecten op de natuurwaarden zich niet beperken tot het daadwerkelijke tracé, is een ruim 
gebied rondom het tracé onderzocht: het studiegebied. Binnen dit gebied is door Buro Bakker in 2010 
een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezige beschermde soorten. Het studiegebied van de 
Rotterdamsebaan is weergegeven in figuur 5-1 en bestaat uit drie deelgebieden (Binckhorst, Vlietzone 
en Knooppunt Ypenburg). Het betreft een ruime zone langs het beoogde tracé. 
 

 
Figuur 5-1: Studiegebied Rotterdamsebaan.  

 
De bodem in het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit zeekleigronden met vrij ondiepe 
grondwaterstanden. De lage ligging (variërend van ongeveer 0 meter NAP tot ongeveer -1 meter NAP ) 
van het onderzoeksgebied zorgt ervoor dat er relatief veel water in het gebied aanwezig is. Dit komt tot 
uitdrukking in de aanwezigheid van de vele sloten, weteringen, kanalen en vijverpartijen. 
 
Knooppunt Ypenburg 
Op knooppunt Ypenburg komen de rijkswegen A13 en de A4 samen. Beide snelwegen sluiten op elkaar 
aan door middel van een stelsel van toe- en afritten. Op het knooppunt liggen enkele waterpartijen en 
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sloten. De rest van het terrein bestaat voornamelijk uit grasland. Aan de westkant van het knooppunt 
ligt een klein bosje.  
 
Vlietzone 
De Vlietzone is het gedeelte tussen de A4 en de Trekvliet. Bebouwing is te vinden in een smalle strook 
langs het Trekvliet (voornamelijk kantoorpanden en woningen) en in de buurt van knooppunt Ypenburg 
(bedrijven). Het gebied is verder overwegend onbebouwd met een combinatie van slotenrijke 
weilanden, een golfbaan met diverse waterpartijen en bossages en een strook volkstuinen. Op het 
golfterrein Leeuwenbergh zijn grote waterpartijen en enig reliëf gecreëerd. Bos van enige omvang is te 
vinden rondom enkele villa's aan de Trekvliet. Net buiten het onderzoeksgebied ligt het attractiepark 
Drievliet. Dit park is vooral tijdens de zomerperiode druk bezocht. 
 
Binckhorst 
Het deelgebied Binckhorst bestaat vrijwel geheel uit terreinen met de functie industrie of bedrijvigheid 
met zand en puin als ondergrond. Door middel van insteekhavens zijn diverse bedrijven via het water te 
bereiken. Een groot deel van het bedrijventerrein is oud en deels gedateerd. Hier en daar staan 
bedrijfspanden leeg of zijn in verval geraakt. Aan de noordkant van het gebied ligt een rangeerterrein 
van de Nederlandse Spoorwegen. Naast bedrijven is een begraafplaats, enkele woonblokken en Kasteel 
de Binckhorst aanwezig. Het aanwezige 'groen' is beperkt tot wegbermen, overhoekjes en een 
groenzone langs de Maanweg. Het deel van de Binckhorst waar de Rotterdamsebaan gepland is 
(Binckhorstlaan en de Mercuriusweg) bestaat uit een brede weg. In het noordelijke deel van de 
Binkhorstlaan zijn de beide weghelften gescheiden door een brede groenstrook met een ingezaaid 
kruidenmengsel. 
De vertakking in oostelijke richting (Mercuriusweg en Komeetweg) zijn minder intensief gebruikte 
wegen. Het onderzoeksgebied in het deelgebied Binckhorst strekt zich uit van het Trekvlietplein in het 
noorden tot aan de Maanweg in het zuiden, en van de Trekvliet in het westen tot aan de A12 in het 
oosten. Bij het onderzoek naar de Rotterdamsebaan is een ruime zone aan beide kanten van het 
beoogde tracé betrokken waarbinnen eventuele effecten op bestaande natuurwaarden zijn te 
verwachten. 
 

5.2 Natura 2000-gebieden 

Buiten het bovengenoemde studiegebied, maar wel binnen de invloedszone van de Rotterdamsebaan 
liggen de volgende Natura 2000 gebieden:  
o Meijendel & Berkheide (noord, circa 4 kilometer); 
o Westduinpark & Wapendal (west, circa 5 kilometer); 
o Solleveld & Kapittelduinen (incl. Spanjaards Duin) (west, circa 7,5 kilometer). 
 
De gebieden zijn in figuur 5-2 aangegeven. Het Natura 2000-gebied De Wilck ligt op grotere afstand 
(ruim 14 km) en stikstof zou dan nog de enige mogelijk beïnvloedingsfactor zijn). Het Natura 2000-
gebied De Wilck heeft echter geen stikstofgevoelige instandhoudingsdoelen (alleen aangewezen voor 
Kleine zwaan en Smient) en wordt daarom in dit achtergrondrapport verder buiten beschouwing 
gelaten. 
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Figuur 5-2: 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: 
o Harstenhoek (in Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide); 
o Westduinpark (in Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal); 
o Solleveld (in Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen); 
o Kapittelduinen (in Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen). 
 
Binnenkort wordt de Crisis- en herstelwet (Chw) gewijzigd (19 maart bij de EK) 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) geen externe werking meer geldt. Daarom 
blijven de Beschermde Natuurmonumenten buiten beschouwing in dit MER. 
 
De drie Natura 2000-gebieden worden achtereenvolgens kort beschreven aan de hand van 
landschappelijke kenmerken en de instandhoudingsdoelen, zoals die in de definitieve 
aanwijzingsbesluiten van Solleveld & Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal (beide de dato 30 
september 2011) en het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor Meijendel en Berkheide (8 januari 2007) zijn 
vastgelegd. 
 
Natura 2000-gebied Meijendel en 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 
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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 
zeedorpen-landschap.  
 
 
Tabel 5-1: Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide. 

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

Habitattypen     

H2120  Witte duinen  = >  2.01 

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk)  > >  2.02, B 

H2130B *Grijze duinen (kalkarm)  > >  2.02, B 

H2160  Duindoornstruwelen  = (<) =   

H2180A Duinbossen (droog)  = =  2.04 

H2180B Duinbossen (vochtig)  = >  2.04 

H2180C Duinbossen  = >  2.04 

H2190A Vochtige duinvalleien (open 
water) 

> >  2.05, W 

H2190B Vochtige duinvalleien 
(kalkrijk)  

> >  2.05, W 

H2190D Vochtige duinvalleien (hoge 
moerasplanten)  

> >  2.05, W 

Habitatsoorten     

H1014 Nauwe korfslak = = = 2.05, W 

H1042 Gevlekte witsnuitlibel > > >  

H1318 Meervleermuis = = =  

Legenda 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 
W Kernopgave met wateropgave 

B Sense of urgency: beheeropgave 

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).  

 
 
Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal 
Het Natura 2000-gebied Westduinpark en Wapendal bestaat uit het Westduinpark gelegen aan de rand 
van Den Haag, dat een breed, gevarieerd en kalkrijk duingebied met kenmerkende habitats van de 
Hollandse duin- en kuststreek. Er is een breed scala aan vegetatietypen van jonge en oude, droge 
duinen, met ruigten, graslanden en struwelen en binnenduinbos aanwezig, met karakteristieke flora. 
Het veel kleinere, tussen de bebouwing van Den Haag gelegen Wapendal bestaat uit een oud duin met 
struikheivegetatie. 
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Duingebied Westduinpark 

 
 
Tabel 5-2: Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal 

  
  

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Kernopgaven 

Habitattypen       

H2120 Witte duinen = =  

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) > > 2.02 B 

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) > >  

H2150  *Duinheiden met struikhei = = 2.03 B 

H2160  Duindoornstruwelen = (<) =   

H2180A Duinbossen (droog) = >   

H2180B Duinbossen (binnenduinrand) = (<) >  

Legenda 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

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

B Sense of urgency: beheeropgave 

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. 

 
 

Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen 
Het Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen strekt zich uit vanaf de zuidzijde van Den Haag, 
langs de kust tot aan Hoek van Holland en vervolgens vanaf Hoek van Holland landinwaarts richting 
Rotterdam, min of meer langs de Nieuwe Waterweg. Het 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 historische, agrarische gebruik. Het gebied is niet heel reliëfrijk en bestaat uit duinen, 
duinbossen, graslanden, duinheiden, struwelen, ruigten en plassen. Aan de binnenduinrand liggen een 
aantal oude landgoedbossen met een rijke stinzeflora. 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. 
 
 
Tabel 5-3. Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen 

  Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal 

Kern 
opgaven 

Habitattypen       

H2120  Witte duinen = =   

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) = > 2.02, B 

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) = > 2.02, B 
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H2150  *Duinheiden met struikhei = > 2.03 

H2160  Duindoornstruwelen = =   

H2180A Duinbossen (droog) = >   

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) = =   

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) = =   

H2190C Vochtigeduinvalleien (kalkrijk) = =   

Legenda 
  

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

B Sense of urgency: beheeropgave 

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 

 

5.3 EHS 

Nabij de locatie waar de Rotterdamsebaan gepland is, liggen enkele EHS-gebieden, namelijk Dorrepaal, 
Zeerust en Vredenoord-Hoornbrug. Deze drie gebieden, gelegen in de Vlietzone, zijn allen kleine 
landgoederen en stadsparken (figuur 5-3). Op enige afstand zijn nog twee EHS-gebieden gelegen; Huis te 
Werve en Middelburg.  
Bij de inventarisatie van Buro Bakker uit 2010 is alleen het EHS-gebied Zeerust meegnomen. Om een 
volledige effectbeoordeling op de EHS-gebieden te kunnen geven, is een veldbezoek gebracht aan de 
ontbrekende gebieden (zie bijlage 3). 
 
Zeerust 
Zeerust is een buitenplaats met een, in 1899 herbouwde, villa. Het park rondom en zuidelijk van de villa 
wordt gevormd door een grasveld, een waterpartij met daarom heen gemengd loofbos, een boomgaard 
en een moestuin, die aan de oost- en de zuidkant omzoomd zijn door hagen. In het gebied zijn ook 
enkele wandelpaden aanwezig, zij het in slechte onderhoudstaat (MOCW, 2013). Dit landgoed heeft 
vanuit de provincie Zuid-Holland geen beheertypen aangewezen gekregen. 
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Figuur 5-3: Ligging EHS-gebieden nabij het tracé Rotterdamsebaan.  
 
Dorrepaal  
Buitenplaats Dorrepaal is een landgoed van 3,5 hectare in de omgeving van Leidschendam. Buitenplaats 
Dorrepaal is uniek door zijn sterke cultuurhistorische waarde. Het gebied heeft een parkachtig karakter 
en bestaat voornamelijk uit grasvelden, een slingerende waterpartij en bosschages. Het groen in het 
gebied heeft in het huidige gebruik voornamelijk de functie als tuin. In de buitenplaats zijn een drietal 
achttiende-eeuwse leifruitmuren behouden gebleven, die waarschijnlijk onderdeel hebben uitgemaakt 
van de eerdere formele tuinaanleg. Tevens is een groot landhuis aanwezig (Bureau Sla, 2006). Gezien de 
aanwezigheid van oude bomen zal het gebied ook een (verblijfs)functie hebben voor vleermuizen. 
 
Middenburg  
Middenburg is een open park met grasvelden en bomen. (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2011). De 
buitenplaats bestaat uit een huis, een koetshuis en het omringende park. Voor het huis is een gazon, 
oude bomen en taxus aanwezig; achter het huis een slingerende waterpartij met eilandje. De 
oorspronkelijk aanleg van de tuin is in grote lijnen nog herkenbaar, maar toegevoegde struiken, bosjes 
en een kaalgeslagen plek aan de noord-oostzijde van het park doen afbreuk aan het geheel 
(www.rijksmonumenten.nl).  
 
Vredenoord-Hoornbrug  
Het landgoed Vredenoord is in de zeventiende eeuw ontstaan uit een boerenhoeve. De in 
landschappelijke stijl ontworpen tuin achter het landhuis dateert uit de negentiende eeuw. Hoewel 
sterk verwaarloosd zijn onderdelen van deze aanleg zoals de vijverpartijen en het padenbeloop nog 
goed herkenbaar. In het park is nog het restant van een ijskelder aanwezig. (Gemeente Den Haag, 2010, 
fietsen langs buitenplaatsen en boerderijen). Het gebied is tevens vogelrustgebied. In het 
vogelrustgebied Vredenoord (onderdeel van PEHS-gebied Vredenoord-Hoornbrug) zijn in 2005 36 
verschillende soorten geteld, waarvan 31 met een vast territorium en 5 soorten die tijdelijk verbleven. In 
2004 zijn er 37 verschillende soorten geteld, waarvan 30 een territorium hebben en 7 tijdelijk verblijven. 

http://www.rijksmonumenten.nl/
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Het zijn zowel watervogels (o.a. Blauwe reiger (kleine kolonie), verschillende ganzen, krakeend, 
kuifeend, waterhoen, meerkoet) als vogels van het bos en struweel (o.a. bosuil, groene specht, grote 
bonte specht, winterkoning, heggenmus, roodborst, merel, zanglijster, zwartkop, tjiftjaf, pimpelmees, 
koolmees, boomkruiper, vlaamsegaai, ekster, kauw en zwarte kraai (DHV, 2007. MER verbetering 
bereikbaarheid Den Haag, Deelrapport Eologie). Halsbandparkieten hadden duidelijk territoria in het 
park. Het park en de oude bomen met holen biedt in principe ook verblijfplaatsen voor 
boombewonende vleermuizen. Echter, de concurrentie om holen zal aanzienlijk zijn gezien het 
voorkomen van diverse holenbroeders (zie bijalge 3). 
 

Vredenoord Hoornbrug 
 
Huis te Werve 
Landgoed te Werve is een landgoed van 23 hectare in Rijswijk in de wijk Te Werve. Op het goed bevindt 
zich een landhuis. Het landgoed werd tot 2012 als natuurgebied beheerd door de stichting Zuid-Hollands 
Landschap. Het park, het huis en een duiventoren zijn aangewezen als rijksmonument. Het terrein ligt 
gedeeltelijk op een 5000 jaar oude, voedselarme strandwal en deels op voedselrijke veen-, klei-, en 
zandgronden. Het bestaat voor een gedeelte uit park en voor een gedeelte uit water. De vijver 'De Put' 
is in 1910 ontstaan door winning van zand voor de ontwikkeling van het Haagse Laakkwartier. Het 
parkdeel bevat veel stinsenplanten. Diverse soorten zijn aan te treffen, zoals sleutelbloem, lenteklokje, 
bosanemoon, daslook en Italiaanse aronskelk, maar ook bijvoorbeeld paarse schubwortel. Er zijn een 
Engelse tuin, een varentuin en een bostuin aanwezig. Mede door de waterplas trekt het landgoed 
ongeveer tachtig vogelsoorten. Op het landgoed zijn ruim 700 soorten zwammen geteld 
(Wikipedia, 2013. Landgoed te Werve). 
 
Weidevogelgebieden 
De ligging van door de provincie aangeduide belangrijke weidevogelgebieden is weergegeven in figuur 
5-4. Belangrijke weidevogelgebieden zijn in de provinciale structuurvisie gedefinieerd als agrarisch 
landschap met te beschermen functie voor weidevogels.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijswijk_(Zuid-Holland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Te_Werve
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurgebied
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Hollands_Landschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Hollands_Landschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duiventoren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
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Figuur 5-4: Belangrijke weidevogelgebieden in de omgeving van het tracé (Structuurvisie Zuid-Holland).  

5.4 Beschermde en Rode Lijst soorten 

In deze paragraaf zijn de aangetroffen beschermde flora- en faunasoorten weergegeven. Voor de 
beschrijving van de beschermde en Rode Lijst-soorten is gebruik gemaakt van het onderzoek van Buro 
Bakker (2011) en het aanvullend terreinbezoek (zie bijlage 3). 

5.4.1 Flora 

In onderstaande tabel zijn de aangetroffen beschermde en Rode Lijst-soorten aangegeven. 
 
Tabel 5-4: Aangetroffen beschermde en bedreigde plantensoorten per deelgebied.  

Soorten Beschermingsregime Ypenburg Vlietzone Binckhorst 

Bijenorchis (Ophris apifera)  Cat. 2 F & F-wet X   

Klein glaskruid (Parietaria judaica) Cat. 2 F & F-wet   X 

Rietorchis (Dactylorhiza majali praetermissa)  Cat. 2 F & F-wet X  X 

Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes)  Cat. 2 F & F-wet   X 

Tongvaren (Asplendium scolopendrium) Cat. 2 F & F-wet   X 

Brede wespenorchis (Epipactis helleborine) Cat. 1 F & F-wet  X  

Gewone dotterbloem (Caltha palustris)  Cat. 1 F & F-wet   X 

Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellate) Cat. 1 F & F-wet   X 

Grote kaardebol (Dipsacus fullonu)  Cat. 1 F & F-wet X X X 

Kleine maagdenpalm (Vinca minor ) Cat. 1 F & F-wet   X 

Zwanenbloem (Butomus umbellatus) Cat. 1 F & F-wet X X  

Goudhaver (Trisetum flavescens) Rode Lijst - Gevoelig X   

Kamgras (Cynosurus cristatus) Rode Lijst - Gevoelig   X 

Korenbloem (Centaurea cyanus) Rode Lijst - Gevoelig  X X 

Veldgerst (Hordeum secalinum) Rode Lijst - Gevoelig  X  
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Bijenorchis 
De Bijenorchis is aangetroffen rondom knooppunt Ypenburg. De Bijenorchis komt verspreid over het 
gehele knooppunt voor, maar ontbreekt op meest droge en natte plekken. De soort staat weinig op de 
taluds maar in meerderheid op de vlakke delen in het terrein. Op het knooppunt zijn zeker 245 
exemplaren aangetroffen. Hoewel de soort als zeldzaam te boek staat neemt deze landelijk wel toe, met 
name in Zuidwest- Nederland (Van der Meijden, 2005). 
 
Klein glaskruid 
Klein glaskruid is op twee locaties in de Binckhorst aangetroffen, tussen straatstenen en aan de voet van 
een gebouw. Het wordt als een soort van oude muren beschouwd maar wordt steeds vaker op straat 
gevonden, met name in steden als Den Haag (Denters, 2004). Vanwege deze verschuiving in habitat 
neemt deze zeldzame soort landelijk dan ook langzaam toe. 
 
Rietorchis 
De Rietorchis is op één locatie aangetroffen op knooppunt Ypenburg, met twee exemplaren. Daarnaast 
groeit deze soort in het ten zuiden van de Binckhorst gelegen park. Deze soort is hier, samen met onder 
meer de Rode lijst-soort Kamgras, uitgezaaid. De Rietorchis weet zich zelfstandig te handhaven en uit te 
breiden op deze locatie. Landelijk gezien is deze soort vrij algemeen; in het westen plaatselijk algemeen 
(Weeda, 1994; Van der Meijden, 2005).  
 
Steenbreekvaren en tongvaren 
Tongvaren en Steenbreekvaren komen gezamenlijk voor op een noordelijk geëxponeerde kademuur in 
de haven van de Binckhorst. Van de Tongvaren is slechts één exemplaar aangetroffen, terwijl 
Steenbreekvaren ook op drie andere kades aanwezig is. De belangrijkste bedreiging voor beide 
varensoorten is de renovatie van de muren waarop ze groeien.  
 
Brede wespenorchis  
In de Vlietzone komt de licht beschermde Brede wespenorchis voor. De Brede wespenorchis is de meest 
algemene orchideeënsoort van Nederland. 
 
Gewone dotterbloem/Gewone vogelmelk/Grote kaardebol/ Kleine maagdenpalm  
Daarnaast zijn er enkele licht beschermde plantensoorten aangetroffen in de Binckhorst, te weten 
Gewone dotterbloem, Gewone vogelmelk, Kleine maagdenpalm en Grote kaardenbol. Alleen de Grote 
kaardebol heeft een natuurlijke groeiplaats terwijl de overige soorten door de mens zijn ingezaaid of 
aangeplant. De Grote kaardebol is eveneens in de Vlietzone aangetroffen. De soort is algemeen in 
verruigde terreinen met kalkhoudend substraat. 
 
Zwanenbloem  
De Zwanenbloem is aangetroffen rondom knooppunt Ypenburg en in de Vlietzone. Deze soort is een 
algemeen voorkomende soort en gedijt het beste in voedselrijke sloten die regelmatig geschoond 
worden. 
 
Goudhaver 
Goudhaver is op één locatie in het plangebied aangetroffen direct naast de A4 en in de directe omgeving 
van het nieuwe tracé (zie bijlage 4 van rapport Buro Bakker, 2011). De soort kan algemeen voorkomen 
in de bermen van rijkswegen in het rivierengebied, de Delta en aan de Hollandse binnenduinrand maar 
is op het knooppunt weinig algemeen, zonder dat hier een duidelijke reden voor aan te geven is. 
 
Kamgras  
Kamgras is aangetroffen in zuidelijke gedeelte van het deelgebied Binckhorst waar de plant is uitgezaaid. 
(zie bijlage 4 van rapport Buro Bakker, 2011). Deze soort komt met name voor op vochtige, matig 
voedselrijke grond in weilanden en bermen. 
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Korenbloem  
De Korenbloem wordt in de Vlietzone aangetroffen op de golfbaan op één locatie (zie bijlage 4 van 
rapport Buro Bakker, 2011). Deze soort is in wilde staat erg zeldzaam geworden in Nederland. Omdat de 
soort regelmatig deel uitmaakt van zaadmengsels die in wegbermen worden gebruikt, wordt 
Korenbloem ook regelmatig in dit biotoop aangetroffen. Het is aannemelijk dat de op de golfbaan 
aangetroffen Korenbloemen van oorsprong een niet-wilde herkomst hebben. Dit geldt eveneens voor de 
individuen die in de wegbermen in de Binckhorst zijn aangetroffen. In wegbermen weet de soort zich 
vaak lang te handhaven, maar het is waarschijnlijk dat de soort op termijn grotendeels verdwijnt. 
 
Veldgerst  
Veldgerst groeit op de graslandpercelen in de Vlietzone (bijlage 4 van rapport Buro Bakker, 2011). De 
soort komt uitsluitend voor in twee percelen in het gebied, die door schapen worden beweid. De soort 
is hier echter wel algemeen. Vermoedelijk worden de overige percelen te intensief gebruikt om een 
groeiplaats te vormen voor deze soort. 
 
Overige soorten 
Conform de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF 2013) zijn bovendien de volgende soorten 
aanwezig in de betreffende kilometerhokken: 

 Gele helmbloem (Ffwet 2) 

 Muurbloem (Ffwet 2) 

 Prachtklokje (Ffwet 2) 

 Schubvaren (Ffwet 2) 

 Zwartsteel (Ffwet 2) 
 
Op basis van het terreinbezoek is aangetoond dat deze soorten zich buiten het onderzoeksgebied 
bevinden. 
 

5.4.2 Vleermuizen 

In het studiegebied zijn vijf vleermuissoorten waargenomen (zie tabel 5-5 waarin per deelgebied is 
aangegegeven welke vleermuissoorten zijn waargenomen). Alle vleermuizen genieten een strikte 
bescherming krachtens de Flora- en faunawet. Laatvlieger staat tevens als Kwetsbaar op de Rode lijst. In 
totaal zijn vijf soorten gevonden in de verschillende deelgebieden: Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 
pipistrellus), Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), Watervleermuis (Myotis daubentonii), Gewone 
grootoorvleermuis ((Plecotus auritus) en Laatvlieger (Eptesicus serotinus).  
 
Tabel 5-5: Overzicht van waargenomen vleermuissoorten per deelgebied en het beschermingsregime. 

Waargenomen soort Beschermingsregime Ypenburg Vlietzone Binckhorst 

Gewone dwergvleermuis Cat. 3 F & F-wet X X X 

Ruige dwergvleermuis Cat. 3 F & F-wet X X X 

Watervleermuis Cat. 3 F & F-wet - X - 

Grootoorvleermuis Cat. 3 F & F-wet - X - 

Laatvlieger Cat. 3 F & F-wet/Rode Lijst- Kwetsbaar - X - 

 

 
Gewone dwergvleermuis 
In de Vlietzone zijn verblijfplaatsen gevonden van Gewone dwergvleermuis; bij de villa van het 
Landgoed Zeerust zijn individuele verblijfplaatsen van mannetjes Gewone dwergvleermuizen 
waargenomen. Het gaat hierbij niet om een kraamkolonie. In dezelfde villa is ook tenminste één 
paarverblijfplaats van deze soort aangetroffen, terwijl in het bos achter de villa een paarverblijf in een 
boomholte werd aangetroffen. In de Binckhorst werden op drie locaties paarverblijfplaatsen gevonden 
van Gewone dwergvleermuizen. Andere typen verblijfplaatsen zoals kraamverblijfplaatsen en 
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zomerverblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. Op het knooppunt Ypenburg zijn geen bomen met 
boomholtes en gebouwen aanwezig, zodat geen verblijfplaatsen voor vleermuizen zijn aangetroffen.  
 
Het knooppunt Ypenburg is geschikt als foerageergebied voor enkele algemene vleermuissoorten; bij de  
veldbezoeken zijn kleine aantallen foeragerende Gewone dwergvleermuizen gevonden. Er is daarbij 
geen duidelijke aanvliegroute vastgesteld. In de Binckhorst lijken concentraties foeragerende dieren op 
te treden bij een brede sloot langs de zuidrand van een begraafplaats, op een bedrijventerrein aan de 
Plutostraat en in de groenstrook langs de Maanweg. Vliegroutes van betekenis zijn niet waargenomen. 
Foeragerende Gewone dwergvleermuizen zijn verspreid over het hele onderzoeksgebied in de Vlietzone 
aangetroffen. Ze concentreerden zich vooral langs de houtopstanden met sloten en de diverse plassen 
die in het terrein liggen. De dieren leken van verschillende kanten naar het gebied te vliegen 
(maar wel in hoofdzaak vanuit het noorden).  
 
Vaste vliegroutes, waar meerdere vleermuizen gedurende meerdere avonden gebruik van maken, liggen 
langs het Molenslootpad en langs de Trekvliet. De vliegroutes zijn het meest uitgesproken in gebruik 
door Gewone dwergvleermuizen. De gevonden vliegroutes verbinden de verblijfplaatsen die 
overwegend in het stedelijk gebied bevinden (Rijswijk, Leidschendam) met de foerageergebieden in 
gebieden met veel groen, zoals in de Vlietzone.  
 
Ruige dwergvleermuis 
In de Vlietzone zijn verblijfplaatsen gevonden van Ruige dwergvleermuis: paarverblijfplaatsen van Ruige 
dwergvleermuizen zijn op twee verschillende plekken in het bos bij Landgoed Zeerust gevonden. Ruige 
dwergvleermuizen maken vrijwel uitsluitend gebruik van boomholtes als verblijfplaats.  
Het knooppunt Ypenburg is geschikt als foerageergebied en bij de veldbezoeken zijn kleine aantallen 
foeragerende Ruige dwergvleermuizen gevonden. Er is geen duidelijke aanvliegroute vastgesteld. In de 
Vlietzone  zijn foeragerende Ruige dwergvleermuizen vooral in de nazomer en het vroege najaar 
aangetroffen. De Ruige dwergvleermuis is grofweg in dezelfde terreindelen waargenomen als de 
Gewone dwergvleermuis. Het merendeel van de waarnemingen in de Binckhorst heeft betrekking op 
foeragerende Gewone dwergvleermuizen en Ruige dwergvleermuizen, waarbij de Gewone 
dwergvleermuis duidelijk de meest talrijke is. 
 
Vaste vliegroutes, waar meerdere vleermuizen gedurende meerdere avonden gebruik van maken, liggen 
langs het Molenslootpad en langs de Trekvliet. De vliegroutes zijn het meest uitgesproken in gebruik 
door Gewone dwergvleermuizen., maar worden ook door Ruige dwergvleermuizen gebruikt. 
 
Watervleermuis 
Watervleermuizen zijn in de omgeving van landgoed Zeerust waargenomen en komen waarschijnlijk uit 
Rust en Vreugd ten noorden van het onderzoeksgebied. Hier is een individuele verblijfplaats van een 
mannetje niet uitgesloten. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen van de Watervleermuis in het overige 
gedeelte van het onderzoeksgebied aangetroffen. De Watervleermuis is foeragerend aangetroffen in 
klein aantal boven de waterpartijen op de golfbaan en boven de wetering langs het Molenslootpad. 
 
Gewone grootoorvleermuis 
Op het landgoed Zeerust is een waarneming van een Grootoorvleermuis gedaan. Het is duidelijk dat hier 
geen kraamkolonie aanwezig is en dat het hooguit om individuele verblijfplaatsen gaat van solitaire 
mannetjes. 
 
Laatvlieger 
Laatvliegers werden enkele malen waargenomen in de buurt van Landgoed Zeerust. Het betrof 
maximaal een groepje van drie dieren. 
 
Overige soorten 
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Conform de NDFF is bovendien de Rosse vleermuis (Cat. 3 F & F-wet)  aanwezig in de betreffende 
kilometerhokken. Op basis van het terreinbezoek is aangetoond dat deze soort zich niet binnen het 
onderzoeksgebied bevindt. 

5.4.3 Muizen en spitsmuizen 

Uit het onderzoek door middel van raaien van Buro Bakker blijkt dat er in het studiegebied de 
bosspitsmuis, bosmuis, rosse woelmuis en veldmuis voorkomen. Alle soorten zijn opgenomen in tabel 1 
van de Flora- en Faunawet. 
 

Het vallenonderzoek heeft zich specifiek gericht op de strikt beschermde Waterspitsmuis (Cat. 3 F & F-wet 

en Rode Lijst- Kwetsbaar). Er is daarom vooral gevangen langs sloten die geschikt zijn geacht voor deze 
soort. Dit zijn sloten met een rijke waterplantenvegetatie en een ruige oeverbegroeiing. Tijdens het 
onderzoek is deze soort echter niet gevangen. Gezien de intensieve onderzoeksinspanningen mag 
aangenomen worden dat deze soort dan ook niet in het gebied voorkomt.  
De soorten die tijdens het vallenonderzoek zijn gevangen komen naar alle waarschijnlijkheid ook voor in 
de andere deelgebieden. Tijdens een in 2009 uitgevoerd monitoringonderzoek in de Stedelijke EHS 
Laakzone (Buro Bakker, 2009b) is in de groenstrook langs de Maanweg het voorkomen van Bosmuis en 
Huisspitsmuis vastgesteld. Deze laatste soort is vooral op plaatsen met veel menselijke activiteit een vrij 
algemene soort; naar verwachting wordt deze soort eveneens in het studiegebied aangetroffen. Voor 
andere soorten muizen is het studiegebied niet geschikt. 
 

5.4.4 Overige zoogdieren 

De Mol, het Konijn en de Egel komen in alle deelgebieden algemeen voor. Hazen zijn uitsluitend in de 
Vlietzone waargenomen. Marterachtigen, zoals Bunzing, Hermelijn en Wezel en ook de Vos zijn niet 
tijdens één van de veldbezoeken waargenomen, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid wel binnen de 
onderzochte gebieden voorkomen. Vooral de Vlietzone voldoet goed als foerageergebied voor deze 
soorten. 

5.4.5 Broedvogels 

Een overzicht met broedvogelaantallen per deelgebied is te vinden in tabel 5-6. Hierbij is tevens het 
beschermingsregime voor de soorten aangegeven. 
 
Tabel 5-6: Aantal territoria van broedvogelsoorten per deelgebied.  

Soorten Beschermingsregime Ypenburg Vlietzone Binckhorst 

Boerenzwaluw  Rode Lijst- Gevoelig /  Jaarrond 
beschermd nest - categorie 5 

 20  

Boomkruiper  Jaarrond beschermd nest - categorie 5  1 2 

Brandgans    5  

Buizerd  Jaarrond beschermd nest - categorie 4  1  

Canadese gans   3 3  

Ekster  Jaarrond beschermd nest - categorie 5  1 21 

Fazant    3  

Fitis    12  

Fuut    2  

Gaai    1 1 

Grasmus    4  

Graspieper  Rode Lijst- Gevoelig  1  

Grauwe 
vliegenvanger  

Rode Lijst- Gevoelig  / Jaarrond 
beschermd nest - categorie 5 

  1 

Groene specht  Rode Lijst- Kwetsbaar / Jaarrond 
beschermd nest - categorie 5 

 1  

Groenling    2 3 

Grote bonte Jaarrond beschermd nest - categorie 5  2  
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specht  

Halsbandparkiet    3 2 

Heggenmus    5 8 

Houtduif    3 14 

Huismus  Rode Lijst- Gevoelig  / Jaarrond 
beschermd nest - categorie 2 

  4 

Kauw    1 13 

Kievit   1 5  

Kleine karekiet   2 7  

Knobbelzwaan    1  

Koolmees  Jaarrond beschermd nest - categorie 5  17 17 

Krakeend    3  

Kuifeend   1 12 1 

Meerkoet   5 19 8 

Merel    15 22 

Nijlgans    2 1 

Patrijs  Rode Lijst- Kwetsbaar  1  

Pimpelmees Jaarrond beschermd nest - categorie 5  12 7 

Putter    1  

Scholekster   1 4  

Spreeuw Jaarrond beschermd nest - categorie 5  2  

Staartmees     3 

Tjiftjaf    14 8 

Tuinfluiter     1 

Tureluur  Rode Lijst- Gevoelig   3 1  

Turkse tortel   1  

Vink     3 

Waterhoen    4 4 

Wilde eend   4 9 3 

Winterkoning   16 10 

Witte 
kwikstaart  

  2 1 

Zanglijster    3 2 

Zwarte kraai  Jaarrond beschermd nest - categorie 5  2 14 

Zwarte 
roodstaart  

Jaarrond beschermd nest - categorie 5   2 

Zwartkop    12 5 
 
 

De Buizerd en de Huismus zijn de enige vastgestelde soorten met een jaarrond beschermde nestplaats. 
Daarnaast zijn enkele Rode lijst-soorten vastgesteld. De relevante soorten worden hieronder besproken. 
 
Boerenzwaluw (Rode lijst Gevoelig) 
Deze soort is met één kolonie van 20 paren aanwezig in de Vlietzone. De vogels broeden hier in de 
schuren van een manege. Een dergelijke grote kolonie in de randzone van stedelijk gebied is bijzonder te 
noemen.  
 
Buizerd (nestplaats jaarrond beschermd) 
Een broedende Buizerd werd aangetroffen in een bomenrij aan de zuidkant van de Vlietzone. De soort 
foerageert in de polder en in de wegbermen. Buizerds zijn met name in het westelijke deel van 
Nederland flink toegenomen (SOVON, 2002).  
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Figuur 5-5: Aanwezigheid nestlocatie Buizerd.  

 
Graspieper (Rode lijst Gevoelig) 
Een territorium van de Graspieper bevindt zich in het graslandgebied van de Vlietzone. De soort is de 
afgelopen jaren afgenomen als gevolg van de modernisering van de landbouw, met name de 
graslanden. 
 
Huismus (nestplaats jaarrond beschermd en Rode lijst Gevoelig) 
Huismussen zijn uitsluitend aangetroffen in de Binckhorst en komen hier in hoofdzaak in de randzone 
van de woonwijk in het centrum van dit gebied voor (drie paar). Een vierde paar bevindt zich op het 
bedrijventerrein ten oosten van de havens.  
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Figuur 5-6: Aanwezigheid nestlocaties Huismus.  

 
Grauwe vliegenvanger (Rode lijst Gevoelig) 
De Grauwe vliegenvanger is aangetroffen aan de rand van de begraafplaats in de Binckhorst. De Grauwe 
vliegenvanger is relatief algemeen in de parken en landgoederen in en om Den Haag (SOVON, 2002). 
 
Groene specht (Rode lijst Kwetsbaar) 
Deze soort broedt in het bos van landgoed Zeerust en is foeragerend waargenomen op het golfterrein 
Leeuwenbergh. Rondom Den Haag komt de soort voor in parken en op landgoederen en is hier niet erg 
zeldzaam (SOVON, 2002). 
 
Patrijs (Rode lijst Kwetsbaar) 
Een roepend mannetje Patrijs is in het zuidoostelijke deel van de Vlietzone waargenomen. Als gevolg 
van de sterk intensiverende landbouw neemt de Patrijs landelijk sterk af en wordtin dit deel van de 
Randstad weinig aangetroffen. Het voorkomen van de Patrijs hier is dan ook bijzonder.  
 
Tureluur (Rode lijst Gevoelig) 
Deze Rode lijst-soort komt met drie paar voor op knooppunt Ypenburg en een territorium in de 
Vlietzone. De Tureluur profiteert hier van het aanwezige grasland en de waterpartijen. In Laag-
Nederland is de Tureluur nog algemeen maar landelijk is de soort sinds de jaren zeventig afgenomen, 
met name het reguliere boerenland. Om deze reden is de soort op de Rode lijst geplaatst. 
 
Broedvogels van categorie 5 
Broedvogels met een jaarrond beschermde nestplaat zijn onderverdeeld in vier categorieën. Een vijfde 
categorie met soorten is in principe niet jaarrond beschermd tenzij zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden dat rechtvaardigen. Daarom verdienen deze extra aandacht bij inventarisaties. Naast 
de hierboven behandelde Boerenzwaluw, Grauwe vliegenvanger en Groene specht betreft het de 
volgende soorten die in tabel 4,4 zijn benoemd: Boomkruiper, Ekster, Grote bonte specht, Koolmees, 
Pimpelmees, Spreeuw, Zwarte kraai, Zwarte roodstaart. 
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Overige waarnemingen 
De Ransuil (nestplaats jaarrond beschermd en Rode lijst) is enkele malen foeragerend aangetroffen 
tijdens nachtelijk veldwerk. Naar verwachting heeft deze soort net buiten het onderzoeksgebied 
gebroed. De Rode lijst-soort Nachtegaal is éénmaal gehoord in de Vlietzone. Hieruit kan afgeleid worden 
dat de soort niet gebroed heeft in het onderzoeksgebied, maar dat het een doortrekker betrof. 
 

5.4.6 Amfibieën 

Zwaar beschermde amfibieën komen niet in het onderzoeksgebied voor. Voor een aantal soorten van 
deze zwaar beschermde soorten, zoals de Poelkikker, Kamsalamander en Heikikker, geldt dat hun 
aanwezigheid kan worden uitgesloten op basis van hun bekende verspreidingsgebieden. De 
Vroedmeesterpad is een soort die in Nederland van nature alleen in Zuid-Limburg voorkomt. Vanaf 
halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw is echter ook een populatie Vroedmeesterpadden in 
Den Haag aanwezig bekende vindlocaties zijn Meijendel en enkele locaties aangrenzend aan het 
duingebied zoals het Nebo-terrein. De Rugstreeppad is in Zuid-Holland vooral aanwezig in het 
duingebied. In het agrarische gebied komt de Rugstreeppad vooral voor in kleine slootjes. Deze twee 
zwaarder beschermde soorten die wel in de omgeving voorkomen, zijn tijdens het veldonderzoek niet 
vastgesteld.  
 
Soorten die wel in het onderzoeksgebied zijn aangetroffen, zijn de licht beschermde Bastaardkikker, 
Bruine kikker en Gewone pad. Vooral in de Vlietzone, specifiek bij de golfbaan, is geschikt biotoop 
aanwezig door de combinatie van geschikt voortplantingswater en landhabitat. De relatief hoge 
dichtheden aan vissen (zie volgende paragraaf) zorgen er echter voor dat deze soorten veel eiklompen, 
eisnoeren en larven verliezen aan deze predatoren. Toch is met name de Bastaardkikker op de golfbaan 
in grote aantallen aanwezig. In de Binckhorst en op knooppunt Ypenburg zijn geen amfibieën 
aangetroffen, maar de weinig kritische Gewone pad en Bruine kikker worden in beide deelgebieden wel 
verwacht. 
 

5.4.7 Vissen 

In tabel 5-7 staat een overzicht van de vastgestelde vissoorten.  
 

Tabel 5-7:  Aanwezige beschermde vissen.  

Soorten  Beschermingsregime Ypenburg Vlietzone Binckhorst 

Bittervoorn Cat. 3 F & F-wet  X  

Kleine modderkruiper Cat. 2 F & F-wet  X  

Vetje Rode Lijst - Kwetsbaar  X  

Baars  X X X 

Blankvoorn  X X X 

Brasem   X  

Karper  X X  

Paling    X 

Pos   X  

Riviergrondel  X   

Snoek  X X X 

Tiendoornige stekelbaars  X X  

Zeelt  X X X 

 

Het grootste deel van de aangetroffen vissoorten kent geen speciale beschermde status. De Bittervoorn 
daarentegen is een zwaar beschermde soort uit tabel 3 van de Flora & Faunawet, de Kleine 
Modderkruiper is in tabel 2 van deze wet opgenomen en het Vetje komt voor op de Rode lijst. In 
onderstaande paragrafen worden deze soorten apart besproken. 
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Bittervoorn 
De aanwezigheid van Bittervoorn is vastgesteld in enkele waterpartijen aan de noordwest rand van de 
golfbaan. Hierbij zijn zowel juveniele als volwassen dieren gevangen, in totaal circa 30 stuks. Omdat alle 
waterpartijen op de golfbaan met elkaar in verbinding staan, mag er vanuit gegaan worden dat alle 
waterpartijen met geschikt leefgebied door de Bittervoorn gebruikt worden. De Bittervoorn is voor haar 
voortplanting afhankelijk van zoetwatermosselen, waarin de eitjes worden afgezet. Zoetwatermosselen 
zijn verspreid over de golfbaan waargenomen, hetgeen verspreiding van de Bittervoorn verspreid over 
de golfbaan aannemelijk maakt.  
De aanwezigheid van Bittervoorn is door Buro Bakker in de directe omgeving van het plangebied ook 
vastgesteld, namelijk op het noordelijk deel van de golfbaan (Onderzoek voor verplaatsing van golfbaan 
Leeuwenbergh, 2011) en aan de overzijde van de A4 in de wijk Ypenburg (Ecologische monitoring 
Ypenburg, 2011). De waarnemingen van Bittervoorn in de omgeving van het plangebied doen 
vermoeden dat er sprake is van betrekkelijk algemeen voorkomen van Bittervoorn op lokaal niveau. De 
deelpopulatie in het plangebied bevindt zich in een 'dode hoek' van het leefgebied. Uitwisseling met 
andere leefgebieden is alleen mogelijk via de parallelsloot van de A4 naar het noordelijke deel van de 
golfbaan en van daaruit mogelijk onder de snelweg door naar Ypenburg. 
Wij gaan er vanuit de soort van oudsher in het plangebied aanwezig is en door oprukkende 
verstedelijking en infrastructuur tot op zekere hoogte geïsoleerd is geraakt van de kernpopulatie. 
 

 
Figuur 5-7: Leefgebied van de Bittervoorn (blauw) en waargenomen individuen (rode stip).  

 
Kleine modderkruiper 
De Kleine modderkruiper komt verspreid over de Vlietzone voor en is over de hele golfbaan in 
betrekkelijk hoge dichtheden aanwezig. Er zijn zowel juveniele (eerstejaars) als volwassen dieren 
waargenomen. De verdeling over het verspreidingsgebied is homogener dan bij de Bittervoorn. 
Het verspreidingspatroon van Kleine modderkruiper in de omgeving vertoont grote parallellen met de 
Bittervoorn, met dien verstande dat de Kleine modderkruiper op de meeste waarnemingslocaties 
algemener is dan de Bittervoorn. Voor de Kleine modderkruiper gaan we er vanuit dat zich in de 
Vlietzone een deels geïsoleerde deelpopulatie bevindt. Omdat de soort ook is waargenomen in de sloot 
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langs de A4 en in waterpartijen nabij de ingang van de golfbaan (buiten het plangebied), is het 
aannemelijker dan bij de Bittervoorn dat er uitwisseling met andere leefgebieden plaatsvindt. 
 

 
Figuur 5-8: Leefgebied van de Kleine modderkruiper (blauw) en waarnemingen (rode stip).  

 
Vetje 
Het Vetje is alleen waargenomen in de Molensloot, met een enkele waarneming. Omdat de soort zich 
zowel met het schepnet als met electrovisserij goed laat vangen, gaan we er vanuit dat het Vetje binnen 
het plangebied zeldzaam is. Uit de directe omgeving van Den Haag zijn meerdere waarnemingen van het 
Vetje bekend, met de meest nabijgelegen aan de noordkant van het Delftse Hout en in Voorburg 
(www.piscaria.nl). 
 
Overige soorten 
Zowel in de Vlietzone als op knooppunt Ypenburg is sprake van een relatief hoge soortenrijkdom wat 
vissen betreft en van relatief hoge dichtheden, zodat gesproken kan worden van een goed ontwikkelde 
visstand. De Vlietzone is een waterrijk gebied met plaatselijk goed ontwikkelde watervegetaties wat een 
positieve invloed heeft op de visstand. Buiten de hierboven genoemde beschermde en kwetsbare 
soorten, komen soorten voor als Pos, Zeelt, Blankvoorn, Brasem, Baars,  Snoek en Karper die is uitgezet 
in de waterpartijen op de golfbaan. Rond knooppunt Ypenburg komen de beschermde en kwetsbare 
soorten niet voor, maar wel veel van de overige soorten die in de Vlietzone zijn gevonden, inclusief 
uitgezette karpers.  
Baars, Blankvoorn, Snoek en Zeelt worden in de havens van de Binckhorst eveneens aangetroffen en 
daarnaast ook de Paling. Bijzondere en kwetsbare soorten komen hier niet voor. Het beperkt aantal 
algemene vissoorten werd in lage dichtheden aangetroffen; deze matig ontwikkelde visstand is 
waarschijnlijk te wijten aan het nagenoeg ontbreken van watervegetatie, het diepe water en de harde 
oeverbeschoeiing. Voor de meeste vissoorten ontbreekt hier een geschikt leefgebied. De lage 
soortenrijkdom hoort dan ook bij dit type biotopen. 
 

5.4.8 Libellen 

In totaal zijn tien verschillende soorten libellen en juffers waargenomen in het onderzoeksgebied. 
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Het gaat vooral om algemeen voorkomende libellensoorten. In tabel 5-8 is een overzicht opgenomen 
van de aangetroffen soorten. 
 
Tabel 5-8: Waargenomen libellen en juffers in de drie onderzochte deelgebieden. 

Soorten  Beschermingsregime Ypenburg Vlietzone Binckhorst 

Vroege glazenmaker Rode Lijst - Kwetsbaar X X  

Azuurwaterjuffer  X   

Gewone oeverlibel  X X X 

Grote keizerlibel  X X  

Kleine roodoogjuffer  X X X 

Houtpantserjuffer   X  

Lantaarntje  X X X 

Paardenbijter   X  

Steenrode heidelibel   X  

Vuurjuffer   X  

 

Vroege glazenmaker 
De Vroege glazenmaker is in de Vlietzone opgemerkt met twee exemplaren op knooppunt Ypenburg. Op 
beide locaties foerageerde de soort boven sloten met een rijke oever- en onderwatervegetatie en 
gedroegen de libellen zich territoriaal, zodat aangenomen kan worden dat er voortplanting plaatsvindt. 
Deze soort was ten tijde van het veldonderzoek (2011) nog op de Rode Lijst opgenomen, maar de soort 
is dermate vooruitgegaan dat ze niet meer op de nieuwe Rode Lijst staat. 
 
 

5.4.9 Dagvlinders 

Tabel 5-9 geeft een overzicht van waargenomen dagvlinders in de drie deelgebieden. Er zijn geen 
beschermde soorten waargenomen, wel een soort van de Rode lijst, het Bruin blauwtje. Op het 
knooppunt Ypenburg is een kleine populatie van enkele tientallen individuen aanwezig. De overige 
soorten komen algemeen verspreid in Nederland en in de regio Den Haag voor. 
 

Tabel 5-9: Waargenomen dagvlinders in de drie onderzochte deelgebieden. 

Soorten  Beschermingsregime Ypenburg Vlietzone Binckhorst 

Bruin blauwtje Rode Lijst - Kwetsbaar X   

Atalanta  X X  

Bont zandoogje   X  

Bruin zandoogje  X   

Dagpauwoog  X X  

Gehakkelde aurelia   X  

Groot koolwitje  X X  

Hooibeestje  X X  

Icarusblauwtje  X X  

Klein geaderd witje   X X 

Klein koolwitje  X   

Kleine vos   X  

Koevink   X X 

Oranje zandoogje  X X  
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5.4.10 Samenvatting 

Tabel 5-10 geeft een overzicht van de vastgestelde beschermde flora en fauna in het plangebied die zijn 
opgenomen in tabel 2 of tabel 3 van de Flora- en faunawet. Tevens is aangegeven op welke manier de 
soort van het plangebied gebruik maakt. Op basis van de Flora- en faunawet wordt namelijk niet alleen 
de soort zelf beschermd, maar ook diens functionele leefomgeving. In tabel 4-11 zijn de licht 
beschermde soorten en de soorten die vermeld staan op de Rode Lijst weergegeven.  
 

Tabel 5-10: Overzicht van zwaarder beschermde flora en fauna in de drie deelgebieden die mogelijk hinder zullen 
ondervinden van de ingreep.  
 
 
Tabel 5-11: Overzicht van soorten die op de Rode lijst staan of licht beschermd zijn. 
Tabel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Groen in de wijk 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de Stedelijke Groene Hoofdstructuur van Den Haag. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de gegevens uit het Groenbeleidsplan voor het Haagse Groen 2005 – 2015 ‘Groen 
kleurt de stad’ (2005) en de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones 2008-2018. 
 

Soortgroep Soort Beschermingsregime Gebiedsgebruik 

Flora Goudhaver  Rode Lijst - Gevoelig Groeiplaats 

Kamgras Rode Lijst - Gevoelig Groeiplaats 

Korenbloem  Rode Lijst - Gevoelig Groeiplaats 

Veldgerst  Rode Lijst - Gevoelig Groeiplaats 

Brede wespenorchis  cat. 1 F & F-wet Groeiplaats 

Gewone dotterbloem  cat. 1 F & F-wet Groeiplaats 

Gewone vogelmelk cat. 1 F & F-wet Groeiplaats 

Grote kaardebol cat. 1 F & F-wet Groeiplaats 

Kleine maagdenpalm  cat. 1 F & F-wet Groeiplaats 

Zwanenbloem cat. 1 F & F-wet Groeiplaats 

Muizen en 
spitsmuizen 

Bosspitsmuis  Cat. 1 F & F-wet Leefgebied 

Bosmuis  Cat. 1 F & F-wet Leefgebied 

Rosse woelmuis Cat. 1 F & F-wet Leefgebied 

Veldmuis Cat. 1 F & F-wet Leefgebied 

Overige 
zoogdieren 

Mol  Cat. 1 F & F-wet Leefgebied 

Konijn  Cat. 1 F & F-wet Leefgebied 

Haas  Cat. 1 F & F-wet Leefgebied 

Egel  Cat. 1 F & F-wet Leefgebied 

Broedvogels Boerenzwaluw  Rode Lijst - Gevoelig Nestplaats en leefgebied 

Graspieper  Rode Lijst - Gevoelig Nestplaats en leefgebied 

Grauwe vliegenvanger  Rode Lijst - Gevoelig Nestplaats en leefgebied 

Groene specht Rode Lijst - Kwetsbaar Nestplaats en leefgebied 

Patrijs  Rode Lijst - Kwetsbaar Nestplaats en leefgebied 

Tureluur  Rode Lijst - Gevoelig Nestplaats en leefgebied 

Amfibieën Bastaardkikker  Cat. 1 F & F-wet Leefgebied 

Bruine kikker  Cat. 1 F & F-wet Leefgebied 

Gewone pad  Cat. 1 F & F-wet Leefgebied 

Vissen Vetje  Rode Lijst - Kwetsbaar Leefgebied 

Dagvlinders Bruin blauwtje  Rode Lijst – Gevoelig Leefgebied 
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De SGH is onder andere opgebouwd uit de groengebieden en groenzones die behoren tot de landelijke, 
provinciale en regionale groenstructuren (vastgelegd in vigerend beleid op rijks, provinciaal en regionaal 
niveau) en zones die behoren tot de gemeentelijk vastgestelde ecologische verbindingszones.  
Er zijn geen elementen gelegen in het onderzoeksgebied die deel uitmaken van de Stedelijke Groene 
Hoofdstructuur, zoals landgoederen of parken. 
 

 
Figuur 5-9: Stedelijke Groene Hoofdstructuur (inclusief ambities) gemeente Den Haag met ligging tracé 
Rotterdamsebaan rood omcirkeld. 

 
In de ambitiekaart die bij het Groenbeleidsplan is opgesteld zijn ambities weergegeven voor versterking 
van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. De volgende ambities ter versterking van de Stedelijke Groene 
Hoofdstructuur hebben betrekking op het onderzoeksgebied; dit zijn nummer 2 en 3 uit de 
ambitiekaart. 
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Groenblauwe verbindingen tussen stad en Groene Hart 
Deze groenblauwe verbinding verbindt de stad met het Groene Hart en volgt de Haagse Trekvliet vanuit 
de stad richting knooppunt Ypenburg. Deze verbinding wordt gekenmerkt door water, groen en 
landschappelijke accenten, speciaal voor fietsers, wandelaars en watersporters. De Trekvliet heeft door 
zijn stenen kaden en scheepvaart een beperkte ecologische waarde, maar is wel de ecologische 
verbinding tussen de Laak en de Broeksloot. 
 
Ambities in deze zone zijn vooral gericht op het realiseren en verbeteren van recreatieve verbindingen 
tussen de woon- en werkomgeving van de stad en het Groene Hart van Zuid-Holland: verbindingen, 
gekenmerkt door water, groen en landschappelijke accenten, speciaal voor fietsers, wandelaars en 
watersporters. Specifiek is als ambitie aangegeven om bij toekomstige planontwikkelingen voor de 
Binckhorst en het Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) mogelijkheden te benutten voor het realiseren van 
groenblauwe en recreatieve voorzieningen ter ondersteuning van reeds bestaande voorzieningen. 
 
Groen-recreatieve verbinding van de Zweth- en Vlietzone 
Deze groen-blauwe recreatieve verbinding gaat via de Zweth- en Vlietzone ten oosten van Den Haag. Hij 
volgt hiermee de Delftse Vliet/Zuidvliet. Dit is een zone met uiteenlopende mogelijkheden voor natuur 
en recreatie, gelegen aan de oostzijde van de stad, die een dwarsverbinding vormt met de  
groenstructuur Den Haag Zuid-West en de verbindingen tussen de Haagse regio en het Groene Hart. Het 
is een afwisselend gebied met zowel mogelijkheden voor intensieve en extensieve vormen van 
openluchtrecreatie als voor vestiging en uitwisseling van planten en dieren. 
Bij de verdere ontwikkeling van de Zweth- en Vlietzone is het van belang rekening te houden met de 
aanwezige historische en landschappelijke inrichting van het gebied, waarbij de cultuurhistorische 
kwaliteiten van het verleden herkenbaar blijven en het water nieuwe functies krijgt voor recreatie, 
natuurontwikkeling en extra waterberging. Door het realiseren van recreatief aantrekkelijke routes voor 
fietsen, wandelen en varen, zowel binnen het gebied als vanuit de woon- en werkomgeving van de stad, 
wordt de belevings- en gebruikswaarde van deze zone aanzienlijk verhoogd. 
 
In de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones 2008-2018 is de Stedelijke Ecologische 
Hoofdstructuur van Den Haag aangegeven. Deze structuur sluit aan op de provinciale en nationale 
ecologische hoofdstructuur. Er zijn twaalf ecologische verbindingszones in de stad onderscheiden; de 
ecologische verbindingszone van de Laakzone en Ypenburg liggen in het onderzoeksgebied.   
 
Ecologische verbinding Laakzone 
De Laak is een oud veenriviertje dat midden door het dichtbebouwde Laakkwartier stroomt. Het water 
met de oevers en graslanden, vormt een langgerekte groene slinger in de stad. De zone is een 
verbinding tussen de Trekvliet en de Rijswijkse groengebieden. Ook sluit de zone aan op ecologische 
verbindingszone Erasmuszone. De noordoever is natuurlijk ingericht, langs de zuidoever is het 
traditionele beeld met gazons en stenen beschoeiing gehandhaafd. Tussen 2001 en 2005 heeft een 
herinrichting plaatsgevonden. Het is een struweelrijke zone met losstaande bomen, plas- en draszones 
langs het water aangevuld met bloemrijke graslanden. Het water met de oevers, gras, struweel en 
bomenrijen van de Broekslootkade en de Maanweg zijn eveneens onderdeel van de hier beschreven 
ecologische verbinding. 
 
Ecologische verbindingszone Ypenburg 
Ypenburg is een relatief nieuwe woonwijk en ligt samen met Nootdorp aan drie zijden ingesloten tussen 
snelwegen. In het ontwerp van Ypenburg neemt groen en water een belangrijke plaats in. De wijk is 
opgedeeld in vijf buurten, namelijk Singels, de Bras, Waterwijk, Boswijk en de Venen. De namen geven 
een indicatie van het overheersende type groen. Aangezien de wijk relatief jong is, is het openbaar 
groen ook nog niet volledig ontwikkeld. Ypenburg ligt afgezonderd van Leidschenveen en de rest van 
Den Haag door de snelwegen. Het vormt de verbinding tussen Den Haag en de omliggende gemeenten. 
Er is een directe verbinding met de Delftse Hout. Ten zuiden van Ypenburg liggen de Polder van Biesland 
en de Dobbeplas. 
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Overige elementen in het onderzoeksgebied 

 In de Binckhorst zijn verschillende bomenrijen gelegen: in de Binckhorstlaan groeien algemene 
soorten, zoals populieren, lindebomen, kastanjebomen, langs de Plutostraat staat een rij oude 
kastanjebomen; in de Poolsterstraat staat een bomenrij van lindebomen en populieren en 
tenslotte aan weerszijden van de Zonweg staan grote populieren. 

 De begraafplaats in de Binckhorst is hoger gelegen dan zijn omgeving en wordt omsloten door 
een diepe watergang met een steile oever. De oevers van de watergang zijn begroeid met 
soorten die voorkomen onder eutrofe omstandigheden. De begraafplaats zelf is een mogelijke 
habitat voor kleine zoogdieren als konijnen, maar ook voor broedvogels.  

 De Broeksloot aan de Maanweg vormt een groene/blauwe verbinding. De Broeksloot kent een 
parkachtige inrichting met verschillende soorten bomen als pruimen, populieren, kastanjes, 
linden en hazelaars.  

 Het bosje bij de Laan van Hoornwijck/Laan van Zuid-Hoorn bestaat uit oude bomen die in 
potentie een (verblijfs)functie kunnen hebben voor vleermuizen (zie foto). Echter in het de 
bomen zitten Halsbandparkieten en hun aanwezigheid leidt er meestal toe dat de vleermuizen 
geen gebruik maken van de holen in de bomen. 

 

 
Bomen bij de Laan van Hoornwijck/Laan van Zuid-Hoorn 
 

5.6 Biodiversiteit 

In het onderzoeksgebied van de Rotterdamsebaan is de diversiteit aan biotopen beperkt. Dit heeft 
voornamelijk te maken met het feit dat het grootste gedeelte van het tracé stedelijk gebied betreft. 
Daarnaast bestaat het gebied waar de meeste (natuurlijke) biotopen te vinden zijn (in het zuidelijke 
gedeelte van het tracé, tracé-deel Vlietzone) uit een relatief monotoon landschap. De biotopen die in de 
Vlietzone doorkruist zullen worden, bestaan voornamelijk uit landbouwkavels, watergangen en een 
golfterrein. Door de beperkte diversiteit aan biotopen, de geïsoleerde ligging van het plangebied ten 
opzichte van natuurgebieden in de omgeving en het (vrij) intensieve beheer is de diversiteit aan soorten 
in het plangebied beperkt. 
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6 Beoordelingsmethodiek 

6.1 Beoordelingskader MER 

In het MER worden de effecten van de aanleg van de Rotterdamsebaan op de verschillende 
(beschermde) natuurwaarden in de directe en wijdere omgeving getoetst. Hierbij wordt bekeken welke 
veranderingen optreden ten opzichte van de referentiesituatie optreden (de situatie in 2020) door de 
ontwikkeling van de Rotterdamsebaan en wordt de ernst van het effect beoordeeld. Voor de 
beoordeling is een zevenpuntsschaal gehanteerd, variërend van een zeer negatieve tot een zeer 
positieve beoordeling. Voor de algemene beoordelingsmethodiek en de beschrijving van de 
referentiesituatie wordt verwezen naar het hoofdrapport van het MER.  
 
De beoordelingscriteria bestaan uit:  

 Effecten op de Groen in de wijk (gemeentelijke groenstructuren); 

 Effecten op de EHS; 

 Effecten op beschermde Flora- faunawet en Rode Lijstsoorten; 

 Effecten op Natura 2000-gebieden; 

 Effecten op biodiversiteit.  
 
Beoordelingstabel 
In de beoordelingstabel zijn de beoordelingscriteria uitgezet tegen de zevenpuntschaal. In de paragrafen 
6.2 tot en met 6.5 is de onderverdeling per criteria toegelicht.  
 

Tabel 6-1: beoordelingstabel natuur.   

 Groen in de wijk EHS 
Flora- en 

faunawet en RL-
soorten 

Natura 2000 Biodiversiteit 

Effect 
 

Ruimtebeslag Barrièrewerking 
   

 

+++ 

Voornemen heeft 
een zeer positief 
effect op de 
natuurwaarden 
binnen gemeente 
Den Haag 

toename 
oppervlakte 
EHS >10% 

Sterke 
ontsnippering 
EHS 

Zeer positief 
effect 
natuurwaarden 

Leidt tot 
verbetering 

landelijke staat 
van 

instandhouding 
van minstens één 

soort 

Afname van de 
stikstofdepositie
; depositie niet 
meer kritisch 

Biotopen geschikt 
voor > 5 
soortgroepen 
neemt toe 

+ + 

Voornemen heeft 
een positief effect 
op de 
natuurwaarden 
binnen gemeente 
Den Haag 

toename 
oppervlakte 
EHS  5-10% 

Matige 
ontsnippering 
EHS 

Positief  effect 
natuurwaarden 

Leidt tot 
permanente 

lokale toename 
van de populatie 

van meerdere 
soorten (en geen 

afname van 
andere soort) 

Afname van 
de 
stikstofdepositie
; depositie nog 
steeds kritisch 

Biotopen geschikt 
voor 3-5 
soortgroepen 
neemt toe 

+ 

Voornemen heeft 
een beperkt 
positief effect op 
de natuurwaarden 
binnen gemeente 
Den Haag 

toename 
oppervlakte 
EHS < 5% 

Lichte 
ontsnippering 
EHS 

Beperkt positief 
effect 
natuurwaarden 

Leidt tot 
permanente 

lokale toename 
van de populatie 
van één soort (en 
geen afname van 

andere soort) 

Afname van 
stikstofdepositie 
maar niet 
ecologisch 
significant 

Biotopen geschikt 
voor 1-2 
soortgroepen 
neemt toe 

0 

Voornemen heeft 
een neutraal/geen 
effect op de 
natuurwaarden 
binnen gemeente 
Den Haag 

Geen effect Geen effect 

  
neutraal 

Geen toe- of 
afname van 
stikstofdepositie
, dan wel 
stikstofdepositie 
niet kritisch 

Geen verandering 
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6.2 Toelichting beoordeling groen in de wijk 

Bij de beoordeling van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur wordt gekeken naar de effecten van de 
aanleg van de Rotterdamsebaan op de ambities voor de groen-blauwe en groen-recreatieve 
verbindingen en de effecten op de ecologische verbindingszones in de stad. Hierbij wordt gekeken naar 
ruimtebeslag van deze verbindingen en barrièrewerking. Aan de hand hiervan wordt bepaald of de 
aanleg van het tracé positief bijdraagt aan de ambities door het bevorderen van de verbindingen of juist 
een negatief effect heeft. Daarnaast wordt gekeken naar overige natuurlijke elementen, zoals bomen in 
de wijk, die worden aangetast door het voornemen. Hier wordt gekeken of sprake is van een effect op 
deze natuurwaarden. Deze beoordeling is kwalitatief.   
 

6.3 Toelichting beoordeling EHS 

Voor het toetsingskader van de EHS-toetsing is met name de provinciale uitwerking in het Structuurplan 
relevant. Daarnaast dienen de door de ministeries van LNV en VROM en de gezamenlijke provincies 
afgesproken spelregels EHS (Ministeries van LNV, VROM & provincies, 2007) gevolgd te worden. Deze 
spelregels zijn tevens vastgelegd in de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland (artikel 5). Uit 
deze spelregels volgt dat nieuwe ruimtelijkeplannen in de EHS op grond van  (inter)nationale regelgeving 
niet toegestaan zijn als deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, 
tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van "redenen van groot openbaar belang"(nee, 
tenzij principe) en compensatie geregeld is. De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele en 
potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied. De relevante EHS-natuurdoelen en 
-kwaliteit die negatief beïnvloed kunnen worden door ingrepen of activiteiten zijn doorgaans 
beschreven in provinciale natuurdoelenkaarten en/of natuurgebiedsplannen. Wanneer een nieuw 
ruimtelijk plan als onontkoombaar kan worden aangemerkt en aantoonbaar aan deze criteria voldoet, 
wordt schade zoveel mogelijk door mitigerende maatregelen beperkt. Resterende schade wordt 
gecompenseerd (Ministeries van LNV, VROM & provincies, 2007). 
 
De ambitie om van de EHS een samenhangend netwerk van grote aaneengesloten natuurgebieden te 
maken, kan gespecificeerd worden naar drie concrete doelstellingen: vergroten, verbinden en 

- 

Voornemen heeft 
een beperkt 
negatief effect op 
de natuurwaarden 
binnen gemeente 
Den Haag 

afname 
oppervlakte 
EHS < 5% 

Lichte  
versnippering 
EHS  

Beperkt 
negatief effect 
natuurwaarden 

Leidt niet tot 
verslechtering van 
de gunstige staat 

van 
instandhouding 

van soorten, maar 
wel tot lokale 

verslechtering van 
het leefgebied 

Depositie 
kritisch; wel 
toename op 
gevoelige 
habitatsmaar 
naar 
verwachting 
geen ecologisch 
effect 

Biotopen geschikt 
voor 1-2 
soortgroepen 
neemt af 

- - 

Voornemen heeft 
een negatief 
effect op de 
natuurwaarden 
binnen gemeente 
Den Haag 

afname 
oppervlakte 
EHS tussen  5 
en 10% 

Matige 
versnippering 
EHS  

negatief effect 
natuurwaarden 

Leidt tot 
verslechtering van 
de gunstige staat 

van 
instandhouding 

van soorten 
(minder dan 3) 

Depositie 
kritisch; wel 
toename op 
gevoelige 
habitats maar 
ecologisch 
effect 
mitigeerbaar 

Biotopen geschikt 
voor 3-5 
soortgroepen 
neemt af 

- - - 

Voornemen heeft 
een zeer negatief 
effect op de 
natuurwaarden 
binnen gemeente 
Den Haag 

afname 
oppervlakte 
EHS >105% 

Sterke 
versnippering 
EHS  

Zeer negatief 
effect 
natuurwaarden 

Leidt tot 
verslechtering van 
de gunstige staat 

van 
instandhouding 

van meer dan drie 
soorten 

Depositie 
kritisch;  
toename niet 
mitigeerbaar 

Biotopen geschikt 
voor >5  
soortgroepen 
neemt af 
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kwaliteitsverbetering. Inde beoordelingscriteria is dit vertaald naar respectievelijk omvang, samenhang 
en kwaliteit. Deze drie aspecten zijn onderling nauw met elkaar verweven. 
 
Het begrip 'omvang' is om een aantal redenen van belang voor de doelstellingen van de EHS: 

 Hoe groter het gebied en hoe minder geïsoleerd gelegen, des te kleiner is de kans op 
uitsterven van een soort, en des te groter is de kans op terugkeer van soorten of vestiging 
van nieuwe soorten. 

 Grote gebieden zijn nodig voor natuurlijke processen als verstuiving, overstroming en 
begrazing. 

 Het is in grote gebieden gemakkelijker om negatieve invloeden (schadelijke stoffen) uit de 
omgeving van natuurgebieden te weren door generiek milieubeleid, omdat zij naar 
verhouding minder randcontact met de omgeving hebben dan kleine gebieden. 

 
Samenhang, ofwel de verbinding tussen EHS gebieden is een belangrijke doelstelling binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur. Het ontbreken van ecologische verbindingen kan ertoe leiden dat bepaalde 
natuurgebieden met hun leefgemeenschappen geïsoleerd raken (habitatfragmentatie). Het is normaal 
dat de omstandigheden in een leefgemeenschap niet altijd gelijk zijn. Wanneer een populatie in een 
slechte periode achteruit gaat, dan bestaat het risico dat een kritische ondergrens overschreden wordt 
waardoor een organisme verdwijnt. Doordat ecologische verbindingszones leefgemeenschappen met 
elkaar verbinden, dragen ze bij tot een groter draagvlak voor het voortbestaan van een soort.  
De kwaliteit van een EHS-gebied wordt door een aantal aspecten bepaald, bijvoorbeeld door de 
natuurwaarden en de stilte in het gebied.  
 
Directe en indirecte aantasting 
Van ruimtebeslag is sprake als een nieuwe ontwikkeling - in dit geval de aanleg van een weg - in of door 
een natuurgebied ligt en daarmee ruimte die eerder voor natuur was aangewezen nu voor een andere 
functie wordt aangewend. Met ruimtebeslag gaat oppervlakte natuurgebied verloren (in de tabel 
aangegeven als criterium omvang). Dit moet gecompenseerd worden. Als een nieuw wegtracé een 
natuurgebied doorsnijdt is naast ruimtebeslag ook sprake van versnippering (in de tabel aangegeven als 
criterium samenhang), maar ligt het tracé aan de rand, dan is er geen sprake van versnippering. Bij 
versnippering wordt een natuurgebied opgedeeld in kleinere eenheden. De nieuwe infrastructuur kan 
een barrière vormen voor dieren, dit zorgt voor opsplitsing van de leefgebieden. Voor sommige dieren 
kan een natuurgebied te klein worden, waardoor ze uit het gebied zullen verdwijnen. Versnippering en 
ruimtebeslag zijn zowel relevant voor Natura 2000-gebieden (incl. Beschermde Natuurmonumenten) als 
voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), beschermde natuurgebieden, weidevogelgebieden en 
stedelijke ecologische zones. 
 
Hoewel beleidsmatig alleen directe aantasting relevant is, wordt in het kader van het MER ook indirecte 
aantasting meegenomen (externe werking). Het gaat daarbij om effecten van verstoring van buitenaf. 
Voor indirecte aantasting EHS is gebruik gemaakt van geluid als indicator voor de afname geschikt 
oppervlakte voor soorten. Hierbij is uitgegaan van de contour van 42dB geluid. Deze maatstaf is gekozen 
omdat aangrenzend EHS-gebied met name relevant is voor bosvogels (de grens voor weidevogels ligt op 
47 dB, Reijen & Foppen 1994,1995). Hoewel andere factoren eveneens bepalen of sprake is van 
indirecte hinder, wordt geluidverstoring beschouwd als maatgevend. Bovendien zal in geval van 
verstoring door geluid zal doorgaans ook verstoring zijn door licht. In de effectbeschrijving wordt hier 
nader op ingegaan. 
 
Bij de effectbeschrijving wordt de toename van verstoring door geluid, door de aanwezigheid van de 
Rotterdamsebaan, inzichtelijk gemaakt door het verschuiven van de contouren met een hoge 
geluidsbelasting. De toename van de oppervlakte van de EHS-gebieden in de hogere geluidscontouren 
wordt uitgedrukt in hectares. Om de relatieve toename van de geluidscontouren (en daarbij de 
geluidsverstoring) wordt bij dit criteria gewerkt met percentages (procenten).    
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6.4 Toelichting beoordeling Flora- en faunawet en Rode lijst soorten 

Voor de effectbeoordeling voor de beschermde en rode lijst soorten zijn de volgende zaken van belang: 

 Het effect van het toekomstige tracé op het habitat van de verschillende soorten. Hierbij wordt 
gekeken hoeveel individuen verloren gaan indien het habitat wordt aangetast, wat dit betekent 
voor de lokale populatie en uiteindelijk wat voor een effect is te verwachten op de landelijke 
staat van instandhouding van de soort. 

 Het effect op de foerageerfunctie van de omgeving voor de verschillende soorten: de aanleg 
van het tracé kan leiden tot een vermindering aan potentieel foerageergebied en/of een 
verstoring van de foerageerfunctie van het gebied. Dit geldt enkel voor diersoorten. 

 Een verstoring van de aanwezige soorten, zoals door geluid. Hierdoor kunnen vogel- en 
zoogdiersoorten verjaagd worden en dit kan extra energie vergen van deze soorten die ze niet 
voor hun overleving in kunnen zetten. 

 Bovendien kan het tracé een barrièrewerking hebben: deelpopulaties kunnen dan minder goed 
migreren tussen leefgebieden en foerageergebieden. Uitwisseling tussen deelpopulaties kan 
voorkomen worden, waardoor geïsoleerde populaties ontstaan met een verminderde 
levensvatbaarheid. Ook speelt het risico van verkeersslachtoffers een rol. 

 
Hoewel alle vier deze zaken, indien van toepassing, zijn beoordeeld, is de uiteindelijk effectbeoordeling 
gebaseerd op een verwachte toename of afname van een populatie (de gunstige staat van 
instandhouding van de soort). Dit betekent een vertaling van deze vier aspecten naar een effect op de 
omvang van de populatie: een afname van foerageergebied betekent namelijk wellicht dat de omgeving 
een kleinere populatie van een soort kan herbergen en dus een afname van een populatie. Echter is het 
ook mogelijk dat foerageergebied van een soort verdwijnt, maar in de omgeving nog voldoende 
mogelijkheden overblijven om de populatie in de huidige vorm in stand te houden. 
Omdat deze aspecten gezamenlijk de effecten op een soort bepalen, is het niet mogelijk om de effecten 
meer kwantitatief (bijvoorbeeld verwachte procentuele toe- of afname van de populatie) te beoordelen. 
 

6.5 Toelichting beoordeling Natura 2000 

De Natura 2000-gebieden liggen alle op meer dan vier kilometer afstand van de Rotterdamsebaan. 
Verstorende effecten hebben over het algemeen een sterk lokaal karakter, waardoor deze niet relevant 
zijn voor de Natura 2000-gebieden. 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). Het enige potentiële verstorende effect op Natura 2000-gebieden is verzuring en vermesting als 
gevolg van stikstofdepositie; dit aspect wordt in dit MER nader uitgewerkt. 
 
Nieuwe infrastructuur en uitbreiding ervan kan leiden tot een toename van verkeer op bepaalde 
wegvakken. Een toename van verkeer leidt tot een toename van de uitstoot van stikstofverbindingen. 
Voor natuur is met name de depositie van stikstofverbindingen van belang, in verband met verzuring en 
vermesting van natuurgebieden. Een extra depositie (= neerslaan) van stikstofverbindingen in een 
natuurgebied kan ertoe leiden dat bepaalde (stikstofgevoelige) flora of leefgebieden van soorten, die in 
het gebied voorkomen, verdwijnen. Voor de Natura 2000-gebieden zijn de 
instandhoudingsdoelstellingen van belang. Deze kunnen mogelijk moeilijker worden gehaald indien de 
stikstofdepositie toeneemt, indien achtergrondwaarde met de planbijdrage boven de kritische 
depositiewaarde (KDW) ligt. 
 
Voor stikstofdepositie speelt de kritische depositiewaarde (KDW) een centrale rol. De KDW geeft de 
depositie aan waaronder geen negatieve ecologische effecten op habitats kan worden verwacht. De 
beoordeling van dit criterium is de depositie ten opzichte van de KDW dan ook als uitgangspunt 
genomen. Een negatieve beoordeling wordt gegeven indien de depositie (na aanleg) boven de KDW is 
gelegen (er is sprake van een overspannen situatie) en de depositie op de gevoelige habitats toeneemt. 
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Het onderscheid tussen enigszins negatief, negatief en zeer negatief wordt gevormd door de 
mitigeerbaarheid van effecten. Er is geen afzonderlijk criterium voor habitatsoorten en vogels 
opgenomen, aangezien deze doorgaans gebruik maken van al dan niet gevoelige habitats. 
 

6.6 Toelichting beoordeling biodiversiteit 

Biodiversiteit is in zijn algemeenheid op verschillende manieren te benaderen. In het geval van de 
directe omgeving van de Rotterdamsebaan wordt biodiversiteit benaderd op de volgende niveaus;  
1. diversiteit op soortniveau (soortgroepen): de verscheidenheid van alle verschillende soorten planten, 
dieren, zwammen, algen, bacteriën. In het onderzoeksgebied van de Rotterdamsebaan zal in worden 
gegaan op de verschillende soortgroepen (zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen, vlinders etc.). 
2. diversiteit van ecosystemen (biotopen): omvat alle verschillende levensgemeenschappen met hun 
biotopen, zoals tropische of gematigde bossen, woestijnen, moerassen, rivieren, bergen, koraalriffen, 
enz., maar ook de landelijke en stedelijke omgeving. De biodiversiteit in een gebied hangt samen met 
een aantal aspecten waaronder het aantal niches in een landschap en de grootte van het gebied. Hoe 
meer niches er aanwezig zijn waar een soort kan leven, hoe meer soorten er aanwezig kunnen zijn 
binnen een gebied. Wanneer het gebied tevens enige omvang heeft kunnen de populaties binnen het 
gebied zich ontwikkelen tot een robuuste, stabiele populatie. Voor het ontstaan van deze niches dient 
een gebied divers in biotopen te zijn. In het onderzoeksgebied zal derhalve worden ingegaan op 
biotopen als afgeleide van ecosystemen. 
De beoordeling van de biodiversiteit in de omgeving van de Rotterdamsebaan is kwalitatief. 
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7 Effectbeschrijving 

7.1 Groen in de wijk 

Het ruimtebeslag als gevolg van de aanleg van de Rotterdamsebaan heeft de volgende gevolgen die van 
belang zijn voor de Stedelijke Groene Hoofdstructuur van Den Haag: 
 
Effect op ecologische verbindingszones 
De Rotterdamsebaan leidt niet tot ruimtebeslag van de ecologische verbindingszones. De ecologische 
verbindingszone in de Laakzone en aansluitend de Maanweg loopt over het gedeelte van het tracé dat 
ondertunneld is, terwijl de ecologische verbindingzone in Ypenburg ook niet wordt aangetast. Hierdoor 
is sprake van een neutrale beoordeling. 
 
Effect  op de Vlietzone en groenblauwe verbindingen tussen stad en Groene Hart 
Als getoetst wordt op de ambitie om de Vlietzone een groenblauwe schakel tussen de Vlietlanden en de 
Zwethzone voor natuurontwikkeling te laten zijn, past de aanleg van de Rotterdamsebaan niet 
hierbinnen. Immers, de aanleg van het tracé zorgt voor een barrière waardoor deze west-oost-
verbinding wordt onderbroken en ruimtebeslag komt op de Vlietzone. De ambities spreken over groene 
en blauwe elementen toevoegen aan het gebied, wat bij de aanleg van het tracé zelf niet gebeurt. In de 
huidige situatie vindt de verbinding voornamelijk plaats via het noordelijke gedeelte van de Vlietzone, 
langs de Delftvliet, waar het tracé onder de grond ligt. De rest van de Vlietzone wordt reeds ingenomen 
door de golfbaan die ook als barrière geldt. 
De aanleg van het tracé past ook niet direct binnen de ambitie van het creëren van een groenblauwe 
verbinding tussen de stad en het Groene Hart. Hier gaat het eveneens om doorsnijding van het tracé in 
de Vlietzone. Deze verbinding is echter voornamelijk geprojecteerd langs de Trekvliet en loopt via de 
Delftweg westelijk van het geprojecteerde tracé. De invloed van het tracé op deze twee verbindingen is 
derhalve beperkt.  
 

 
Natuurwaarde plangebied kan toenemen  door een natuurlijker inrichting 

( toegangsweg naar Drievliet wordt verplaatst) 
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Bovendien biedt de aanleg van de Rotterdamsebaan ook kansen voor de Vlietzone: met inpassing van de 
maatregelen zoals deze in paragraaf 8.4 worden genoemd, krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls. Dit 
kan ertoe leiden dat het gebied qua natuurwaarden zelfs aantrekkelijker en beter wordt dan in de 
huidige situatie het geval is. Dit zou het gebied aantrekkelijker maken voor recreatie door het toevoegen 
van groenelementen en waterpartijen en daarmee aansluiten bij de ambities voor deze zone. Echter, 
zonder maatregelen is het effect op de aanwezige groenstructuren licht negatief (-). 
 
Gemeentelijke groenstructuren 
De Rotterdamsebaan leidt niet tot ruimtebeslag van de gemeentelijke groenstructuren. De 
groenstructuren lopen over het gedeelte van het tracé dat ondertunnelt is. De Broeksloot en de 
begraafplaats in de Binckhorst zullen niet aangetast worden door het voornemen. 
Indirecte effecten van de Rotterdamsebaan door verstoring door licht en geluid zijn, gezien de afstand 
van het tracé tot de groenstructuren onwaarschijnlijk. De effecten van de Rotterdamsebaan op de 
gemeentelijk groenstructuren wordt hierdoor dan ook als neutraal beoordeeld.  
 
Een ander effect van het tracé op het groen binnen Den Haag is het kappen en deels verplaatsen van 
bomen en het terugplaatsen van nieuwe bomen. 

 In de Vlietzone zijn 292 bomen die niet behouden kunnen worden. Vier bomen kunnen 
verplant worden en mogelijk zijn er nog 23 verplantbaar. Veel van deze bomen zijn ontstaan 
vanuit natuurlijke opslag en uitgegroeid bosplantsoen. Er worden in de Vlietzone 150 bomen 
nieuw aangeplant plus circa 1000 boomvormers als onderdeel van bosplantsoen/bosschages, 
zoals de bosschages langs het fietspad en rondom het tunnelgebouw en in de nabijheid van de 
tunnelmond. 

 In de Binckhorst zullen ca. 17 bomen een nieuwe plek krijgen in het profiel. De andere bomen 
(160 stuks) worden gekapt. Op basis van het bomenplan bij het Voorlopig ontwerp worden er 
in het deelgebied Binckhorst ca. 283 nieuwe bomen geplant (Movares, 2012). 

 
Het effect op het te kappen en te planten bomen wordt neutraal (0) beoordeeld. Deze beoordeling is 
neutraal, enerzijds vanwege de kap van bestaande bomen (negatief effect), maar anderzijds vanwege 
het positieve bomensaldo (er komen meer bomen terug dan in de huidige situatie) na realisatie van de 
Voorkeursvariant. 
 
Toetsing aan gemeentelijk beleid 
Een toename van het aantal bomen sluit aan bij de ambities uit het vigerend groen- en natuurbeleid. 
Het betekent een verbetering van de bomenstructuur (beleid ten aanzien van bomen) en sluit in de 
Vlietzone ook aan bij de ambities voor plantsoenen, parken en groengebieden, namelijk het behoud en 
versterking van de aanwezige waarden en betekenissen en versterken zwakke plekken in groene 
structuur. 
 
Het tracé zonder de herinrichting van de Vlietzone past niet in de ambities van de gemeente voor de 
Vlietzone als groenblauwe schakel tussen de Vlietlanden en de Zwethzone en het creëren van een 
groenblauwe verbinding tussen de stad en het Groene Hart. Daarom is aangegeven dat het 'groen in de 
wijk' deels voldoet aan het gemeentelijke beleid. 
 

7.2 EHS 

De effecten van de Rotterdamsebaan op het naastgelegen EHS-gebieden zijn getoetst aan de hand van 
het 'Nee, tenzij'-principe. Hierbij geldt dat ingrepen in de EHS niet toegestaan zijn als deze de wezenlijke 
kenmerken of waarden van de gebieden significant aangetast worden, tenzij er geen reële alternatieven 
zijn én er sprake is van "redenen van groot openbaar belang". Er wordt bij EHS onderscheid gemaakt in 
directe aantasting (ruimtebeslag, versnippering) en indirecte aantasting (o.a. licht en geluid). Vervolgens 
is een inschatting gemaakt of het tracé de EHS-gebieden nabij het plangebied significant aantasten.  
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Voordat dit nauwkeurig uitgevoerd kan worden dienen allereerst de wezenlijke kenmerken en waarden 
van de gebieden inzichtelijk gemaakt te worden. Het gaat daarbij om de bij het gebied behorende 
natuurdoelen en natuurkwaliteiten, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de 
waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid, de 
landschapsstructuur en de belevingswaarde (Nota Ruimte, 2006).  
 
De EHS-gebieden hebben door de provincie Zuid-Holland geen specifieke waarden en kenmerken 
aangewezen gekregen. Ook zijn er geen specifieke beheer- en of ambitietypes voor de EHS-gebieden 
geformuleerd binnen het Natuurbeheerplan (2012) van de provincie Zuid-Holland. Hierdoor kunnen 
potentiële effecten van het tracé hieraan niet getoetst worden. De effectbeschrijving berust daarom op 
de toetsing van de in de Nota Ruimte genoemde en eerder beschreven waarden (vergoten, verbinden 
en kwaliteitsverbetering). Daarnaast zijn voor Zeerust (meest nabij gelegen gebied), in overleg met de 
provincie, bosvogels genomen als graadmeter voor de natuurkwaliteit in het EHS-gebied (Buro Bakker, 
2010). De overige EHS-gebieden worden in dit MER ook nader onderzocht.   

7.2.1 Directe aantasting: effect op omvang 

Directe aantasting van de EHS-gebieden en weidevogelgebieden door ruimtebeslag is niet aan de orde; 
er zijn geen directe effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS-gebieden en op de 
weidevogelgebieden. Het tracé en het werkgebied zal geen ruimte in beslag nemen van de EHS-
gebieden. Dit aspect wordt voor alle EHS-gebieden als neutraal (0) beoordeeld. Doordat er geen directe 
effecten zijn in de vorm van ruimtebeslag, is compensatie van oppervlakte van EHS-gebieden vanuit het 
plan Rotterdamsebaan niet aan de orde.  
Een kwaliteitsimpuls voor de Vlietzone, zoals beschreven in paragraaf 8.4, kan een positief effect 
hebben op het EHS-gebied Zeerust omdat er dan een uitwisseling mogelijk is van soorten (met name 
vogels, kleine zoogdieren en insecten). Doordat de biodiversiteit van het omliggende gebied wordt 
verhoogd, kunnen meer soorten zich potentieel vestigen in het EHS-gebied en komt dit de 
natuurwaarde in Zeerust ten goede. 
 

7.2.2 Indirecte aantasting: effect op samenhang 

In deze paragraaf worden de effecten op de verbindende functie van de EHS beschreven omdat een van 
de drie doelen van de EHS 'samenhang' betreft. 
 
Barrièrewerking 
Door de aanleg van de Rotterdamsebaan wordt een deel van de Vlietzone onderbroken. Echter het deel, 
gelegen richting de EHS, zal geen hinder ondervinden van barrièrewerking door het tracé, aangezien de 
Rotterdamsebaan onder het maaiveld de tunnel in wordt geleid. In de huidige situatie liggen de EHS-
gebieden geïsoleerd van elkaar. De aanwezigheid van de Rotterdamsebaan zorgt voor een doorsnijding 
van de reeds geïsoleerd liggende gebieden ten oosten van het tracé Dorrepaal/Middeburg van de 
gebieden ten westen Vredenoord-Hoornbrug/Zeerust. Omdat het tussenliggende gebied gedeeltelijk 
ondertunneld wordt en de gebieden niet in onderlinge verbinding staan is het effect van de 
Rotterdamsebaan op de barrièrewerking van de EHS als neutraal (0) beoordeeld.  
 

7.2.3 Indirecte aantasting: effect op kwaliteit 

Indirecte aantasting van de EHS-gebieden door het tracé zijn niet bij voorbaat uit te sluiten. 
Aandachtspunten zijn verdroging en verstoring door geluid en licht. 
 
Verdroging 
Om verzakking van bebouwing in het poldergebied te voorkomen zal het waterpeil in de omgeving 
onveranderd blijven.  Hierdoor zijn negatieve effecten op de kwaliteit van de EHS-gebieden door 
verdroging uit te sluiten. 
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Verstoring 
Geluid en licht kunnen, bij de aanleg en in gebruik name van een weg, vanuit een ecologisch perspectief 
een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het EHS-gebied Zeerust. Toetsing aan de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied is vereist om inzichtelijk te krijgen of er significante negatieve 
effecten aan de orde zijn. Dit volgt nu: 
 
Licht 
Zoals blijkt uit het ontwerp van het tracé (figuur 6-2),wordt de weg de tunnel ingeleid op een 
aanzienlijke afstand van alle EHS-gebieden. Hierdoor is het schijnsel van de lichten van auto's nooit 
direct op een van de landgoederen gericht. Hoewel er een zichtas van het tracé naar landgoed Zeerust 
is, zal  verlichting van de weg zelf door de afstand en door de ligging ten opzichte van het maaiveld geen 
wezenlijke invloed uitoefenen op het gebied. Effecten op de kwaliteit van de gebieden als gevolg van 
verstoring door licht zijn daarom niet aan de orde. De effecten door verstoring door licht worden 
hierdoor bij alle gebieden als neutraal (0) beoordeeld.  
 

 
Figuur 7-1. Loop Rotterdamsebaan in de omgeving van het (meest nabije EHS-gebied) Zeerust (geel gearceerd).  
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Geluid 
Geluid wordt als een belangrijke factor beschouwd die de wezenlijke kenmerken en waarden van een 
gebied kan aantasten. De verstoringsgevoeligheid van soorten voor geluid verschilt van soort tot soort. 
Met name broedende vogels blijken gevoelig voor geluid te zijn. Daarbij speelt tevens de frequentie van 
de geluidsverstoring een rol.  
 
Op grond van diverse studies van de onderzoekers Reijnen & Foppen (1992, 2003) is een aantal 
drempelwaarden voor broedvogels vastgesteld, namelijk: 

 42dB(A): bosvogels 

 47dB(A): weidevogels 
 
In de huidige situatie broeden met name bosvogels in de omgeving.  
Om de veranderingen als gevolg van de Rotterdamsebaan in beeld te brengen zijn de geluidscontouren 
in de huidige en de toekomstige situatie in beeld gebracht (zie achtergrondrapport geluid). In de huidige 
situatie is de er reeds sprake van een sterk verstoord gebied qua geluidbelasting. De hoge 
(broed)vogeldichtheid duidt er op dat ook andere factoren, dan stilte, de kwaliteit van het gebied als 
broedgebied bepalen  
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Figuur 7-2. Geluidcontouren in de referentiesituatie (zonder Rotterdamsebaan).  

 
 
Bij het gebruik van de Rotterdamsebaan treedt er een verschuiving op in de geluidcontouren in de EHS-
gebieden. De grootste oppervlakte kent een licht toename van de geluidverstoring. Gezien de actuele 
hogere geluidbelasting zal zich dat maar beperkt vertalen in een afname van de broedvogeldichtheid. 
Daarnaast is spraken van een beperkte oppervlakte met een afname van de geluidverstoring. Dit leidt 
echter niet tot een situatie die zal voldoen aan de norm voor een optimale broedvogeldichtheid voor 
bosvogels (42dB(A)). 
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Figuur 7-3. Verschil in geluidcontouren VKA en referentiesituatie. 
 
 
Conclusie EHS 
De effectbeoordeling van de Rotterdamsebaan op het criteria EHS en groenstructuren is weergegeven in 
tabel 7-1. 
 
Tabel 7-1: beoordelingstabel EHS 

EHS en gemeentelijke groenstructuren 

Doel EHS Beoordeling Opmerkingen 

Omvang 0 De afname van kwaliteit is beperkt. De EHS en groenstructuren kunnen een 
positief effect ondervinden van een kwaliteitsimpuls van de Vlietzone en 
een groene inrichting van het tracé.  

Samenhang 0 

Kwaliteit - 

Eindconclusie EHS - 

 
Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Indien een voorgenomen ingreep de ‘nee, 
tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige 
gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. De nee, tenzij-afweging 
voor de Rotterdamsebaan is als volgt uitgewerkt:  

 de ingreep heeft geen significant negatief effect op wezenlijke kenmerken en waarden van de 
EHS (zie ook onderzoek Buro Bakker, 2011) 

In dat geval kan de ingreep kan doorgang vinden en staat de nee, tenzij-afweging de uitvoerbaarheid 
niet in de weg. 
 
Toetsing aan gemeentelijk beleid 
De beperkte aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van EHS-gebieden is in strijd met het 
groenbeleid, maar door de versterking van de natuurwaarden in de Vlietzone kan deze strijdigheid 
wordt opgeheven. 
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7.3 Flora- en faunawet 

In deze paragraaf wordt ingegaan op elke manier de beoogde ontwikkelingen kunnen effect hebben op 
de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaats van beschermde soorten? Bij de beoordeling 
worden ook alle andere functies van het gebied voor de soort betrokken die essentieel zijn voor het 
gebruik van de vaste rust- of verblijfplaats. Hierbij gaat het vooral om migratieroutes en 
foerageergebied. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen effecten van tijdelijke aard en effecten 
van blijvende aard. Effecten van blijvende aard zullen de huidige situatie blijvend veranderen. Dit kan 
dus een blijvend (positief of negatief) effect op de aanwezige beschermde soorten hebben.  
Daarnaast wordt gekeken welk effect de voorziene ontwikkeling op de gunstige staat van 
instandhouding van de betreffende soort heeft? Voor soorten die zijn opgenomen in bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn, geldt een beoordeling op het niveau van de lokale populatie. Voor de overige 
beschermde soorten vindt deze beoordeling op het niveau van de landelijke populatie plaats. De 
effectenbeoordeling vindt plaats zonder daarin mitigerende maatregelen te betrekken, deze worden 
afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 8.  

7.3.1 Flora 

In het studiegebied zijn vijf tabel 2 soorten waargenomen: bijenorchis, klein glaskruid, rietorchis, 
steenbreekvaren, tongvaren.   
 
Bijenorchis 
Met de aanleg van de Rotterdamsebaan zal de groeiplaats van de Bijenorchis gedeeltelijk verloren gaan. 
Naar schatting zal tussen de 50 en 60%  van de populatie worden vernietigd door de geplande ingreep 
op Knooppunt Ypenburg. Dit wordt veroorzaakt door ruimtebeslag door het tracé of door 
verkeersbewegingen van werkverkeer of door tijdelijk grondverzet en het opwerpen van gronddepots. 
In twee binnenterreinen waar geen deel van het nieuwe tracé gepland is, zijn in totaal 108 planten 
gevonden, welke naar verwachting behouden blijven.  
De resterende populatie van circa 100 planten heeft voldoende omvang voor herkolonisatie van andere 
delen van het knooppunt. Het is echter de vraag of op het knooppunt nog veel geschikte groeiplaatsen 
zullen zijn: de nieuwe wegconstructies zullen naar verwachting allemaal van taluds voorzien worden en 
op dergelijke taluds komt de Bijenorchis op het knooppunt vrijwel niet voor. Dit betekent dat een 
permanent negatief effect op de omvang van de lokale populatie niet uitgesloten kan worden.  
De trend van het aantal Bijenorchissen in het zuidwestelijke deel van Nederland is een stijgende 
(Weeda, 1994; Van der Meijden, 2005, website FLORON). De afgelopen decennia, maar vooral de 
afgelopen 5 tot 10 jaar is Bijenorchis sterk toegenomen. Bijenorchis werd vroeger vooral gevonden in 
bijzondere duingraslanden en kalkgraslanden, tegenwoordig is de soort te vinden in allerlei weinig 
bijzondere graslanden in bermen en op dijken. De gunstige staat van instandhouding van de landelijke 
populatie is dan ook niet in gevaar. 
 
Rietorchis 
De groeiplaats van de Rietorchis op Knooppunt Ypenburg zal niet worden aangetast: ze ligt op geruime 
afstand van de nieuwe wegconstructies. Ook de groeiplaats van Rietorchis in de Binckhorst wordt niet 
aangetast, aangezien de weg hier wordt ondertunnelt. De aanleg van het tracé heeft dan ook een 
neutraal effect op deze soort.  
 
Klein glaskruid, Steenbreekvaren en Tongvaren 
De overige matig beschermde soorten worden niet beïnvloed door de geplande ingreep. De 
groeiplaatsen in de Binckhorst van zowel Klein glaskruid als de beide varens liggen buiten de  
invloedsfeer van de werkzaamheden. Hier wordt een neutraal effect van het tracé verwacht. 
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Licht beschermde en Rode Lijst-soorten 
De soorten uit categorie 1 van de Flora- en Faunawet (brede wespenorchis, gewone dotterbloem, 
gewone vogelmelk, grote kaardenbol, kleine maagdenpalm en zwanenbloem) kennen een gunstige 
landelijke staat van instandhouding. De aanleg van het tracé leidt vermoedelijk wel tot een verlies aan 
individuen, maar de lokale en landelijke populaties zullen niet negatief beïnvloed worden. Wel dient de 
zorgplicht te worden nageleefd. Dit houdt in dat nadelige gevolgen voor alle in het wild levende dieren 
en planten zoveel mogelijk worden voorkomen.  Het effect is als licht negatief beoordeeld.  
 
Van de Rode lijst-soorten zullen Korenbloem en Veldgerst negatieve effecten ondervinden van de 
ingreep. Van de Korenbloem zal de gehele groeiplaats verdwijnen. In ieder geval een deel van de 
groeiplaats van Veldgerst zal worden vernietigd en mogelijk de hele groeiplaats . 
Voor de beide soorten geldt de regio Den Haag niet tot de kern van het verspreidingsgebied in 
Nederland behoort.; de gunstige staat van instandhouding van deze soorten komt door de ontwikkeling 
dan ook niet in gevaar. Onzeker is of de soorten op eigen kracht nieuw groeiplaatsen zullen ontwikkelen 
binnen het plangebied. 
 
Conclusie effect flora 
De aanleg van de Rotterdamsebaan leidt voor de bijenorchis en een aantal standplaatsen van de brede 
wespenorchis, gewone dotterbloem, gewone vogelmelk, grote kaardenbol, kleine maagdenpalm en 
zwanenbloem tot een verslechtering van de groeiplaatsen. Deze verslechtering leidt echter niet tot 
verslechtering van de gunstige staat van instandhouding van deze soorten. Hierdoor wordt het effect als 
licht negatief beoordeeld (-).   
 

7.3.2 Vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn vermeld op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, en hebben daarmee een hoge 
beschermingsstatus. De volgende vleermuissoorten komen voor in de omgeving: 

 Gewone dwergvleermuis   Zomerverblijf, foerageergebied en vliegroute 

 Ruige dwergvleermuis   Paarverblijf en foerageergebied 

 Watervleermuis    Foerageergebied 

 Grootoorvleermuis   Foerageergebied    

 Laatvlieger    Foerageergebied 
 
Het zijn met name de vaste verblijfplaatsen die zijn beschermd, maar ook de belangrijke vliegroutes en 
foerageergebieden die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de lokale populatie worden door de 
Flora- en faunawet beschermd. Bij de effectbeschrijving voor vleermuizen wordt dus gelet op effecten 
op verblijfplaatsen, (vaste) vliegroutes en effecten op foerageergebieden. 
 
Gewone dwergvleermuis 
Door de aanleg van de Rotterdamsebaan zal naar verwachting één paarverblijf van de Gewone 
dwergvleermuis moeten wijken. Overige verblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis zullen niet 
negatief worden beïnvloed door de aanleg van de Rotterdamsebaan.  
De vaste vliegroute van de Gewone dwergvleermuis langs het Molenslootpad zal worden doorsneden 
door het tracé van de Rotterdamsebaan. De vliegroute langs de Trekvliet zal niet negatief worden 
beïnvloed. Het tracé zal hier namelijk onderdoor gaan. Ook de vliegroute in de Binckhorst en de 
vliegroute op knooppunt Ypenburg zullen niet worden aangetast. 
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Figuur 7-2. Ligging vaste vliegroute Molenslootpad.  

 
 
Langs de toekomstige Rotterdamsebaan zijn belangrijke foerageergebieden gelegen in de Vlietzone 
(langs het Molenslootpad en rondom de waterpartijen op de golfbaan) en op de Binckhorst (in de 
groenstrook ten zuiden van de begraafplaats) voor deze soort. De foerageergebieden op de golfbaan en 
langs het Molenslootpad zullen door de aanleg en ingebruikname van de Rotterdamsebaan worden 
aangetast. Enerzijds door direct verlies aan foerageergebied vanwege de aanleg van de weg. Anderzijds 
door indirect verlies vanwege het ongeschikt raken van foerageergebied door verstorende beïnvloeding 
van de weg (verlichting).  
Op Knooppunt Ypenburg en in de Binckhorst zullen negatieve effecten van de weg slechts in zeer 
beperkte mate aanwezig zijn. In de Binckhorst vinden de werkzaamheden aan de Binckhorstlaan en 
omgeving over het algemeen op ruime afstand van de vindplaatsen van deze soort plaats en is de 
actuele kwaliteit van het gebied als foerageergebied beperkt omdat de omgeving reeds verstoord wordt 
in de huidige situatie. Op knooppunt Ypenburg is reeds verstoring aanwezig in de huidige situatie. Het 
extra effect door de aanwezigheid en het gebruik van de Rotterdamsebaan is te verwaarlozen.  
Dit betekent dat een licht negatief effect wordt verwacht voor deze soort; de lokale populatie wordt 
negatief beïnvloed, maar gezien de grote aantallen Gewone dwergvleermuizen in de omgeving, blijft 
een groot deel van de populatie onaangetast. De landelijke staat van instandhouding komt niet in 
gevaar.  
 
Ruige dwergvleermuis 
Door de aanleg van de Rotterdamsebaan verdwijnen geen verblijfplaatsen van de Ruige 
dwergvleermuis. De vaste vliegroutes van de Gewone dwergvleermuis worden in mindere mate ook 
door de Ruige dwergvleermuis gebruikt. De vliegroute langs het Molenslootpad zal worden doorsneden 
door het tracé van de Rotterdamsebaan. De andere gevonden vliegroutes zullen niet worden aangetast. 
De Ruige dwergvleermuis gebruikt dezelfde foerageergebieden als de Gewone dwergvleermuis. Ook 
voor deze soort zullen de foerageergebieden op de golfbaan en langs het Molenslootpad worden 

Ligging vaste vliegroute 
Molenslootpad 
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aangetast. Op Knooppunt Ypenburg en in de Binckhorst zullen negatieve effecten van de weg slechts in 
zeer beperkte mate aanwezig zijn. In de Binckhorst vinden de werkzaamheden aan de Binckhorstlaan en 
omgeving over het algemeen op ruime afstand van de vindplaatsen van deze soort plaats en wordt de 
omgeving reeds verstoord in de huidige situatie. Op knooppunt Ypenburg is slechts een beperkt aantal 
waarnemingen gedaan en is eveneens reeds verstoring aanwezig in de huidige situatie. 
Dit betekent dat een licht negatief effect wordt verwacht voor deze soort; de lokale populatie wordt 
negatief beïnvloed, maar gezien de aantallen Ruige dwergvleermuizen in de omgeving, blijft een groot 
deel van de populatie onaangetast. De landelijke staat van instandhouding komt niet in gevaar.  
 
Watervleermuis 
Voor deze soort is de omgeving van het tracé van belang als foerageergebied. De foerageergebieden van 
Watervleermuis op de golfbaan en langs het Molenslootpad zullen door de aanleg en ingebruikname 
van de Rotterdamsebaan worden aangetast. Enerzijds door direct verlies aan foerageergebied vanwege 
de aanleg van de weg, namelijk het dempen van waterpartijen op de golfbaan. Anderzijds door indirect 
verlies vanwege het ongeschikt raken van foerageergebied door verstorende beïnvloeding van de weg 
(verlichting). 
Aangezien in de omgeving nog voldoende waterpartijen aanwezig zijn waar deze soort kan foerageren 
en een gedeelte van de locaties waar het dier is waargenomen, niet wordt aangetast, is de verwachting 
dat een licht negatief effect optreedt. Lokaal wordt de populatie wel negatief beïnvloed, maar zal niet 
verdwijnen, terwijl de landelijke staat van instandhouding niet in het geding is. 
 
Grootoorvleermuis 
Voor deze soort is de omgeving van het tracé van belang als foerageergebied. De soort is waargenomen 
in de omgeving van het landgoed Zeerust. Er is geen sprake van ruimtebeslag door het nieuwe tracé op 
dit landgoed en naar verwachting leidt de verstorende invloed van de weg (licht en geluid) ook niet tot 
een negatief effect op deze soort.  
 
Laatvlieger 
Voor deze soort is de omgeving van het tracé enkel van belang als foerageergebied. De soort is 
waargenomen in de omgeving van het landgoed Zeerust. Er is geen sprake van ruimtebeslag door het 
nieuwe tracé op dit landgoed en de verstorende invloed van de weg leidt, gezien de afstand,  ook niet 
tot een negatief effect op deze soort. Hiermee is sprake van een neutraal effect. 
 
Conclusie beoordeling vleermuizen 
Door het aanleggen van de Rotterdamsebaan wordt één paarverblijfplaats van de Gewone 
dwergvleermuis aangetast. De vaste vliegroute van de Gewone én de Ruige dwergvleermuis  langs het 
Molenslootpad wordt door het tracé doorsneden. Het Foerageergebied van eerder genoemde soorten 
en de watervleermuis in de Vlietzone worden aangetast. Bovenstaande effecten hebben een negatief 
effect op het leefgebied en de populaties van de van de vleermuissoorten. De gunstige staat van 
instandhouding is echter niet in het geding. Het effect op de vleermuizen wordt hierdoor beoordeeld als 
licht negatief (-).  
 

7.3.3 Muizen en spitsmuizen en overige zoogdieren 

De muizen, spitsmuizen en overige zoogdiersoorten (naast de vleermuizen) behoren tot categorie 1 van 
de Flora- en Faunawet. Deze soorten  kennen een gunstige landelijke staat van instandhouding. De 
aanleg van het tracé leidt vermoedelijk wel tot een verlies aan individuen, maar de lokale populaties 
zullen niet negatief beïnvloed worden, aangezien voldoende leefgebied in de directe omgeving aanwezig 
is. Wel dient de zorgplicht te worden nageleefd. Het effect is als licht negatief beoordeeld (-) beoordeeld 
omdat het leefgebied lokaal wel verslechterd, maar de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar 
komt.  
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7.3.4 Broedvogels 

Werkzaamheden die tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen leiden tot verstoring of 
vernietiging van (nesten van) broedende vogels. Dit betreft zowel de vogels die in het plangebied zelf 
broeden als de vogels die binnen de beïnvloedingssfeer van werkzaamheden broeden. Hierbij kan 
gedacht worden aan verstoring door trillingen en geluid als gevolg van heien dat over grote afstand tot 
effecten kan leiden. Dergelijke verstoring is niet toegestaan en hier wordt bovendien geen ontheffing 
voor verleend. 
Het permanente verlies van leefgebied voor vogels, met uitzondering van soorten waarvan de 
verblijfplaats jaarrond beschermd is, is geen delict inzake de Flora- en faunawet. Dat betekent dat dit 
niet ontheffingsplichtig is en dat hiervoor geen mitigerende of compenserende maatregelen getroffen 
hoeven te worden.  
 
De aanleg en het gebruik van de Rotterdamsebaan kan ook effect hebben op vogels met jaarrond 
beschermde nesten en het leefgebied van de Buizerd en de Huismus.  
 
Buizerd  
De nestplaats van de Buizerd wordt niet negatief beïnvloed door de geplande werkzaamheden. Het nest 
ligt niet in de baan van de werkzaamheden en de soort en de afstand van het werkterrein tot het nest 
(ca 300 meter) is te groot om tot verstoring te leiden. Gezien de locatie van het nest, ingeklemd tussen 
een rijksweg en een golfbaan, zal de Buizerd hier gewend zijn aan activiteit in de directe omgeving. Hier 
is sprake van een neutraal effect. 
 
Huismus 
Het tracé van de Rotterdamsebaan leidt tot de aantasting van nesten van de Huismus. 
De Huismus broedt onder meer langs de Binckhorstlaan, in een woningencomplex aan de Vestaweg. Dit 
woningencomplex wordt geamoveerd in het kader van de ontwikkeling van de Rotterdamsebaan 
Aangezien Huismussen in categorie 2 van de jaarrond beschermde nesten vallen, wat wil zeggen dat ze 
honkvast zijn, is sprake van een negatief effect. Het effect wordt als licht negatief beoordeeld, omdat 
voldoende alternatieve nestgelegenheden in de wijk aanwezig zijn, aangezien de Huismus gewend is aan 
het leven in een stedelijke omgeving (en in het kader van de Flora- en faunawetontheffing vervangende 
nestgelegenheid gecreëerd gaat worden). Door het verlies van deze nestplaats komt de gunstige staat 
van instandhouding van de soort niet in het gevaar. Indirecte effecten zijn voor deze soort niet aan de 
orde. 
 
Rode Lijst-soorten 
Van de aangetroffen Rode lijst-soorten  (boerenzwaluw, graspieper, grauwe vliegenvanger, groene 
specht, patrijs en tureluur) bevindt de nestplaats van de Grauwe Vliegenvanger zich dusdanig ver van de 
geplande activiteiten dat er voor deze soort geen directe en indirecte effecten aan de orde zijn. Voor de 
overige soorten geldt dat er geen nestplaatsen direct verloren gaan als gevolg van de aanleg van de 
Rotterdamsebaan. Wel gaat er foerageergebied verloren (ruimtebeslag) en/of wordt foerageergebied, 
als gevolg van de aanleg en het latere gebruik, verstoord (effecten van licht, geluid en aanwezigheid van 
mensen tijdens aanleg). Dit zal er toe leiden dat de huidige aantallen broedvogels zullen afnemen 
(Boerenzwaluw en Tureluur) of dat de soort uit het onderzoeksgebied zal verdwijnen (Graspieper, 
Groene Specht en Patrijs). Voor de Patrijs heeft dit relatief (lokaal) gezien de grootste impact omdat de 
aantallen in dit deel van Nederland erg laag zijn en de aanwezigheid in het onderzoeksgebied uniek 
genoemd mag worden. Het heeft echter geen effect op de landelijk staat van instandhouding van deze 
soort. De overige soorten zijn landelijk en regionaal veel minder zeldzaam en kunnen in de (directe) 
omgeving van het onderzoeksgebied nieuwe broedgelegenheden betrekken. De gunstige staat van 
instandhouding van deze soorten is niet in het geding.  
 
Conclusie beoordeling broedvogels 
Door de aanleg van de Rotterdamsebaan zijn negatieve effecten op het leefgebied van broedvogels aan 
de orde. Er zijn met name effecten te verwachten op de nestlocaties van de jaarrond beschermde 
huismus. Tevens worden overige broedbiotopen van vogels aangetast, verstoord of verwijderd. Geen 
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van deze negatieve effecten lijdt tot een aantasting van de gunstige staat van instandhouding van de 
betreffende soorten. Hierdoor zijn de effecten op broedvogels als beperkt negatief beoordeeld (-).   
 

7.3.5 Amfibieën 

De amfibiesoorten in de omgeving van de toekomstige Rotterdamsebaan (Bastaardkikker, Bruine kikker 
en Gewone pad)  zijn algemeen voorkomende soorten in Nederland en als zodanig niet bedreigd. Ze 
kennen een gunstige landelijke staat van instandhouding. De aanleg van het tracé leidt wel tot een 
verlies aan individuen, maar de lokale populaties zullen niet negatief beïnvloed worden door de 
geschiktheid van het resterende gebied in de Vlietzone en omgeving voor deze soorten.  
 
Conclusie beoordeling amfibieën 
De aanleg van de Rotterdamsebaan leidt tot een lokale verslechtering en aantasting van het leefgebied 
van de aanwezige amfibiesoorten. Echter, deze verslechtering leidt niet tot een aantasting van de 
gunstige staat van instandhouding van deze soorten waardoor de effecten als licht negatief worden 
beoordeeld (-).  

7.3.6 Vissen 

In het studiegebied komen drie beschermde soorten voor: Bittervoorn, Kleine modderkruiper en Vetje.  
 
Bittervoorn 
De Rotterdamsebaan doorsnijdt het leefgebied van de Bittervoorn in de Vlietzone. Hierbij zal een deel 
van het leefgebied direct verloren gaan omdat de weg is geprojecteerd op waterpartijen op de golfbaan 
waarin de soort is aangetroffen.  
Op regionaal en daarmee ook landelijk niveau heeft het verdwijnen van deze deelpopulatie geen 
negatief effect op de staat van instandhouding, aangezien het plangebied en de deelpopulatie van 
beperkte omvang zijn. De geïsoleerde ligging van het leefgebied betekent bovendien dat de 
deelpopulatie geen noemenswaardige bijdrage levert aan de levensvatbaarheid van andere 
deelpopulaties. De Bittervoorn is met name op de Rode lijst terecht gekomen, vanwege de grote 
gevoeligheid voor verslechtering van de waterkwaliteit. Een verlies aan oppervlakte van het leefgebied 
betekent een minder grote bedreiging, zodat de Rotterdamsebaan geen negatieve invloed heeft op de 
landelijke staat van instandhouding. Om het lokale effect te mitigeren worden in hoofdstuk zeven 
maatregelen voorgesteld. 
 
Kleine modderkruiper 
De Kleine modderkruiper komt met een grotere verspreiding voor dan de Bittervoorn. Dat betekent dat 
de kans op vernietiging van de deelpopulatie in het plangebied aanmerkelijk kleiner is dan bij de 
Bittervoorn. Ook in waterpartijen die buiten het plangebied liggen, is de soort vastgesteld. Dat betekent 
dat vernietiging van het leefgebied binnen het plangebied niet leidt tot vernietiging van een complete 
deelpopulatie. Spontane herbevolking van (nieuwe) waterpartijen in het plangebied is mogelijk. Ook een 
eventuele relatie met aangrenzende deelpopulaties zal behouden blijven. Wel zal de ingreep leiden tot 
de dood van een groot aantal individuele dieren. De Kleine modderkruiper is in Zuid Holland evenals in 
grote delen van Nederland betrekkelijk algemeen. De soort staat niet op de Rode Lijst. Op regionaal en 
landelijk niveau zal de ingreep geen noemenswaardig effect op het voortbestaan van de soort hebben. 
Om het lokale effect te mitigeren worden in hoofdstuk zeven maatregelen voorgesteld. 
 
Vetje 
Het Vetje is alleen vastgesteld in de Molensloot. De Molensloot zal door de aanleg van de 
Rotterdamsebaan beïnvloed worden, doordat het tracé is gepland over deze watergang heen en de 
watergang door midden snijdt. Na de aanleg van het tracé wordt de Molensloot weer tot één watergang 
gemaakt, waarbij de connectiviteit niet verslechtert, zoals het Hoogheemraadschap Delfland heeft 
aangegeven.  Als gevolg van ingrepen in de Molensloot kunnen wel individuele dieren gedood worden, 
maar op (deel) populatieniveau wordt echter geen effect verwacht, omdat het grootste deel van het 
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leefgebied ongemoeid wordt gelaten. Daarnaast gaat de waterkwaliteit in het gebied en dus ook in de 
Molensloot niet achteruit, zoals geconstateerd in het thema Water.  
 
Conclusie effectbeoordeling vissen 
Bittervoorn: de Rotterdamsebaan doorsnijdt het leefgebied van de Bittervoorn in de Vlietzone. Hierbij 
zal een klein deel van het leefgebied direct verloren gaan en als indirect effect gaan waterpartijen 
(tijdelijk) verdwijnen die onderdeel uitmaken van de golfbaan. Gezien het intact blijven van een groot 
gedeelte van het leefgebied, is het derhalve onwaarschijnlijk dat deze deelpopulatie in haar geheel 
verdwijnt.  Een negatieve invloed op de landelijke staat van instandhouding wordt niet verwacht. 
Kleine modderkruiper: ook voor deze soort gaat door directe en indirecte effecten leefgebied verloren. 
Dit leidt naar verwachting niet tot het verdwijnen van de deelpopulatie. Op regionaal en landelijk niveau 
zal de ingreep geen noemenswaardig effect op het voortbestaan van de soort hebben. 
Vetje: Als gevolg van ingrepen in de Molensloot kunnen wel individuele dieren gedood worden. Op 
(deel) populatieniveau wordt echter geen effect verwacht, omdat het grootste deel van het leefgebied 
ongemoeid wordt gelaten.  
Doordat er door de aanleg van de Rotterdamsebaan wel negatieve effecten optreden op het leefgebied 
van de aanwezige vissen, maar de gunstige staat van instandhouding niet in het gevaar komt zijn de 
effecten als licht negatief beoordeeld (-).  

7.3.7 Libellen en vlinders 

In het onderzoeksgebied zijn geen (strikt) beschermde soorten aangetroffen. Voor de aangetroffen Rode 
Lijst-soort Bruin blauwtje geldt dat er leefgebied verloren zal gaan. De werkzaamheden zullen niet 
leiden tot het vernietigen van de hele populatie door de oppervlakte resterend leefgebied. Op termijn 
(na realisatie van de weg) zal de soort zich langs de wegbermen opnieuw kunnen uitbreiden. In 
paragraaf 7.4 is aangegeven welke maatregelen bij groen langs infrastructuur genomen kunnen worden 
om deze uitbreiding te stimuleren. 
Het leefgebied van de Vroege glazenmaker in de Vlietzone zal aangetast worden door de geplande 
ingrepen; het tracé zelf komt over een deel van het foerageergebied te liggen en het resterende 
foerageergebied wordt ingenomen door werkterrein. De gunstige staat van deze soort is echter niet in 
het geding: de soort is dermate vooruitgegaan dat ze niet meer op de nieuwe Rode Lijst uit 2011 staat. 
Bovendien is het niet uitgesloten dat de soort zich op termijn zal hervestigen in de bermsloten van de 
Rotterdamsebaan, zeker indien zich hier een rijke oever- en watervegetatie ontwikkelt. Om deze 
ontwikkeling te stimuleren zijn in paragraaf 8.4 maatregelen opgenomen voor natuurvriendelijke 
oevers. Het leefgebied van deze soort op knooppunt Ypenburg wordt niet aangetast. 
 
Conclusie beoordeling libellen en vlinders 
Bruin blauwtje: leefgebied zal verloren gaan. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk niet leiden tot het 
vernietigen van de hele populatie. 
Vroege glazenmaker: het leefgebied in de Vlietzone zal aangetast worden door de geplande ingrepen. 
De gunstige staat van deze soort lijkt echter niet in het geding gezien de toename van deze soort in de 
afgelopen tien jaren. De soort is dermate vooruitgegaan dat ze niet meer op de nieuwe Rode Lijst uit 
2011 staat. 
 
Doordat er door de aanleg van de Rotterdamsebaan wel negatieve effecten optreden op het leefgebied 
van de aanwezige vlinders en libellen, maar de gunstige staat van instandhouding niet in het gevaar 
komt, zijn de effecten als licht negatief beoordeeld (-).  
 

7.3.8 Effecten Binckhorstlaan, golfbaan, parkeerplaats Drievliet.  

In deze paragraaf worden de werkzaamheden aan de Binckhorstlaan, de aanpassing van het golfterrein 
en de verplaatsing van de parkeerplaats van Drievliet kaderstellend getoetst; de kaders worden 
beschreven waarbinnen de ontwikkeling plaats kan vinden zonder dat er sprake is van grote effecten op 
de natuur.  
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Verplaatsing golfbaan 
Een indirect effect van de aanleg van de Rotterdamsebaan is de tijdelijke verplaatsing van een deel van 
de golfbaan in het kader van de werkzaamheden, waardoor waarschijnlijk meer waterpartijen 
verdwijnen die onderdeel uitmaken van de golfbaan. Gezien het leefgebied van de Bittervoorn in de 
Vlietzone, dat voor een groot deel niet wordt aangetast, is de verwachting dat het voortbestaan van de 
deelpopulatie niet in het geding is. Voorwaarde daarbij is wel dat geen van de waterpartijen en 
watergangen die als leefgebied voor de Bittervoorn worden gedempt voor de aanleg van het 
werkterrein.  
Doordat er door de aanleg van de Rotterdamsebaan wel negatieve effecten optreden op het leefgebied 
van de aanwezige vissen, maar de gunstige staat van instandhouding niet in het gevaar komt zijn de 
effecten als neutraal (0). Hierbij dient opgemerkt te worden dat het toekomstige werkterrein op de 
golfbaan niet op de aanwezige waterpartijen geprojecteerd moet worden om het leefgebied van de 
Bittervoorn te beschermen.  
 

 
 
Binckhorstlaan 
Mitigatie van effecten op Gewone dwergvleermuis is aan de orde wanneer ingrijpende werkzaamheden 
(in het bijzonder sloop) worden verricht aan het betreffende pand in de Binckhorst (Binckhorstlaan 205), 
waarin zich paarverblijfplaatsen bevinden. Om de functionaliteit van een paarverblijfplaats te behouden 
moet voorafgaand aan de sloop in de directe omgeving alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd 
worden. Hierbij dient tegenover elke vernietigde verblijfplaats minimaal 3 nieuw gerealiseerde 
verblijfplaatsen staan. De betreffende gebouwen moeten vervolgens voor half augustus gesloopt of 
ongeschikt gemaakt worden. Voorafgaand aan de sloop dienen de gebouwen gestript te worden, 
waarbij bijvoorbeeld dakpannen en wandplaten verwijderd worden. Deze grote lijnen dienen verder 
uitgewerkt te worden in een activiteitenplan die bekend dient te zijn bij de betrokken werknemers. Het 
verdient de aanbeveling om goedkeuring van het ministerie van EL&I te verkrijgen door ontheffing aan 
te vragen, met als doel een positieve afwijzing van de aanvraag te ontvangen. Hiermee verkrijgt u 
zekerheid dat het ministerie van EL&I instemt met de wijze waarop u de werkzaamheden uitvoert. 
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7.3.9 Samenvatting Beoordeling Flora- en faunawet en rode lijstsoorten 

 
Tabel 7-2: beoordelingstabel Beschermde soorten  

Flora- en faunwet en Rode Lijstsoorten (exclusief mitigerende maatregelen) 

Soortgroep Beoordeling Opmerkingen 

Flora -  

Vleermuizen -  

Overige zoogdiersoorten -  

Broedvogels -  

Vissen - Voor de bittervoorn is het van belang dat het toekomstige werkterrein op 
het golfterrein niet wordt geprojecteerd op de leefgebieden waar deze 
soort voorkomt.  

Libellen en vlinders -  

 
Conclusie: Vanuit de Flora- en faunawet zijn er licht negatieve effecten te verwachten op beschermde 
soorten. Echter, omdat de diverse mitigerende maatregelen onderdeel van het plan uitmaken wordt 
netto een neutrale (0) beoordeling toegepast. Deze mitigerende maatregelen zijn beschreven in 
hoofdstuk 8.  
 

Flora- en faunwet en Rode Lijstsoorten (inclusief mitigerende maatregelen) 

Soortgroep Beoordeling Opmerkingen 

Flora 0  

Vleermuizen 0  

Overige zoogdiersoorten -  

Broedvogels 0  

Vissen 0  

Libellen en vlinders -  

 
Toetsing aan gemeentelijk beleid 
Door het voornemen worden geen belangrijke bestaande natuurwaarden in de vorm van flora, fauna, 
waardevolle bomen, etc. aangetast. Toch is er sprake van aantasting van functies van het plangebied 
voor beschermde soorten. Dit effect is in strijd met het natuur- en groenbeleid (behoud beschermde 
soorten en verbeteren natuurwaarden), maar hiervoor zijn maatregelen voorgesteld zodat deze 
strijdigheid wordt opgeheven. 
 

7.4 Natura 2000 

Voor de beschrijving van de effecten op de Natura 2000-gebieden wordt verwezen naar de Passende Beoordeling. 

De uiteindelijke beoordeling is neutraal (0), omdat inclusief mitigerende maatregelen de natuurlijke kenmerken 
van het habitattype niet worden aangetast en het bereiken van een goede staat van instandhouding niet 
wordt belemmerd. 
 
Tabel 7-3: Conclusie Natura 2000 

Natura 2000 

Effect Beoordeling 

Stikstofdepositie 0  

 
Conclusie gemeentelijk beleid 
Er is geen specifiek gemeentelijk beleid op het gebied van Natura 2000-gebieden. 
 

7.5 Biodiversiteit 

1. diversiteit op soortniveau (soortgroepen): uit de beoordeling van de Flora- en Faunawet is gebleken 
dat de aanleg van de Rotterdamsebaan leidt tot een lichte achteruitgang van het aantal individuen 
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binnen de verschillende soortgroepen in de omgeving die onder de Flora- en Faunawet vallen of op de 
Rode Lijst als beschermd zijn opgenomen. Er verdwijnen geen soorten uit het plangebied. De aanleg van 
de Rotterdamsebaan leidt namelijk tot een afname aan biotopen en geschikte habitats voor een aantal 
soorten in het plangebied. De draagkracht van het gebied voor de verschillende soortgroepen neemt 
daardoor af; biotopen als grasland en waterpartijen in de Vlietzone en bermen en groenstroken rond 
knooppunt Ypenburg worden vervangen door een bebouwde omgeving waar weinig tot geen geschikt 
habitat aanwezig is voor de soortgroepen als flora, amfibieën, vissen, vogels en zoogdieren. Dit betekent 
dat het gebied als geheel minder oppervlakte aan geschikt habitat herbergt voor deze soortgroepen. 
Bovendien zorgt de Rotterdamsebaan in de Vlietzone voor een barrière die de migratie van soorten als 
amfibieën en zoogdieren lastiger maakt. Hoewel het effect op de draagkracht van het gebied voor de 
verschillende soorten niet gekwantificeerd kan worden, zal wel sprake zijn van een afname van de 
draagkracht, simpelweg doordat de soorten minder geschikte habitats vinden in het gebied. Omdat het 
overgrote gedeelte van het gebied niet wordt aangetast, is sprake van een lichte afname. 
 
2. diversiteit van ecosystemen (biotopentypen): 
Door de aanleg van de Rotterdamsebaan zullen er geen biotopentypen verdwijnen, wel in oppervlakte 
afnemen. Het aantal biotopen dat in oppervlakte afneemt door de aanleg van het tracé is beperkt. Het 
betreft met name de biotopen bos/struiken, graslanden en watergangen in de Vlietzone. Ook doordat 
enkele gebouwen geamoveerd worden in de Binckhorst, zal het biotoop 'gebouwen' daar ter plaatse 
afnemen. Rond knooppunt Ypenburg snijdt de Rotterdamsebaan andere biotopen aan, te weten enkele 
bermen en groenstroken. Al deze verschillende biotopen worden gebruikt door een verscheidenheid 
aan soortgroepen. Gebouwen worden bijvoorbeeld gebruikt door gebouwbewonende fauna (zoals 
onder andere insecten, vogels en zoogdieren) en flora die hun groeiplaats hier vinden.  
De Rotterdamsebaan zorgt daarnaast voor versnippering doordat de uitwisseling tussen biotopen in de 
Vlietzone bemoeilijk wordt. 
 

deel plangebied 
 
De aanleg van de Rotterdamsebaan leidt niet tot het geheel verdwijnen van biotopen: de graslanden, 
waterpartijen, bosschages en bomenrijen in de Vlietzone, de bermen en groenstroken rond knooppunt 
Ypenburg en de gebouwen en groenstroken in de Binckhorst blijven voldoende aanwezig. Hier kan 
derhalve niet gesproken worden van een wezenlijke verandering van de diversiteit van biotopen.   
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Beoordeling 
De biodiversiteit op landschapstypeniveau blijft behouden, ook verdwijnen binnen de Vlietzone geen 
belangrijke natuurgebieden (de landgoederen) en verdwijnen er geen soorten uit het gebied. Van alle 
aanwezige soorten blijft leefgebied behouden. Door het voornemen neemt alleen op lokaal niveau de 
draagkracht van het gebied voor soorten af (aantal individuen van een soort zal afnemen), omdat de 
oppervlakte natuur kleiner wordt, er een extra barrière ontstaat en sprake is van extra verstoring. Het 
voornemen heeft een beperkt negatief effect (-) op de biodiversiteit. Dit effect treedt vrijwel alleen op 
in de Vlietzone. Er zijn wel diverse kansen aanwezig waardoor dit effect neutraal of zelfs positief 
beoordeeld kan worden. 
Alhoewel het aantal biotopen in het onderzoeksgebied in de huidige situatie niet als divers bestempeld 
kunnen worden, kan dit aan de hand van een aantal (inpassings)maatregelen veranderen en toenemen. 
De toename van het aantal biotopen en de daarbij gecreëerde variëteit zal een positief effect hebben op 
het aantal soorten aanwezig in het (onderzoeks)gebied. De kansen en mogelijkheden voor de 
biodiversiteit/de natuurwaarden bij de inrichting van de omgeving van de Rotterdamsebaan worden 
beschreven in hoofdstuk 8. 
 
Toetsing aan gemeentelijk beleid 
Het voornemen heeft een beperkt negatief effect op de biodiversiteit. Het effect is het grootst in de 
Vlietzone. Dit effect is in strijd met het groenbeleid dat er op gericht is om de biodiversiteit te vergroten. 
Er zijn mogelijkheden om het effect te beperken en het resterende gebied te optimaliseren zodat het 
negatieve effect op de biodiversiteit ongedaan kan worden gemaakt (zie kansen Vlietzone in paragraaf 
13.6). Dan is er geen strijdigheid meer met het gemeentelijke beleid. 

7.6 Overzicht beoordelingen natuur 

Tabel 7-4: Conclusie effectbeoordeling Natuur 

 
Groen in 
de wijk 

EHS Flora- en faunawet 
en RL-soorten 

Natura 2000 Biodiversiteit 

Beoordeling - - 0 0 - 

 
 
Binnen de aspecten die een negatieve score hebben, zijn er ook positieve effecten (zie tabel 7-5). 
 
Tabel 7-5: Overzicht positieve en negatieve effecten Rotterdamsebaan op beschermde soorten (Flora- en 
faunawet) 

Negatieve effecten  Positieve effecten  

Aantasting groeiplaatsen van enkele beschermde 

plantensoorten 

Verbetering groene structuur, toename aantal bomen 

Verlies van een verblijfplaats en doorsnijding van een 

vliegroute voor vleermuizen 

Herinrichting van de weg (Binchorst) biedt mogelijkheid 

om de vleermuisvriendelijke verlichting aan te brengen 

Verlies van jaarrond beschermd nestgelegenheid van de 

huismus 

Herinrichting van de weg (Binchorst) biedt mogelijkheid 

om de omgeving geschikter te maken als leefgebied 

voor de huismus (bv dekking van struiken, 

nestgelegenheid, struiken met zaden als voedsel) 

Beperkt verlies leefgebied algemene vogel-, amfibieën- 

en zoogdiersoorten 

Mogelijkheden om de Vlietzone her in richten zodat de 

kwaliteit van het gebied als leefgebied van beschermde 

soorten verbeterd 

Verlies leefgebied Bittervoorn en Kleine modderkruiper Heraanleg en herinrichting plassen op de golfbaan en 

aanleg bermsloten en herinrichting sloten in de 

Vlietzone bieden mogelijkheid om leefgebied uit te 

breiden voor beschermde vissoorten, voor algemene 

amfibieënsoorten en voor libellen. 

Verlies leefgebied libellensoortn Vroege glaenmaker Beperking verstoring en barrièrewerking van nieuwe 

weg door langere tunnel. 
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8 Mitigerende maatregelen en zorgplicht 

8.1 Inleiding  

Bij de effectbeoordeling in het kader van de Flora- en Faunawet is gebleken dat een aantal zwaarder 
beschermde soorten negatief worden beïnvloed; dit betekent dat een mitigatieopgave voor deze 
soorten bestaat. Daarnaast wordt voor de licht beschermde soorten beschouwd hoe aan de zorgplicht 
voldaan kan worden.  
 
Naast deze maatregelen die voortvloeien uit de verplichtingen van de Flora- en Faunawet wordt 
bekeken welke extra maatregelen kunnen worden voorgesteld om de biodiversiteit/natuurwaarde van 
het gebied te verhogen. Dit strookt met de ambitie die de gemeente Den Haag heeft uitgesproken om 
het gebied zo aantrekkelijk mogelijk in te richten.  
  
Selectie van soorten voor mitigatieopgave 
De volgende soorten zullen negatief worden beïnvloed door de aanleg en ingebruikname van 
de Rotterdamsebaan: 

 Vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis 

 Broedvogels: Huismus 

 Vissen: Bittervoorn en Kleine modderkruiper 
 
Voor deze soorten zal de mitigatieopgave die voortvloeit uit de toetsing van de aanleg en het gebruik 
van de Rotterdamsebaan aan de Flora- en faunawet hier worden uitgewerkt.  
 
Voor de herinrichting van de Binckhorstlaan, de herinrichting van enkele holes op de golfbaan en de 
parkeerplaats van Drievliet is kaderstellend getoetst, zodat het uitwerken van mitigerende maatregelen 
nog niet aan de orde is. 
 
Introductie zorgplicht 
In de volgende paragraaf worden de licht beschermde soorten behandeld. Effecten op deze soorten 
leiden niet tot een mitigatieopgave. Naast de mitigatieopgave die voortvloeit uit de toetsing aan de 
Flora- en faunawet, en die bedoeld is om negatieve effecten weg te nemen, biedt de aanleg van de 
Rotterdamsebaan mogelijk ook kansen voor de versterking van natuurwaarden. Met de aanleg van de 
weg en de inrichting van de bermzones kan worden ingespeeld op de eisen die aanwezige mogelijk te 
verwachten soorten stellen aan hun leefomgeving. 
 
Toepasbaarheid gedragscodes Flora- en faunawet 
Voor het uitvoeren van mitigerende maatregelen kan bij matig beschermde soorten worden  
teruggegrepen op een goedgekeurde gedragscode (of eventueel zelf een gedragscode worden 
opgesteld). Gedragscodes worden opgesteld door sectoren (zoals waterschappen, gemeenten of de 
bouwsector) en ter goedkeuring voorgelegd aan Dienst Regelingen. Iedereen kan gebruik maken van 
deze gedragscodes voor zover de betreffende activiteit en het effect hiervan op beschermde soorten in 
de gedragscode zijn opgenomen. De situatiespecifieke uitwerking van de mitigatie moet dan worden 
vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. Als geen gedragscode beschikbaar is, geldt de procedure 
zoals bij zwaar beschermde soorten is beschreven. De noodzaak tot compensatie en mitigatie op basis 
van bovenstaande criteria alsmede de globale uitwerking hiervan wordt hieronder per relevante 
soort(groep) uiteengezet. Waar mogelijk worden kansen benoemd voor de versterking van 
natuurwaarden. 
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8.2 Uitwerking mitigatieopgave  

Het werken volgens een gedragscode is bij zwaar beschermde soorten niet toegestaan. De mitigerende 
maatregelen moeten in dit geval worden vastgelegd in een activiteitenplan. Dit dient voorts opgenomen 
te worden in de borging- en evaluatieparagraaf en meegenomen te worden in de aanbesteding. 
 
Vleermuizen 

 Mitigatie van effecten op Gewone dwergvleermuis is aan de orde wanneer ingrijpende 
werkzaamheden (in het bijzonder sloop) worden verricht aan het betreffende pand in de 
Binckhorst (Binckhorstlaan 205), waarin zich paarverblijfplaatsen bevinden. Om de 
functionaliteit van een paarverblijfplaats te behouden moet voorafgaand aan de sloop in de 
directe omgeving alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd worden. Hierbij dient tegenover 
elke vernietigde verblijfplaats minimaal 3 nieuw gerealiseerde verblijfplaatsen staan. De 
betreffende gebouwen moeten vervolgens voor half augustus gesloopt of ongeschikt gemaakt 
worden. Voorafgaand aan de sloop dienen de gebouwen gestript te worden, waarbij 
bijvoorbeeld dakpannen en wandplaten verwijderd worden. Deze grote lijnen dienen verder 
uitgewerkt te worden in een activiteitenplan dat bekend dient te zijn bij de betrokken 
werknemers. Het verdient de aanbeveling om goedkeuring van het ministerie van EL&I te 
verkrijgen door ontheffing aan te vragen, met als doel een positieve afwijzing van de aanvraag 
te ontvangen. Hiermee verkrijgt u zekerheid dat het ministerie van EL&I instemt met de wijze 
waarop u de werkzaamheden uitvoert. 

 Om voldoende foerageergebied voor vleermuizen te garanderen is het noodzakelijk om ruimte 
te reserveren die optimaal wordt ingericht voor vleermuizen om te foerageren. Voor de 
Watervleermuis betekent dit dat er in het plangebied sloten aanwezig moeten zijn die niet 
worden verlicht en die te bereiken zijn voor de soort. Een combinatie met de inrichting van 
leefgebied voor beschermde vissen en andere aan water geboden dieren, ligt hierbij voor de 
hand. Voor Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis zullen brede, structuurrijke 
groenstroken langs de weg volstaan als geschikt foerageergebied. 

 Het tracé van de Rotterdamsebaan doorsnijdt de vast vliegroute van vleermuizen die langs het 
Molenslootpad loopt. Deze vast vliegroute is met name in gebruik door  Gewone 
dwergvleermuizen.  Om de functionaliteit van de vliegroute weer te herstellen, dient een 
vleermuispassage of hop-over geplaatst te worden. De hop-over of vleermuispassage heeft als 
functie om vleermuizen over een obstakel zoals een weg te leiden. Aangezien vleermuizen veel 
landschappelijke lijnvormige elementen (houtwallen, bomenlanen e.d.) gebruiken als 
vliegroute en open onbegroeid gebied gemeden wordt, zijn vliegroutes tot op zekere hoogte te 
sturen.  Een dergelijke hop-over bestaat normaliter uit twee hoge bomen of andere 
structuren aan beide kanten van de weg en een bestaande of aangeplante aanvliegroute aan 
weerszijden van de weg. Doordat de bomen (of andere hoge structuren) direct langs de weg tot 
circa 4 meter hoog worden opgekroond, worden vleermuizen naar grotere hoogte geleid, 
waardoor op veilige hoogte de weg kan worden over gestoken (Limpens, 2004). Daarbij geldt 
wel dat het te overbruggen gat voor algemene soorten, zoals de Gewone dwergvleermuis,  ten 
hoogste 15 meter tussen de boomkronen bedraagt. Uit het voorlopige ontwerp van het trace 
blijkt dat het trace ter hoogte van het Molenslootpad dermate breed is dat bomen (of andere 
hoge structuren) alleen aan weerskanten van het trace niet voldoende geleiding zullen bieden 
voor de navigerende vleermuizen. Daarom dient te worden gezocht naar een alternatieve 
oplossing: dit kan door het planten van bomen in de (midden)bermen, zodat het gat tussen de 
verschillende boomkronen steeds minder dan 15 meter bedraagt of het aanleggen van een 
kunstmatige hop-over. Dit zijn stellages over de weg, gepositioneerd in het verlengde van een 
singel. Ook bij de kunstmatige hop-over gaat het erom dat de vleermuis over de weg heen 
wordt geleid. Op de plekken waar vliegroutes van vleermuizen lopen mag 's zomers in de 
duisternis niet worden doorgewerkt. Vleermuizen zijn traditioneel, bij te veel verstoring kan de 
traditie van het gebruik van een vliegroute of bepaalde jachtgebieden voor de gehele kolonie 
verloren gaan. Wanneer de dieren in winterslaap zijn (half oktober tot half maart) is 
doorwerken in het donker geen probleem. 



MER Rotterdamsebaan: achtergrondrapport Ecologie 
Projectnr. 258633 
mei 2013 , revisie 2.0 

  blad 70 van 88 
 

 

 

 Het gebruik van verlichting langs de nieuwe weg dient zoveel mogelijk te worden beperkt tot 
de plaatsen waar dit in verband met de verkeersveiligheid noodzakelijk is. Vleermuizen, en ook 
ander (zoog)dieren, kunnen veel hinder van verlichting ondervinden. 

 
Bittervoorn en Kleine modderkruiper 
De beide voorkomende beschermde vissoorten worden samen behandeld. De te nemen maatregelen 
om de functionaliteit van de verblijfplaatsen te kunnen garanderen zijn voor de beide soorten 
vergelijkbaar. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de omvang van het pakket van maatregelen voor 
de Bittervoorn uitgebreider is dan voor de Kleine modderkruiper. De Bittervoorn is in het plangebied 
immers aanmerkelijk kwetsbaarder dan de Kleine modderkruiper. De Kleine modderkruiper lift als het 
ware mee op mitigatie en compensatie voor Bittervoorn. Duurzame instandhouding van het leefgebied 
van Bittervoorn omvat op hoofdlijnen twee aspecten: 

 Behoud van de oppervlakte leefgebied. Al het water met de juiste kwaliteit op de golfbaan 
binnen het plangebied wordt beschouwd als leefgebied van de Bittervoorn. Behoud van de 
oppervlakte houdt in dat elke verloren oppervlakte door ontwikkeling van de Rotterdamsebaan 
leidt tot een compensatieopgave met de zelfde oppervlakte. De opgave wordt bij voorkeur op 
dezelfde locatie gerealiseerd, waarbij verbinding tussen waterpartijen onderling en met 
aangrenzend water van belang is. 

  Behoud van de kwaliteit van leefgebied. Bittervoorn (en Kleine modderkruiper) zijn gebonden 
aan oppervlaktewater met een goede kwaliteit en een goed ontwikkelde water- en 
oevervegetatie. Uitgebreide beschaduwing en bladinval zijn ongewenst. Er is sprake van 
variatie in waterdiepte. Een matig ontwikkelde sliblaag is gewenst.  

 
Verplaatsing van een deel van de golfbaan naar aangrenzende terreinen biedt kansen voor het 
realiseren van deze mitigatieopgave. Naast de Bittervoorn en Kleine modderkruiper zullen ook andere 
vissen, libellen en andere aan water gebonden dieren profiteren van waterpartijen die op de beschreven 
manier zijn aangelegd Bij de werkwijze is het van belang dat de compensatieopgave wordt gerealiseerd 
en ook daadwerkelijk functioneel is, voordat het oorspronkelijke leefgebied verdwijnt. Bij voorkeur staat 
het ‘nieuwe’ water in verbinding met het oorspronkelijk leefgebied zodat natuurlijke kolonisatie 
mogelijk is. Daarnaast dienen voorafgaand aan het daadwerkelijk opheffen van huidig leefgebied de 
vissen zo veel mogelijk te worden weggevangen en overgezet te worden in nieuw leefgebied. Voor de 
Bittervoorn is het hierbij essentieel dat ook zoetwatermosselen worden overgezet aangezien de soort 
hiervan afhankelijk is voor de voortplanting. 
 
Jaarrond beschermde nesten 
De jaarrond beschermde nesten van Huismus dienen te worden ontzien; het nest van de Huismus in het 
complex aan de Vestaweg verdwijnt door het voornemen. Als mitigerende maatregel moeten speciale 
nestkasten voor Huismussen opgehangen worden in de directe omgeving. Dit dient te worden 
uitgevoerd door een ter zake deskundige en moet worden vastgelegd in een activiteitenplan en een 
werkprotocol. Deze maatregel is voldoende om de lokale populatie te behouden. Ter aanvulling verdient 
het de aanbeveling om voor de soort voldoende dekking (in de vorm van haagbeukhagen of altijd 
groene heesters) te behouden of op te nemen in het openbaar groen. Dit, in combinatie met natuurlijk 
beheerde groenstructuren, zal de soort ten goede komen. 
 
Andere vogels met een jaarrond beschermde nestplaats zijn weliswaar vastgesteld (Buizerd), 
maar worden door de ingreep niet negatief beïnvloed. 
 

8.3 Zorgplicht 

In het licht van de bescherming van inheemse plant- en diersoorten zoals vastgelegd in de Flora- en 
faunawet moet, voorafgaande en tijdens de uitvoering van werkzaamheden, nadrukkelijk rekening 
worden gehouden met alle aanwezige soorten in een gebied. Dit is in de Flora- en faunawet verankerd 
middels de zogenaamde 'zorgplicht'. Deze houdt in dat, in alle redelijkheid, handelingen en 
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werkzaamheden worden verricht of juist worden gelaten om schade aan plant- en diersoorten te 
voorkomen. 
Bij de invulling van de zorgplicht wordt aandacht besteed aan alle voorkomende soorten en 
soortgroepen die niet bij de zwaar beschermde soorten zijn opgenomen inclusief de Rode Lijst-soorten. 
Het zorgprotocol is in bijlage 3 opgenomen. 
De maatregelen dienen te worden meegenomen in de borging- en evaluatieparagraaf en in de 
aanbesteding. 
 

8.4 Aanvullende maatregelen  

Naast de mitigerende maatregelen worden hier voor een aantal soorten nog extra maatregelen 
voorgesteld die een positieve invloed hebben op de populaties van deze soorten. 
De maatregelen dienen te worden meegenomen in de borging- en evaluatieparagraaf en in de 
aanbesteding. 

8.4.1 Zwaar beschermde soorten 

 
Vleermuizen 

 Op de plekken waar vliegroutes van vleermuizen lopen mag 's zomers in de duisternis niet 
worden doorgewerkt. Vleermuizen zijn traditioneel, bij te veel verstoring kan de traditie van 
het gebruik van een vliegroute of bepaalde jachtgebieden voor de gehele kolonie verloren 
gaan. Wanneer de dieren in winterslaap zijn (half oktober tot half maart) is doorwerken in het 
donker geen probleem. 

 Het gebruik van verlichting langs de nieuwe weg dient zoveel mogelijk te worden beperkt tot 
de plaatsen waar dit in verband met de verkeersveiligheid noodzakelijk is. Vleermuizen, en ook 
ander (zoog)dieren, kunnen veel hinder van verlichting ondervinden. 

 Bij de werkzaamheden wordt uitstraling van licht zoveel mogelijk voorkomen; de verlichting 
dient niet op bomenrijen of op omliggend water te worden gericht.  

 Het gebruik van amberkleurige verlichting bij de werkzaamheden en bij de verlichting van het 
tracé zelf wordt aangeraden aangezien daarmee de effecten op vleermuizen worden beperkt. 
Deze verlichting is bijvoorbeeld ook toegepast in de Wieringsestraat binnen de gemeente Den 
Haag. 

 

8.4.2 Matig beschermde soorten 

 
Bijenorchis 
De landelijke alsook de lokale gunstige staat van instandhouding van de Bijenorchis komt als gevolg van 
de gewenste ontwikkeling niet in het geding. Mitigatie is vanuit die optiek niet noodzakelijk. Desondanks 
zijn er wel mogelijkheden om de schade aan de populatie op knooppunt Ypenburg zoveel mogelijk te 
beperken: 

 De groeiplaatsen van de Bijenorchis rondom knooppunt Ypenburg zijn exacte bekend doordat 
ze zijn ingemeten met GPS coördinaten, zie bijlage 4 van rapport Buro Bakker (2011). Dit 
betekent dat ze mogelijk afgeschermd kunnen worden tijdens de werkzaamheden en op deze 
manier kunnen worden ontzien. Deze mogelijkheid is alleen van toepassing op groeiplaatsen 
die tijdelijk verstoord zouden kunnen worden als gevolg van verkeersbewegingen van 
werkverkeer of tijdelijke gronddepots. 

 De orchideeën die permanent worden verstoord, kunnen worden verplant naar een andere, 
duurzaam te behouden locatie, bij voorkeur binnen het knooppunt. Het verplanten van 
orchideeën wordt regelmatig toegepast als mitigerende maatregel en is in het algemeen 
succesvol. Van belang hierbij is dat de planten, buiten het groeiseizoen, met een ruime zode 
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worden verplaatst. De nieuwe groeiplaats moet voor wat betreft bodem, waterhuishouding en 
gradiënt overeenstemmen met de huidige groeiplaats. 

 Uitzaaien van Bijenorchis op andere, duurzaam te behouden locaties binnen het knooppunt is 
als mitigerende maatregel ook een optie. Deze maatregel heeft een aantal nadelen; door 
uitzaaien wordt ingegrepen in de genetische samenstelling van de locale populatie en de 
slagingskans van zaaien is lager dan van verplanten. Omdat de soortensamenstelling in de 
huidige situatie waarschijnlijk door spontane vestiging is ontstaan, dient te worden voorkomen 
dat  de natuurwaarde wordt verstoord door het introduceren van soorten die hier niet 
thuishoren. 

 

8.4.3 Kansen voor biodiversiteit 

 
Ambitie 
Zoals afgesproken in Aichi, Japan in 2010 en herbevestigd in 2012, dient de snelheid van het verlies aan 
biodiversiteit in 2020 minstens te zijn gehalveerd. Ook Nederland heeft deze afspraken ondertekend. 
Enkele doelen (paragraaf 2.1.1) zijn hiervoor gespecificeerd waar, bij de aanleg en inrichting van de 
Rotterdamsebaan, op ingehaakt kan worden. De gemeente Den Haag is betrokken bij deze 
doelstellingen omtrent biodiversiteit en heeft de ambitie om de mogelijkheden hiervoor en voor de 
natuur in zijn algemeenheid bij de inrichting van de Rotterdamsebaan waar mogelijk te benutten. Door 
in het onderhavige rapport invulling te geven aan de mogelijkheden en kansen voor biodiversiteit wordt 
het onderwerp meer betrokken bij planvorming en beleid en wordt reeds een stap richting de 
internationale gespecificeerde doelstellingen (doel A) gezet. Een andere internationale doelstelling waar 
de inrichting van de Rotterdamsebaan invulling aan kan geven is het doel om de biodiversiteit minder 
onder druk te zetten en, wat met name interessant is voor onderhavig project, duurzaam te 
onderhouden (doel B). 
 
Zoals is gebleken uit de effectbeoordeling in is er in het plangebied van de Rotterdamsebaan geen 
sprake van een rijke biodiversiteit en scoort deze derhalve laag. Om de biodiversiteit een impuls te 
geven zijn er bij de (her)inrichting van het plangebied mogelijkheden om biotopen en daarbij 
samenhangend, de biodiversiteit (duurzaam) te versterken (en zo een positief effect te geven aan de 
natuurwaarden). 
 
Verschillende tracé-delen 
Aan de hand van het ontwerp van de Rotterdamsebaan kan per tracé-deel (te noemen: Tracédeel 
Ypenburg; Tracédeel Vlietzone, Tracédeel Tunnel Voorburg-West (Boortunnel) en Binckhorst ') bekeken 
worden of er impulsen gegeven kunnen worden aan het aanwezige of het her in te richten groen. 
Binnen de beschreven onderdelen biedt het tracé-deel rond de Vlietzone (inclusief de Golfbaan 
Leeuwenberg) vanwege het reeds groene karakter en de mogelijkheden hierbinnen, de meeste kansen 
voor de natuur. De overige tracé-delen bestaan voornamelijk uit stedelijke bebouwing, infrastructuur en 
bedrijventerreinen. Het tracé van de tunnel is zelfs helemaal niet van belang voor de natuurwaarden, 
aangezien dit deel onder de grond wordt gerealiseerd. Derhalve zal toegespitst worden op tracé-delen; 
Binckhorst, Ypenburg en de Vlietzone. 
 
Binckhorst en Ypenburg 
De mogelijkheden voor wat betreft de natuurwaarden bij de tracé-delen Binckhorst en Ypenburg liggen 
voornamelijk langs de infrastrcuur in de grasbermen en de aangrenzende groenstroken. Met name rond 
knooppunt Ypenburg zijn hier grote stukken grond voor beschikbaar.  
 
Groen langs infrastructuur 
Om de wegbermen een impuls voor de biodiversiteit te geven kunnen enkele natuurvriendelijke 
maatregelen worden toegepast. Ten eerste kunnen op de grasbermen enkel lokale soorten aangeplant 
worden (winterharde bloemplanten vergen minder onderhoud dan eenjarige). Daarbij is het van belang 
dat chemische pesticiden en meststoffen vervangen worden door biologische tegenhangers. Om binnen 
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deze bermen en groenstroken onkruid en waterverbruik te beperken kunnen strooisel en 
bodembedekkers gebruikt worden. Een andere maatregel om duurzaam om te gaan met het 
bermbeheer is om op deze bermen plantaardig afval te composteren en vervolgens te gebruiken om 
vanaf het najaar de bodem te bemesten.  
Een andere (meer ecologische) insteek van het bermbeheer is de bermen laten verschralen. De 
(gebruikte) grond (toplaag) van bermen en groene stroken is bepalend voor de duurzame ontwikkeling 
van dergelijke schralere vegetaties. Om dit, naast een gunstige toplaag, te bereiken dienen de bermen 
extensief gemaaid te worden en daarbij het maaisel te verwijderen zodat een schraal karakter kan 
ontstaan. De verschraalde bodem biedt meer ruimte voor verschillende vegetatiesoorten en verhoogt 
de biodiversiteit (zowel flora als faunasoorten).  
Dergelijke wegbermen (langs o.a. bermsloten) lenen zich bij uitstek voor het inzaaien van  zaadmengsel 
van onder andere Korenbloem en Veldgerst (beide Rode Lijst-soorten). Groeiplaatsen van beide soorten 
zullen verloren gaan door de aanleg van de Rotterdamsebaan. Compensatie voor beide soorten kan 
plaatsvinden door het inzaaien van inheemse zaadmengsels met de betreffende soorten op taluds van 
bermsloten. In ieder geval de Korenbloem is met dergelijk zaadmengsels in het plangebied terecht 
gekomen. Veel insecten, maar ook kleine zoogdieren zullen profiteren van ingezaaide en natuurlijk 
beheerde bermen en groenstroken. Vanwege de sterk verschillende eigenschappen van Korenbloem en 
Veldgerst kunne de soorten het best niet op de zelfde locatie worden ingezaaid. 
Het Bruin blauwtje zal tevens profiteren van voorgenoemde schrale vegetaties. Deze vlindersoort, die 
als gevolg van het ruimtebeslag van de Rotterdamsebaan in de aansluiting op knooppunt Ypenburg zijn 
leefgebied verliest, zal gebaat zijn bij de inrichting van de bermen en groene terreindelen op het 
knooppunt waarbij rekening is gehouden met de eisen van deze soort (schrale, vrij open 
graslandvegetaties). 
 
Wat als algemene maatregel in beheerde wegbermen en aangrenzende grasstroken toegepast kan 
worden, is het niet te vroeg maaien in het voorjaar en daarnaast een gevarieerd maaibeleid toe te 
passen zodat er voldoende (opgaande) vegetatie blijft bestaan. Hierdoor wordt fauna de mogelijkheid 
gegeven om in de bermen (gedurende het hele jaar) beschutting te vinden. 
 
Vlietzone 
Samenhang 
Wanneer wordt gekeken naar de natuurwaarden in de omgeving van het hele onderzoeksgebied van de 
Rotterdamsebaan, blijkt dat de meeste waarde ligt in de zuidelijk, omliggende landgoederen in de 
Vlietzone die zijn aangewezen als EHS-gebieden. Een belangrijk landelijk doel van EHS-gebieden is om de 
omvang van het gebied te vergroten en de onderlinge groenstructuren te verbinden. Om invulling te 
geven aan deze landelijke doelen en daarnaast de natuurwaarden in de Vlietzone uit te breiden en te 
versterken, is het aan te bevelen om waar mogelijk, een vergelijkbaar karakter (geclusterde hoog 
opgaande vegetatie afgewisseld met parkelementen en waterpartijen) in het landschap rondom de 
Rotterdamsebaan terug te laten keren. Soorten maken in hun leefgebied vaak gebruik van verschillende 
biotopen om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. Door deze samenhang en variëteit in biotopen 
(bos, water en open terreinen) te creëren zal dit voor veel soortgroepen een waardevolle toevoeging 
vormen in het landschap rond de Rotterdamsebaan.  
Een voorbeeld van een dergelijke samenhang zijn de waterpartijen en hun omgeving. Zoals in de 
maatregelen voor de vissoorten (tabel 3-soorten Flora- en faunawet) is genoemd, is de waterkwaliteit 
van de waterpartijen in het plangebied van belang voor het ontstaan van een rijk ecosysteem. Naast de 
waarde voor vissoorten, biedt een goede waterkwaliteit ruimte voor andere soortgroepen zoals 
insecten. Deze insecten vormen vervolgens weer een voedselbron voor andere soortgroepen die van 
elders komen. Door deze samenhang tussen soortgroepen en hun milieu treedt er verrijking van het 
ecosysteem op.  
 
Wanneer bij de inrichting van het tracé (en de omgeving daarvan) natuurlijke elementen worden 
aangebracht, zoals bosschages en struikvegetatie, kunnen hierbij ecologische gradiënten worden 
gecreëerd. Een ecologische gradiënt is een geleidelijke overgang tussen twee gebieden; bijvoorbeeld 
een overgang van bos, via bosrand naar weiland. Een mantel-zoomvegetatie is een dergelijke 
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geleidelijke overgang tussen bos en open terrein via een mantel (struiken) en een zoom (ruigtekruiden). 
Deze overgang kan eenvoudig ontwikkeld worden in de grenszone tussen een bos of houtkant en het 
nevenliggende open terrein door beperkte aanpassingen in het beheer. Deze geleidelijke overgang gaat 
gewoonlijk samen met een geleidelijke overgang in soortensamenstelling. Hoe meer er in een gebied 
sprake is van gradiënten hoe bevordelijker dit is voor de biodiversiteit in dat gebied. 
 
Natuurvriendelijke oevers 
De reeds aanwezige en de te realiseren watergangen en waterpartijen binnen het onderzoeksgebied 
kunnen een extra impuls krijgen door hier flauwe oevertaluds (natuurvriendelijke oevers) te creëren en 
deze natuurlijk te beheren. Voor veel soortgroepen zal dit een waardevolle verrijking zijn van hun 
leefgebied, doordat op deze manier een geleidelijk ecologische gradiënt ontstaat van nat naar droog 
biotoop. Deze verrijking van het leefgebied geldt ook voor de libelsoort Vroege Glazenmaker.  
Het verlies aan leefgebied van de Vroege glazenmaker door de Rotterdamsebaan kan binnen deze 
flauwe oevers goed worden gecompenseerd. Brede oeverzones met een extensief beheerde 
oevervegetatie zijn hierbij belangrijk. Veel diersoorten die aan het water gebonden zijn, zullen hiervan 
profiteren. Het verdient dan wel aanbevelingen om niet alle waterpartijen toegankelijk te maken voor 
de karpers en andere vissoorten die nu in grote aantallen in het plangebied voorkomen.  
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers heeft daarnaast nog een positieve (landschappelijke) 
bijkomstigheid. Wanneer watergangen in het gebied een breder karakter (door de flauwe oevers) 
krijgen, is dit gunstig voor de ruimtelijke inrichting van het gebied. Voor de ruimtelijke inrichting is het 
namelijk belangrijk dat de kavels in het gebied duidelijk te herkennen en te onderscheiden zijn. Dit 
resultaat kan bereikt worden door de watergangen breder te maken en desgewenst in te richten met 
natuurvriendelijke oevers zodat de kavels duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Houtwallen (ook gunstig 
voor veel soortgroepen) kunnen daarnaast de (overige) grenzen extra accentueren. 
 
Landbouwgronden 
Om binnen de kavels in het plangebied meer waarde te creëren voor de natuur kunnen (meer) delen 
omgevormd worden tot kruidenrijke graslanden met aangrenzende houtwallen. Deze houtwallen en 
kruidenrijke graslanden zijn, door hun extensieve en variërende wijze van (maai)beheer, een geschikt 
foerageer- en leefgebied voor verschillende (minder verstoringsgevoelige) soortgroepen zoals kleine 
zoogdieren en insecten. 
Zoals eerder in dit hoofdstuk is beschreven, ondervinden enkele typische akker- en weidevogels 
(waaronder Rode Lijst-soorten) hinder van de aanleg van de Rotterdamsebaan. Van de Patrijs wordt 
verwacht dat deze soort zelfs geheel zal verdwijnen uit het onderzoeksgebied. Compensatie van dit 
effect binnen het plangebied is niet mogelijk, omdat hiervoor de ruimte ontbreekt. Compensatie buiten 
het plangebied kan plaatsvinden door het beheer van nu nog regulier beheerde graslanden, af te 
stemmen op de betreffende soorten. Voor de Patrijs hebben akkerranden en ruigtenhoekjes de 
voorkeur. 
 
Golfterrein 
Door de aanleg van de Rotterdamsebaan wordt een deel van het golfterrein verplaatst naar weerszijden 
van de weg en als gevolg daarvan deels opnieuw ingericht. Hierbij kan aandacht besteed worden aan 
natuur en milieu door de natuurwaarden te maximaliseren en de milieubelasting te minimaliseren, 
kortom een duurzaam en ecologisch beheer van de golfbaan te hanteren. Wat hierbij van belang is en 
zoals hiervoor reeds benoemd is, is om bij de nieuw in te richten golfgebieden de natuurwaarden in de 
omgeving in acht te nemen.  
 
De landschapsecologie en in samenhang daarmee, de biodiversiteit in het golfterrein kan een impuls 
krijgen door hier verschillende natuurvriendelijke maatregelen toe te passen. Een voorbeeld hiervan is 
binnen het golfterrein, waar mogelijk, het oppervlakte met intensief gemaaide grasstukken tot een 
minimum te beperken. De overige delen, kunnen extensief gemaaid worden om een diverse ruig gras- 
en kruidige vegetatie te ontwikkelen. Deze ruigten bieden uitstekende foerageer- en schuilplaatsen voor 
onder andere kleine zoogdieren. Een aspect wat bij dit natuurvriendelijke beheer in acht genomen kan 
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worden is dat de natuurwaarde van deze grasstukken verbeterd kan worden door het gebruik van 
chemische (en schadelijke) bestrijdingsmiddelen te vermijden. 
 
Om binnen het golfterrein mogelijkheden te creëren die voor verschillende soortgroepen interessant 
zijn, dient er gevarieerde vegetatie in het gebied aanwezig te zijn. Deze vegetatiestructuren variëren van 
lage tot hoog opgaande (bloemrijke) vegetaties, ruigten, bosranden, houtwallen en greppels. Door deze 
variëteit worden er onder andere bestuivings-(insecten) en nestmogelijkheden(vogels en zoogdieren) 
gecreëerd. Om dit laatste extra te stimuleren kunnen tevens nestkasten opgehangen worden langs de 
bosranden. Ook kunnen er binnen vegetatiestructuren in het golfterrein microhabitats zoals gestapelde 
takken en bladeren worden gerealiseerd die als broedhoop, foerageer- en schuilplaats en 
winterslaapplaats voor amfibieën en (kleine) zoogdieren kunnen dienen.  
 
Waar mogelijk, is het van belang om ook in het golfterrein de samenhang in het groen terug te laten 
komen al dan niet te creëren. Dit kan gedaan worden door de groenelementen (zoals houtwallen, 
struiken en kruidvegetaties) met elkaar te verbinden; dit verbetert de schuilmogelijkheden en 
migratieroutes van verschillende soortgroepen zoals amfibieën, reptielen en (kleine) zoogdieren door 
het gebied. Deze groenstructuren dienen bij voorkeur aansluiting te vinden met naastgelegen 
groenelementen, zoals het naastgelegen EHS-gebied Zeerust. Dit EHS-gebied bestaat voornamelijk uit 
hoog opgaande vegetatie en ter bevordering van de samenhang van de groenstructuren in het hele 
gebied van de Vlietzone en het golfterrein, is een verbinding met vergelijkbare vegetatie-elementen in 
de omgeving, en daarbij horend het golfterrein, gewenst. Daarbij is het aan te bevelen om een 
vergelijkbaar natuurbeheer toe te passen in en zowel in de omgeving van de golfbaan. 
(http://www.golfenvironment.org) 
 
Conclusie 
Door bij het inrichten van het tracé en de directe omgeving de voorgenoemde maatregelen in acht te 
nemen kan er binnen het project een kwaliteitspuls gegevens worden aan de natuur in zijn 
algemeenheid. Door de maatregelen uit te voeren kunnen de negatieve effecten door de aanleg van de 
Rotterdamsebaan deels opgeheven of verzacht worden. De mate waarin deze voorgestelde maatregelen 
worden uitgevoerd beïnvloed de uiteindelijke effectbeoordeling van de Rotterdamsebaan op de 
omliggende natuurwaarden. 
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9 Leemten in kennis en aanzet evaluatieprogramma 
 
Leemten in kennis 
Dit achtergrondrapport bij het MER kent ten aanzien van natuur geen leemtes in kennis omdat er een 
gebiedsdekkend onderzoek beschikbaar is. 
 
Aanzet evaluatieprogramma 
Een (wettelijk verplichte) evaluatie van de voorgenomen activiteiten vindt plaats na realisatie. De wijze 
waarop deze evaluatie wordt aangepakt, wordt in vervolgprocedures nader uitgewerkt. 
Aandachtspunten vanuit natuur zijn: 

- De effectiviteit van de mitigerende (beheer)maatregelen voor beschermde soorten (huismus, 
hop-over voor vleermuizen);  

- De mate van verstoring in de EHS-gebieden; 
- De natuurwaarden die tot ontwikkeling komen in het plangebied door herinrichting c.q. 

aanplant van bomen. 
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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

De bereikbaarheid van de centrale zone van Den Haag staat onder druk. De Rotterdamse-
baan, 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 bin-
nenstad aangegeven.  
 

 

Figuur 1.1 Overzicht van het onder-
zoeksgebied van de Rotterdamsebaan 
en de Binckhorst, met daarin gepro-
jecteerd de geplande ingreep in dit 
gebied. 

 
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 wordt aangesloten op het verkeersknooppunt Ypenburg. Deze 
ingreep is m.e.r.-plichtig. In 2009 is reeds een quick scan uitgevoerd naar de aanwezigheid 
van beschermde flora en fauna langs het tracé (Buro Bakker, 2009a). In overleg met de op-
drachtgever is daarna besloten om de inventarisatie uit te breiden met op soort(groepen) 
toegesneden onderzoeksmethodieken. 
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1.2 OPZET 

Wegens de aanleg van de Rotterdamsebaan is een actuele inventarisatie van flora en fauna 
langs het tracé noodzakelijk. De inschatting van de benodigde omvang van het ecologisch 
onderzoek is gemaakt naar aanleiding van verkennende studies (quick scans), uitgevoerd door 
Bureau Waardenburg (2009) en Buro Bakker (2009). De nadruk is gelegd op beschermde en 
Rode lijst-soorten.  
 
De inventarisaties hebben geleid tot een compleet beeld van de aanwezige beschermde flora 
en fauna in het plangebied. Van de soortgroepen flora, zoogdieren, broedvogels, amfibieën, 
vissen, vlinders en libellen is een compleet overzicht verkregen, waarbij soorten met een 
beschermde status met een hoger detailniveau zijn onderzocht. Deze kennis dient is als basis 
gebruikt voor de effectenbeoordeling, waarbij de effecten van de ruimtelijke ingrepen op 
beschermde dier- en plantensoorten wordt getoetst aan de Flora- en faunawet. Zo nodig 
nemen we daarbij aanbevelingen op om negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken.  
 
Daarnaast biedt de kennis over de aanwezige natuurwaarden in het gebied kansen om hier bij 
de aanleg van de weg een meerwaarde voor te creëren. Met de inrichting van de weg en de 
aangrenzende zones als bermen en bermsloten ontstaan mogelijkheden om de locale natuur-
waarden te versterken.  
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2 TOETSINGSKADER 

2.1 FLORA- EN FAUNAWET 

 Wetsartikelen 

Door de in april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet is de verplichting ontstaan om 
ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen. Het doel van de wet is om in het wild levende 
planten en dieren te beschermen. Voor dit project zijn de volgende artikelen van de wet rele-
vant: 
•••• Artikel 2 legt een zorgplicht op. Dat houdt in dat ingrepen zodanig worden uitgevoerd 

dat de beïnvloeding van de in het wild levende soorten planten en dieren minimaal is.  
•••• Artikel 8 verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, 

ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van be-
schermde inheemse planten. 

•••• Artikel 9 verbiedt het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop 
opsporen van beschermde inheemse dieren. 

•••• Artikel 10 verbiedt het verontrusten van beschermde dieren. 
•••• Artikel 11 verbiedt het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van 

nesten of holen van beschermde inheemse dieren. 
•••• Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.  
 

 Beschermingscategorieën  

De Flora- en faunawet in samenhang met het Besluit en de Regeling beschermde dier- en 
plantensoorten biedt de mogelijkheid tot het verkrijgen van vrijstellingen en ontheffingen 
van die verboden, mits aan voorwaarden wordt voldaan. De volgende beschermingsregimes 
worden onderscheiden: 
 
Licht beschermde soorten. Hieronder vallen de zogenaamde tabel 1-soorten. Dit betreft 
een aantal beschermde, maar algemene soorten in Nederland, waarvan de gunstige staat van 
instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt op voorhand een vrijstelling, 
mits bij ingrepen sprake is van de uitvoering van bepaalde werkzaamheden in het kader  van 
bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of de uitvoering van werkzaamheden in 
het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  
 
Matig beschermde soorten. Dit betreft soorten waarvoor niet op voorhand vrijstelling of 
ontheffing wordt verleend. Voor deze soorten geldt een vrijstelling, als volgens een door de 
Minister van LNV (thans EL&I) goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Als niet volgens 
een gedragscode wordt gewerkt, zal voor deze soorten een ontheffing aangevraagd moeten 
worden. Deze ontheffing wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat 
van instandhouding van de betreffende soorten (de zogenaamde lichte toets).   
 
Zwaar beschermde soorten. Dit zijn soorten die vermeld zijn in bijlage 1 van het Besluit 
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, alsmede soorten die voorkomen op Bijlage 
IV van de Habitatrichtlijn alsmede de van nature binnen de Europese Unie voorkomende 
vogelsoorten. Een ontheffing met betrekking tot deze soorten wordt verleend als wordt vol-
daan aan drie criteria: 1) er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhou-
ding van de betreffende soorten; 2) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang; 3) 
er is geen andere bevredigende oplossing. Aan de alle drie de criteria moet worden voldaan. 
Deze vormen gezamenlijk de zogenaamde uitgebreide toets.  
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Broedvogels. Voor vogels, evenals voor diersoorten genoemd op bijlage IV van de Habita-
trichtlijn en bepaalde soorten die bij amvb zijn aangewezen, geldt ingevolge de Flora- en wet 
het zwaardere beschermingsregime. Dit beschermingsregime is aan de orde bij de onthef-
fingverlening. Werkzaamheden waarbij nesten of vaste rust- en verblijfplaatsen worden be-
schadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord, zijn op grond van artikel 11 Flora- 
en faunawet verboden. Voor veel vogels wordt aangenomen dat zij alleen tijdens het broed-
seizoen een nestplaats respectievelijk een vaste rust- en verblijfplaats hebben en buiten deze 
periode niet. Om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met het verbod van artikel 11 
Flora- en faunawet, dient in dat geval het broedseizoen te worden ontzien. Voor een kleine 
groep vogels geldt dat zij hun nestplaatsen respectievelijk hun vaste rust- en verblijfplaatsen 
jaarrond in gebruik (kunnen) hebben. Deze plaatsen vallen dan ook jaarrond onder het be-
schermingsregime van artikel 11. De vogelsoorten waarvoor dit geldt, zijn door de Dienst 
Regelingen van het Ministerie van EL&I vermeld op de "Aangepaste lijst jaarrond be-
schermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep" van augustus 2009. 
Door het treffen van mitigerende maatregelen kan worden voorkomen dat in strijd wordt 
gehandeld met de verbodsbepaling van artikel 11 Flora- en faunawet. Indien aantasting of 
verstoring van de nestplaats of de vaste rust- en verblijfplaats niet te voorkomen is, dient een 
ontheffingsaanvraag te worden ingediend.  
 

2.2 RODE LIJSTEN 

Soorten zijn opgenomen in Rode lijsten als ze worden bedreigd in hun voortbestaan. Deze 
lijsten omvatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en 
dieren in Nederland, verdeeld over achttien soortgroepen. Maatgevend voor plaatsing op 
deze lijst is mede de mate van afname van een soort in de afgelopen jaren. De Rode lijst 
biedt echter geen bescherming zoals de Flora- en faunawet dat doet. Voor het Ministerie van 
LNV zijn de Rode lijsten mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. Het Ministe-
rie streeft ernaar dat een volgende Rode lijst, die per soortgroep elke tien jaar verschijnt, 
kleiner zal zijn dan de huidige lijst. Hiertoe stimuleert het Ministerie dat bij bescherming en 
beheer van gebieden rekening wordt gehouden met de Rode lijst-soorten, en dat zo nodig en 
zo mogelijk aanvullende soortgerichte maatregelen zullen worden genomen. Van de verschil-
lende overheden en terreinbeherende organisaties mag worden verwacht dat zij bij beleid en 
beheer rekening houden met de Rode lijsten (Ministerie van LNV, 2004). In de Rode lijst 
worden diverse categorieën onderscheiden:  
•••• ernstig bedreigd (EB): zeer sterk afgenomen en nu zeer zeldzaam; 
•••• bedreigd (BE): sterk afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam, of zeer sterk afge-

nomen en nu zeldzaam; 
•••• kwetsbaar (KW): matig afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk 

afgenomen en nu vrij zeldzaam; 
•••• gevoelig (GE): stabiel of toegenomen maar zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk afge-

nomen maar nog algemeen. 
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2.3 COMPENSATIEBEGINSEL PROVINCIE ZUID HOLLAND 

Het provinciaal compensatiebeginsel is op 12 september 1997 vastgesteld door provinciale 
staten van Zuid-Holland. Het compensatiebeginsel moet voorkomen dat er bij de ontplooi-
ing van diverse activiteiten in het landelijk gebied de natuur en het landschap er 'per saldo' op 
achteruit gaan.  
 
Het compensatiebeginsel is van toepassing in de volgende categorieën gebieden: 

1. (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur 
2. Natuurgebieden buiten de EHS die zij opgenomen in het Streekplan of be-

schermde natuurmonumenten in het kader van de Natuurbeschermingswet 
3. Biotopen van Rode Lijstsoorten en gebieden buiten de EHS met (zeer) hoge na-

tuurwaarden 
4. Beplanting vallend onder de Boswet 
5. Randstad Groenstructuurprojecten  en vier Strategische groenprojecten 
6. Rijksbufferzones 
7. Gebieden met zeer hoge landschappelijke waarden 
 

 
2.4 STEDELIJKE EHS DEN HAAG 

De groenstrook ten zuiden van de Maanweg in de Binckhorst maakt onderdeel uit van de 
stedelijk ecologisch verbindingszone 'De Laakzone'. De Laakzone loopt van station Moer-
wijk tot aan de Trekvliet. Het bestaat uit een groenstrook rond het oude veenriviertje de 
Laak. De bodem in de Laakzone bestaat voornamelijk uit veen. Er is veel water in de Laak-
zone. Aan een zijde van de Laak zijn glooiende oevers. Deze overgang van droog naar nat 
zorgt voor een gevarieerde begroeiing (bron: www.denhaag.nl).  

De aanwijzing van een gebied tot onderdeel van de stedelijke ecologische hoofdstructuur 
leidt niet tot een compensatieplicht indien de natuurwaarden ervan worden aangetast, bij-
voorbeeld als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen. Compensatie gebeurt op vrijwillige 
basis. Ruimtelijke ontwikkelingen leiden vaak tot de aanleg van nieuwe en / of andere groene 
terreinen. Een ecologische inrichting en beheer van deze terreinen kunnen het verleis van 
natuurwaarden dan compenseren.  
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK 

3.1 ONDERZOEKSGEBIED 

Het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 1.1 en bestaat uit drie deelgebieden (Binck-
horst, Vlietzone en Knooppunt Ypenburg). Het betreft een ruime zone langs het beoogde 
tracé van de Rotterdamse baan. Deze verloopt deels gelijk aan bestaande infrastructuur. In 
de Vlietzone doorkruist het een groenzone (Vlietzone). Figuur 3.1 geeft een impressie van de 
verschillende terreintypen waarlangs de Rotterdamsebaan zal worden aangelegd. 
 

  

  
Figuur 3.1 Impressie van het onderzoeksgebied. Linksboven: knooppunt Ypenburg, rechtsboven: weilanden in 
de Vlietzone nabij Drievliet, linksonder: golfbaan Leeuwenbergh, rechtsonder: Binckhorst. 
 
De bodem in het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit zeekleigronden met vrij ondiepe 
grondwaterstanden. De lage ligging (variërend van ongeveer 0 meter NAP tot ongeveer -1 
meter NAP ) van het onderzoeksgebied zorgt ervoor dat er relatief veel water in het gebied 
aanwezig is. Dit komt tot uitdrukking in de aanwezigheid van de vele sloten, weteringen, 
kanalen en vijverpartijen. 
 

 Knooppunt Ypenburg 

Op knooppunt Ypenburg komen de rijkswegen A13 en de A4 samen. Beide snelwegen slui-
ten op elkaar aan door middel van een stelsel van toe- en afritten. Tevens is er de mogelijk-
heid om één van de snelwegen te verlaten en via de Haagweg het centrum van Den Haag te 
bereiken of via de Laan van Hoornwijck de wijk Ypenburg te bereiken. Op het knooppunt 
liggen enkele waterpartijen en sloten. De rest van het terrein bestaat voornamelijk uit gras-
land. Aan de westkant van het knooppunt ligt een klein bosje. 
Het hele knooppunt is bij de inventarisatie betrokken, zodat diverse alternatieven voor aan-
sluiting van de Rotterdamse Baan open blijven. 
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 Vlietzone 

De Vlietzone is het gedeelte tussen de A4 en de Trekvliet. Bebouwing is te vinden in een 
smalle strook langs het Trekvliet (voornamelijk kantoorpanden en woningen) en in de buurt 
van knooppunt Ypenburg (bedrijven). Het gebied is verder overwegend onbebouwd met een 
combinatie van slotenrijke weilanden, een golfbaan met diverse waterpartijen en bossages en 
een strook volkstuinen. Op het golfterrein Leeuwenbergh zijn grote waterpartijen en enig 
reliëf gecreëerd. Bos van enige omvang is te vinden rondom enkele villa's aan de Trekvliet. In 
het kader van het ecologisch onderzoek valt alleen het bos rondom huize Zeerust binnen het 
onderzoeksgebied. Het betreft hier een parkachtig bos met oude bomen en een kleine bos-
vijver. Net buiten het onderzoeksgebied ligt het attractiepark Drievliet. Dit park is vooral 
tijdens de zomerperiode druk bezocht. 
 
Onderzocht is het tracé van de Rotterdamse Baan, inclusief de zone waarin effecten van de 
aanleg en het in gebruik hebben van de weg te verwachten zijn. Deze zone is bepaald op 
basis van de in 2009 uitgevoerde quickscan (Buro Bakker, 2009a) en afgestemd op de soor-
ten die in het plangebied te verwachten zijn. De effectenzone verschilt tussen soorten. Vei-
ligheidshalve wordt voor alle soortgroepen dezelfde (‘uiterste’) begrenzing gehanteerd. 
 

 Binckhorst 

Het deelgebied Binckhorst bestaat vrijwel geheel uit terreinen met de functie industrie of 
bedrijvigheid met zand en puin als ondergrond. Door middel van insteekhavens zijn diverse 
bedrijven via het water te bereiken. Een groot deel van het bedrijventerrein is oud en deels 
gedateerd. Hier en daar staan bedrijfspanden leeg of zijn in verval geraakt. Verspreid in het 
gebied is nieuwe bedrijvigheid te vinden (bijvoorbeeld KPN, SDU Uitgevers). Aan de 
noordkant van het gebied ligt een rangeerterrein van de Nederlandse Spoorwegen. Naast 
bedrijven is een begraafplaats, enkele woonblokken en Kasteel de Binckhorst aanwezig. Het 
aanwezige 'groen' is beperkt tot wegbermen, overhoekjes en een groenzone langs de Maan-
weg.  
Het deel van de Binckhorst waar de Rotterdamsebaan gepland is (Binckhorstlaan en de Mer-
curiusweg) bestaat uit een brede weg. In het noordelijke deel van de Binkhorstlaan zijn de 
beide weghelften gescheiden door een brede groenstrook met een ingezaaid kruidenmengsel. 
De vertakking in oostelijke richting (Mercuriusweg en Komeetweg) zijn minder intensief 
gebruikte wegen. 
 
Het onderzoeksgebied in het deelgebied Binckhorst strekt zich uit van het Trekvlietplein in 
het noorden tot aan de Maanweg in het zuiden, en van de Trekvliet in het westen tot aan de 
A12 in het oosten. Bij het onderzoek naar de Rotterdamsebaan is een ruime zone aan beide 
kanten van het beoogde tracé betrokken waarbinnen eventuele effecten op bestaande na-
tuurwaarden zijn te verwachten. 
 

3.2 SELECTIE VAN DE SOORTGROEPEN 

Bij de selectie van te onderzoeken soorten en soortgroepen is gebruik gemaakt van bronnen, 
zoals de quickscan van 2009 (Buro Bakker 2009a), verspreidingsatlassen, waarnemingenru-
brieken op internet (telmee.nl, waarneming.nl) en de Nederlandse Databank Flora en Fauna 
(NDFF). De NDFF is hiervan het meest relevant, omdat hierin het meest complete over-
zicht wordt gegeven met betrekking tot verspreiding van flora en fauna in Den Haag. Als één 
van de pilotgemeenten heeft de gemeente Den Haag veel inspanning geleverd om zo veel 
mogelijk verspreidingsgegevens van flora en fauna in de gemeente bij elkaar te brengen. Uit 
de quickscan komt de aanbeveling voor nader onderzoek naar vleermuizen en vissen naar 
voren.  
 
De volgende soorten of soortgroepen zijn bij het veldonderzoek betrokken: 
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• Flora; 
• Zoogdieren (vleermuizen, muizen en spitsmuizen, overige zoogdieren); 
• Broedvogels; 
• Amfibieën; 
• Vissen; 
• Libellen en vlinders. 

 
Soorten met een zwaarder beschermingsregime zijn niet onderzocht als deze niet in de om-
geving van het geplande tracé voorkomen of omdat geschikt biotoop voor deze soorten 
ontbreekt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Das, Boommarter en Steenmarter.  
 

3.3 INVENTARISATIEMETHODEN PER SOORTGROEP 

Het plangebied is in het zomerhalfjaar van 2010 dekkend onderzocht op beschermde flora, 
broedvogels, vleermuizen, vissen en amfibieën, libellen en vlinders. Ter aanvulling zijn gege-
vens uit 2009 in de resultaten opgenomen, welke destijds in het kader van monitoring van de 
Laakzone verkregen zijn (Buro Bakker, 2009). Het gaat hierbij onder andere om inventarisa-
tiegegeven van muizen en spitsmuizen. 
 

3.3.1 FLORA 

Middels een gebiedsdekkende inventarisatie is een compleet overzicht verkregen van flora 
binnen de invloedsfeer van de Rotterdamsebaan. Voor elk van de drie deelgebieden is een 
complete lijst met waargenomen soorten bijgehouden. De inventarisatie heeft plaatsgevon-
den op 8 juni, 16 juni, 22 juni en 20 juli (Knooppunt Ypenburg), 20 juli, 21 juli, 25 augustus 
(Vlietzone) en 20 juli, 25 augustus, 26 augustus en 1 oktober (Binckhorst). Soorten met een 
matige of zware bescherming onder de Flora- en faunawet, en Rode lijst-soorten zijn inge-
meten met een GPS. Er is daarnaast gebruik gemaakt van een streeplijst. Dit is een lijst met 
alle in het wild voorkomende planten in Nederland. Elke waargenomen soort wordt hierop 
afgevinkt.  
 
Bij de inventarisatie zijn alle soorten genoteerd die zich spontaan in het gebied gevestigd 
hebben of die zich vanuit aanplant of uitzaai spontaan hebben vermeerderd. Dit betekent dat 
aangeplante flora die zich niet heeft uitgezaaid of vermeerderd via wortelopslag, niet is geno-
teerd. Om waterplanten goed te kunnen determineren zijn deze met behulp van een harkje 
aan een lang touw uit het water gevist. De kademuren in de havens zijn vanuit een boot ge-
inventariseerd. 
 

3.3.2 ZOOGDIEREN 

 Vleermuizen 

Het onderzoek naar vleermuizen heeft plaatsgevonden in de perioden juni tot en met okto-
ber 2010, en is uitgevoerd door Kees Mostert van de Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-
Holland. De onderzoeksintensiteit is bepaald op basis van de resultaten van het stadsbrede 
vleermuizenonderzoek dat in 2009 is uitgevoerd door dezelfde werkgroep.  
 
Voor de inventarisaties is er gebruik gemaakt van een Skye- en Petterson detector. Ter aan-
vulling zijn dieren bekeken met een sterke zaklamp, om zo waarnemingen van gedrag en 
uiterlijk te doen. In de avond werd hoofdzakelijk naar eventuele verblijfplaatsen en vliegrou-
tes gezocht. Tijdens de nacht werden vooral de foeragerende dieren in kaart gebracht. De 
waarnemingen van foeragerende dieren zijn op kopieën van topografische kaarten (1: 5000) 
ingetekend. De inventarisatie is grotendeels fietsend en deels lopend uitgevoerd. Bij kansrijke 
gebouwen, punten of watergangen werd een tijdje geluisterd. Meestal is gebruik gemaakt van 
de bestaande en toegankelijke wegen en paden. Om de vliegroutes in beeld te brengen werd 
in de schemeringperiode op kansrijke plaatsen gepost. Voor een gedetailleerde beschrijving 
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van de methode wordt verwezen naar de Handleiding voor het inventariseren en determine-
ren van Nederlandse vleermuissoorten (Helmer e.a. 1987). 
 
Het veldwerk is verricht volgens het vleermuizenprotocol (GAN 2009). Het veldwerk is 
uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden, waarbij de minimumtemperatuur 8 0C 
bedroeg, de wind zwak tot matig was (tot en met windkracht 4), en er geen neerslag van be-
tekenis viel. In tabel 3.1 worden de onderzoeksdata weergegeven. 
 
Tabel 3.1 Bezoekschema en weersomstandigheden van het vleermuisonderzoek langs het tracé van de Rotter-
damsebaan in 2010. 
Datum 
 

Begin 
 

Eind Deelgebied Weersomstandigheden 
19 juni 22h30 01h30 Binckhorst Zwaar bewolkt, 14°C,  wind NW3 
27 juni 22h00 01h00 Vlietzone Onbewolkt, 20°C, wind  NNO2 
29 juni 22h00 03h00 Binckhorst Half bewolkt, 20°C, wind W3 
30 juni 04h00 06h00 Vlietzone Zwaar bewolkt, 20°C, wind W2 
1 juli 21h00 23h00 Ypenburg Half bewolkt, 22°C, win d ZW2 
2 juli 20h00 23h00 Vlietzone Half bewolkt, 25°C, wi nd ZZW2 
30 juli 21h00 24h00 Vlietzone Half bewolkt, 18°C, w ind WNW2 
12 augustus 21h30 23h30 Vlietzone Half bewolkt, 15°C, wind WZW2 
13 augustus 21h00 24h00 Binckhorst Half bewolkt, 16°C, wind ZZW2 
15 augustus 21h00 24h00 Ypenburg/Vlietzone Zwaar bewolkt, 18°C, wind N3, lichte regen 
30 augustus 21h00 01h00 Vlietzone Zwaar bewolkt, 14°C, wind NNW3, lichte regen 
31 augustus 20h00 23h00 Vlietzone Half bewolkt, 14°C, wind NNW2 
1 september 20h30 22h30 Ypenburg Half bewolkt, 14°C , wind NNO1 
9 september 20h30 00h30 Binckhorst Half bewolkt, 16°C, wind W2 
6 oktober 20h00 24h00 Ypenburg/Vlietzone Zwaar bewolkt, 17°C, wind Z3, lichte regen 
7 oktober 20h00 24h00 Vlietzone Zwaar bewolkt, 15°C , wind O2 
 
 

 Muizen en spitsmuizen 

Het onderzoek naar muizen en spitsmuizen is uitgevoerd in oktober 2010. De nadruk bij het 
onderzoek lag op het vaststellen van de strikt beschermde Waterspitsmuis langs het geplande 
tracé. Dit betekent dat het onderzoek zich langs sloten met een rijke waterplantenvegetatie 
en een ruige oeverbegroeiing heeft geconcentreerd. Dit is vooral het geval in de Vlietzone 
(golfterrein Leeuwenbergh en omgeving). Het onderzoek is uitgevoerd met 60 inloopvallen 
van het type Longworth. Op 30 september zijn de vallen uitgezet in zes raaien, met tien val-
len per raai. De ligging van de zes raaien is weergegeven in bijlage 1. 
 
Na het uitzetten volgde een pre-bait periode van 5 dagen. Tijdens deze periode zijn de vallen 
gevuld met aas en hooi, maar is het vangmechanisme vergrendeld. Dit om de muizen ver-
trouwd te maken met de aanwezigheid van de vallen en het hierin aanwezige voedsel. In de 
avond van 5 oktober zijn de vallen op scherp gezet, waarna de vallen drie keer om de 12 uur 
zijn gecontroleerd. Tijdens de controles zijn de vallen zo nodig aangevuld met aas en droog 
hooi. Dit vallenonderzoek heeft 180 vangkansen opgeleverd. 
 
Aanvullend is deelgebied de Binckhorst in 2009 in het kader van monitoring van de natuur-
waarden in de stedelijke EHS Laakzone geïnventariseerd op muizen en spitsmuizen (Buro 
Bakker, 2009). Voor dit onderzoek zijn veertig inloopvallen langs de oeverzone van de 
Broeksloot geplaatst. Deze inventarisatie is uitgevoerd van 20 tot en met 26 augustus 2009. 
De omvang van het onderzoek betrof 120 vangmomenten. Omdat er sinds het onderzoek 
geen grootschalige landschappelijke veranderingen hebben plaatsgevonden in het onder-
zoeksgebied, zijn de resultaten van dit onderzoek op dit moment nog steeds actueel. 
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 Overige zoogdieren 

Verder zijn inschattingen gemaakt van het voorkomen van zoogdieren op basis van bekende 
verspreidingsgegevens en gebiedskenmerken. Ook is gericht gezocht naar sporen van zoog-
dieren zoals bewoningssporen, loopsporen en uitwerpselen. Aanvullende gegevens over 
zoogdieren zijn verkregen uit waarnemingen verricht tijdens de veldbezoeken voor andere 
soortgroepen. Tijdens de broedvogelinventarisaties is gelijktijdig aandacht besteed aan de 
aanwezigheid van Eekhoornnesten en sporen die duiden op de aanwezigheid van Eek-
hoorns. 
 

3.3.3 BROEDVOGELS 

Het onderzoek naar broedvogels heeft zich in eerste instantie gericht op de aanwezigheid 
van soorten met een jaarrond beschermde nestplaats. Hierbij is gebruik gemaakt van de in 
2009 door Dienst Regelingen opgestelde lijst met jaarrond beschermde vogelnesten (zie § 
2.1). De inventarisatie heeft zich in tweede instantie gericht op soorten van de Rode lijst 
(Min. van LNV, 2004 en 2009) en andere soorten die relevant kunnen zijn voor een effecten-
studie, zoals de zogenaamde categorie 5-soorten (zie § 2.1). Voor de inventarisaties is de 
BMP-methode (broedvogel monitoring project) van SOVON Vogelonderzoek Nederland 
gehanteerd (Van Dijk, 2004). Omdat de meeste vogels in de vroege ochtenduren een zang-
piek hebben, begint een inventarisatieronde over het algemeen een half uur tot een uur voor 
zonsopkomst. De inventarisatieronde in de avond was gericht op nachtactieve vogels. 
 
In de periode half april tot begin juli zijn diverse veldbezoeken aan de deelgebieden gebracht. 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de bezoekdata aan de verschillende deelgebieden.  
 
Tabel 3.2 Overzicht bezoekronden broedvogels Rotterdamsebaan. 
Datum Type bezoek Deelgebied 
  Binckhorst Vlietzone Ypenburg 
16 april ochtend X X  
27 april avond X   
28 april ochtend  X  
19 mei ochtend X X  
4 juni ochtend   X 
8 juni avond en nacht  X X 
9 juni ochtend X   
16 juni ochtend X X X 
2 juli ochtend X X  
20 juli ochtend  X  
 
Op knooppunt Ypenburg komen door het vrijwel ontbreken van opgaande beplanting, wei-
nig zangvogels voor. Hierdoor is de kans dat er door verkeerslawaai soorten gemist zijn ver-
waarloosbaar. De overige soorten zijn in dit gebied goed waar te nemen. Daarom is hier 
volstaan met drie veldbezoeken in de meest gunstige periode. De resultaten zijn hierdoor niet 
nadelig beïnvloed. Voor de interpretatie van de veldwaarnemingen is eveneens gebruik ge-
maakt van de eerder genoemde BMP-methodiek.  
 

3.3.4 AMFIBIEËN 

Amfibieën zijn onderzocht door watergangen en -partijen te bevissen met een schepnet en 
door middel van luisterrondes in de late avond en aansluitende nacht. De schepnetbemonste-
ring is vooral een geschikte methode voor amfibieën die gedurende het jaar langere tijd in het 
water verblijven, zoals de kikkers uit het "groene-kikker-complex". Dit onderzoek is uitge-
voerd op 19 mei en 8 juni. De luisterrondes, die in de nacht van 19 op 20 mei en in de nacht 
van 8 op 9 juni zijn uitgevoerd, zijn gebruikt om roepende kikkers, Gewone pad, Rugstreep-
pad en Vroedmeesterpad in kaart te brengen. Soorten die slechts een korte tijd in het water 
verblijven en die weinig tot geen geluid maken zijn ook onderzocht door geschikt landhabitat 
af te zoeken. Daarnaast zijn aanvullende gegevens gebruikt die zijn verzameld tijdens het 
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veldwerk naar andere soortgroepen. Ter aanvulling zijn gegevens uit 2009 (van het ecolo-
gisch onderzoek t.b.v. van monitoring van de Laakzone) in het onderzoek meegenomen. 
 

3.3.5 VISSEN 

Gegevens over het voorkomen van vissen in het onderzoeksgebied zijn op een tweetal ma-
nieren verkregen. Ten eerste zijn de watergangen steekproefsgewijs vanaf de oever of vanuit 
het water bevist met een steeknet type RAVON. Deze methode is vooral geschikt voor het 
vangen van kleine vissoorten, waaronder beschermde soorten als Kleine modderkruiper en 
Bittervoorn. De waterpartijen in de Vlietzone zijn op 19 mei, 6 en 22 oktober bemonsterd 
met het schepnet. Het onderzoek op 19 mei betreft een gecombineerd onderzoek met de 
inventarisatie van amfibieën. Aanvullende gegevens uit deelgebied de Binckhorst zijn verkre-
gen uit het ecologisch onderzoek in het kader van de monitoring van de Laakzone (Buro 
Bakker, 2009). Deze inventarisatieronden hebben plaatsgehad op 14 mei en 25 augustus 
2009.  
 
Daarnaast is onderzoek verricht doormiddel van electrovissen. Hierbij wordt vanuit een 
bootje gewerkt. Aan de boot is een negatieve elektrische pool bevestigd. Het schepnet vormt 
de positieve pool. Als deze in het water wordt gestoken, ontstaat een elektrisch veld dat zorgt 
voor de tijdelijk verdoving van de vissen. De vissen drijven naar de oppervlakte en kunnen 
geïnventariseerd worden. Met dit type onderzoek worden ook grotere vissoorten vastgesteld 
en ontstaat een goed beeld van de samenstelling van de visfauna van een waterpartij. Vanwe-
ge het gebruik van een boot is het alleen toe te passen in grotere waterpartijen. De inventari-
satieronden op deze wijze hebben plaatsgehad op 9 en 10 september 2010 in de deelgebieden 
Ypenburg en Vlietzone, en op 9 oktober 2010 in de Binckhorst. De bemonsterde locaties 
zijn weergegeven in bijlage 2. 
 

3.3.6 LIBELLEN EN VLINDERS 

Het veldwerk naar libellen en vlinders is tijdens twee gebiedsdekkende rondes uitgevoerd. De 
vroege soorten zijn onderzocht op 4 juni, de late soorten zijn onderzocht op 20 en 21 juli en 
25 augustus. De weersomstandigheden tijdens het eerste drie bezoeken bezoek waren opti-
maal, dat wil zeggen zonnige perioden, 15 tot 24°C en een zwakke wind. De weersomstan-
digheden tijdens het vierde bezoek waren minder ideaal. Het was half tot zwaar bewolkt, 15 
tot 20°C, een zwakke wind en af en toe een bui. In de droge perioden konden echter vol-
doende waarnemingen gedaan worden, zodat er geen soorten gemist zijn. Aanvullende in-
formatie is verkregen uit het veldwerk naar andere soorten en soortgroepen. 
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4 RESULTATEN 

Na een korte uiteenzetting van de bekende verspreidingsgegevens uit de NDFF zullen in dit 
hoofdstuk de resultaten van het veldonderzoek per soortgroep worden besproken. Het rele-
vante kaartmateriaal bevindt zich in de bijlagen 3 t/m 9. 
 

4.1 NDFF 

Uit de periode 2005 tot en met 2010 is het voorkomen van enkele middelzwaar of zwaar 
beschermde flora en fauna in of in de omgeving van het onderzoeksgebied bekend. Het de-
tailniveau van de waarnemingen is overwegend laag (meestal op kilometerhokniveau), waar-
door de meeste waarnemingen niet direct per definitie kunnen worden toegeschreven aan het 
onderzoeksgebied. Het gaat om de volgende soorten: 
 
Flora 

• Gele helmbloem (Ffwet 2) 
• Klein glaskruid (Ffwet 2) 
• Muurbloem (Ffwet 2) 
• Prachtklokje (Ffwet 2) 
• Rietorchis (Ffwet 2) 
• Schubvaren (Ffwet 2) 
• Steenbreekvaren (Ffwet 2) 
• Tongvaren (Ffwet 2) 
• Zwartsteel (Ffwet 2) 

 
Zoogdieren 

• Gewone dwergvleermuis (Ffwet 3) 
• Rosse vleermuis (Ffwet 3) 

 
De waarnemingen van beide vleermuizen zijn van beperkte waarde, omdat interpretatie van 
de waarnemingen ontbreekt. Dat er slechts twee soorten in het NDFF-bestand zijn terecht-
gekomen geeft aan dat het gebied slecht onderzocht is. Het veldonderzoek van 2010 heeft 
een veelvoud aan waarnemingen opgeleverd. 
 
De waarnemingen van de soortgroep flora wijzen op een rijke muurflora. Tijdens het veld-
onderzoek is dan ook extra aandacht uitgegaan naar kades en muren. Dit heeft diverse nieu-
we groeiplaatsen van bovenstaande soorten opgeleverd. Groeiplaatsen van soorten in de 
NDFF die niet tijdens de veldinventarisatie zijn aangetroffen hebben waarschijnlijk betrek-
king op groeiplaatsen buiten het plangebied. 
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4.2 FLORA 

In onderstaande tabel zijn de aangetroffen beschermde en bedreigde soorten aangegeven.  
 
Tabel 4.1 Aangetroffen beschermde en bedreigde plantensoorten per deelgebied. Ff-wet: cat. 1 = licht be-
schermd; cat. 2 = middelzwaar beschermd. Rode lijst: GE = gevoelig, (zie ook §2.2). 
Soort Status Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
Bijenorchis Ff-wet cat. 2 X   
Klein glaskruid Ff-wet cat. 2   X 
Rietorchis Ff-wet cat. 2 X  X 
Steenbreekvaren Ff-wet cat. 2   X 
Tongvaren Ff-wet cat. 2   X 
Brede wespenorchis Ff-wet, cat. 1  X  
Gewone dotterbloem Ff-wet, cat. 1   X 
Gewone vogelmelk Ff-wet, cat. 1   X 
Grote kaardebol Ff-wet, cat. 1 X X X 
Kleine maagdenpalm Ff-wet, cat. 1   X 
Zwanenbloem Ff-wet, cat. 1 X X  
Goudhaver Rode lijst GE X   
Kamgras Rode lijst GE   X 
Korenbloem Rode lijst GE  X X 
Veldgerst Rode lijst GE  X  

 
Een lijst met alle waargenomen flora is opgenomen in bijlage 3. In bijlage 4 zijn de middel-
zwaar tot zwaar beschermde soorten en de Rode lijst-soorten op kaart weergegeven. De 
resultaten worden per deelgebieden beschreven. 
 

 Knooppunt Ypenburg 

De meest opvallende verschijning op het knooppunt is de Bijenorchis (zie figuur 4.1). Deze 
middelzwaar beschermde soort komt verspreid over het gehele knooppunt voor, maar ont-
breekt op meest droge en natte plekken. Ook staat de soort opvallend weinig op de taluds 
maar in meerderheid op de vlakke delen in het terrein. Op het knooppunt zijn zeker 245 
exemplaren aangetroffen. Bijenorchis groeit vaak op plaatsen waar een kalkrijk substraat 
ingrijpend door de mens beïnvloed en vervolgens aan zijn lot overgelaten is (Weeda et al., 
1994). Het knooppunt voldoet volledig aan deze beschrijving. Ook in de Delta wordt Bij-
enorchis met regelmaat in bermen van nieuw aangelegde wegen aangetroffen. Hoewel de 
soort als zeldzaam te boek staat neemt deze landelijk wel toe, met name in Zuidwest-
Nederland (Van der Meijden, 2005). De Bijenorchis ontbreekt dan ook op de Rode lijst van 
bedreigde plantensoorten.  
 
De eveneens middelzwaar beschermde soort Rietorchis is op één locatie aangetroffen, met 
twee exemplaren. Deze orchidee groeit op overwegend vochtige en in het voorjaar lang nat 
blijvende locaties die (daardoor) niet door grassen of Riet gedomineerd worden. Landelijk 
gezien is deze soort vrij algemeen; in het westen plaatselijk algemeen (Weeda, 1994; Van der 
Meijden, 2005). Evenals de Bijenorchis staat de Rietorchis niet op de Rode lijst.  
 
Net als de Bijenorchis groeit ook Goudhaver op een kalkhoudend substraat. Doorgaans 
betreft dit slibrijk zand of lichte klei. De soort kan algemeen voorkomen in de bermen van 
rijkswegen in het rivierengebied, de Delta en aan de Hollandse binnenduinrand maar is op 
het knooppunt weinig algemeen, zonder dat hier een duidelijke reden voor aan te geven is. 
 
Grote kaardenbol en Zwanenbloem zijn licht beschermde maar algemene soorten in Neder-
land. Grote kaardenbol is algemeen op omgewerkte en daarna verruigde terreinen met een 
kalkhoudend substraat. Zwanenbloem is in het westelijke deel van Nederland een algemene 
soort die het beste gedijt in voedselrijke sloten die regelmatig geschoond worden. 
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Figuur 4.1 De Bijenorchis op 
knooppunt Ypenburg.  

 
 

 Vlietzone 

In de Vlietzone komen drie licht beschermde maar landelijk gezien (vrij) algemene planten-
soorten voor, te weten Brede wespenorchis, Grote kaardenbol en Zwanenbloem. De Brede 
wespenorchis groeit bij voorkeur in overwegend voedselrijke bossen op zand of klei en is de 
meest algemene orchideeënsoort van Nederland. Zwanenbloem groeit in regelmatig ge-
schoonde sloten, zoals deze in de Vlietzone voorkomen. De Grote kaardenbol is vooral te 
vinden op enigszins ruderale standplaatsen. 
Korenbloem is in wilde staat erg zeldzaam geworden in Nederland. Zoals de naam al aan-
geeft groeit de soort in hoofdzaak in graanvelden. Omdat de soort regelmatig deel uitmaakt 
van zaadmengsels die in wegbermen worden gebruikt, wordt Korenbloem ook regelmatig in 
dit biotoop aangetroffen (zie ook bij de Binckhorst). Het is aannemelijk dat de op de golf-
baan aangetroffen Korenbloemen van oorsprong een niet-wilde herkomst hebben.  
Veldgerst (zie figuur 4.2) groeit in oude weilanden op vochtige en zandige klei (Weeda, 
1994). De graslandpercelen in de Vlietzone voldoen hieraan. De soort komt uitsluitend voor 
in twee percelen in het gebied, die door schapen worden beweid. De soort is hier echter wel 
algemeen. Vermoedelijk worden de overige percelen te intensief gebruikt om een groeiplaats 
te vormen voor deze soort.  
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Figuur 4.2  Veldgerst in de Vlietzone 
 
 

 Binckhorst 

Dat de Binckhorst geheel in stedelijk gebied is gelegen komt ook tot uiting in de aangetrof-
fen middelzwaar beschermde soorten. Zowel Klein glaskruid, Tongvaren als Steenbreekva-
ren (zie figuur 4.3) zijn planten die in hoofdzaak op muren groeien. 
Klein glaskruid is op twee locaties aangetroffen, tussen straatstenen en aan de voet van een 
gebouw. Het wordt als een soort van oude muren beschouwd maar wordt steeds vaker op 
straat gevonden, met name in steden als Den Haag (Denters, 2004). Vanwege deze verschui-
ving in habitat neemt deze zeldzame soort landelijk dan ook langzaam toe. 
Tongvaren en Steenbreekvaren komen gezamenlijk voor op een noordelijk geëxponeerde 
kademuur in de haven van de Binckhorst. Dit betreft een zeer typische groeiplaats voor deze 
varens die slecht tegen uitdroging kunnen. Van de Tongvaren is slechts één exemplaar aange-
troffen, terwijl Steenbreekvaren ook op drie andere kades aanwezig is. De belangrijkste be-
dreiging voor beide varensoorten is de renovatie van de muren waarop ze groeien. Vooral 
Steenbreekvaren is hier gevoelig voor aangezien deze soort zich moeilijk en traag opnieuw 
vestigt (Denters, 2004). 
Een andere middelzwaar beschermde soort is de Rietorchis, die in het ten zuiden van de 
Binckhorst gelegen park groeit. Deze soort is hier, samen met onder meer de Rode lijst-soort 
Kamgras, uitgezaaid. De Rietorchis weet zich zelfstandig te handhaven en uit te breiden op 
deze locatie. De groeiplaats wordt daarom verder als natuurlijke groeiplaats beschouwd. 
Daarnaast zijn er enkele licht beschermde plantensoorten aangetroffen in de Binckhorst, te 
weten Gewone dotterbloem, Gewone vogelmelk, Kleine maagdenpalm en Grote kaardenbol. 
Voor deze soorten geldt dat alleen de Grote kaardebol een natuurlijke groeiplaats heeft en 
dat de overige soorten door de mens ingezaaid of aangeplant zijn. Dit geldt ook voor de 
groeiplaatsen van de Rode lijst-soort Korenbloem, die massaal in de wegbermen is aangetrof-
fen. De Korenbloem is een pionier die vooral groeit op plekken die regelmatig verstoord 
worden, zoals akkers. In wegbermen weet de soort zich vaak wel lang te handhaven, maar de 
aantalleen zullen wel afnemen en het is waarschijnlijk daad de soort op termijn grotendeels 
verdwijnt.  
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Figuur 4.3 Tongvaren (midden) en Steenbreekvarens op een kademuur in de Binckhorst 
 
 

4.3 ZOOGDIEREN 

4.3.1 VLEERMUIZEN 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het maximaal aantal waargenomen vleermuizen 
per deelgebied per telperiode. Alle vleermuizen genieten een strikte bescherming krachtens 
de Flora- en faunawet. Laatvlieger staat tevens als Kwetsbaar op de Rode lijst. 
 
Tabel 4.2 Overzicht van vleermuiswaarnemingen per maand. Wanneer het deelgebied in deze maand meerdere 
malen is bezocht is het maximum aantal waargenomen individuen aangehouden. 
 Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
    Juni 
Gewone dwergvleermuis - 11 9 
Ruige dwergvleermuis - 1 1 
Watervleermuis - 2 - 
Grootoorvleermuis - 1 - 
    Juli 
Gewone dwergvleermuis 2 20 - 
Ruige dwergvleermuis - 2 - 
Watervleermuis - 2 - 
Laatvlieger - 3 - 
    Augustus 
Gewone dwergvleermuis 2 47 35 
Ruige dwergvleermuis - 8 - 
Watervleermuis - 1 - 
Grootoorvleermuis - 1 - 
    September en oktober 
Gewone dwergvleermuis 4 23 23 
Ruige dwergvleermuis 3 23 5 
Watervleermuis - 2 - 

 
 

 Knooppunt Ypenburg 

Door het ontbreken van bomen met boomholtes en het ontbreken van gebouwen is het 
knooppunt niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Door de aanwezigheid van ruige 
vegetaties en waterpartijen is het knooppunt echter wel geschikt als foerageergebied voor 



Ecologisch onderzoek Rotterdamsebaan 17 

 

enkele algemene vleermuissoorten. De veldbezoeken in de zomermaanden leverden telkens 
ongeveer hetzelfde beeld op. Het knooppunt werd alleen bezocht door een zeer klein aantal 
Gewone dwergvleermuizen. Later in het seizoen werd op het knooppunt ook gefoerageerd 
door Ruige dwergvleermuizen. Er is geen duidelijke aanvliegroute vastgesteld. 
 

 Vlietzone 

In de Vlietzone zijn verblijfplaatsen gevonden van Gewone dwergvleermuis en Ruige dwerg-
vleermuis. Omdat er bij de villa van het Landgoed Zeerust een aanwijzing was voor een ver-
blijfplaats is hier in de ochtend van 30 juni gepost. Tijdens dit bezoek werden twee invlie-
gende Gewone dwergvleermuizen waargenomen. Deze vlogen ieder op een eigen plek onder 
de daklijst in. Het gaat hierbij om individuele verblijfplaatsen van mannetjes en niet om een 
kraamkolonie. 
 
Later in het jaar werd in dezelfde villa ook tenminste één paarverblijfplaats van een Gewone 
dwergvleermuis aangetroffen. Ook in het bos achter de villa werd een paarverblijf van een 
Gewone dwergvleermuis in een boomholte aangetroffen. Paarverblijfplaatsen van Ruige 
dwergvleermuizen zijn op twee verschillende plekken in hetzelfde bos gevonden. Ruige 
dwergvleermuizen maken vrijwel uitsluitend gebruik van boomholtes als verblijfplaats. 
 
Een tweetal veldbezoeken leverde een waarneming van een Grootoorvleermuis in het land-
goed op. Het dier werd tweemaal op ongeveer dezelfde locatie gehoord. Helaas is niet duide-
lijk of de dieren naar het gebied zijn toegevlogen of dat ze uit de bomen zelf komen. Wel is 
duidelijk dat hier geen kraamkolonie aanwezig is en dat het hooguit om individuele verblijf-
plaatsen gaat van solitaire mannetjes. De achter huize Zeerust waargenomen Watervleermui-
zen (ook een boombewonende soort) komen waarschijnlijk uit Rust en Vreugd ten noorden 
van het onderzoeksgebied. Ook hier is een individuele verblijfplaats van een mannetje niet 
uitgesloten. 
 
Overige waarnemingen van vleermuizen hebben overwegend betrekking op foeragerende 
dieren, waarvan de Gewone dwergvleermuis verreweg de meest algemene soort is. Foerage-
rende Gewone dwergvleermuizen zijn verspreid over het hele onderzoeksgebied aangetrof-
fen. Ze concentreerden zich vooral langs de houtopstanden met sloten en de diverse plassen 
die in het terrein liggen. De dieren leken van verschillende kanten naar het gebied te vliegen 
(maar wel in hoofdzaak vanuit het noorden). Foeragerende Ruige dwergvleermuizen zijn 
vooral in de nazomer en het vroege najaar aangetroffen. De Ruige dwergvleermuis is grof-
weg in dezelfde terreindelen waargenomen als de Gewone dwergvleermuis. De Watervleer-
muis is in klein aantal boven de waterpartijen op de golfbaan en boven de wetering langs het 
Molenslootpad aanwezig. Laatvliegers werden enkele malen waargenomen in de buurt van 
Landgoed Zeerust. Het betrof maximaal een groepje van drie dieren. 
 
Vaste vliegroutes, waar meerdere vleermuizen gedurende meerdere avonden gebruik van 
maken, liggen langs het Molenslootpad en langs de Trekvliet. De vliegroutes zijn het meest 
uitgesproken in gebruik door Gewone dwergvleermuizen. De gevonden vliegroutes verbin-
den de verblijfplaatsen die overwegend in het stedelijk gebied bevinden (Rijswijk, Leidschen-
dam) met de foerageergebieden in gebieden met veel groen, zoals in de Vlietzone. Van de 
overige soorten is door de betrekkelijk kleine aantallen nauwelijks sprake van een gemeen-
schappelijke vliegroute. 
 

 Binckhorst 

In de Binckhorst werden op drie locaties paarverblijfplaatsen gevonden van Gewone dwerg-
vleermuizen. Op deze drie locaties werd herhaaldelijk een paarroep gehoord in de buurt van 
een bedrijfspand. Andere typen verblijfplaatsen zoals kraamverblijfplaatsen en zomerver-
blijfplaatsen zijn niet aangetroffen. 
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Het merendeel van de waarnemingen heeft betrekking op foeragerende Gewone dwerg-
vleermuizen en Ruige dwergvleermuizen, waarbij de Gewone dwergvleermuis duidelijk de 
meest talrijke is. De enige plek waar een kleine concentratie lijkt op te treden is een brede 
sloot langs de zuidrand van een begraafplaats. Hier is een brede sloot en een verruigde 
groenzone aanwezig. Hier werden regelmatig meer dan 10 foeragerende vleermuizen geteld. 
Andere kleine concentraties foeragerende vleermuizen zijn waargenomen op een bedrijven-
terrein aan de Plutostraat en in de groenstrook langs de Maanweg. De meeste dieren komen 
vermoedelijk van buiten de Binckhorst. Er zijn zowel enkele aanvliegende dieren vanuit het 
westen als vanuit het oosten gehoord. Vliegroutes van betekenis zijn niet waargenomen. 
 

4.3.2 MUIZEN EN SPITSMUIZEN 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van het muizenonderzoek in de 
Vlietzone. 
 
Tabel 4.3 Resultaten van het muizenonderzoek in de Vlietzone. Een overzicht met de ligging van de raaien is 
opgenomen in bijlage 2 (1e controle 6 oktober 's ochtends, 2e controle 6 oktober 's avonds, 3e controle 7 oktober 
's ochtends). 
 Raai I Raai II Raai III Raai IV Raai V Raai VI 
controle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Bosspitsmuis 3 1 2 2 1 3       3  2 3 1 3 
Bosmuis 1   1  2 4  3       1   
R. woelmuis       1 1 2 5 2 4       
Veldmuis 1 1 3                

 
Het vallenonderzoek heeft zich specifiek gericht op de strikt beschermde Waterspitsmuis. Er 
is daarom vooral gevangen langs sloten die geschikt zijn geacht voor deze soort. Dit zijn 
sloten met een rijke waterplantenvegetatie en een ruige oeverbegroeiing. Tijdens het onder-
zoek is deze soort echter niet gevangen. Aangenomen mag worden dat deze soort dan ook 
niet in het gebied voorkomt. Alle gevangen soorten zijn licht beschermd. 
 
De soorten die tijdens het vallenonderzoek zijn gevangen komen naar alle waarschijnlijkheid 
ook voor in de andere deelgebieden. Tijdens een in 2009 uitgevoerd monitoringonderzoek in 
de Stedelijke EHS Laakzone (Buro Bakker, 2009b) is in de groenstrook langs de Maanweg 
het voorkomen van Bosmuis en Huisspitsmuis vastgesteld. Deze laatste soort is vooral op 
plaatsen met veel menselijke activiteit een vrij algemene soort. Voor andere soorten muizen 
is het onderzoeksgebied niet geschikt. 
 

4.3.3 OVERIGE ZOOGDIEREN 

De Mol, het Konijn en de Egel komen in alle deelgebieden algemeen voor. In de zeer sterk 
verstedelijkte omgeving van de Binckhorst tot aan het knooppunt Ypenburg zijn plaatselijk 
zelfs opvallend hoge dichtheden Konijnen aanwezig. Ook de Mol is plaatselijk talrijk aanwe-
zig. De Mol wordt op de golfbaan intensief bestreden. Egels zijn tijdens de onderzoeksin-
spanningen slechts weinig waargenomen. Het is echter zeer aannemelijk dat ook deze soort 
in alle deelgebieden in redelijke aantallen voorkomt. Hazen zijn uitsluitend in de Vlietzone 
waargenomen. Marterachtigen, zoals Bunzing, Hermelijn en Wezel en ook de Vos zijn niet 
tijdens één van de veldbezoeken waargenomen, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid wel 
binnen de onderzochte gebieden voorkomen. Vooral de Vlietzone voldoet goed als foera-
geergebied voor deze soorten. 
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4.4 BROEDVOGELS 

Een overzicht met broedvogelaantallen per deelgebied is te vinden in tabel 4.4. De vet en 
cursief gedrukte soorten hebben een jaarrond beschermde nestplaats, de soorten die alleen 
vetgedrukt zijn staan op de Rode lijst.  
 
Tabel 4.4 Aantal territoria van broedvogelsoorten per deelgebied.  
Rode lijst: GE = Gevoelig; KW = Kwetsbaar 
 Rode lijst Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
Boerenzwaluw GE  20  
Boomkruiper   1 2 
Brandgans   5  
Buizerd   1  
Canadese gans  3 3  
Ekster   1 21 
Fazant   3  
Fitis   12  
Fuut   2  
Gaai   1 1 
Grasmus   4  
Graspieper GE  1  
Grauwe vliegenvanger GE   1 
Groene specht KW  1  
Groenling   2 3 
Grote bonte specht   2  
Halsbandparkiet   3 2 
Heggenmus   5 8 
Houtduif   3 14 
Huismus GE   4 
Kauw   1 13 
Kievit  1 5  
Kleine karekiet  2 7  
Knobbelzwaan   1  
Koolmees   17 17 
Krakeend   3  
Kuifeend  1 12 1 
Meerkoet  5 19 8 
Merel   15 22 
Nijlgans   2 1 
Patrijs KW  1  
Pimpelmees   12 7 
Putter   1  
Scholekster  1 4  
Spreeuw   2  
Staartmees    3 
Tjiftjaf   14 8 
Tuinfluiter    1 
Tureluur GE 3 1  
Turkse tortel   1  
Vink    3 
Waterhoen   4 4 
Wilde eend  4 9 3 
Winterkoning   16 10 
Witte kwikstaart   2 1 
Zanglijster   3 2 
Zwarte kraai   2 14 
Zwarte roodstaart    2 
Zwartkop   12 5 

 
De Buizerd en de Huismus zijn de enige vastgestelde soorten met een jaarrond beschermde 
nestplaats. Daarnaast zijn enkele Rode lijst-soorten vastgesteld. De relevante soorten worden 
hieronder besproken. 
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Boerenzwaluw (Rode lijst Gevoelig) 

Deze soort is met één kolonie van 20 paren aanwezig in de Vlietzone. De vogels broeden 
hier in de schuren van een manege. Een dergelijke grote kolonie in de randzone van stedelijk 
gebied is bijzonder te noemen. De Boerenzwaluw bevindt zich op de Rode lijst vanwege de 
afname van geschikte broedgelegenheden als gevolg van de modernisering van stallen en 
boerenbedrijven. Door deze modernisering neemt ook het voedselaanbod af.  
 
Buizerd (nestplaats jaarrond beschermd) 

Een broedende Buizerd werd aangetroffen in een bomenrij aan de zuidkant van de Vlietzo-
ne. Het betreft een oud nest dat al enige jaren in gebruik is. De soort foerageert in de polder 
en in de wegbermen, Buizerds zijn met name in het westelijke deel van Nederland flink toe-
genomen en nemen genoegen met kleine bosjes en bomenrijen om in te broeden (SOVON, 
2002).  
 
Graspieper (Rode lijst Gevoelig) 

Een territorium van de Graspieper bevindt zich in het graslandgebied van de Vlietzone. De 
soort is de afgelopen jaren afgenomen als gevolg van de modernisering van de landbouw, 
met name de graslanden. De soort heeft een voorkeur voor reliëfrijke graslanden met een 
afwisselende soortsamenstelling.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.4 Graspieper 

 
 
Huismus (nestplaats jaarrond beschermd en Rode lijst Gevoelig) 

Huismussen zijn uitsluitend aangetroffen in de Binckhorst en komen hier in hoofdzaak in de 
randzone van de woonwijk in het centrum van dit gebied voor (drie paar). Een vierde paar 
bevindt zich op het bedrijventerrein ten oosten van de havens. Gezien de ouderdom van het 
gebied en de aanbod aan nestgelegenheid, overhoekjes en dekkingsmogelijkheden is het aan-
tal aangetroffen Huismussen in dit gebied laag te noemen.  
 
Grauwe vliegenvanger (Rode lijst Gevoelig) 

De Grauwe vliegenvanger is aangetroffen aan de rand van de begraafplaats in de Binckhorst. 
Hoewel het een soort is van parkachtige landschappen en oude bossen zal de rust van de 
begraafplaats en de aanwezigheid van nestgelegenheid meegespeeld hebben in de vestiging 
van deze soort op deze locatie. De Grauwe vliegenvanger is relatief algemeen in de parken en 
landgoederen in en om Den Haag (SOVON, 2002).  
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Groene specht (Rode lijst Kwetsbaar) 

Deze soort broedt in het bos rond huize Zeerust en is enkele malen foeragerend waargeno-
men op het golfterrein Leeuwenbergh. Rondom Den Haag komt de soort voor in parken en 
op landgoederen en is hier, in tegenstelling tot de rest van de Randstad, niet erg zeldzaam 
(SOVON, 2002).  
 
Patrijs (Rode lijst Kwetsbaar) 

Een verrassende waarneming betrof een roepend mannetje Patrijs in het zuidoostelijke deel 
van de Vlietzone. Als gevolg van de sterk intensiverende landbouw neemt de Patrijs landelijk 
sterk af. Hierbij zijn ook veel van de spaarzaam aanwezige broedlocaties in dit deel van de 
Randstad verlaten. Het voorkomen van de Patrijs in de Vlietzone mag dan ook opmerkelijk 
genoemd worden. Waarschijnlijk profiteert de soort van het voedselaanbod dat wordt gecre-
eerd door de kruidenrijke bermen van de rijksweg, de golfbaan en de meer extensief gebruik-
te graslandpercelen in de polder van de Vlietzone.  
 
Tureluur (Rode lijst Gevoelig) 

Naast een territorium in de Vlietzone komt deze Rode lijst-soort met drie paar voor op 
knooppunt Ypenburg. De Tureluur profiteert hier van het aanwezige grasland en de water-
partijen. Dankzij het drukke verkeer rondom de broedplaatsen zijn er weinig tot geen preda-
toren aanwezig waardoor de kans op succesvol broeden wordt vergroot. In Laag-Nederland 
is de Tureluur nog algemeen maar landelijk is de soort sinds de jaren zeventig afgenomen, 
met name het reguliere boerenland. Om deze reden is de soort op de Rode lijst geplaatst. 
 
Broedvogels van categorie 5 

Broedvogels met een jaarrond beschermde nestplaat zijn onderverdeeld in vier categorieën. 
Een vijfde categorie met soorten is in principe niet jaarrond beschermd tenzij zwaarwegende 
feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Daarom verdienen deze extra aan-
dacht bij inventarisaties. Naast de hierboven behandelde Boerenzwaluw, Grauwe vliegenvan-
ger en Groene specht betreft het de hieronder weergegeven soorten en aantal broedparen in 
het onderzoeksgebied: 
 
Tabel 4.5 Broedvogelsoorten van categorie 5 (zie § 2.1). 
Soort Ypenburg Vlietzone Binckhorst 

Boerenzwaluw 0 20 0 

Boomkruiper 0 1 2 

Ekster 0 1 21 

Grauwe vliegenvanger 0 0 1 

Groene specht 0 1 0 

Grote bonte specht 0 2 0 

Koolmees 0 17 17 

Pimpelmees 0 12 7 

Spreeuw 0 2 0 

Zwarte kraai 0 2 14 

Zwarte roodstaart 0 0 2 

 
Overige waarnemingen 

De Ransuil (nestplaats jaarrond beschermd en Rode lijst) is enkele malen foeragerend aange-
troffen tijdens nachtelijk veldwerk. Later zijn bedelende jongen gehoord bij Ypenburg, aan 
de zuidkant van de rijksweg. Naar verwachting heeft deze soort net buiten het onderzoeks-
gebied gebroed. De Rode lijst-soort Nachtegaal is éénmaal gehoord in de Vlietzone. Hieruit 
kan afgeleid worden dat de soort niet gebroed heeft in het onderzoeksgebied, maar dat het 
een doortrekker betrof. 
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4.5 AMFIBIEËN 

Zwaar beschermde amfibieën komen niet langs het beoogde tracé van de Rotterdamsebaan 
voor. De onderzochte deelgebieden liggen op ruime afstand van de bekende verspreidings-
gebieden van enkele middelzwaar of zwaar beschermde amfibieën (Poelkikker, Kamsala-
mander en Heikikker). Andere zwaarder beschermde soorten die wel in de omgeving voor-
komen, zoals Vroedmeesterpad en Rugstreeppad zijn tijdens de onderzoeksinspanningen 
niet vastgesteld. De Vroedmeesterpad is een soort die in Nederland van nature alleen in 
Zuid-Limburg voorkomt. Vanaf ongeveer 1970 is de soort buiten het oorspronkelijke leef-
gebied op diverse plekken in Nederland uitgezet. Met name in stedelijk gebied blijken de 
uitgezette populaties zich goed te kunnen handhaven (Creemers et al, 2009). Vanaf halverwe-
ge de jaren negentig van de vorige eeuw is ook een populatie Vroedmeesterpadden in Den 
Haag aanwezig die zich totnogtoe staande weet te houden. De Rugstreeppad is in Zuid-
Holland vooral aanwezig in het duingebied. De rugstreeppad is daar plaatselijk talrijk en 
plant zich voort in plassen en plasjes. Daarnaast komt de Rugstreeppad voor op de oude 
zeeklei in de droogmakerijen en in veenweidegebieden in het noordoosten van de provincie. 
De soort is afhankelijk van een redelijk goede waterkwaliteit. In het agrarische gebied komt 
de rugstreeppad vooral voor in kleine slootjes. 
Soorten die wel in het onderzoeksgebied zijn aangetroffen zijn de licht beschermde Bas-
taardkikker, Bruine kikker en Gewone pad. Vooral in de Vlietzone is de ideale combinatie 
van geschikt voortplantingswater en landhabitat (bosjes en struweel) aanwezig. De relatief 
hoge dichtheden aan vissen (zie § 4.6) zorgt echter voor grote verliezen aan eiklompen en -
snoeren en kikker- en paddenlarven. Desalniettemin is met name de Bastaardkikker in enkele 
waterpartijen en sloten op de golfbaan zeer massaal aanwezig. In de Binckhorst en op 
knooppunt Ypenburg zijn geen amfibieën aangetroffen. Het is echter wel zeer waarschijnlijk 
dat de weinig kritische Gewone pad en Bruine kikker toch in beide deelgebieden aanwezig 
zijn. 
 

4.6 VISSEN 

In tabel 4.6 staat een overzicht van de vastgestelde vissoorten. Van de soorten Bittervoorn, 
Kleine modderkruiper en Vetje is een verspreidingskaart opgenomen in bijlage 8. 
 
Tabel 4.6  Resultaten van het vissenonderzoek. 
Soort Status Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
Bittervoorn Ff-wet cat. 3 

Rode lijst - KW 
 X  

Kleine modderkruiper Ff-wet cat. 2  X  
Vetje Rode lijst - KW  X  
Baars  X X X 
Blankvoorn  X X X 
Brasem   X  
Karper  X X  
Paling    X 
Pos   X  
Riviergrondel  X   
Snoek  X X X 
Tiendoornige stekelbaars  X X  
Zeelt  X X X 

  
In de Vlietzone is sprake van een goed ontwikkelde visstand. Zowel de soortenrijkdom, de 
aanwezigheid van enkele bijzondere soorten als de relatief hoge dichtheden vallen hier op. 
De Vlietzone is een waterrijk gebied met plaatselijk goed ontwikkelde watervegetaties. In het 
water van de golfbaan zijn karpers uitgezet. Het waterbeheer is hier gericht op behoud van 
de goede visstand, waarbij de actieve ontmoediging van prederende vogelsoorten (Blauwe 
reiger, Aalscholver etc) positief werken voor een behoud van de visstand.  
 
Ook op Knooppunt Ypenburg is sprake van een goed ontwikkelde visstand, met name als de 
geïsoleerde ligging ervan in ogenschouw wordt genomen. Ook hier zijn Karpers naar alle 
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waarschijnlijkheid uitgezet. De voorkomende soorten komen in hoge dichtheden voor. In de 
waterpartijen op het knooppunt ontbreken echter beschermde of Rode Lijstsoorten.  
 
In de havens van de Binckhorst komt slechts een beperkt aantal algemene vissoorten in lage 
dichtheden voor. Het diepe water, de harde oeverbeschoeiing en het nagenoeg ontbreken 
van watervegetatie zijn hiervoor een aannemelijke verklaring. Voor de meeste vissoorten 
ontbreekt hier een geschikt leefgebied. De eerder benoemde beperking van de gebruikte 
inventarisatiemethodiek leidt naar onze verwachting niet tot het missen van vissoorten die 
hier een leefgebied hebben. De lage soortenrijkdom hoort bij dit type biotopen.  
 

 Bittervoorn 

De aanwezigheid van Bittervoorn is vastgesteld in enkele waterpartijen aan de noordwest 
rand van de golfbaan. Hierbij zijn zowel juveniele als volwassen dieren gevangen, in totaal 
circa 30 stuks. Omdat alle waterpartijen op de golfbaan met elkaar in verbinding staan, mag 
er vanuit gegaan worden dat alle waterpartijen met geschikt leefgebied door de Bittervoorn 
gebruikt worden. De Bittervoorn leeft veelal in scholen en vertoont mogelijk enig trekgedrag 
(Van Emmerik en De Nie, 2006). Waar over de voortplanting van deze soort veel bekend is 
(zie volgende alinea), is dat veel minder het geval bij andere aspecten van de leefwijze. Onze 
ervaring is dat de soort zich relatief eenvoudig laat vangen op plekken waar hij aanwezig is en 
dan ook vaak met grote aantallen. Het kan echter gebeuren dat op bekende vangstlocaties op 
andere momenten in het jaar geen of veel minder dieren gevangen worden, hetgeen kan dui-
den op trekgedrag.  
 

 
Figuur 4.5 Bittervoorn. De blauwe streep op het achterlijf en het hoge, afgeplatte lichaam zijn kenmerkend.  
 
Het habitat van de Bittervoorn bestaat uit langzaam stromend of stilstaand water met een 
goed ontwikkelde watervegetatie. Helder water heeft de voorkeur, maar ook in troebel water 
komt de soort voor. Bittervoorn is gevoelig voor vervuiling van het water. Geschikt habitat 
komt in grote delen van de Vlietzone voor. Alleen de sterk beschaduwde watergangen met 
een dikke bladlaag op de bodem worden als ongeschikt beoordeeld. Dit zijn onder meer de 
watergangen langs landgoed Zeerust. Bemonstering met het schepnet liet zien dat deze wa-
tergangen een zeer matige ontwikkelde waterfauna hebben. De Bittervoorn is voor haar 
voortplanting afhankelijk van zoetwatermosselen, waarin de eitjes worden afgezet. Zoetwa-
termosselen worden bij het schonen van waterpartijen vaak op de oever gelegd. Ze zijn ver-
spreid over de golfbaan waargenomen, hetgeen verspreiding van de Bittervoorn verspreid 
over de golfbaan aannemelijk maakt.  
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De aanwezigheid van Bittervoorn is door Buro Bakker in de directe omgeving van het plan-
gebied ook vastgesteld, namelijk op het noordelijk deel van de golfbaan (Onderzoek voor 
verplaatsing van golfbaan Leeuwenbergh, 2011 in prep.) en aan de overzijde van de A4 in de 
wijk Ypenburg (Ecologische monitoring Ypenburg, 2011 in prep). De laatste waarneming is in 
overeenstemming van eerdere waarnemingen in de Tedingerbroekplas (waarneming 1992, 
ww.piscaria.nl). De soort heeft zich hier inmiddels gevestigd in de vijverpartijen van de nieu-
we woonwijk Ypenburg. In de wijdere omgeving zijn meerdere leefgebieden bekend (o.a. 
www.waarneming.nl, www.telmee.nl en www.piscaria.nl). De kern van de verspreiding van 
Bittervoorn in Zuid Holland ligt in de veenweiden- en plassengebieden, waar de soort plaat-
selijk algemeen voorkomt.  
 
De waarnemingen van Bittervoorn in de omgeving van het plangebied doen vermoeden dat 
er sprake is van betrekkelijk algemeen voorkomen van Bittervoorn op lokaal niveau. De 
deelpopulatie in het plangebied bevindt zich in een 'dode hoek' van het leefgebied. Uitwisse-
ling met andere leefgebieden is alleen mogelijk via de parallelsloot van de A4 naar het noor-
delijke deel van de golfbaan en van daaruit mogelijk onder de snelweg door naar Ypenburg. 
Wij gaan er vanuit de soort van oudsher in het plangebied aanwezig is en door oprukkende 
verstedelijking en infrastructuur tot op zekere hoogte geïsoleerd is geraakt van de kernpopu-
latie.  
 

 Kleine modderkruiper 

De Kleine modderkruiper komt verspreid over de Vlietzone voor en is over de hele golfbaan 
in betrekkelijk hoge dichtheden aanwezig. Er zijn zowel juveniele (eerstejaars) als volwassen 
dieren waargenomen. Kleine modderkruipers komen in veel verschillende watertypen voor. 
Net zoals bij de Bittervoorn heeft rijk begroeid water de voorkeur van deze soort. In de 
Vlietzone zijn de voor de soort belangrijke ondiepe delen met een kleine sliblaag, aanwezig.  
 
Wij gaan er vanuit dat in alle watergangen met een geschikt habitat de Kleine modderkruiper 
voorkomt. Hiermee is het verspreidingspatroon in het plangebied vergelijkbaar met dat van 
de Bittervoorn. De verdeling over het verspreidingsgebied is homogener dat bij de Bitter-
voorn. De Kleine modderkruiper is tijdens alle vier de onderzoeksronden op verschillende 
data vastgesteld in de Vlietzone. Dit in tegenstelling tot de Bittervoorn die slechts tijdens één 
van deze ronden is aangetroffen.  
 
Het verspreidingspatroon van Kleine modderkruiper in de omgeving en in Zuid Holland 
vertoont eveneens grote parallellen met de Bittervoorn, met dien verstande dat de Kleine 
modderkruiper op de meeste waarnemingslocaties algemener is dan de Bittervoorn (o.a. 
www.waarneming.nl, www.telmee.nl en www.piscaria.nl). De meest dicht bijzijnde waarne-
mingslocatie van Kleine modderkruiper ligt ten zuiden van Nootdorp, aan de overzijde van 
de A4 (ww.piscaria.nl). Voor de Kleine modderkruiper gaan we er vanuit dat zich in de Vliet-
zone een deels geïsoleerde deelpopulatie bevindt. Omdat de soort ook is waargenomen in de 
sloot langs de A4 en in waterpartijen nabij de ingang van de golfbaan (buiten het plangebied), 
is het aannemelijker dan bij de Bittervoorn dat er uitwisseling met andere leefgebieden 
plaatsvindt.  
 

 Vetje 

Het Vetje is alleen waargenomen in de Molensloot, met een enkele waarneming. Omdat de 
soort zich zowel met het schepnet als met electrovisserij goed laat vangen, gaan we er vanuit 
dat het Vetje binnen het plangebied zeldzaam is en in andere waterpartijen van de Vlietzone 
niet permanent voorkomt.  
 
Het Vetje heeft de voorkeur voor helder water met een goed ontwikkelde oeverbegroeiing. 
Over de leefwijze en het voorkomen in Nederland is nog veel onbekend. De soort kan plot-
seling op nieuwe plekken in hoge aantallen opduiken (Van Emmerik en De Nie, 2006). Uit 
de directe omgeving van Den Haag zijn meerdere waarnemingen van het Vetje bekend, met 
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de meest nabijgelegen aan de noordkant van het Delftse Hout en in Voorburg 
(www.piscaria.nl).  
 

4.7 LIBELLEN 

In totaal zijn tien verschillende soorten libellen en juffers waargenomen in het onderzoeks-
gebied. Het gaat vooral om algemeen voorkomende libellensoorten. In tabel 4.7 is een over-
zicht opgenomen van de aangetroffen soorten.  
 
Tabel 4.7  Waargenomen libellen en juffers in de drie onderzochte deelgebieden. 
Soort Status Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
Vroege glazenmaker Rode lijst KW X X   
Azuurwaterjuffer - X     
Gewone oeverlibel - X X X 
Grote keizerlibel - X X   
Kleine roodoogjuffer - X X X 
Houtpantserjuffer -  X  
Lantaarntje - X X X 
Paardenbijter -   X   
Steenrode heidelibel -   X   
Vuurjuffer -   X   

 
Vermeldenswaardig is de aanwezigheid van de libellensoort Vroege glazenmaker (zie figuur 
4.6). Deze Rode lijst-soort is niet alleen in de Vlietzone opgemerkt maar ook met twee exem-
plaren op knooppunt Ypenburg. Op beide locatie foerageerde de soort boven sloten met een 
rijke oever- en onderwatervegetatie en gedroegen de libellen zich territoriaal, zodat aange-
nomen kan worden dat er voortplanting plaatsvindt. Met name in Laag-Nederland is de soort 
de laatste tien jaar flink toegenomen (Bouwman et al., 2008).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.6 Vroege glazenma-
ker 

 
 

4.8 DAGVLINDERS 

Tabel 4.8 geeft een overzicht van waargenomen dagvlinders in de drie deelgebieden. Er zijn 
geen beschermde soorten waargenomen, wel een soort van de Rode lijst. De meest in het 
oog springende dagvlinder is het Bruin blauwtje. Deze soort staat op de Rode lijst als Gevoe-
lig (Van Swaay 2006; Ministerie van LNV, 2009). Op het knooppunt Ypenburg is een kleine 
populatie van enkele tientallen individuen aanwezig. Het Bruin blauwtje wordt in Nederland 
vooral in de duinen en langs de grote rivieren gezien, waar deze leeft in schrale graslanden 
met veel open plekken. De overige soorten komen algemeen verspreid in Nederland en in de 
regio Den Haag voor.  
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Tabel 4.8 Waargenomen dagvlinders in de drie onderzochte deelgebieden. 
Soort Status Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
Bruin blauwtje Rode lijst KW X     
Atalanta - X X X 
Bont zandoogje -   X   
Bruin zandoogje - X     
Dagpauwoog - X X   
Gehakkelde aurelia -   X   
Groot koolwitje - X X   
Hooibeestje - X X   
Icarusblauwtje - X X   
Klein geaderd witje -   X X 
Klein koolwitje - X     
Kleine vos -   X   
Koevink -   X X 
Oranje zandoogje - X X   
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5 EFFECTENBEOORDELING 

5.1 SAMENVATTING BESCHERMDE SOORTEN 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vastgestelde beschermde flora en fauna in het 
plangebied die zijn opgenomen in tabel 2 of tabel 3 van de Flora- en faunawet. Tevens is 
aangegeven op welke manier de soort van het plangebied gebruik maakt. Op basis van de 
Flora- en faunawet wordt namelijk niet alleen de soort zelf beschermd, maar ook diens func-
tionele leefomgeving. 
 
Tabel 5.1 Overzicht van zwaarder beschermde flora en fauna in de drie deelgebieden die mogelijk hinder zullen 
ondervinden van de ingreep. Cat2=middelzwaar beschermde soorten, Cat3=strikt beschermde soorten (zie § 2.1). 
Voor de soortgroep broedvogels geldt dat alleen de soorten met een jaarrond beschermde nestplaats in de tabel 
zijn opgenomen. 
Soortgroep Soort Cat2 Cat3 Gebiedsgebruik 

Bijenorchis Ophris apifera X  Groeiplaats 
Klein glaskruid Parietaria judaica X  Groeiplaats 
Rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa X  Groeiplaats 
Steenbreekvaren Asplenium trichomanes X  Groeiplaats 

Flora 

Tongvaren Asplendium scolopendrium X  Groeiplaats 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus  
pipistrellus 

 X Zomerverblijf, paarverblijf,  
foerageergebied en vliegroute 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  X Paarverblijf en foerageerge-
bied 

Watervleermuis Myotis daubentonii  X Foerageergebied 
Grootoorvleermuis Plecotus auritus  X Foerageergebied 

Vleermuizen 

Laatvlieger Eptesicus serotinus  X Foerageergebied 
Buizerd Buteo buteo  X Nestplaats en leefgebied Broedvogels 
Huismus Passer domesticus  X Nestplaats en leefgebied 
Bittervoorn Rhodeus cericeus  X Leefgebied Vissen 
Kleine modderkruiper Cobitis taenia X  Leefgebied 

 
Naast de in tabel 5.1 genoemde soorten zijn tijdens het broedseizoen alle nesten van vogels 
strikt beschermd. Soorten met een lichte bescherming (tabel 1 van de Flora- en faunawet) 
staan niet in bovenstaande tabel vermeld. Voor al deze soorten geldt een algehele vrijstelling. 
Voor deze soorten hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd 
en is een effectenbeoordeling niet nodig. 
 



28 buro bakker 2010/P10070 

5.2 SAMENVATTING LICHT BESCHERMDE EN RODE LIJST-SOORTEN 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vastgestelde licht beschermde en Rode lijst-
soorten. 
 
Tabel 5.2 Overzicht van soorten die op de Rode lijst staan. 
Soortgroep Soort Tab 1 Rode lijst 

Goudhaver Trisetum flavescens  Gevoelig 
Kamgras Cynosurus cristatus  Gevoelig 
Korenbloem Centaurea cyanus  Gevoelig 
Veldgerst Hordeum secalinum  Gevoelig 
Brede wespenorchis Epipactis helleborine X  
Gewone dotterbloem Caltha palustris  X  
Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatu X  
Grote kaardebol Dipsacus fullonu X  
Kleine maagdenpalm Vinca minor X  

Flora 

Zwanenbloem Butomus umbellatus x  
Vleermuizen Laatvlieger Eptesicus serotinus  Kwetsbaar 

Bosspitsmuis Sorex araneus X  
Bosmuis Apodemus sylvaticus X  
Rosse woelmuis Myodes glareolus X  

Muizen  
en spitsmuizen 

Veldmuis Microtus arvalis X  
Mol Talpa europaea X  
Konijn Oryctolagus cuniculus X  
Haas Lepus europaeus X  

Overige 
zoogdieren 

Egel Erinaceus europaeus X  
Boerenzwaluw Hirundo rustica  Gevoelig 
Graspieper Anthus pratensis  Gevoelig 
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata  Gevoelig 
Groene specht Picus viridis  Kwetsbaar 
Huismus Passer domesticus  Kwetsbaar 
Patrijs Perdix perdix  Kwetsbaar 

Vogels 

Tureluur Tringa totanus  Gevoelig 
Bittervoorn Rhodeus cericeus  Kwetsbaar Vissen 
Vetje Leucaspius delineatus  Kwetsbaar 

Dagvlinders Bruin blauwtje Plebeius agestis  Gevoelig 
Libellen Vroege glazenmaker Aeshna isoceles  Kwetsbaar 

 
 

5.3 EFFECTENBEOORDELING  

5.3.1 WERKWIJZE EFFECTENBEOORDELING  

Bij de effectenbeoordeling worden twee vragen beantwoord:  
 
1. Op welke manier kunnen de beoogde ontwikkelingen effect hebben op de functio-
naliteit van de vaste rust- en verblijfplaats van beschermde soorten? Het beantwoorden van 
deze vraag is vooral van belang om vorm te geven aan een eventuele mitigatieopgave. De 
mitigatie beoogt deze negatieve effecten te voorkomen. Bij de beoordeling worden ook alle 
andere functies van het gebied voor de soort betrokken die essentieel zijn voor het gebruik 
van de vaste rust- of verblijfplaats. Hierbij gaat het vooral om migratieroutes en foerageerge-
bied.  
 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen effecten van tijdelijke aard en effecten van blij-
vende aard. Effecten van blijvende aard zullen de huidige situatie blijvend veranderen. Dit 
kan dus een blijvend (positief of negatief) effect op de aanwezige beschermde soorten heb-
ben. Bij effecten van tijdelijke aard is er sprake van een relatief kortdurend effect, meestal als 
gevolg van de uitvoering van werkzaamheden gedurende de aanlegfase. Na een periode met 
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tijdelijke effecten kan de oorspronkelijke situatie zich herstellen, mits de populatie niet ver-
dwenen of sterk gedecimeerd is als gevolg van de tijdelijke effecten.  
 
2. Welk effect heeft de voorziene ontwikkeling op de gunstige staat van instandhou-
ding van de betreffende soort? De gunstige staat van instandhouding is één van de toetsings-
criteria die gebruikt worden bij het beoordelen van een ontheffingsaanvraag. Voor soorten 
die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, geldt een beoordeling op het niveau 
van de lokale populatie. Voor de overige beschermde soorten vindt deze beoordeling op het 
niveau van de landelijke populatie plaats. 
 
De effectenbeoordeling vindt plaats zonder daarin mitigerende maatregelen te betrekken, 
ook al zijn deze al wel in de voorziene ontwikkelingen meegenomen. Op deze manier ont-
staat een zo helder mogelijk beeld van de mitigatieopgave die ontstaat voor een bepaalde 
soort en de noodzaak tot het uitvoeren van deze opgave. Dit is de minimale opgave die 
voortvloeit uit de Flora- en faunawet. Daarnaast bieden nieuwe ontwikkelingen vaak ook 
kansen voor de versterking van natuurwaarden. In hoofdstuk 6, waar de mitigatieopgave 
wordt uitgewerkt, besteden we ook aandacht ook de kansen die uit de ontwikkeling voort-
komen. 
 
 

5.3.2 FLORA 

 Bijenorchis  

Met de aanleg van de Rotterdamsebaan zal de groeiplaats van de middelzwaar beschermde 
Bijenorchis gedeeltelijk verloren gaan. Naar schatting 56% van de populatie zal worden ver-
nietigd door de geplande ingreep op Knooppunt Ypenburg. Er is hierbij vanuit gegaan dat 
de groeiplaatsen in alle binnenterreinen van het knooppunt waar een deel van de nieuwe weg 
geprojecteerd is, verloren zullen gaan. Een aantal groeiplaatsen ligt daadwerkelijk onder het 
nieuwe tracé, anderen kunnen beïnvloed worden door verkeersbewegingen van werkverkeer 
of door tijdelijk grondverzet en het opwerpen van gronddepots. In twee binnenterreinen 
waar geen deel van het nieuwe tracé gepland is, zijn in totaal 108 planten gevonden. We gaan 
er vanuit dat deze behouden blijven.  
 
De resterende populatie van circa 100 planten zal als zaadbron voldoende omvang hebben 
om herkolonisatie van andere delen van het knooppunt te bewerkstelligen. In hoeverre het 
knooppunt na de aanleg van de aansluiting van de Rotterdamsebaan nog veel geschikte 
groeiplaatsen heeft, is echter onduidelijk. De nieuwe wegconstructies, in de vorm van toe- en 
afritten, zullen naar verwachting allemaal van taluds voorzien worden. Op dergelijke taluds 
komt de Bijenorchis op het knooppunt vrijwel niet voor; de soort lijkt hier een voorkeur te 
hebben voor vlakke ondergronden.  
 
De trend van het aantal Bijenorchissen in het zuidwestelijke deel van Nederland is een stij-
gende (Weeda, 1994; Van der Meijden, 2005, website FLORON). De afgelopen decennia, 
maar vooral de afgelopen 5 tot 10 jaar is Bijenorchis sterk toegenomen. In het westen is de 
soort flink naar het noorden aan het uitbreiden en komt nu tot op Texel voor. Ook in het 
binnenland zijn nieuwe vindplaatsen bekend geworden, noordelijk tot in Friesland. Bijenor-
chis werd vroeger vooral gevonden in bijzondere duingraslanden en kalkgraslanden, tegen-
woordig is de soort te vinden in allerlei weinig bijzondere graslanden in bermen en op dijken. 
Het gaat daarbij geregeld om grote aantallen planten (website FLORON, 2009 en 2010). De 
gunstige staat van instandhouding is dan ook lokaal en landelijk niet in het geding; ook niet 
als herkolonisatie van verloren groeiplaatsen niet optreedt.  
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Figuur 5.1 Groeiplaats van de Bijenorchis op knooppunt Ypenburg. 
 

 Rietorchis 

De groeiplaats van de Rietorchis op Knooppunt Ypenburg zal niet worden aangetast. De 
groeiplaats ligt op geruime afstand van de nieuwe wegconstructies. Ook de groeiplaats van 
Rietorchis in de groenstrook ten zuiden van de Maanweg wordt niet aangetast. Ter hoogte 
van deze groeiplaats wordt de weg ondertunneld.  
 

 Overige matig beschermde soorten 

De overige matig beschermde soorten worden niet beïnvloed door de geplande ingreep. De 
groeiplaatsen in de Binckhorst van zowel Klein glaskruid als beide varens (Steenbreekvaren 
en Tongvaren) liggen buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden.  
 

 Rode lijst soorten 

Van de Rode lijst-soorten zullen Korenbloem en Veldgerst negatieve effecten ondervinden 
van de ingreep. Van de Korenbloem zal de gehele groeiplaats verdwijnen. In ieder geval een 
deel van de groeiplaats van Veldgerst zal worden vernietigd en mogelijk de hele groeiplaats . 
 
Voor de beide soorten geldt de regio Den Haag niet tot de kern van het verspreidingsgebied 
in Nederland behoort. Veldgerst komt hoofdzakelijk in de kleigebieden voor (Zeeland, Rivie-
rengebied en noord Nederland). De Korenbloem groeit vooral op de hogere zandgronden.   
Onzeker is of de soorten op eigen kracht nieuw groeiplaatsen zullen ontwikkelen binnen het 
plangebied.  
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5.3.3 VLEERMUIZEN 

Alle vleermuizen zijn vermeld op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, en hebben daarmee een 
hoge beschermingsstatus. Het zijn met name de vaste verblijfplaatsen die zijn beschermd, 
maar ook de belangrijke vliegroutes en foerageergebieden die noodzakelijk zijn voor het 
voortbestaan van de lokale populatie worden door de Flora- en faunwet beschermd. Effec-
ten op vleermuizen kunnen worden onderverdeeld in: 
 

• Effecten op verblijfplaatsen 
• Effecten op (vaste) vliegroutes 
• Effecten op foerageergebieden 

 
Effecten op verblijfplaatsen 

De meest directe effecten ontstaan bij het verwijderen of vernietigen van verblijfplaatsen. In 
het kader van de aanleg van de Rotterdamsebaan zal naar verwachting één paarverblijf van 
de Gewone dwergvleermuis moeten wijken. Overige verblijfplaatsen van Gewone dwerg-
vleermuis en Ruige dwergvleermuis zullen niet negatief worden beïnvloed door de aanleg van 
de Rotterdamsebaan. 
 

 

Figuur 5.2 Een holte in een 
boom die dient als verblijfplaats 
van vleermuizen in het bos 
achter huize Zeerust. 

 
 
Effecten op (vaste) vliegroutes 

Vliegroutes worden gevormd door lijnvormige structuren in het landschap zoals, houtsingels, 
rietkragen, vaarten ed. De vliegroutes verbinden de verblijfplaatsen met de foerageergebieden 
en de foerageergebieden onderling. De vliegroutes nabij kolonieplaatsen worden het meest 
intensief gebruikt. Verder van de kolonieplaats vliegen de dieren allemaal hun eigen kant op, 
gebruik makend van vliegroutes, waardoor een steeds meer difuus beeld ontstaat. Verder van 
de kolonieplaats worden vliegroutes steeds minder belangrijk, omdat ze steeds minder inten-
sief worden gebruikt en er meestal voldoende alternatieven beschikbaar zijn. In de gevallen-
waar vliegroutes worden afgesneden, kunnen foerageergebieden onbereikbaar worden. Dit 
leidt tot een lagere voedselvoorziening en kan uiteindelijk leiden tot minder vleermuizen in 
het gebied. Tijdens het vleermuisonderzoek zijn een aantal belangrijke vliegroutes gevonden 
van Gewone dwergvleermuis. De vaste vliegroute langs het Molenslootpad zal worden door-
sneden door het tracé van de Rotterdamsebaan. De vliegroute langs de Trekvliet zal niet 
negatief worden beïnvloed. Het tracé zal hier namelijk onderdoor gaan. Ook de andere ge-
vonden vliegroutes zullen niet worden aangetast. 
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Effecten op foerageergebieden 

Foerageergebieden van vleermuizen worden bepaald door plekken met hoge insectendicht-
heden. Bij hoge insectendichtheden blijft een vleermuis lang op een bepaalde plek foerageren 
en kan de locatie als belangrijk foerageergebied beschouwd worden. Bij lage insectendichthe-
den zullen vleermuizen maar kort op een bepaalde plek jagen en snel doorvliegen naar de 
volgende plek. De afwisselende foerageergebieden zullen zodoende steeds meer de vorm 
krijgen van een vliegroute waarlangs op diverse plekken korte tijd wordt gefoerageerd. Be-
langrijke foerageergebieden (met hoge insectendichtheden) bestaan uit structuurrijke vegeta-
ties met bomen en struiken, vaak in combinatie met aan water gebonden vegetaties zoals 
rietzomen. De ligging van foerageergebieden is daarnaast soortspecifiek. De Watervleermuis 
heeft een zeer beperkte keuze in foerageergebied, ze jagen bijna uitsluitend boven plasjes, 
vijvers en sloten. Gewone dwergvleermuizen en Ruige dwergvleermuizen hebben een veel 
breder spectrum en zijn veelal in halfopen tot min of meer besloten landschappen te vinden 
met veel lijnvormige elementen zoals houtwallen, singels en vaarten met rietkragen. Langs de 
toekomstige Rotterdamsebaan zijn belangrijke foerageergebieden gelegen in de Vlietzone 
(langs het Molenslootpad en rondom de waterpartijen op de golfbaan) en op de Binckhorst 
(in de groenstrook ten zuiden van de begraafplaats). De foerageergebieden van Gewone 
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis op de golfbaan en langs het Mo-
lenslootpad zullen door de aanleg en ingebruikname van de Rotterdamsebaan worden aange-
tast. Enerzijds door direct verlies aan foerageergebied vanwege de aanleg van de weg. Ander-
zijds door indirect verlies vanwege het ongeschikt raken van foerageergebied door versto-
rende beïnvloeding van de weg (verlichting, verkeerslawaai). Op Knooppunt Ypenburg en in 
de Binckhorst zullen negatieve effecten van de weg nagenoeg ontbreken. 
 

5.3.4 BROEDVOGELS 

Werkzaamheden die tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen leiden tot versto-
ring of vernietiging van (nesten van) broedende vogels. Dit betreft zowel de vogels die in het 
plangebied zelf broeden als de vogels die binnen de beïnvloedingssfeer van werkzaamheden 
broeden. Hierbij kan gedacht worden aan verstoring door trillingen en geluid als gevolg van 
heien dat over grote afstand tot effecten kan leiden. Dergelijke verstoring is niet toegestaan 
en hier wordt bovendien geen ontheffing voor verleend.  
 
Het permanente verlies van leefgebied voor vogels, met uitzondering van soorten waarvan 
de verblijfplaats jaarrond beschermd is, is geen delict inzake de Flora- en faunawet. Dat bete-
kent dat dit niet ontheffingsplichtig is en dat hiervoor geen mitigerende of compenserende 
maatregelen getroffen hoeven te worden.  
 

 Soorten met een jaarrond bescherming 

De Huismus broedt langs de Binckhorstlaan, in een woningencomplex. De Binckhorstlaan 
zal in het kader van de aanleg van de Rotterdamsebaan worden omgevormd. Het is onbe-
kend in hoeverre dit ten koste zal gaan van de omringende bebouwing. Wanneer deze onge-
moeid wordt gelaten zal de broedmogelijkheid op deze locatie aanwezig blijven. Omdat 
Huismussen gewend zijn aan het leven in een stedelijke omgeving zal de aanleg en het latere 
gebruik niet leiden tot verstoring van deze soort op deze locatie. Bovendien blijven er voor 
de Huismus voldoende alternatieve nestgelegenheden in de wijk aanwezig. Directe en indi-
recte effecten zijn voor deze soort niet aan de orde. 
De nestplaats van de Buizerd wordt niet negatief beïnvloed door de geplande werkzaamhe-
den. Het nest ligt niet in de baan van de werkzaamheden en de soort en de afstand van het 
werkterrein tot het nest (ca 300 meter) is te groot om tot verstoring te leiden. Gezien de 
locatie van het nest, ingeklemd tussen een rijksweg en een golfbaan, zal de Buizerd hier ge-
wend zijn aan activiteit in de directe omgeving. Ook voor deze soort geldt dat (in)directe 
effecten niet aan de orde zijn.  
 
In tabel 6 zijn de broedvogels van categorie 5 aangegeven. Het betreft soorten die alle (zeer) 
algemeen zijn in Nederland en in de regio Den Haag (SOVON, 2002) en die, tijdens en na 
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de ingreep, gemakkelijk nieuwe broedlocaties in de omgeving kunnen betrekken. Er zijn dan 
ook geen zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die een jaarronde bescher-
ming alsnog rechtvaardigen.  
 

 Rode lijst-soorten 

Van de aangetroffen Rode lijst-soorten (exclusief de hierboven besproken Huismus) bevindt 
alleen de nestplaats van de Grauwe Vliegenvanger zich dusdanig ver van de geplande activi-
teiten dat er voor deze soort geen directe en indirecte effecten aan de orde zijn. Voor de 
overige soorten geldt dat er geen nestplaatsen direct verloren gaan als gevolg van de aanleg 
van de Rotterdamsebaan. Wel gaat er foerageergebied verloren (ruimtebeslag) en/of wordt 
foerageergebied, als gevolg van de aanleg en het latere gebruik, verstoord (effecten van licht, 
geluid en aanwezigheid van mensen). Dit zal er toe leiden dat de huidige aantallen broedvo-
gels zullen afnemen (Boerenzwaluw en Tureluur) of dat de soort uit het onderzoeksgebied 
zal verdwijnen (Graspieper, Groene Specht en Patrijs). Voor de Patrijs heeft dit relatief ge-
zien de grootste impact omdat de aantallen in dit deel van Nederland erg laag zijn en de aan-
wezigheid in het onderzoeksgebied uniek genoemd mag worden. De overige soorten zijn 
landelijk en regionaal veel minder zeldzaam en kunnen in de (directe) omgeving van het on-
derzoeksgebied nieuwe broedgelegenheden betrekken.  
 

5.3.5 VISSEN 

 Bittervoorn 

De Rotterdamsebaan doorsnijdt het leefgebied van de Bittervoorn in de Vlietzone. Hierbij 
zal een deel van het leefgebied direct verloren gaan omdat de weg is geprojecteerd op water-
partijen waarin de soort is aangetroffen. Voor de beoordeling van de omvang van het effect 
beschouwen we daarnaast ook een indirect effect. De aanleg van de Rotterdamsebaan leidt 
tot het verplaatsen van een deel van de golfbaan, waardoor rekening gehouden dient te wor-
den met het verdwijnen van meer waterpartijen die onderdeel uitmaken van de inrichting van 
de golfbaan. Zonder mitigerende maatregelen (die in de effectenstudie niet worden betrok-
ken, zie par. 5.3.1.), betekent dit dat de deelpopulatie van Bittervoorn in het plangebied dus-
danig verstoord kan raken, dat het duurzame behoud ervan niet gegarandeerd kan worden. 
Onduidelijk is in hoeverre herbevolking van het gebied na afronding van de nieuwe inrich-
ting te verwachten is. Het feitelijk gebruik van de bermsloot langs de A4 voor migratie tussen 
deelpopulaties is namelijk niet vastgesteld.  
 
Op regionaal (provinciaal) niveau (en daarmee ook op landelijk niveau) wordt het effect van 
het potentieel verdwijnen van de deelpopulatie in het plangebied als marginaal beschouwd. 
Het plangebied is van beperkte omvang en herbergt een kleine populatie. Het plangebied 
behoort niet tot de kern van het verspreidingsgebied van de Bittervoorn in de provincie. 
Daarbij komt dat de geïsoleerde ligging van het leefgebied betekent dat de deelpopulatie geen 
noemenswaardige betekenis heeft in het verbinden of 'voeden' van de andere populaties in 
de omgeving.  
 
De Bittervoorn staat op de Rode lijst (status kwetsbaar). De kwetsbaarheid van de soort 
betreft vooral een grote gevoeligheid voor verslechtering van de waterkwaliteit. Verlies aan 
oppervlakte leefgebied is minder bedreigend omdat de soort veel voorkomt in gebieden waar 
geen ruimtelijke claim op ligt, in het bijzonder de plassengebieden inclusief de bijbehorende 
polders. 
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 Kleine modderkruiper 

De Kleine modderkruiper komt met een grotere verspreiding voor dan de Bittervoorn. Dat 
betekent dat de kans op vernietiging van de deelpopulatie in het plangebied aanmerkelijk 
kleiner is dan bij de Bittervoorn. Ook in waterpartijen die buiten het plangebied liggen, is de 
soort vastgesteld. Dat betekent dat vernietiging van het leefgebied binnen het plangebied niet 
leidt tot vernietiging van een complete deelpopulatie. Spontane herbevolking van (nieuwe) 
waterpartijen in het plangebied is mogelijk. Ook een eventuele relatie met aangrenzende 
deelpopulaties zal behouden blijven.  
 
Wel zal de ingreep leiden tot de dood van een groot aantal individuele dieren. Ook wordt het 
resterende deel van de populatie met een kleinere omvang in ieder geval tijdelijk kwetsbaar-
der voor calamiteiten.  
 
De Kleine modderkruiper is in Zuid Holland evenals in grote delen van Nederland betrekke-
lijk algemeen. De soort staat niet op de Rode Lijst. Op regionaal en landelijk niveau zal de 
ingreep geen noemenswaardig effect op het voortbestaan van de soort hebben.  

  

 Vetje 

Het Vetje is alleen vastgesteld in de Molensloot. De Molensloot zal door de aanleg van de 
Rotterdamsebaan nauwelijks beïnvloed worden. Als gevolg van ingrepen in de Molensloot 
kunnen wel individuele dieren gedood worden. Op (deel) populatieniveau wordt echter geen 
effect verwacht, omdat het grootste deel van het leefgebied ongemoeid wordt gelaten. Bij 
deze beoordeling is verondersteld dat de aanleg van de Rotterdamsebaan niet leidt tot een 
verslechtering van de waterkwaliteit in de Molensloot. Op basis van de bij ons beschikbare 
gegevens over de aanleg is daar geen aanleiding toe.  
 

5.3.6 LIBELLEN EN VLINDERS 

In het onderzoeksgebied zijn geen (strikt) beschermde soorten aangetroffen. Voor de aange-
troffen Rode lijst-soort Bruin blauwtje geldt dat er leefgebied verloren zal gaan. De werk-
zaamheden zullen waarschijnlijk niet leiden tot het vernietigen van de hele populatie. Op 
termijn (na realisatie van de weg) zal de soort zich langs de wegbermen opnieuw kunnen 
uitbreiden. 
Het leefgebied van de Rode lijst-soort Vroege glazenmaker in de Vlietzone zal aangetast 
worden door de geplande ingrepen. De gunstige staat van deze soort lijkt echter niet in het 
geding gezien de toename van deze soort in de afgelopen tien jaren. Bovendien is het niet 
uitgesloten dat de soort zich op termijn zal hervestigen in de bermsloten van de Rotterdam-
sebaan, zeker als hier een rijke oever- en watervegetatie ontwikkeld. Het leefgebied van deze 
soort op knooppunt Ypenburg wordt niet aangetast.  
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6 CONSEQUENTIES EN MAATREGELEN 

6.1 TOETSINGSKADER FLORA- EN FAUNAWET 

Op 26 augustus 2009 is door het toenmalige ministerie van LNV een aangepast beoorde-
lingsschema voor de ontheffingsplicht bij ruimtelijke ingrepen gepubliceerd (Min. LNV, 
2009). Centraal in deze beoordelingswijze staan de mitigerende maatregelen waarmee de 
functionele leefomgeving van beschermde planten en dieren behouden moet blijven. Pas als 
de effecten van de beoogde ruimtelijke ingrepen op beschermde soorten niet gemitigeerd 
kunnen worden, is er in het kader van de Flora- en faunawet sprake van een ontheffings-
plicht. In het stroomschema in figuur 6.1 is de beoordelingswijze voor soorten met een ver-
schillend beschermingsregime uitgewerkt.  
 

 
   Figuur 6.1 Stroomschema van de werking van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen 
    (op basis van: ministerie van LNV, 2009).  
 
 
Als er bij de effectenbeoordeling van een activiteit is vastgesteld dat negatieve gevolgen op 
beschermde soorten kunnen optreden (dat wil zeggen: overtreding van de verbodsbepalingen 
van artikel 8 t/m 12 in de Flora- en faunawet), zijn vervolgstappen aan de orde. Met uitzon-
dering van de categorie 1 soorten, waarvoor een vrijstelling geldt, staat het treffen van miti-
gerende maatregelen hierbij steeds centraal. Mitigerende maatregelen zijn gericht op het 
voorkomen van negatieve gevolgen van een activiteit. Onder mitigatie valt bijvoorbeeld het 
aanpassen van de planning van de werkzaamheden op de aanwezigheid van beschermde 
soorten, het wegvangen van dieren voorafgaand aan werkzaamheden of het aanbieden van 
alternatieve verblijf- en foerageerplekken.  
 
De mitigerende maatregelen zijn voldoende als de functionaliteit van het leefgebied continu 
behouden blijft. Belangrijke aspecten hierbij zijn: 

 Het leefgebied omvat naast een voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats 
ook de foerageergebieden en de migratieroutes die nodig zijn om de verblijfplaats te 
gebruiken. 
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 Ook een tijdelijke achteruitgang als gevolg van de activiteit is niet toegestaan. De mi-
tigatie moet dus al werken op het moment dat het negatieve effect van de activiteit 
optreedt.  

 Over het succes van de mitigerende maatregel dient een hoge mate van zekerheid te 
bestaan. Deze zekerheid kan bijvoorbeeld verkregen worden door wetenschappelijk 
onderzoek of aantoonbare praktijkervaringen.  

 
Op het moment dat de functionaliteit van het leefgebied van beschermde soorten met het 
uitvoeren van mitigerende maatregelen niet gegarandeerd kan worden, is er sprake van een 
ontheffingsplicht. De aanvraag voor een ontheffing, of bij een WABO-procedure voor een  
zogenaamde verklaring van geen bedenkingen, wordt door Dienst Regelingen op de volgen-
de criteria beoordeeld: 

1. De gunstige staat van instandhouding van de soort 
2. Is er sprake van een wettelijk belang (niet voor matig beschermde soorten) 
3. Is er een alternatieve oplossing (niet voor matig beschermde soorten). 

Dienst Regelingen zal beoordelen of het wettelijk belang zwaarder weegt dan overtreding van 
de verbodsbepalingen.  
 
Voor soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (dit betreft een aantal van de zwaar be-
schermde soorten, waaronder alle vleermuizen) alsmede voor broedvogels geldt dat ruimte-
lijke ingrepen geen wettelijk belang zijn voor een ontheffing. Er dient sprake te zijn van een 
zwaarder belang, zoals volksgezondheid, openbare veiligheid of grote redenen van openbaar 
belang. Als dit zwaardere belang niet aanwezig is, is voor deze soorten het uitvoeren van 
voldoende mitigerende maatregelen de enige manier om doorgang aan het initiatief te kun-
nen geven.  
 
Uit figuur 6.1 blijkt dat er bij elke beschermingscategorie op een andere manier invulling 
gegeven kan worden aan de mitigatie van effecten.  
 

6.2 UITWERKING MITIGATIEOPGAVE 

6.2.1 SELECTIE VAN SOORTEN 

De volgende soorten zullen negatief worden beïnvloed door de aanleg en ingebruikname van 
de Rotterdamsebaan: 
 

 Flora: Bijenorchis 
 Vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis 
 Broedvogels: alle soorten 
 Vissen: Bittervoorn en Kleine modderkruiper 

 
Voor deze soorten zal de mitigatieopgave die voortvloeit uit de toetsing aan de Flora- en 
faunawet worden uitgewerkt. In de volgende paragraaf worden de licht beschermde soorten 
behandeld. Effecten op deze soorten leiden niet tot een mitigatieopgave.  
 
Naast de mitigatieopgave die voortvloeit uit de toetsing aan de Flora- en faunawet, en die 
bedoeld is om negatieve effecten weg te nemen, biedt de aanleg van de Rotterdamsebaan 
mogelijk ook kansen voor de versterking van natuurwaarden. Met de aanleg van de weg en 
de inrichting van de bermzones kan worden ingespeeld op de eisen die aanwezige mogelijk te 
verwachten soorten stellen aan hun leefomgeving.  
 

6.2.2 LICHT BESCHERMDE SOORTEN 

Voor deze soorten geldt een algehele vrijstelling. Er geldt geen mitigatieverplichting. Wel is 
de zorgplicht van toepassing. Deze plicht houdt in dat iedereen bij al zijn handelen nadelige 
gevolgen voor alle in het wild levende dieren en planten zoveel mogelijk moet voorkomen. 
Het onnodig toebrengen van schade is niet toegestaan. Enkele voorbeelden van invulling van 
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de zorgplicht zijn: Enkele dagen voorafgaand aan het bouwrijp maken van de grond de vege-
tatie kort af te maaien en opgaande beplanting te verwijderen zodat kleine zoogdiersoorten 
worden dan gestimuleerd om een andere leefomgeving te zoeken. Het dempen van water-
houdende sloten dient te worden uitgevoerd vanaf het doodlopende einde naar het open 
einde toe om te voorkomen dat vissen en andere waterdieren worden ingesloten. Enkele 
dagen voorafgaand aan het dempen dienen de oevers kort te worden gemaaid en het water 
van waterplanten te worden geschoond. Voor waterhoudende sloten geldt eveneens dat 
dempen bij voorkeur plaatsvindt in de periode van september tot en met oktober.Voor slo-
ten die op het moment van dempen geen water bevatten geldt dat alleen de taluds enkele 
dagen voorafgaand aan het dempen kort dienen te worden gemaaid. 
 

6.2.3 MATIG BESCHERMDE SOORTEN  

Voor het uitvoeren van mitigerende maatregelen kan bij matig beschermde soorten worden 
teruggegrepen op een goedgekeurde gedragscode (of eventueel zelf een gedragscode worden 
opgesteld). Gedragscodes worden opgesteld door sectoren (zoals waterschappen, gemeenten 
of de bouwsector) en ter goedkeuring voorgelegd aan Dienst Regelingen. Iedereen kan ge-
bruik maken van deze gedragscodes voor zover de betreffende activiteit en het effect hiervan 
op beschermde soorten in de gedragscode zijn opgenomen. De situatiespecifieke uitwerking 
van de mitigatie moet dan worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. Als geen ge-
dragscode beschikbaar is, geldt de procedure zoals bij zwaar beschermde soorten is beschre-
ven. 
 
De noodzaak tot compensatie en mitigatie op basis van bovenstaande criteria alsmede de 
globale uitwerking hiervan wordt hieronder per relevante soort(groep) uiteengezet. Waar 
mogelijk worden kansen benoemd voor de versterking van natuurwaarden.  
 

 Bijenorchis 

In paragraaf 5.3.2 is beargumenteerd dat de landelijk alsook de lokale gunstige staat van in-
standhouding van de Bijenorchis als gevolg van de gewenste ontwikkeling niet in het geding 
komt. Mitigatie is vanuit die optiek niet noodzakelijk. Desondanks zijn er wel mogelijkheden 
om de schade aan de populatie op knooppunt Ypenburg zoveel mogelijk te beperken:  

 De groeiplaatsen van de Bijenorchis zijn exacte bekend doordat ze zijn ingemeten 
met GPS coördinaten. Dit betekent dat ze mogelijk afgeschermd kunnen worden 
tijdens de werkzaamheden en op deze manier kunnen worden ontzien. Deze moge-
lijkheid is alleen van toepassing op groeiplaatsen die tijdelijk verstoord zouden kun-
nen worden als gevolg van verkeersbewegingen van werkverkeer of tijdelijke grond-
depots. 

 De orchideeën kunnen worden verplant naar een andere, duurzaam te behouden lo-
catie, bij voorkeur binnen het knooppunt. Het verplanten van orchideeën wordt re-
gelmatig toegepast als mitigerende maatregel en is in het algemeen succesvol. Van 
belang hierbij is dat de planten, buiten het groeiseizoen, met een ruime zode worden 
verplaatst. De nieuwe groeiplaats moet voor wat betreft bodem, waterhuishouding 
en gradiënt overeenstemmen met de huidige groeiplaats.  

 Uitzaaien van Bijenorchis op andere, duurzaam te behouden locaties binnen het 
knooppunt is als mitigerende maatregel ook een optie. Deze maatregel is minder 
omvangrijk dat de vorige optie, maar heeft een aantal nadelen. In de handel beschik-
baar zaad zal waarschijnlijk geen locale herkomst hebben, waardoor met het uitzaai-
en wordt ingegrepen in de genetische samenstelling van de locale populatie. Boven-
dien is de slagingskans van zaaien lager dan van verplanten, alhoewel dit nadeel gro-
tendeels gecompenseerd kan worden door het gebruik van grote hoeveelheden zaad. 
Naar onze opvatting moet voorkomen worden dat zaad gebruikt wordt dat onder-
deel is van een zaadmengsel wat meerdere soorten bevat. De soortensamenstelling 
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op het knooppunt lijkt in de huidige situatie door spontane vestiging van soorten tot 
stand te zijn gekomen, en heeft daarmee zijn eigen natuurwaarde. 

 
 Kleine modderkruiper 

Zie Bittervoorn. 
 

6.2.4 ZWAAR BESCHERMDE SOORTEN 

Het werken volgens een gedragscode is bij zwaar beschermde soorten niet toegestaan. De 
mitigerende maatregelen moeten in dit geval worden vastgelegd in een activiteitenplan. In de 
praktijk zullen de mitigerende maatregelen die in een activiteitenplan worden vastgelegd veel 
overeenkomst vertonen met een werkprotocol voor matig beschermde soorten. Een wezen-
lijk verschil is dat er geen goedkeuring van Dienst Regelingen aan een activiteitenplan ten 
grondslag ligt. Formeel is deze goedkeuring niet nodig; met de uitvoering van mitigerende 
maatregelen worden negatieve effecten immers voorkomen. Het Ministerie van EL&I advi-
seert echter wel om het activiteitenplan ter beoordeling aan Dienst Regelingen voor te leg-
gen. Een positieve afwijzing van de aanvraag van Dienst Regelingen verkleint de kans op 
vertraging, bijvoorbeeld als er iemand bezwaar maakt tegen de plannen.  
 

 Vleermuizen 

1. Mitigatie van effecten op Gewone dwergvleermuis is aan de orde wanneer ingrijpende 
werkzaamheden (in het bijzonder sloop) worden verricht aan het betreffende pand in de 
Binckhorst (Binckhorstlaan 205), waarin zich paarverblijfplaatsen bevinden. Om de functio-
naliteit van een paarverblijfplaats te behouden moet voorafgaand aan de sloop in de directe 
omgeving alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd worden. Hierbij dient tegenover elke ver-
nietigde verblijfplaats minimaal 3 nieuw gerealiseerde verblijfplaatsen staan. De betreffende 
gebouwen moeten vervolgens voor half augustus gesloopt of ongeschikt gemaakt worden. 
Voorafgaand aan de sloop dienen de gebouwen gestript te worden, waarbij bijvoorbeeld 
dakpannen en wandplaten verwijderd worden. Deze grote lijnen dienen verder uitgewerkt te 
worden in een activiteitenplan die bekend dient te zijn bij de betrokken werknemers. 
 
Het verdient de aanbeveling om goedkeuring van het ministerie van EL&I te verkrijgen door 
ontheffing aan te vragen, met als doel een positieve afwijzing van de aanvraag te ontvangen. 
Hiermee verkrijgt u zekerheid dat het ministerie van EL&I instemt met de wijze waarop u de 
werkzaamheden uitvoert. 
 
2. Om voldoende foerageergebied voor vleermuizen te garanderen is het noodzakelijk om 
ruimte te reserveren die optimaal wordt ingericht voor vleermuizen om te foerageren. Voor 
de Watervleermuis betekent dit dat er in het plangebied sloten aanwezig moeten zijn die niet 
worden verlicht en die te bereiken zijn voor de soort. Een combinatie met de inrichting van 
leefgebied voor beschermde vissen en andere aan water geboden dieren, ligt hierbij voor de 
hand. Voor Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis zullen brede, structuurrijke 
groenstroken langs de weg volstaan als geschikt foerageergebied. 
 
3. Waar vliegroutes van vleermuizen worden doorsneden door de Rotterdamsebaan, (langs 
het Molenslootpad) moeten hop-overs geplaatst worden. Een hop-over bestaat uit twee hoge 
bomen aan beide kanten van de weg en een bestaande of aangeplante aanvliegroute aan 
weerszijden van de weg. Doordat de bomen direct langs de weg tot circa 4 meter hoog wor-
den opgekroond, worden vleermuizen naar grotere hoogte geleid, waardoor op veilige hoog-
te de weg kan worden over gestoken (Limpens, 2004). Indien voldoende grote bomen niet 
aanwezig zijn, worden deze aangeplant, zo nodig op een verhoging. Het te overbruggen gat 
mag voor algemene soorten ten hoogste 15 meter tussen de boomkronen bedragen. Afhan-
kelijk van de grootte van de boomkronen kunnen bomen tenminste 25 meter uit elkaar staan. 
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4. Op de plekken waar vliegroutes van vleermuizen lopen mag 's zomers in de duisternis niet 
worden doorgewerkt. Vleermuizen zijn traditioneel, bij te veel verstoring kan de traditie van 
het gebruik van een vliegroute of bepaalde jachtgebieden voor de gehele kolonie verloren 
gaan. Wanneer de dieren in winterslaap zijn (half oktober tot half maart) is doorwerken in 
het donker geen probleem. 
 
5. Het gebruik van verlichting langs de nieuwe weg dient zoveel mogelijk te worden beperkt 
tot de plaatsen waar dit in verband met de verkeersveiligheid noodzakelijk is. Vleermuizen, 
en ook ander (zoog)dieren, kunnen veel hinder van verlichting ondervinden. 
 

 Bittervoorn en Kleine modderkruiper 

De beide voorkomende beschermde vissoorten worden samen behandeld. De te nemen 
maatregelen om de functionaliteit van de verblijfplaatsen te kunnen garanderen zijn voor de 
beide soorten verglijkbaar. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de omvang van het pakket 
van maatregelen voor de Bittervoorn uitgebreider is dan voor de Kleine modderkruiper. De 
Bittervoorn is in het plangebied immers aanmerkelijk kwetsbaarder dan de Kleine modder-
kruiper. De Kleine modderkruiper lift als het ware mee op mitigatie en compensatie voor 
Bittervoorn.  
 
Duurzame instandhouding van het leefgebied van Bittervoorn omvat op hoofdlijnen twee 
aspecten: 

1. Behoud van de oppervlakte leefgebied. Al het water met de juiste kwaliteit op de 
golfbaan binnen het plangebied wordt beschouwd als leefgebied van de Bittervoorn. 
Behoud van de oppervlakte houdt in dat elke verloren oppervlakte door ontwikke-
ling van de Rotterdamsebaan leidt tot een compensatieopgave met de zelfde opper-
vlakte. De opgave wordt bij voorkeur op dezelfde locatie gerealiseerd, waarbij ver-
binding tussen waterpartijen onderling en met aangrenzend water van belang is.  

2. Behoud van de kwaliteit van leefgebied. Bittervoorn (en Kleine modderkruiper) zijn 
gebonden aan oppervlaktewater met een goede kwaliteit en een goed ontwikkelde 
water- en oevervegetatie. Uitgebreide beschaduwing en bladinval zijn ongewenst. Er 
is sprake van variatie in waterdiepte. Een matig ontwikkelde sliblaag is gewenst.  

 
Verplaatsing van een deel van de golfbaan naar aangrenzende terreinen biedt kansen voor 
het realiseren van deze mitigatieopgave. Naast de Bittervoorn en Kleine modderkruiper zul-
len ook andere vissen, libellen en andere aan water gebonden dieren profiteren van waterpar-
tijen die op de beschreven manier zijn aangelegd  
 
Bij de werkwijze is het van belang dat de compensatieopgave wordt gerealiseerd en ook 
daadwerkelijk functioneel is, voordat het oorspronkelijke leefgebied verdwijnt. Bij voorkeur 
staat het ‘nieuwe’ water in verbinding met het oorspronkelijk leefgebied zodat natuurlijke 
kolonisatie mogelijk is. Daarnaast dienen voorafgaand aan het daadwerkelijk opheffen van 
huidig leefgebied de vissen zo veel mogelijk te worden weggevangen en overgezet te worden 
in nieuw leefgebied. Voor de Bittervoorn is het hierbij essentieel dat ook zoetwatermosselen 
worden overgezet aangezien de soort hiervan afhankelijk is voor de voortplanting.  
 
 

6.2.5 BROEDVOGELS 

 Algemeen  

Ten aanzien van vogels is het noodzakelijk om werkzaamheden zoals het rooien van bomen 
en struiken buiten het broedseizoen (globaal van half maart t/m eind juli) uit te voeren. Bo-
men waarvoor kap in het broedseizoen noodzakelijk is, kunnen eventueel voorafgaand aan 
de kap door een deskundige op de aanwezigheid van broedvogels worden onderzocht. 
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Werkzaamheden kunnen wel gedurende het broedseizoen worden voortgezet, wanneer er 
redelijkerwijs van uit kan worden gegaan dat vogels zich niet in het gebied hebben gevestigd 
tijdens de werkzaamheden.  
 

 Jaarrond beschermde nesten 

De jaarrond beschermde nesten van Huismus worden ontzien. Wanneer dit niet mogelijk is 
moeten speciale nestkasten voor Huismussen opgehangen worden in de directe omgeving. 
Dit dient te worden uitgevoerd door een ter zake deskundige en moet worden vastgelegd in 
een activiteitenplan en een werkprotocol. Deze maatregel is voldoende om de lokale popula-
tie te behouden. Ter aanvulling verdient het de aanbeveling om voor de soort voldoende 
dekking (in de vorm van haagbeukhagen of altijd groene heesters) te behouden of op te ne-
men in het openbaar groen. Dit, in combinatie met natuurlijk beheerde groenstructuren, zal 
de soort ten goede komen.  
 
Andere vogels met een jaarrond beschermde nestplaats zijn weliswaar vastgesteld (Buizerd), 
maar worden door de ingreep niet negatief beïnvloed.  
 

6.3 SAMENVATTING 

In bijlage 10 is een overzicht opgenomen van alle waarnemingen van in de Flora- en fauna-
wet zwaarder beschermde soorten in het plangebied. Het gaat hierbij om die soorten waar-
voor een mitigatieopgave van toepassing is als de aanleg van de Rotterdamsebaan kan leiden 
tot negatieve effecten op de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaats. In dit rapport 
is voor deze soorten beoordeeld in hoeverre dit aan de orde is. Deze beoordeling leidt tot de 
volgende mitigatieopgave vanuit de Flora- en faunawet: 
 
1. Bijenorchis. De groeiplaatsen op Knooppunt Ypenburg worden waar mogelijk ontzien. 
Daarnaast kan door middel van verplanten of eventueel uitzaaien de populatie en het aantal 
groeiplaatsen op het knooppunt behouden blijven.  
2. Kleine modderkruiper en Bittervoorn. Mitigatie vindt hier plaats door leefgebied te realise-
ren dat in oppervlakte en kwaliteit gelijk is aan hetgeen verloren gaat. De vissen worden weg-
gevangen en overgezet voorafgaand aan de werkzaamheden.   
3. Alle vogels. Tijdens het broedseizoen mogen vogels niet verstoord worden. De planning 
van de werkzaamheden dient hierop afgestemd te zijn.  
 
Daarnaast komt binnen het plangebied een groot aantal andere planten- en diersoorten voor, 
die met dit onderzoek in beeld zijn gebracht. Hieronder bevindt zich een aantal Rode Lijst-
soorten en een groot aantal min of meer algemene soorten. Voor de eventuele effecten van 
de aanleg van de Rotterdamsebaan op deze soorten geldt vanuit de Flora- en faunawet geen 
mitigatieopgave. De aanleg van de Rotterdamsebaan biedt wel mogelijkheden om, naast het 
mitigeren van negatieve effecten, nieuw of beter leefgebied voor deze of andere, te verwach-
ten soorten te creëren. Belangrijke kansen zijn onder meer: 

 De natuurlijke inrichting van waterpartijen met meerwaarde voor een groot aantal 
aan water gebonden planten en dieren. Flauwe, ongeschoeide taluds, ruimte voor de 
ontwikkeling van een oever- en watervegetatie en onbeschaduwde oeverzones heb-
ben hier een belangrijke meerwaarde. 

 Ruimte voor bloem- en kruidenrijke bermen heeft meerwaarde voor een groot aantal 
insecten, maar ook voor bijvoorbeeld muizen en andere kleine zoogdieren. In aan-
sluiting op de huidige natuurlijke situatie zou hierbij op Ypenburg voor spontane 
vegetatieontwikkeling gekozen kunnen worden en in de Binckhorst en de Vlietzone 
voor het inzaaien van inheemse zaadmengsels.  

 De bovenstaande punten in combinatie met een zorgvuldig opgesteld verlichtings-
plan bieden kansen voor vleermuizen. Zo kunnen insectenrijke, onverlichte zones en 
hoekjes gecreëerd worden die als foerageergebied voor vleermuizen dienen.  

 



Ecologisch onderzoek Rotterdamsebaan 41 

 

7 COMPENSATIEBEGINSEL ZUID-HOLLAND 

Bij de toepassing van het compensatiebeginsel voor 'aantasting' van natuur- en landschaps-
waarden zijn de in § 2.3 genoemde categorieën beschouwd als op grond waarvan de nood-
zaak tot compensatie kan worden bepaald. De aantasting wordt gespecificeerd als directe of 
indirecte schade. Hierbij worden de compensatiemiddelen alleen toegepast als aanvulling en 
versterking van het reguliere natuur- en landschapsbeleid. Nu volgend zal worden bepaald in 
hoeverre er sprake is van mogelijke aantasting van de zeven categorieën als gevolg van de 
aanleg van de Rotterdamse Baan.  
 

7.1 (PROVINCIALE) ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

7.1.1 AANLEIDING 

De Rotterdamsebaan wordt nabij het landgoed Zeerust aangelegd. Dit landgoed valt onder 
de bestaande natuurgebieden in de provincie Zuid-Holland en daarmee onder de Ecologi-
sche Hoofdstructuur (EHS). Door de aanleg van en de ligging nabij dit EHS-gebied is er een 
kans op aantasting van door het toetsingskader van de EHS beschermde waarden. Door het 
bevoegd gezag ten aanzien van de EHS (de provincie) wordt daarom een toetsing aan de 
EHS noodzakelijk geacht.  
 

7.1.2 ALGEMEEN 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is onderdeel van het rijksbeleid en heeft als doel de 
versnipperde Nederlandse natuur te vergroten en te verbinden en op die wijze grotere een-
heden natuur te realiseren. De EHS bestaat uit natuurgebieden (reservaten, inclusief Natura 
2000-gebieden), natuurontwikkelingsgebieden en droge en natte Ecologische Verbindingszo-
nes (EVZ; lijnvormige elementen).  
 
De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur (plant en dier) in feite 
voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden 
uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS bestaat uit:  
•••• Bestaande natuurgebieden, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden, robuuste verbin-

dingen en (natte en droge) verbindingszones tussen deze gebieden; 
•••• Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden);  
•••• Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  
 
De EHS is geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (ministerie van LNV, 1990) en is nadien 
landelijk uitgewerkt in de Nota Ruimte (Ministeries van VROM, LNV, V & W en EZ, 2006). 
De provinciale uitwerking is opgenomen in het Structuurplan van de provincie Zuid-Holland 
(Provincie Zuid-Holland, 2010) en de Verordening Ruimte (artikel 5). Voor de aangewezen 
EHS-gebieden geldt een planologisch beschermingsregime.  
 

7.1.3 TOETSINGSKADER 

Voor het toetsingskader van deze EHS-toetsing is met name de provinciale uitwerking in het 
Structuurplan relevant. Daarnaast dienen de door de ministeries van LNV en VROM en de 
gezamenlijke provincies afgesproken spelregels EHS (Ministeries van LNV, VROM & pro-
vincies, 2007) gevolgd te worden. Deze spelregels zijn tevens vastgelegd in de Verordening 
Ruimte van de provincie Zuid-Holland (artikel 5). Uit deze spelregels volgt dat nieuwe ruim-
telijke plannen in de EHS op grond van (inter)nationale regelgeving niet toegestaan zijn als 
deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen 
reële alternatieven zijn én er sprake is van "redenen van groot openbaar belang"(nee, tenzij-



42 buro bakker 2010/P10070 

principe). De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, geba-
seerd op de natuurdoelen voor het gebied. De relevante EHS-natuurdoelen en -kwaliteit die 
negatief beïnvloed kunnen worden door ingrepen of activiteiten zijn doorgaans beschreven 
in provinciale natuurdoelenkaarten en/of natuurgebiedsplannen. Wanneer een nieuw ruimte-
lijk plan als onontkoombaar kan worden aangemerkt en aantoonbaar aan deze criteria vol-
doet, wordt schade zoveel mogelijk door mitigerende maatregelen beperkt. Resterende scha-
de wordt gecompenseerd (Ministeries van LNV, VROM & provincies, 2007).  
 

7.1.4 LIGGING RELEVANTE EHS-GEBIEDEN  

Nabij de locatie waar de Rotterdamsebaan is gepland bevinden zich drie EHS-gebieden (zie 
figuur 7.1), te weten Dorrepaal, Zeerust en Vredenoord-Hoornbrug. Op grotere afstand 
bevinden zich de gebieden Huis te Werve en Middelburg. Het betreffen alle landgoederen of 
stadsparken. Van deze gebieden bevindt Zeerust zich het dichtst op het geplande tracé (zie 
figuur 7.2). De overige gebieden bevinden zich op een te grote afstand tot het tracé om tot 
(significante) effecten te leiden en worden verder niet in de beoordeling meegenomen.  
 

 
Figuur 7.1. Ligging van EHS-gebieden nabij de Rotterdamsebaan. Zie ook figuur 7.2. Bron: www.zuid-holland.nl 
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Figuur 7.2. Ligging tracé Rotterdamsebaan ten opzichte van het EHS-gebied Zeerust (roze gearceerd). 
 

7.1.5 OPZET EFFECTENBEOORDELING 

Zoals hierboven is beschreven, geldt bij een toetsing aan de EHS dat ingrepen in de EHS 
niet toegestaan zijn als deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van "redenen van groot open-
baar belang" (nee, tenzij-principe). In deze toetsing zal daarom in eerste instantie aangetoond 
worden of de bestaande EHS-gebieden al dan niet significant worden aangetast.  
Om een zorgvuldige afweging met betrekking tot de significantie van effecten te kunnen 
maken, dienen de te beschermen en te behouden wezenlijke kenmerken en waarden gespeci-
ficeerd te worden. Het gaat daarbij om de bij het gebied behorende natuurdoelen en natuur-
kwaliteiten, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, 
de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid, de landschaps-
structuur en de belevingswaarde (Nota Ruimte, 2006). 
Voor Zeeburg zijn door de provincie Zuid-Holland echter geen specifieke waarden en ken-
merken geformuleerd (cf www.zuid-holland.nl/c_kaarten.html). Binnen de EHS heeft het 
gebied de aanduiding 'Bestaande natuur en prioritaire nieuwe natuur'. Het landgoed valt ech-
ter niet onder prioritaire nieuwe natuur (mond. med. dhr. Ter Horst, provincie Zuid-
Holland). Een nadere invulling van de kwalificatie 'bestaande natuur' ontbreekt. Het gebied 
heeft tevens geen nader aangeduide beheer- en/of ambitietype binnen het Natuurbeheerplan 
van de provincie, zodat effecten ook hieraan niet getoetst kunnen worden. De effectbe-
schrijving kan daarom alleen in algemene termen plaatsvinden op basis van de in de Nota 
Ruimte genoemde en in de vorige alinea weergegeven waarden. In overleg met de provincie 
worden hierbij bosvogels als graadmeter voor de natuurkwaliteit voor dit gebied gebruikt 
(mond. med. dhr. Ter Horst, provincie Zuid-Holland).  
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7.1.6 EFFECTBESCHRIJVING 

 Geplande ingreep 

Ter hoogte van Zeerust wordt de Rotterdamsebaan ondertunneld. De tunnelopening bevindt 
zich op enkele tientallen meters van de meest oostelijke punt van het landgoed. Het tracé is 
op deze locatie verlaagd. Er vinden geen ingrepen binnen de EHS-begrenzing plaats; ook het 
werkgebied stopt bij de rand van het gebied. Om verzakking van huizen in dit poldergebied 
te voorkomen zal het waterpeil in en nabij het landgoed zowel in de aanleg- als de in gebruik 
fase gelijk blijven. De werkzaamheden op de locatie zullen, vanwege de aanleg van de tunnel, 
enkele jaren in beslag nemen. Hierbij wordt het gebied tussen de tunnel en het landgoed 
gebruikt als tijdelijk gronddepot.  
 

 Mogelijke effecten als gevolg van de ingreep 

Omdat er geen ingrepen binnen de EHS-begrenzing plaatsvinden en de hydrologie in het 
gebied ongewijzigd blijft, zijn directe effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden niet 
aan de orde en zijn er enkel effecten als gevolg van externe werking te verwachten. Hierbij 
kunnen met name de aspecten licht en geluid vanuit een ecologisch perspectief een negatieve 
invloed hebben op de kwaliteit van het EHS-gebied Zeerust. Deze effecten zullen hieronder 
behandeld worden. 
 

 Effecten op wezenlijke waarden en kenmerken 

Licht 

Uit figuur 7.2 blijkt dat het schijnsel van de lichten van auto's die in de richting van het land-
goed Zeerust rijden langs het landgoed gaat en nooit direct op het landgoed is gericht. Op 
het moment dat dit dreigt te gebeuren wordt het tracé omlaag geleid en rijden de auto's de 
tunnel in. Effecten op de kwaliteit van het gebied als gevolg van licht zijn daarom niet aan de 
orde.  
 
Geluid 

Informatie over de geluidsbelasting van het tracé is ontvangen van de gemeente Den Haag 
(dhr. Van Berkel, DSO). Hieruit blijkt dat als gevolg van de realisatie van de weg ruim 30% 
van het EHS-areaal van Zeeburg te maken krijgt met een geluidsbelasting van 48-53 dB(A). 
Op basis van de beschikbare informatie wordt aangenomen dat het grootste deel van het 
landgoed als gevolg van de aanleg en gebruik van de Rotterdamsebaan te maken krijgt met 
een geluidsbelasting van ten minste 42 dB(A). Deze 42 dB(A) wordt algemeen aangenomen 
als drempelwaarde voor bosvogels  (Reijnen, Foppen & Veenbaas 1997). Indien de geluids-
belasting hoger is dan 42 dB(A), kan verstoring optreden, doorgaans in de vorm van een 
afname van de broedvogeldichtheid. Tenslotte wordt er in deze beoordeling vanuit gegaan 
dat ook in de aanlegfase er een verhoogd geluidsniveau heerst in het EHS-gebied Zeerust. 
Daarbij dient aangetekend te worden dat, als gevolg van de ligging van Zeerust in stedelijk 
gebied er sowieso een zekere geluidsbelasting aanwezig zal zijn en dat de situatie in Zeerust 
daarmee niet vergelijkbaar is met een natuurterrein in het landelijk gebied.  
 
Als gevolg van de geluidsbelasting door de aanwezigheid van de Rotterdamsebaan vindt er 
voor bosvogels een continue verstoring plaats in het gebied. Overigens is er geen directe 
bedreiging gekoppeld aan deze verstoring aangezien het gebied niet fysiek betreden wordt. 
Tijdens het veldonderzoek in 2010 zijn als typische bossoorten Groene Specht en Grote 
Bonte Specht beide met één paar in het gebied vastgesteld. Van deze soorten zal de Groene 
Specht naar verwachting uit het gebied verdwijnen, aangezien de nestlocatie zich in de oost-
punt van het landgoed bevindt, zeer dicht op het werkgebied en de locatie van de tunnel. De 
landelijke trend van deze soort is positief (Boele et al., 2011, zie figuur 7.3) en de soort kan 
zich opnieuw vestigen in andere onder de EHS vallende parken in de omgeving. Voor dit 
specifieke EHS-gebied gaat de soort echter verloren. De soort hoeft niet verloren te gaan 
voor de stadsparken in de regio die onder de EHS vallen. 
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De Grote Bonte Specht broedt eveneens aan de rand van het landgoed, maar is minder kri-
tisch ten aanzien van de nestlocatie. Omdat de Grote Bonte Specht zich tevens vestigt in 
bewoond gebied, kan aangenomen worden dat er bij deze soort een zekere gewenning zal 
optreden voor de toekomstige geluidsbelasting, zeker als er geen fysieke dreiging vanuit gaat. 
De soort heeft eveneens een positieve landelijke trend (Boele et al., 2011, zie figuur 7.3).  
 

  
Figuur 7.3. Landelijke trends van de in het EHS-gebied Zeerust in 2010 vastgestelde bosvogels (Boele et al., 
2011). 

 
Soortgroepen als planten en insecten zijn ongevoelig voor geluid. Vleermuizen zijn ongevoe-
lig voor de geluidsbelasting voortvloeiend uit de aanleg en het latere gebruik van de weg 
omdat deze soortgroep tijdens het jagen en manoeuvreren gebruik maken van andere (hoge-
re) geluidsfrequenties.  
 

7.1.7 CONCLUSIE 

Als gevolg van de aanleg en het latere gebruik van de Rotterdamsebaan nabij het EHS-gebied 
Zeerust zal met het verloren gaan van een broedplaats van de Groene Specht de waarde van 
dit gebied voor bosvogels afnemen. Dit als gevolg van externe werking volgend uit een ver-
hoogde geluidsbelasting. Dit leidt tot een inbreuk op het aspect stilte en daarmee tot een 
aantasting van de natuurkwaliteit van het EHS-gebied. Omdat er geen ingrepen in het gebied 
plaatsvinden zal er echter altijd een zekere waarde en kwaliteit aanwezig blijven voor bosvo-
gels, met name voor de Grote Bonte Specht. De Groene Specht heeft uitwijkmogelijkheden 
naar overige landgoederen en parken in de omgeving. Voor andere soortgroepen zijn er geen 
negatieve effecten te verwachten als gevolg van het geplande project.  
Omdat er geen ingrepen in het gebied plaatsvinden en er geen effecten als gevolg van licht 
aan de orde zijn zullen de geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de wa-
terhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, donkerte en openheid, rust, de land-
schapsstructuur en de belevingswaarde voor dit gebied ongewijzigd blijven.  
 
Omdat: 

 er als gevolg van externe werking sprake is van verarming van het bosvogel-
bestand, welke in deze toetsing als graadmeter voor de natuurkwaliteit wordt 
gebruikt; 

 er geen ingrepen in het gebied plaatsvinden, zodat het gebied een zekere 
waarde voor bosvogels zal behouden; 

 er uitwijkmogelijkheden zijn voor de Groene Specht in andere EHS-gebieden 
(landgoederen en parken) in de omgeving; 

 er geen onomkeerbare directe schade aan het EHS-gebied wordt toegebracht; 
 de overige aspecten geomorfologische en aardkundige waarden en processen, 

de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, donkerte en 
openheid, rust, de landschapsstructuur en de belevingswaarde geen negatief 
effect ondervinden,  
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wordt geconcludeerd dat er geen significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmer-
ken van het Ecologische Hoofdstructuur in Zeerust plaatsvindt als gevolg van de aanleg en 
het latere gebruik van de Rotterdamsebaan.  
 
 

7.2 NATUURGEBIEDEN BUITEN DE EHS 

Op kaart 3 'Groenblauw raamwerk' in het Streekplan is het deelgebied Vlietzone van het 
plangebied benoemt als Openluchtrecreatiegebied of Stedelijke groen. Het plangebied kent in 
het Streekplan geen kwalificaties die duiden op de aanwezigheid van beschermde natuur-
waarden. Er gelden geen compensatieverplichtingen op dit vlak.  
In de omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000 gebieden. Het meest nabijgele-
gen gebied is Meijendel en Berkheide. De afstand tot dit gebied bedraagt minimaal 4 kilome-
ter. De afstand tot het Natura 2000-gebied Westduinpark en Wapendal bedraagt ten minste 
4,5 km.  
 

7.3 BIOTOPEN VAN RODE LIJSTSOORTEN EN GEBIEDEN MET (ZEER) HOGE NATUURWAARDEN 

In tabel 5.2 (§ 5.2) is een overzicht opgenomen van de Rode Lijstsoorten die in het plange-
bied aanwezig zijn. Voor de soorten Laatvlieger, Huismus en Bittervoorn geldt dat deze be-
scherming genieten ingevolge de Flora- en faunawet. De noodzaak tot compensatie van ne-
gatieve effecten op deze soorten volgt uit dit beschermingsregime, waardoor het compensa-
tiebeginsel niet van toepassing is. 
 
Uit de effectenbeoordeling in het onderhavig rapport blijkt de dat de Rode Lijst soorten 
Grauwe vliegenvanger, Vetje, Kamgras en Goudhaver niet negatief beïnvloed zullen worden 
door de aanleg van de Rotterdamse Baan.  
 
Patrijs, Tureluur en Graspieper 
Deze drie vogelsoorten maken gebruik van de betrekkelijk extensief beheerde graslanden in 
de Vlietzone of op Knooppunt Ypenburg om te broeden. Zoals in par. 5.3.4 is benoemd 
wordt verwacht dat de territoria van Patrijs en Graspieper zullen verdwijnen en dat het aantal 
territoria van Tureluur zal afnemen door de aanleg van de Rotterdamsebaan. Compensatie 
van dit effect binnen het plangebied is niet mogelijk, omdat hiervoor de ruimte ontbreekt. 
Compensatie buiten het plangebied kan plaatsvinden door het beheer van nu nog regulier 
beheerde graslanden, af te stemmen op de betreffende soorten. Voor de Patrijs hebben ak-
kerranden en ruigtenhoekjes de voorkeur. Een financiële bijdrage aan organisaties die zich 
inzetten voor weidevogels, lijkt naar onze mening hierbij het meest voor de hand te liggen.  
 
Groene specht 
De Groene specht broedt op landgoed Zeerust en zal naar onze verwachting als gevolg van 
de aanleg van de Rotterdamsebaan verdwijnen. Compensatie is voor deze soort, die gebon-
den is aan oude bomen, praktisch niet mogelijk. Gezien de landelijk stijgende trend van de 
soort (Boele, 2011) zal het verdwijnen van een broedlocatie geen negatieve effect op de po-
pulatie hebben. De betreffende dieren kunnen in de omgeving een alternatieve broedplek 
vinden.  
 
Boerenzwaluw 
Als gevolg van het verlies van foerageergebied, zal naar verwachting het aantal broedparen 
op de nabij gelegen manege afnemen. Compensatie is ter plekke niet mogelijk omdat er geen 
ruimte is om nieuw foerageergebied aan te bieden. Voor de compensatie van het negatieve 
effect doen wij de suggestie voor de financiële ondersteuning van een organisatie die zich 
inzet voor behoud van soortenrijke, streekeigen boerenerven. Het is vooral de afname van 
toegankelijke schuren en enigszins rommelige boererven waar de Boerenzwaluw van te lei-
den heeft.  
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Korenbloem en Veldgerst 
Groeiplaatsen van Korenbloem en Veldgerst zullen verloren gaan door de aanleg van de 
Rotterdamsebaan. Compensatie kan plaatsvinden door het inzaaien van inheemse zaadmeng-
sels met de betreffende soorten. In ieder geval de Korenbloem is met dergelijk zaadmengsels 
in het plangebied terecht gekomen. De wegbermen langs de Rotterdamsebaan, de taluds van 
bermsloten alsmede overhoekjes op de deels te verplaatsen golfbaan lenen zich voor het 
inzaaien met zaadmengsels. Veel insecten, maar ook kleine zoogdieren zullen profiteren van 
ingezaaide en natuurlijk beheerde bermen en groenstroken. Vanwege de sterk verschillende 
eigenschappen van Korenbloem en Veldgerst kunne de soorten het best niet op de zelfde 
locatie worden ingezaaid.  
 
Vroege glazenmaker 
Het verlies aan leefgebied van de Vroege glazenmaker kan worden gecompenseerd door een 
natuurlijke inrichting en beheer van nieuwe bermsloten en waterpartijen op de golfbaan. 
Brede oeverzones met een extensief beheerde oevervegetatie zijn hierbij belangrijk. Veel 
diersoorten die aan het water gebonden zijn, zullen hiervan profiteren. Het verdient dan wel 
aanbevelingen om niet alle waterpartijen toegankelijk te maken voor de karpers en andere 
vissoorten die nu in grote aantallen in het plangebied voorkomen.  
 
Bruin blauwtje 
Het Bruin blauwtje zal leefgebied verliezen als gevolg van het ruimtebeslag van de Rotter-
damse in de aansluiting op knooppunt Ypenburg. Compensatie kan op beperkte schaal 
plaatsvinden door bij de inrichting van de bermen en groene terreindelen op het knooppunt 
rekening te houden met de eisen die deze soort stelt aan het leefgebied. Het gaat hierbij om 
schrale, vrij open graslandvegetaties. De gebruikte grond (toplaag) van bermen en groene 
stroken is bepalend voor de duurzame ontwikkeling van dergelijke schralere vegetaties.  
 

7.4 BEPLANTING VALLEND ONDER DE BOSWET 

De Boswet is van toepassing op beplanting buiten de bebouwde kom. De bebouwde kom 
van de Boswet valt echter niet per definitie samen met de bebouwde kom van de Wegen- en 
Verkeerswet. De Bebouwde kom van de Boswet wordt door de gemeenteraad van de betref-
fende gemeente vastgesteld. De gemeente Den Haag heeft op 24 februari 1998 voor het 
laatst wijzingen in de grens van de bebouwde kom Boswet vastgesteld. Deze zijn bekrachtigd 
op 9 september 1998 door Gedeputeerde staten van de provincie Zuid Holland.  
 
Na deze datum zijn er als gevolg van gemeentelijke herindelingen gebieden toegevoegd aan 
de gemeente Den Haag. Deze gebieden vallen daarmee buiten de grens van de bebouwde 
kom Boswet. Hier is de Boswet dus wel van toepassing. Dit is onder meer het geval in de 
deelgebieden Vlietzone en Knooppunt Ypenburg in deze studie (één en ander vastgesteld in 
overleg met de heer H. Leppink van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid). Onder de 
Boswet vallen alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are en rijen van meer dan 
20 bomen. Een uitzondering geldt voor de boomsoorten Linde, Paardekastanje, Italiaanse 
populier en Treurwilg. Bij de kap van bomen die onder de Boswet vallen geldt een meld-
plicht (geen vergunningsprocedure) en een herplantplicht. De herplant kan in overleg met de 
provincie ook plaats vinden op een andere locatie. De oppervlakte en het aantal bomen bij 
deze compensatieopgave dient wel minimaal gelijkwaardig te zijn aan hetgeen gekapt wordt.  
 



48 buro bakker 2010/P10070 

7.5 RANDSTAD GROENSTRUCTUURPROJECTEN  EN VIER STRATEGISCHE GROENPROJECTEN 

Zowel de Randstadgroenstructuur als de Strategische groenprojecten zijn concepten die in 
het Structuurschema Groene Ruimte (1995) zijn gepresenteerd. Beide concepten zijn niet 
opgenomen in het Streekplan voor de Provincie Zuid-Holland. De concepten hebben be-
trekking op de ontwikkeling van grootschalige openbare recreatievoorzieningen. Binnen het 
plangebied is hier geen sprake van. Een compensatieopgave is derhalve niet aan de orde.  
 

7.6 RIJKSBUFFERZONES 

In de provincie Zuid-Holland liggen drie Rijksbufferzones: Oost-IJsselmonde, Midden-
Delfland en Den Haag-Leiden-Zoetermeer. Het plangebied van de Rotterdamse Baan valt 
niet binnen één van deze gebieden. Een compensatieopgave is niet aan de orde.  
 

7.7 GEBIEDEN MET ZEER HOGE LANDSCHAPPELIJKE WAARDEN 

Uitgangspunt in het compensatiebeginsel is dat de noodzaak voor landschappelijke compen-
satie zoveel mogelijk wordt voorkomen door het opstellen van een landschapsplan waarin de 
landschappelijke inpassing van de ruimtelijk ontwikkeling wordt uitgewerkt. Compensatie 
moet worden uitgewerkt indien er sprake is van restschade aan het landschap.  
Het plangebied behoort niet tot een gebied waarvan in het Streekplan is aangegeven dat er 
sprake is van bijzondere landschappelijke waarden. Een compensatieopgave lijkt hier niet aan 
de orde.  
 

7.8 SAMENVATTING 

Op basis van bovenstaande uiteenzetting is het compensatiebeginsel van de provincie Zuid-
Holland als volgt van toepassing op de aanleg van de Rotterdamse Baan 

1. De aanleg van de Rotterdamsebaan leidt tot aantasting van de kwaliteit van het 
landgoed Zeerust voor broedvogels. Deze aantasting wordt door ons niet als 
significant beoordeeld, waardoor er geen compensatieopgave uit voortvloeit.  

2. De aantasting van het leefgebied van een aantal Rode Lijstsoorten leidt tot een 
compensatieopgave. Voor een aantal soorten (Tureluur, Graspieper, Boerenzwa-
luw en Patrijs) is compensatie binnen het projectgebied niet mogelijk; hier stel-
len we financiële compensatie voor. Voor Groene specht lijkt compensatie ge-
heel niet mogelijk. Voor Korenbloem, Veldgerst, Vroege glazenmaker en Bruin 
blauwtje kan compensatie binnen het projectgebied en / of de verplaatsing van 
de golfbaan plaatsvinden. Hierbij moet dan met de inrichting van het gebied re-
kening gehouden worden met de eisen die de betreffende soorten stellen aan 
hun leefgebied.  

3. De Boswet geldt in de deelgebieden Vlietzone en Knooppunt Ypenburg bij de 
kap van bomen als de oppervlakte meer dan 10 are bedraagt of als het een rij-
vormige beplanting van meer dan 20 bomen betreft.  
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Bijlage II  
Locaties electrovisserij 
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Bijlage III  
Waargenomen flora per deelgebied 

 
Soort Latijnse naam Status Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
Aalbes Ribes rubrum   X  
Aarvederkruid Myriophyllum spicatum    X 
Akkerdistel Cirsium arvense  X X X 
Akkerereprijs Veronica agrestis  X X X 
Akkerhoornbloem Cerastium arvense    X 
Akkerkers Rorippa sylvestris    X 
Akkerkool Lapsana communis   X X 
Akkermelkdistel Sonchus arvensis   X X 
Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis  X  X 
Akkerviooltje Viola arvensis   X  
Akkerwinde Convolvulus arvensis  X X  
Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarckii  X X X 
Beekpunge Veronica beccabunga  X   
Beemdlangbloem Festuca pratensis   X  
Behaard breukkruid Herniaria hirsuta    X 
Beklierde basterdwederik Epilobium ciliatum   X  
Beklierde duizendknoop Persicaria lapathifolia   X X 
Bergbasterdwederik Epilobium montanum  X X X 
Beuk Fagus sylvatica   X X 
Bezemkruiskruid Senecio inaequidens  X  X 
Bijenorchis Ophrys apifera Ffw tabel 2 X   
Bijvoet Artemisia vulgaris  X X X 
Bitterzoet Solanum dulcamara   X X 
Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus  X X X 
Bleekgele droogbloem Gnaphalium luteo-album    X 
Bleke klaproos Papaver dubium   X X 
Bleke morgenster Tragopogon dubius    X 
Boerenwormkruid Tanacetum vulgare  X X X 
Bosandoorn Stachys sylvatica  X   
Brede wespenorchis Epipactis helleborine Ffw tabel 1  X  
Buntgras Corynephorus canescens  X   
Canadapopulier Populus x canadensis   X X 
Canadese fijnstraal Conyza canadensis  X X X 
Citroengele honingklaver Melilotus officinalis    X 
Dagkoekoeksbloem Silene dioica  X  X 
Dauwbraam Rubus caesius   X X 
Deens lepelblad Cochlearia danica  X   
Doornappel Datura stramonium    X 
Duinriet Calamagrostis epigejos  X  X 
Duizendblad Achillea millefolium  X X X 
Echte kamille Matricaria recutita  X X X 
Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi  X  X 
Echte lampionplant Physalis alkekengi    X 
Echte valeriaan Valeriana officinalis   X X 
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna  X X X 
Engels raaigras Lolium perenne  X X X 
Fioringras Agrostis stolonifera  X X X 
Fluitenkruid Anthriscus sylvestris  X X X 



  

 

 
Soort Latijnse naam Status Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
Framboos Rubus idaeus    X 
Geel nagelkruid Geum urbanum  X   
Geelrode naaldaar Setaria pumila   X  
Gehoornde klaverzuring Oxalis corniculata    X 
Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus    X 
Gekroesde melkdistel Sonchus asper  X X X 
Gele ganzenbloem Chrysanthemum segetum   X  
Gele kamille Anthemis tinctoria  X   
Gele lis Iris pseudacorus    X 
Gele morgenster Tragopogon pratensis  X X X 
Gele plomp Nuphar lutea   X X 
Gestreepte witbol Holcus lanatus  X X X 
Gevleugeld hertshooi Hypericum quadrangulum  X X  
Gewone berenklauw Heracleum sphondylium  X X X 
Gewone braam Rubus fruticosus  X X X 
Gewone brunel Prunella vulgaris  X X  
Gewone dotterbloem Caltha palustris  Ffw tabel 1   X 
Gewone duivenkervel Fumaria officinalis   X  
Gewone engelwortel Angelica sylvestris   X X 
Gewone ereprijs Veronica chamaedrys  X  X 
Gewone es Fraxinus excelsior   X X 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus  X X X 
Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit   X X 
Gewone hoornbloem Cerastium fontanum   X X X 
Gewone melkdistel Sonchus oleraceus  X X X 
Gewone raket Sisymbrium officinale   X X 
Gewone rolklaver Lotus corniculatus  X X X 
Gewone smeerwortel Symphytum officinale  X X X 
Gewone veldbies Luzula campestris  X   
Gewone vlier Sambucus nigra  X  X 
Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum Ffw tabel 1   X 
Gewone waterbies Eleocharis palustris   X X 
Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia  X  X 
Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata  X  X 
Gewoon langbaardgras Vulpia myuros    X 
Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum  X  X 
Gewoon speenkruid Ficaria verna ssp. verna   X X 
Gewoon sterrekroos Callitriche platycarpa  X X  
Gewoon struisgras Agrostis capillaris  X X X 
Glad walstro Galium mollugo    X 
Gladde witbol Holcus mollis  X X  
Glanshaver Arrhenatherum elatius  X X X 
Goudhaver Trisetum flavescens RL GE X   
Grauwe wilg Salix cinerea  X X  
Greppelrus Juncus bufonius    X 
Groene naaldaar Setaria viridis    X 
Grof hoornblad Ceratophyllum demersum  X X  
Groot hoefblad Petasites hybridus  X  X 
Groot kaasjeskruid Malva sylvestris    X 
Grote brandnetel Urtica dioica  X X X 



  

 
Soort Latijnse naam Status Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
Grote egelskop Sparganium erectum  X X  
Grote ereprijs Veronica persica  X X  
Grote kaardebol Dipsacus fullonum Ffw tabel 1 X X  
Grote kattenstaart Lythrum salicaria  X X X 
Grote klaproos Papaver rhoeas  X X X 
Grote klit Arctium lappa   X X 
Grote lisdodde Typha latifolia  X X X 
Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius    X 
Grote teunisbloem Oenothera erythrosepala  X   
Grote vossenstaart Alopecurus pratensis  X X X 
Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica  X X X 
Grote wederik Lysimachia vulgaris    X 
Grote weegbree Plantago major  X X X 
Grote windhalm Apera spica-venti  X   
Grote zandkool Diplotaxis tenuifolia    X 
Grove varkenskers Coronopus squamatus   X X 
Haagbeuk Carpinus betulus    X 
Haagwinde Calystegia sepium  X X X 
Hanepoot Echinochloa crus-galli    X 
Harig knopkruid Galinsoga quadriradiata    X 
Harig vingergras Digitaria sanguinalis    X 
Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum  X X X 
Hartbladige els Alnus cordata    X 
Hazelaar Corylus avellana   X  
Heelblaadjes Pulicaria dysenterica  X X  
Heen Bolboschoenus maritimus  X X  
Heermoes Equisetum arvense  X X X 
Heggenduizendknoop Fallopia dumetorum    X 
Hemelboom Ailanthus altissima    X 
Herderstasje Capsella bursa-pastoris   X X 
Herik Sinapis arvensis  X X  
Hertshoornweegbree Plantago coronopus  X  X 
Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus  X   
Hollandse linde Tilia x vulgaris   X X 
Holpijp Equisetum fluviatile   X  
Hondsdraf Glechoma hederacea  X X X 
Hondsroos Rosa canina  X X X 
Hop Humulus lupulus   X  
Hopklaver Medicago lupulina  X  X 
Hulst Ilex aquifolium   X X 
IJle dravik Anisantha sterilis   X X 
Italiaanse aronskelk Arum italicum   X  
Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris   X X X 
Japanse duizendknoop Fallopia japonica    X 
Kaal breukkruid Herniaria glabra    X 
Kaal knopkruid Galinsoga parviflora    X 
Kalmoes Acorus calamus   X  
Kamgras Cynosurus cristatus RL GE   X 
Kantige basterdwederik Epilobium tetragonum  X  X 
Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae   X X 



  

 

 
Soort Latijnse naam Status Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
Kleefkruid Galium aparine  X X X 
Klein glaskruid Parietaria judaica Ffw tabel 2   X 
Klein hoefblad Tussilago farfara  X X X 
Klein kaasjeskruid Malva neglecta    X 
Klein kroos Lemna minor  X X X 
Klein kruiskruid Senecio vulgaris  X  X 
Klein streepzaad Crepis capillaris  X  X 
Kleine klaver Trifolium dubium  X X X 
Kleine leeuwenbek Chaenorrhinum minus    X 
Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis  X  X 
Kleine maagdenpalm Vinca minor Ffw tabel 1   X 
Kleine majer Amaranthus blitum   X  
Kleine ooievaarsbek Geranium pusillum    X 
Kleine varkenskers Coronopus didymus   X X 
Kleine watereppe Berula erecta   X X 
Kleverig kruiskruid Senecio viscosus    X 
Klimop Hedera helix  X X X 
Kluwenzuring Rumex conglomeratus   X  
Knoopkruid Centaurea jacea  X  X 
Knopig helmkruid Scrophularia nodosa    X 
Kompassla Lactuca serriola  X X X 
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum  X X X 
Koningskaars Verbascum thapsus    X 
Korenbloem Centaurea cyanus RL GE  X X 
Korrelganzenvoet Chenopodium polyspermum   X  
Kraailook Allium vineale  X  X 
Kransblad Chara species    X 
Kransmuur Polycarpon tetraphyllum    X 
Kroontjeskruid Euphorbia helioscopia   X X 
Kropaar Dactylis glomerata  X X X 
Kruipende boterbloem Ranunculus repens  X X X 
Kruipertje Hordeum murinum  X X X 
Kruisbes Ribes uva-crispa   X  
Kruisdistel Eryngium campestre    X 
Kruldistel Carduus crispus  X   
Krulzuring Rumex crispus  X X X 
Kweek Elytrigia repens  X X X 
Late guldenroede Solidago gigantea  X X X 
Lavendel Lavandula spec.    X 
Lelietje van dalen Convallaria majalis    X 
Lidrus Equisetum palustre  X   
Liesgras Glyceria maxima  X X X 
Liggende vetmuur Sagina procumbens   X X 
Liggende klaver Trifolium campestre  X X X 
Look-zonder-look Alliaria petiolata   X X 
Luzerne Medicago sativa    X 
Madeliefje Bellis perennis  X X X 
Mahonia Mahonia aquifolium    X 
Mannagras Glyceria fluitans   X X 



  

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas    X 
Margriet Leucanthemum vulgare  X X X 
Melganzenvoet Chenopodium album  X X X 
Melige toorts Verbascum lychnitis    X 
Middelste teunisbloem Oenothera biennis  X X X 
Moerasandoorn Stachys palustris   X X 
Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum   X  
Moerasrolklaver Lotus penduculatus  X  X 
Moerasspirea Filipendula ulmaria   X X 
Moerasvergeetmijnietje Myosotis scorpioides  X X  
Moeraszoutgras Triglochin palustris   X  

Moespimpernel  
Sanguisorba minor  
ssp. balearica   X  

Muskuskaasjeskruid Malva moschata  X X  
Muurleeuwenbek Cymbalaria muralis    X 
Muurpeper Sedum acre  X  X 
Muurvaren Asplenium ruta-muraria    X 
Nachtkoekoeksbloem Silene noctiflora    X 
Noorse esdoorn Acer platanoides   X X 
Oeverzegge Carex riparia  X X X 
Paardenbloem Taraxacum officinale  X X X 
Paarse dovenetel Lamium purpureum    X 
Pastinaak Pastinaca sativa   X X  
Peen Daucus carota  X  X 
Pepermunt Mentha x piperita    X 
Perzikkruid Persicaria maculosa  X X X 
Peterseliebraam Rubus laciniatus   X  
Peterselievlier Sambucus nigra cv. Laciniata   X  
Pijlkruid Sagittaria sagittifolia   X  
Pinksterbloem Cardamine pratensis  X X X 
Pitrus Juncus effusus  X X X 
Plat beemdgras Poa compressa    X 
Plataan Platanus x hybrida    X 
Platte rus Juncus compressus  X   
Postelein Portulaca oleracea    X 
Puntkroos Lemna trisulca   X  
Raapzaad Brassica rapa  X X X 
Ratelpopulier Populus tremula   X  
Reigersbek Erodium cicutarium  X  X 
Reukeloze kamille Matricaria maritima  X  X 
Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera    X 
Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum   X X 
Ridderzuring Rumex obtusifolius  X X X 
Riet Phragmites australis  X X X 
Rietgras Phalaris arundinacea  X  X 

Rietorchis 
Dactylorhiza majalis  
praetermissa Ffw tabel 2 X  X 

Rietzwenkgras Festuca arundinacea  X   
Ringelwikke Vicia hirsuta  X   
Rivierkruiskruid Senecio sarracenicus   X  
Robertskruid Geranium robertianum  X  X 
Robinia Robinia pseudo-acacia   X X 



  

 

 
Soort Latijnse naam Status Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
Rode klaver Trifolium pratense  X X X 
Rode kornoelje Cornus sanguinea  X X  
Rode schijnspurrie Spergularia rubra  X   
Rood zwenkgras Festuca rubra  X X X 
Roze winterpostelein Claytonia sibirica    X 
Ruige zegge Carex hirta  X X X 
Ruw beemdgras Poa trivialis  X X X 
Ruwe iep Ulmus glabra  X X X 
Ruwe smele Deschampsia cespitosa  X   
Schapenzuring Rumex acetosella    X 
Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus   X  
Scherpe boterbloem Ranunculus acris  X X X 
Scherpe zegge Carex acuta   X X 
Schietwilg Salix alba  X X X 
Schijfkamille Matricaria discoidea  X X X 
Sint Janskruid Hypericum perforatum  X  X 
Slangenkruid Echium vulgare    X 
Slibbladige ooievaarsbek Geranium dissectum  X X  
Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana    X 
Smalle waterpest Elodea nuttallii  X X X 
Smalle weegbree Plantago lanceolata  X X X 
Smalle wikke Vicia sativa ssp. nigra  X  X 
Sneeuwbes Symphoricarpos albus    X 
Spaanse aak Acer campestre  X  X 
Speerdistel Cirsium vulgare  X X X 
Spoorbloem Centranthus ruber    X 
Steenbreekvaren Asplenium trichomanes Ffw tabel 2   X 
Steenkruidkers Lepidium ruderale    X 
Stekelige kogeldistel Echinops exaltatus    X 
Stinkende gouwe Chelidonium majus    X 
Stomp kweldergras Puccinellia distans   X  X 
Straatgras Poa annua  X X X 
Straatliefdegras Eragrostis pilosa    X 
Taxus Taxus baccata   X  
Tenger fonteinkruid Potamogeton pusillus  X X  
Tengere rus Juncus tenuis    X 
Tijmereprijs Veronica serpyllifolia    X 
Timoteegras Phleum pratense   X X X 
Tomaat Solanum lycopersicum    X 
Tongvaren Asplenium scolopendrium Ffw tabel 2  X X 
Tormentil Potentilla erecta    X 
Treurwilg Salix vitellina ssp. pendula    X 
Tuinwolfsmelk Euphorbia peplus    X 
Tweerijige zegge Carex disticha  X X X 
Valse voszegge Carex otrubae  X X  
Varkensgras Polygonum aviculare  X X X 
Veelwortelig kroos Spirodela polyrhiza   X X 
Veenwortel Persicaria amphibia  X X X 
Veldbeemdgras Poa pratensis  X X  
Veldereprijs Veronica arvensis  X  X 



  

 
Soort Latijnse naam Status Ypenburg Vlietzone Binckhorst 
Veldgerst Hordeum secalinum Rode lijst GE  X  
Veldlathyrus Lathyrus pratensis  X X  
Veldrus Juncus acutiflorus  X   
Veldsla Valerianella locusta  X   
Veldzuring Rumex acetosa  X X X 
Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis  X X X 
Vijfvingerkruid Potentilla reptans  X   
Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum  X X X 
Viltige hoornbloem Cerastium tomentosum    X 
Vingerhoedskruid Digitalis purpurea    X 
Vlas Linum usitatissimum   X  
Vlasbekje Linaria vulgaris  X  X 
Vlinderstruik Buddleja davidii   X X 
Vogelmuur Stellaria media  X X X 
Vogelwikke Vicia cracca  X X X 
Vrouwenmantel Alchemilla species    X 
Watermunt Mentha aquatica  X X X 
Waterpeper Persicara hydropiper  X   
Waterzuring Rumex hydrolapathum   X X 
Wilde liguster Ligustrum vulgare   X X 
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia   X  
Wilde rucola Diplotaxis tenuifolia    X 
Wilgenroosje Chamerion angustifolium    X 
Witte abeel Populus alba   X  
Witte dovenetel Lamium album   X X 
Witte honingklaver Melilotus alba  X  X 
Witte klaver Trifolium repens  X X X 
Witte klaverzuring Oxalis acetosella    X 
Witte krodde Thlaspi arvense    X 
Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum   X X 
Witte waterlelie Nymphaea alba   X X 
Wolfspoot Lycopus europaeus  X X X 
Zachte dravik Bromus hordeaceus  X X X 
Zachte ooievaarsbek Geranium molle  X X X 
Zeegroene rus Juncus inflexus  X X X 
Zevenblad Aegopodium podagraria  X X X 
Zilte schijnspurrie Spergularia salina  X   
Zilverschoon Potentilla anserina  X X X 
Zomereik Quercus robur   X X 
Zomprus Juncus articulatus  X X X 
Zomp-vergeet-mij-nietje Myosotis laxa    X X 
Zwanenbloem Butomus umbellatus Ffw tabel 1 X X  
Zwart tandzaad Bidens frondosa   X X 
Zwarte els Alnus glutinosa   X X 
Zwarte nachtschade Solanum nigrum    X  
Zwarte toorts Verbascum nigrum    X 
Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia    X 
Zwenkdravik Bromus tectorum    X 

 
 





  

 

Bijlage IV  
Verspreidingskaarten flora 
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Verspreiding van soorten

1:15.000
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Geplande tracé
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Goudhaver

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé
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Kamgras

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé
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Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan

Verspreiding van soorten

1:15.000
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Klein glaskruid

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé
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Ypenburg

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan

Verspreiding van soorten

1:15.000
®P10070

Korenbloem

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé
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Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan

Verspreiding van soorten

1:15.000
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Rietorchis

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé
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Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan

Verspreiding van soorten

1:15.000
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Steenbreekvaren

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé
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Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan

Verspreiding van soorten

1:15.000
®P10070

Tongvaren

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé
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Ypenburg

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan

Verspreiding van soorten

1:15.000
®P10070

Veldgerst

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé



  

 

 



  

 

Bijlage VII  
Verspreidingskaarten insecten 
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Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan
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Bruin blauwtje, vastgesteld leefgebied

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé
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Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan

Verspreiding van soorten

1:15.000
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Vroege glazenmaker, foerageergebied

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé



  

 

Bijlage VIII  
Verspreidingskaarten vissen 
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Vlietzone
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Bittervoorn, vangst

Bittervoorn, leefgebied

Bittervoorn, leefgebied

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan
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1:15.000
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Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé
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Vlietzone

Ypenburg

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan

Verspreiding van soorten

1:15.000
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Kleine modderkruiper, vangst

Kleine modderkruiper, leefgebied

Kleine modderkruiper, leefgebied

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé
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Vlietzone

Ypenburg

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan

Verspreiding van soorten

1:15.000
®P10070

Vetje

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé



  

 



  

Bijlage IX  
Samenvatting beschermde soorten 
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Kleine modderkruiper+Bittervoorn, leefgebied

Kleine modderkruiper+Bittervoorn, leefgebied

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2010

Nader onderzoek Rotterdamsebaan

Samenvatting beschermde soorten

1:15.000
®P10070

Begrenzing onderzoeksgebied

Geplande tracé
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Bijlage 2: Beschrijving verschil Buro Bakker en 
achtergronddocument Rotterdamsebaan 
 
Aanleiding 
In deze notitie wordt kort ingegaan op de verschillen die er bestaan tussen de effectbeschrijving in het 
onderzoek van Buro Bakker (2011) en het achtergronddocument Ecologie dat voor het MER 
Rotterdamsebaan is opgesteld. Deze verschillen zijn veroorzaakt door aanpassingen die zijn 
doorgevoerd in de Voorkeursvariant van het tracé nadat het ecologisch onderzoek door Buro Bakker 
was uitgevoerd. Dit betekent dat sommige effecten die door Buro Bakker zijn beschreven, zijn gewijzigd.  
 
Wijzigingen in tracé Voorkeursvariant 
De wijzigingen in het tracé die zijn doorgevoerd ten opzichte van de variant die in het rapport van Buro 
Bakker is besproken, zijn de volgende:  

 De aansluiting van de Rotterdamsebaan op de Mercuriusweg was oorspronkelijk uitgevoerd als 
een rotonde. In het nieuwe ontwerp van de Voorkeursvariant is gekozen voor een T-splitsing bij 
deze aansluiting.  

 In het Trechteringsdocument is beschreven dat het verlengen van de tunnel met 300 meter, die 
loopt van de Binckhorstlaan tot in de Vlietzone, verschillende voordelen heeft ten opzichte van 
de kortere tunnel die in het onderzoek van Buro Bakker als uitgangspunt is gehanteerd. In de 
Voorkeursvariant is derhalve gekozen voor een tunnel die met 300 meter is verlengd en 
daardoor zuidelijker in de Vlietzone naar boven komt.  

 De aansluiting in de Vlietzone op het bestaande wegennet ter hoogte van Drievliet is komen te 
vervallen in de Voorkeursvariant. Dit betekent dat in de Voorkeursvariant er in het zuidelijke 
gedeelte van de Rotterdamsebaan enkel een aansluiting bij knooppunt Ypenburg is voorzien. 

 Nieuwe onderdelen van het voornemen: de Spoorboogweg, en aanleg van een parkeerplaats 

      voor Drievliet. Deze onderdelen waren niet in het planvoornemen opgenomen ten tijde van 

      het onderzoek van Buro Bakker. 
 
Algemene gevolgen van deze wijzigingen  
De hierboven genoemde wijzigingen in het tracé hebben mogelijk gevolgen voor de gegevens die in het 
ecologische onderzoek van Buro Bakker zijn verzameld. Per tracéwijziging wordt hieronder kort de 
impact van de wijziging  besproken: 

 De verandering aan de aansluiting bij de Mercuriusweg in deelgebied De Binckhorst heeft geen 
gevolgen voor de interpretatie van de ecologische gegevens. Rond deze aansluiting zijn geen 
belangrijke natuurwaarden gevonden, zodat de veranderingen in ruimtelijke ligging van de 
aansluiting geen gevolgen hebben voor de natuurwaarden in het deelgebied. Deze wijziging 
wordt daarmee niet verder beschouwd.  

 Het verlengen van de tunnel heeft wel gevolgen voor de interpretatie van het ecologische 
onderzoek: doordat het tracé minder oppervlakte beslaat in de Vlietzone, is sprake van een 
verminderd verlies aan leef- en foerageergebied en minder verstoring voor de omliggende 
gebieden. In de Vlietzone zijn wel belangrijke natuurwaarden aanwezig, zoals de EHS in het 
noorden van het gebied en het voorkomen van vleermuizen en bijzondere vissoorten. De 
gevolgen voor deze natuurwaarden worden in de volgende paragraaf nader besproken.  

 Het wegvallen van een aansluiting in de Vlietzone betekent ook hier een verminderd verlies aan 
leef- en foerageergebied en minder verstoring voor de omliggende gebieden. In dit gedeelte 
van de Vlietzone gaat het daarbij vooral om meer algemene soorten, maar ook vleermuizen.  

 De Spoorboogweg en de aanleg van de parkeerplaats voor Drievliet vallen binnen het 
onderzoeksgebied van Buro Bakker en kunnen met de beschkbare gegevens worden 
beoordeeld.  

 
Belangrijk is de vraag of veranderingen in het tracé nopen tot een actualisatie van het onderzoek, omdat 
wellicht natuurwaarden niet zijn beschouwd die nu wel binnen het onderzoeksgebied zouden vallen?  
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Aangezien de relevante twee wijzigingen, de verlenging van de tunnel en het wegvallen van de 
aansluiting, beide leiden tot een verminderde aantasting van de omgeving en tot minder verstoring voor 
de omgeving, betekent dit dat de grenzen van het onderzoeksgebied eerder te ruim dan te beperkt zijn. 
De begrenzing van het onderzoeksgebied was namelijk gebaseerd op de omvang van de verstoring die in 
het gebied kan optreden ten gevolge van de aanleg van de weg. De gegevens die zijn geïnventariseerd 
door Buro Bakker zijn daarom voldoende voor de beoordeling van de Voorkeursvariant. 
 
Nadere beschouwing gevolgen  
Hieronder wordt toegelicht welke veranderingen er zijn doorgevoerd in het Achtergronddocument 
Ecologie bij het MER ten opzichte van het rapport van Buro Bakker (2011) door de wijzigingen aan het 
tracé. 
 
Verlenging tunnel met 300 meter 
Door de verlenging van de tunnel met 300 meter wordt een deel van de golfbaan en de agrarische 
percelen ten zuiden van de Westvlietweg minder aangetast.  
 
Bittervoorn 
Ten opzichte van het rapport van Buro Bakker betekent dit dat er minder leefgebied van de Bittervoorn 
verloren gaat. 
Hieronder is zichtbaar dat in het vorige ontwerp twee van de vangstlocaties en het noordwestelijke 
gedeelte van het leefgebied zou worden aangetast. Met de huidige Voorkeursvariant wordt alleen één 
van de vijvers op de golfbaan aangetast waarin ook de Bittervoorn wordt vermoed. 
De verlenging van de tunnel heeft derhalve een positieve uitwerking voor de Bittervoorn doordat 
minder leefgebied van deze soort wordt aangetast.  Voorwaarde daarbij is wel dat het werkterrein niet 
over watergangen of waterpartijen wordt geprojecteerd dat als leefgebied voor de Bittervoorn dient, 
waardoor deze gedempt moeten worden.  

 
 
Vleermuizen 
In de Vlietzone zijn vijf verschillende vleermuissoorten vastgesteld. De aanleg van de Rotterdamsebaan 
heeft invloed op de foerageerfunctie van de Vlietzone voor deze soorten, zoals beschreven in het 
Achtergronddocument Ecologie. De verlenging van de tunnel met 300 meter heeft tot gevolg dat minder 
foerageergebied verstoord wordt dan in het eerdere ontwerp het geval was. Hieronder zijn de kaarten 
opgenomen met de waarnemingen voor de vijf vleermuissoorten en de 'oude' ligging van het tracé. 
Voor alle soorten geldt dat ze zijn waargenomen in de omgeving van het tracé in het noorden van de 
Vlietzone (voornamelijk rondom Landgoed Zeerust) waar nu het tracé voor een gedeelte ondergronds 
loopt. In de huidige Voorkeursvariant is minder foerageergebied aangetast, doordat de tunnel 300 
meter verder naar boven komt in de Vlietzone, en het omliggende gebied wordt minder verstoord, 
waarbij voor vleermuizen de verminderde verstoring door licht van belang is. De verlenging van de 
tunnel heeft derhalve een positief effect op de foerageerfunctie van het gebied voor vleermuizen.  
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Algemene amfibieën en zoogdieren en broedvogels 
De Vlietzone is in gebruik als leefgebied en foerageergebied voor verschillende algemene soorten 
amfibieën en zoogdieren en biedt plaats aan verschillende (broed)vogels waaronder enkele Rode Lijst-
soorten. De verlenging van de tunnel legt minder ruimtebeslag op agrarisch gebied en een deel van de 
golfbaan dat geschikt is als leefgebied en/of foerageergebied voor deze soorten. Bovendien neemt de 
verstoring af door geluid in het noordelijke gedeelte van de Vlietzone waar de tunnel ondergronds is. 
Per saldo heeft de verlenging van de tunnel derhalve een positief effect op deze algemene soorten. Voor 
de (broed)vogels die op de Rode Lijst voorkomen, nemen de verstoring en ruimtebeslag wel af, maar is 
de ‘resterende’ verstoring nog zodanig dat deze soorten of afnemen of lokaal verdwijnen zoals door 
Buro Bakker is beschreven en in het Achtegronddocument ecologie is opgenomen.   
 
Minder verstoring EHS 
Het dichtstbijzijnde gebied dat onderdeel uitmaakt van de EHS is Landgoed Zeerust. In het ontwerp 
waarvan Buro Bakker is uitgegaan, kwam het tracé omhoog ten oosten van dit landgoed. In de huidige 
Voorkeursvariant komt het tracé ten zuiden/zuidoosten omhoog op een grotere afstand van het gebied. 
De tunnel is langer. Hierdoor is de verwachting dat minder verstoring van de EHS optreedt en de 
bosvogels, die als graadmeter voor de natuurkwaliteit voor de EHS zijn benoemd, minder verstoord 
worden.  
 
Weghalen aansluiting Vlietzone 
De extra aansluiting in de Vlietzone die ter hoogte van Drievliet was voorzien, is komen te vervallen. 
Deze aansluiting was gelegen op agrarische percelen. Hierdoor is er minder ruimtebeslag op het gebied 
en minder verstoring voor de omgeving.  
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Vleermuizen 
Uit de kaarten in bovenstaande paragraaf is af te leiden dat de Gewone dwergvleermuis, de Ruige 
dwergvleermuis en de Watervleermuis eveneens foerageren in het zuiden van de Vlietzone, rondom de 
oorspronkelijk geplande aansluiting op het bestaande wegennet. Doordat deze aansluiting niet langer is 
voorzien, wordt minder ruimtebeslag gelegd op foerageergebied van deze soorten en treedt minder 
lichtverstoring op voor deze soorten tijdens het navigeren. Al met al een positief effect voor deze 
soortgroep. 
 
Algemene amfibieën en zoogdieren en broedvogels 
Het relevante gedeelte van De Vlietzone bestaat uit agrarisch gebied en is in gebruik als leefgebied en 
foerageergebied voor verschillende algemene soorten amfibieën en zoogdieren en kan plaats bieden 
aan broedvogels. Deze wijziging aan het tracé betekent minder leefgebied en/of foerageergebied dat 
verloren gaat voor deze soorten. Bovendien neemt de verstoring door geluid af, doordat de 
geprojecteerde aansluitingen vervallen. Per saldo heeft de verlenging van de tunnel derhalve een 
positief effect op deze soorten. Voor de (broed)vogels die op de Rode Lijst voorkomen, geldt de 
conclusie zoals in de paragraaf over de verlenging van de tunnel is besproken.  
 
Conclusie  
Twee van de drie ontwerpwijzigingen die in het tracé zijn opgenomen sinds het ecologische onderzoek 
door Buro Bakker (2011) is uitgevoerd, hebben daadwerkelijk gevolgen voor de interpretatie van deze 
ecologische gegevens. Dit zijn de verlenging van de tunnel in de Vlietzone en het wegvallen van een 
aansluiting in de Vlietzone. De wijziging in deelgebied De Binckhorst is niet relevant voor het ecologische 
onderzoek. Het onderzoeksgebied dat is gehanteerd door Buro Bakker is groot genoeg om deze 
wijzigingen te kunnen beoordelen; aanvullend veldonderzoek is vanwege de tracéwijzigingen derhalve 
niet nodig.   
In het algemeen is geconcludeerd dat de relevante wijzigingen in de Voorkeursvariant voor de 
Rotterdamsebaan een positieve uitwerking hebben op de verschillende soorten die in de Vlietzone 
voorkomen.  
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Bijlage 3: Verslag aanvullend terreinbezoek 
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datum 15 maart 2013 
aan Projectorganisatie Rotterdamsebaan 
van Michel Braad  
kopie Christel Schellingen Tim Artz 
project MER Rotterdamse Baan 
projectnummer 258633.01 
betreft Verkennend Terreinbezoek Rotterdamse Baan 
 
Aanleiding 
De aanleiding van het verkennende terreinbezoek aan het plangebied Rotterdamsebaan vormen enkele zienswijzen 
op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en nieuwe inzichten in het project, zoals de locatie voor de compensatie van 
de parkeerterreinen van Drievliet. In de zienswijzen werden vragen gesteld over het Ecologisch onderzoek van Buro 
Bakker (september, 2011). De zienswijzen hadden betrekking op o.a. vliegroutes vleermuizen, betrokken 
landgoederen bij het onderzoek, ligging van de tunnel en opties voor nieuw parkeerplaats Drievliet.  
 
Op dinsdag 19 februari 2013 heeft een deskundige ecoloog  alle openbare gebieden bezocht en bekeken op het 
voorkomen van biotopen. Het betreft dus geen volledig nieuw ecologisch onderzoek. 
 
Aan de hand van een fotorapportage worden de bezochte gebieden besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1.1: Parken nabij Drievliet (Vredenoord-Hoornbrug). Overzicht bomen in het park. 
 
In foto 1.1 is het park weergegeven dat gelegen is nabij Familiepark Drievliet; Vredenoord-Hoornbrug. Het park 
bestaat uit zowel jonge als oude bomen. In de oude bomen zijn veelal holen en (spechten)gaten aanwezig. Het park 
biedt een geschikt broedgebied voor holenbroeders. Tijdens het terreinbezoek zijn diverse holenbroeders 
waargenomen, zoals grote bonte specht, groene specht, holenduif, boomklever, kauw en halsbandparkieten (zie foto 
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1.2). Met name de halsbandparkieten waren luidruchtig aanwezig en hadden duidelijk territoria in het park. Aan de 
westzijde van het park is een kleine kolonie blauwe reigers aanwezig (zie foto 1.2). Het park en de oude bomen met 
holen biedt in principe ook verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen. Hierbij valt te denken aan 
watervleermuis, rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuis. Echter, de concurrentie om holen zal aanzienlijk zijn 
gezien het voorkomen van diverse holenbroeders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1.2: Parken nabij Drievliet (Vredenoord-Hoornbrug). Nesten blauwe reiger en hol van halsbandparkiet. 
 
Foto 1.3 geeft een overzicht van het weiland achter het park en tussen Familiepark Drievliet en het Molenslootpad. 
Uit het onderzoek van Buro Bakker is gebleken dat het Molenslootpad een belangrijke vliegroute is voor gewone 
dwergvleermuizen. Met name de begeleidende bomenrij en het water langs het pad vormt een geschikt 
foerageergebied en vliegroute voor deze soort. Op het weiland werden tientallen foeragerende nijlganzen 
waargenomen.  Langs het weiland, tegen Familiepark Drievliet aan, is een lijnbeplanting van populieren aanwezig. 
Deze populieren kunnen dienst doen als vliegroute voor vleermuizen uit het park. 
 
Figuur 1.4 geeft een overzicht van de lijnbeplanting van populieren nabij het industrieterrein Laan van 's Gravenmade. 
Deze beschutte plek biedt een geschikt foerageergebied voor vleermuizen. De oevervegetatie is geschikt voor diverse 
algemene broedvogels, zoals wilde eend, meerkoet en waterhoen. Langs de oever op een wat drogere plek werd een 
gewone kaardenbol aangetroffen. Deze soort is beschermd en staat vermeld op Tabel 1. 
 
Figuur 1.5 geeft een beperkt overzicht van enkele biotopen op de golfbaan in het plangebied. De golfbaan was niet 
toegankelijk. Op basis van het terreinbezoek bestaat de golfbaan uit een afwisseling van grasland (greens), 
watergangen met oevervegetatie en begeleidende bomen en bosjes. Deze vaak rustige gebieden bieden een geschikt 
leefgebied voor diverse (broed)vogels, foeragerende vleermuizen, amfibieën en vissen. 
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Foto 1.3: Parken nabij Drievliet, Molenslootpad en lijnbeplanting van populieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1.4: Nabij bedrijventerrein Laan van 's Gravenmade. 
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Foto 1.5: Golfbaan. 
 
Op foto 1.6 is de bomengroep nabij Laan van Zuid-Hoorn te zien. Deze bomengroep werd in verband gebracht met 
mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen. Tijdens het terreinbezoek zijn diverse holen aangetroffen in de aanwezige 
bomen. De meeste bomen werden echter bewoond door halsbandparkieten. Dit maakt verblijfplaatsen van 
vleermuizen bijna onmogelijk. 
 
Foto 1.7 laat de ingang van het Familiepark Drievliet zien en de aanwezig bomenrij, weiland met watergang. Op het 
weiland werd gefoerageerd door nijlganzen en meerkoeten. De bomenrij wordt in het onderzoek van Buro Bakker niet 
aangemerkt als belangrijke vliegroute. Waarnemingen van diverse foeragerende vleermuizen zijn er wel. In de 
bomenrij zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Het weiland en de ruige oevervegetatie biedt een 
geschikt leefgebied voor algemene vogels, amfibieën en zoogdieren. 
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Figuur 1.6: Bomengroep nabij de Laan van Zuid-Hoorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.7: Laan van 's Gravenmade en ingang Drievliet. 



 
 
 
memonummer: 1 
betreft: Toetsing 
 
 
 
 
 
 
 

blad 6 van 6 
 
 

 

Conclusie 
Op basis van het terreinbezoek is het niet de verwachting dat er in het onderzoek van Buro Bakker belangrijke 
biotopen van beschermde soorten zijn gemist. Het terreinbezoek geeft ook geen aanleiding om de conclusies ten 
aanzien van de te verwachten effecten op beschermde soorten in het onderzoek van Buro Bakker bij te stellen. 
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Bijlage 4: Zorgprotocol 
 
Hieronder zijn de belangrijkste maatregelen opgenomen ingedeeld naar soortgroep en werkzaamheden. 
 
Algemene maatregelen 

 Bij de werkzaamheden dient ecologische begeleiding te zijn van een deskundige om de 
werkzaamheden uit te kunnen voeren en de maatregelen te kunnen borgen. De begeleider dient in 
te kunnen spelen op de aanwezige flora en fauna. 

 Zoveel mogelijk achteruit werken en werken met zo min mogelijk werkpaden, zodat dieren de kans 
krijgen om alsnog te vluchten. 

 Werkzaamheden worden zoveel mogelijk geclusterd uitgevoerd zodat vluchten echt mogelijk is. 

 De gecombineerde werkzaamheden zoveel mogelijk uitvoeren in ‘blokken’ binnen het werkgebied, 
zodat de rust zo snel mogelijk terug kan keren in het gebied. 

 Soorten uit de tabel 1 of 2 (of tabel 3), bijvoorbeeld amfibieën of zoogdieren mogen tijdens het 
werk worden verplaatst naar een geschikt gebied leefgebied in de directe omgeving, mits dit op een 
diervriendelijke manier gebeurt. 

 Vestiging van broedvogels en/of tabel-1 of -2 (of -3) soorten wordt door middel van preventieve 
maatregelen voorkomen. Broedvogels en tabel-1 of -2 (of -3) soorten die zich al hebben gevestigd, 
worden niet verjaagd. 

 
Voorkómen van vestiging van beschermde soorten 
(Broed)vogels: 

 Voor het broedseizoen, dat grofweg loopt van 15 maart tot 15 juli,  frezen van vegetatie 

 Dagelijks betreden van het gebied of afzetten met linten van het werkgebied 
 
Het bouw- of woonrijp maken  
(Broed)vogels:  

 De werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen, d.w.z. na 15 juli en vóór 15 maart, tenzij 
uit voorafgaand onderzoek is gebleken dat op of nabij het terrein geen broedende vogels (meer) 
aanwezig zijn.  

 Aangetroffen broedgevallen dienen altijd te worden ontzien, ook buiten de genoemde 
broedperiode.  

 Bij werkzaamheden in de periode tussen 15 juli en 15 augustus wordt altijd eerst  onderzocht of op 
of nabij het terrein nog broedende vogels (meer) bevinden voordat deze doorgang mogen vinden. 

 
Amfibieën en zoogdieren: 

 Het uitvoeren van graafwerkzaamheden op locaties waar tabel-1 soorten amfibieën of zoogdieren 
voorkomen, vindt plaats in de periode buiten de overwinteringsperiode van deze soorten. 

 
Grondwerken (verplaatsen van gebiedseigen grond / het afgraven van de bouwvoor)   
(Broed)vogels: 

 De werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen, d.w.z. na 15 juli en vóór 15 maart, tenzij 
uit voorafgaand onderzoek is gebleken dat op of nabij het terrein geen broedende vogels (meer) 
aanwezig zijn.  

 Aangetroffen broedgevallen dienen altijd te worden ontzien, ook buiten de genoemde 
broedperiode.  

 Bij werkzaamheden in de periode tussen 15 juli en 15 augustus wordt altijd eerst  onderzocht of op 
of nabij het terrein nog broedende vogels (meer) bevinden voordat deze doorgang mogen vinden. 

 
Amfibieën en zoogdieren: 

 Het verwijderen of afgraven van de grond op plaatsen waar tabel-1 of -2 (of -3) amfibieën of 
zoogdieren voorkomen, vindt plaats buiten de overwinteringsperiode van deze soorten. 
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 Voortplantingswateren van kikkers, padden en salamanders worden tijdens het  
voortplantingsseizoen (maart – mei) gespaard. 

 
Het omzagen en afzetten van houtige beplantingen/Rooien van bomen en struiken   
(Broed)vogels: 

 Kappen van beplanting uitvoeren buiten de periode van 15 maart tot 31 juli.  

 In ieder geval altijd op alle locaties inspectie (laten) uitvoeren door een deskundige of er broedende 
vogels aanwezig zijn, voorafgaand aan de uit te voeren maatregelen.  

 
Amfibieën  

 De strooisellaag en het aanwezige blad worden niet verwijderd, in verband met mogelijke 
overwinteringsplaatsen van amfibieën, tenzij uit inventarisatie is gebleken dat er geen amfibieën 
aanwezig zijn. 

 Bij snoeien/dunnen in de periode 1 november – 15 maart, worden potentiële verblijfplaatsen in 
bladhopen en holen, ruimten onder boomstroken et cetera opgespoord en ongemoeid gelaten. 

 
Het dempen en vergraven van watergangen en poelen   
Amfibieën:  

 In de kwetsbare periode, 1 november – 15 maart zijn amfibieën in winterrust in de waterbodem. 
Werkzaamheden aan de waterbodem dienen buiten deze periode te gebeuren. 
 

Amfibieën en vissen  

 Bij het dempen van een watergang wordt het water één richting uitgedreven zodat aanwezige 
vissen en amfibieën kunnen ontsnappen.  

 Wanneer dit niet mogelijk is dan worden de vissen en amfibieën tijdig weggevangen en elders in 
een geschikt biotoop uitgezet.  

 
Het werken in/aan de oever   
Amfibieën en vissen: 

 Werkzaamheden aan of in oevers worden op plaatsen waar tabel-1 of -2 (of -3) soorten worden 
verwacht in beginsel uitgevoerd buiten de voortplantingsperiode en winterrust van amfibieën en 
vissen. 

 
Maaiwerkzaamheden   
Alle dieren  

 In het algemeen wordt aangeraden vanuit één richting te werken,zodat soorten kunnen 
ontsnappen; 
 

Vaatplanten, vogels, amfibieën 

 Maaiwerkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd na 15 juli en voor 15 maart. In deze periode 
vindt geen voortplanting van betekenis plaats van vogels en amfibieën en hebben de meeste 
planten zaad gezet; 

 
(Broed)vogels  

 Maaiwerkzaamheden kunnen slechts vanaf 1 juni worden uitgevoerd, mits tijdens de werkgang 
broedende vogels, hun nesten, eieren en jongen en op bloeiende, juridisch zwaarder beschermde 
plantensoorten tijdens het maaien worden ontzien. Bijvoorbeeld door nesten op te sporen, te 
markeren en ter plekke niet te maaien. 

 
Opspuiten/Aanbrengen van grond/Gronddepot   
Vaatplanten  

 Indien de opgespoten grond langere tijd onverwerkt blijft liggen, wordt vestiging van nieuwe 
bijzondere planten (bijvoorbeeld via zaad dat is aangevoerd met de opgespoten grond) voorkomen 
door in te planten met een algemene grassoort. Hierop vindt maaibeheer plaats. Bij een korte 
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periode tussen opspuiten en verdere verwerking kan vestiging van nieuwe soorten voorkomen 
worden door het regelmatig ploegen van de grond. 
 

(Broed)vogels  

 De werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen, d.w.z. ná 15 juli en vóór 15 maart, tenzij 
uit voorafgaand onderzoek is gebleken dat zich op of nabij het terrein geen broedende vogels 
(meer) bevinden. 

 Bij werkzaamheden in de periode tussen 15 juli en 15 augustus wordt altijd eerst onderzocht of op 
of nabij het terrein nog broedende vogels (meer) bevinden voordat deze doorgang mogen vinden. 

 
Amfibieën en zoogdieren 

 Het verwijderen of afgraven van de grond op plaatsen waar tabel-1 of -2 (of -3) soorten amfibieën 
of zoogdieren voorkomen, vindt plaats buiten de overwinteringsperiode van deze soorten. 

 Voortplantingswateren van kikkers, padden en salamanders worden tijdens het  
voortplantingsseizoen(maart– mei) gespaard. 
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