Memo

memonummer
datum
aan
van
kopie
project
projectnr.
betreft

23 november 2017
Marijke Visser
Christel Schellingen

Antea Group
Antea Group

Corridor Amsterdam Hoorn
410260
Locatie Natura 2000-waarden Oostzanerveld in omgeving A7/A8 en snelfietspad

Vraag/Aanleiding
Voor het uitwerken van de oplossingsrichtingen voor het knooppunt A7/A8 en de aangrenzende wegdelen is het van
belang om de locatie van de Natura 2000-waarden in beeld te hebben. Met name ruimtebeslag van natuurwaarden
(habitattypen en leefgebieden van habitatsoorten) leidt al snel tot een significant negatief effect en een groot risico
met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Een project met een dergelijk effect kan alleen doorgang vinden als er geen
alternatieve oplossing is, als er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang en als er
gecompenseerd wordt, de zogenaamde ADC-toets.
De ruimte tussen het Natura 2000-gebied en de huidige weg beperkt is (zie figuren achterin deze memo, van noord
naar zuid met de begrenzing van het Natura 2000-gebied geprojecteerd op de luchtfoto).
Doel van voorliggende memo is inzicht te geven in het voorkomen van (potentiële) locaties/natuurlijke kenmerken
omdat deze volgens de Wet natuurbescherming niet aangetast mogen. Deze informatie is afgeleid uit het
aanwijzingsbesluit en het Natura 2000-beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Kanttekening
daarbij is het feit dat in het beheerplan is gemeld dat de habitattypekaart nog niet op orde is en dat de daadwerkelijke
situatie in het veld vooralsnog doorslaggevend is. In het kader van deze eerste risico-verkenning is echter nog geen
gebruik gemaakt van eventueel beschikbare recente inventarisaties (er is nog niet verkend of deze beschikbaar zijn) en
wordt de (vigerende) huidige habitattypekaart als uitgangspunt gehanteerd. zoals deze ook in Aerius, versie 2016L is
opgenomen. Deze versie van Aerius is vanaf vrijdag 1 september 2017 beschikbaar en is op dit moment de meest
actuele versie van Aerius.
Daarnaast gaat deze memo ook in op de risico’s vanuit de gebiedsbescherming (Natura 2000) met betrekking tot de
aanleg van een snelfietspad langs de bestaande spoorlijn (zie figuur 1).

Figuur 1:Situering snelfietspad.
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Beschrijving Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
Het Natura 2000-gebied ter hoogte van het knooppunt A7/A8 en het snelfietspad is het Natura 2000-gebied Ilperveld,
Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Ruimtebeslag kan optreden in het deelgebied Oostzanerveld (met name
Habitatrichtlijngebied en noordoostelijk deel fietspad ook Vogelrichtlijngebied).

Figuur 2 :Begrenzing Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Per 1-1-2017 is het Beschermd
Natuurmonument (BN) en de daarbij horende doelen komen te vervallen. (rood is A7/A8 en zwart is voorstel tracé ontbrekende
schakel in het fietspad).

Dit Natura 2000-gebied is door de staatssecretaris van het ministerie van Economische zaken (EZ) in mei 2013
definitief aangewezen. De instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied zijn opgenomen in tabel 1.
Tabel 1: instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (Bron:
aanwijzingsbesluit 2013)
Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

Habitattypen
H3140

Kranswierwateren

>

=

H4010B

Vochtige heiden (laagveengebied)

>

=

H6430B

Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)

=

=

H7140B

Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

>

=

H91D0

*Hoogveenbossen

=

=

=

=

Habitatsoorten
H1134
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Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

Draagkracht
aantal vogels

Draagkracht
aantal paren

H1149

Kleine modderkruiper

=

=

=

H1163

Rivierdonderpad

=

=

=

H1318

Meervleermuis

=

=

=

H1340

*Noordse woelmuis

=

=

=

A021

Roerdomp

=

=

17

A081

Bruine Kiekendief

=

=

15

A151

Kemphaan

>

>

20

A153

Watersnip

>

>

60

A193

Visdief

=

=

180

A292

Snor

=

=

50

A295

Rietzanger

=

=

800

Broedvogels

Niet-broedvogels
A043

Grauwe Gans

=

=

90

A050

Smient

=

=

6400

A051

Krakeend

=

=

200

A056

Slobeend

=

=

50

A125

Meerkoet

=

=

710

A156

Grutto

=

=

behoud

Ten zuiden van de spoorlijn is het gebied aangewezen als habitatrichtlijngebied en ten noorden van de spoorlijn en in
de noordoostelijk deel van de polder Oostzaan is het gebied aangewezen als habitat- en vogelrichtlijngebied (zie figuur
2).
Ten behoeve van deze verkenning zijn per habitattype puntsgewijs een aantal vragen beantwoord; het actueel
voorkomen in de omgeving van het knooppunt en van het snelfietspad, de huidige kwaliteit en/of trend en de
potentiële locaties, met name als er voor het desbetreffende habitattype een uitbreidingsdoelstelling geldt. Deze
informatie is afgeleid uit het aanwijzingsbesluit (definitief, 2013) en het Natura 2000-beheerplan. Het Natura 2000beheerplan Ilperveld, Oostzanerveld, Twiske & Varkensland is op 29 december 2016 in werking getreden. In dat
beheerplan is informatie opgenomen van de Atlas Natura 2000 Laag Holland (Provincie Noord-Holland, 2016).
Daarnaast is de huidige habitattypenkaart die opgenomen is in Aerius, versie 2016L, gebruikt.
H3140 Kranswierwateren
• Komt actueel NIET voor in de omgeving van knooppunt A7/A8 (zuid/westelijk deel van het deelgebied
Oostzanerveld), dus geen aantasting van actueel voorkomend habitattype.
• Komt actueel NIET voor in de omgeving van snelfietspad dus geen aantasting van actueel voorkomend
habitattype.
• Gelet op de recente toename in het gebied, is het waarschijnlijk dat ook zonder maatregelen in het
Oostzanerveld een toename plaatsvindt. Hiervoor is wel het voortzetten van het huidige (water)beheer
noodzakelijk. De maatregelen voor veenmosrietland kunnen ook een toename in kranswierwateren
veroorzaken.
• Het habitattype heeft een uitbreidingsdoelstelling én in de omgeving A7/A8 komen kansrijke gebieden voor
die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het habitattype (zie figuur 3). De omvang van het uitbreidingsdoel
wordt pas in de tweede beheerplanperiode (2022-2027) bepaald op basis van de resultaten van de
monitoring van de ontwikkeling van het habitattype in de eerste planperiode.
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Figuur 3: Verspreiding H3140 kranswierwateren (Atlas, 2016) met omgeving knooppunt (linkerkader) en omgeving
snelfietspad (rechterkader) (Atlas, 2016 en deze kaart is overgenomen in het Natura 2000-beheerplan).

•

Het habitattype heeft geen typische diersoorten die mede de kwaliteit bepalen, habitattype is niet gevoelig
voor verstoring, wel beperkt stikstofgevoelig (KDW 2143 mol/ha/jr) (stikstofdepositie blijft echter buiten
beschouwing in deze memo) en gevoelig voor verdroging. Verdroging is ook een aandachtspunt voor het
ontwerp omdat voor het Natura 2000-gebied een “natte” kernopgave (wateropgave) geldt.
Conclusie knooppunt en snelfietspad:
ISHD H3140 is aandachtspunt voor het ontwerp; potentieel geschikte gebieden dienen zo veel mogelijk behouden
te worden. Echter niet elk ruimtebeslag van een potentieel geschikt gebied leidt tot een significant negatief effect
omdat naar verwachting de omvang van de kansrijke locaties groter is dan de vast te stellen uitbreidingsopgave.
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)
• Komt NIET voor in de omgeving van knooppunt A7/A8, dus geen aantasting van actueel voorkomend
habitattype (zie figuur 4a).
• Komt NIET voor in de omgeving van het snelfietspad volgens de habitattypenkaart in Aerius Calculator (versie
2016L), dus geen aantasting van actueel voorkomend habitattype (zie figuur 4a). Echter in het beheerplan is
aangegeven dat er wel een oppervlakte voorkomt (zie figuur 4b).
• Dit habitattype heeft een uitbreidingsdoelstelling én in de omgeving A7/A8 komen kansrijke gebieden voor
die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het habitattype want het habitattype ontwikkelt zich uit
veenmosrietlanden en deze komen voor nabij de A7/A8 (zie figuur 6c).
• Voor uitbreiding van vochtige heide wordt in de eerste beheerplanperiode geen aanvullende maatregelen
genomen. De uitbreiding van vochtige heide gaat samen met een afname in veenmosrietland. De afname in
veenmosrietland moet gecompenseerd worden (omdat veenmosrietland een tijdelijk stadium is zullen de
bestaande veenmosrietlanden uiteindelijk altijd verdwijnen. Voor behoud van het areaal habitattype is het
noodzakelijk dat op een andere locatie uit nieuwe verlandingen weer veenmosrietlanden ontstaan).
Aangezien deze compensatie van veenmosrietland nog onzeker is (nieuwvorming is een knelpunt omdat op
dit moment niet aan de ecologische vereisten voor nieuwe verlandingen wordt voldaan en omdat voldoende
afgestemd beheer nodig is om nieuw veenmosrietland te ontwikkelen uit bloemrijk rietland), is voor vochtige
heide geen uitbreidingsdoel voor de eerste beheerplanperiode vastgesteld. Het uitbreidingsdoel, wordt
samen met veenmosrietland in de tweede planperiode bepaald. Gelet op de recente toename in het gebied
is het goed mogelijk dat ook zonder maatregelen, in de eerste planperiode een toename plaatsvindt.
• Het habitattype heeft geen typische vogel- of zoogdiersoorten die mede de kwaliteit bepalen, alleen twee
reptielen (adder en levendbarende hagedis en twee sprinkhaansoorten). Deze diersoorten komen in het
Natura 2000-gebied niet voor als kwaliteitsparameter, alleen de plantensoortronde zonnedauw. Het
habitattype is niet gevoelig voor verstoring door geluid, licht en trillingen, wel stikstofgevoelig (KDW 768
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•

mol/ha/jr) (stikstofdepositie blijft echter buiten beschouwing in deze memo) en gevoelig voor verdroging
Verdroging is ook een aandachtspunt voor het ontwerp omdat voor het Natura 2000-gebied een “natte”
kernopgave (wateropgave) geldt.
Gezien de onzekerheid over de habitattypenkaart en over de begrenzing van het habitattype is de nabijheid
van dit habitattype bij het snelfietspad als een risico voor de uitvoerbaarheid beschouwd; duidelijkheid over
de begrenzing kan worden verkregen door vegetatiekartering.

Figuur 4a: Enig voorkomen Vochtige heiden in het deelgebied Oostzanerveld (in rode cirkel) (stippellijn = te onderzoeken tracé
snelfietspad) (Bron: Aerius Calculator, versie 2016L).
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Figuur 4b: Voorkomen Vochtige heiden nabij het snelfietspad (stippellijn = te onderzoeken tracé snelfietspad) (zie rode
cirkel) (Atlas, 2016, en deze kaart is overgenomen in het Natura 2000-beheerplan).

Conclusie knooppunt en snelfietspad:
ISHD H4010B is aandachtspunt voor het ontwerp voor het knooppunt en een groot aandachtspunt voor het
snelfietspad; potentieel geschikte gebieden (zie locaties veenmosrietlanden) dienen zo veel mogelijk behouden te
worden. Echter niet elk ruimtebeslag van een potentieel geschikt gebied leidt tot een groot risico met betrekking tot
de uitvoerbaarheid omdat naar verwachting de omvang van de kansrijke locaties groter is dan de vast te stellen
uitbreidingsopgave.
H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)
• Het habitattype komt op korte afstand van de A7 en A8 voor. Ten noorden van spoorlijn grenst habitattype
H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) aan buitengrens Natura 2000-gebied (zie figuur 5a). Ten
zuiden van spoorlijn is er een smalle ruimte tussen grens habitattype en grens van het Natura 2000-gebied.
• In de nabijheid van de geplande locatie van het snelfietspad komt dit habitattype actueel ook voor (zie figuur
5b en figuur 5c); er lijkt nog ruimte te zijn tussen de bestaande spoorlijn en de grens van het habitattype (zie
figuur 5c) zodat ruimtebeslag bij de aanleg van het snelfietspad voorkomen kan worden.
• Het habitattype heeft behouddoelstelling voor de omvang.
• In het Oostzanerveld zijn ook zoekgebieden (kansrijke locaties voor de ontwikkeling als vanuit andere
ontwikkelingen de kwaliteit/omvang onder druk komt te staan) aangeduid in het beheerplan voor de
ontwikkeling van dit habitattype; deze gebieden komen ook voor nabij de A7/A8 en het tracé van het
snelfietspad.
• Het habitattype heeft een matige kwaliteit in het gebied grenzend aan de A7/A8, zodat het
instandhoudingsdoel daar onder druk staat.
• Het habitattype heeft een typische vogel- en zoogdiersoort die mede de kwaliteit bepalen (respectievelijk
bosrietzanger en dwergmuis). Deze diersoorten komen in het Natura 2000-gebied niet voor als
kwaliteitsparameter, alleen plantensoorten. Het habitattype is daardoor niet gevoelig voor verstoring door
geluid, licht en trillingen. Het habitattype is ook niet stikstofgevoelig (KDW 2400 mol/ha/jr), alleen gevoelig
voor verdroging. Verdroging is ook een aandachtspunt voor het ontwerp omdat voor het Natura 2000-gebied
een “natte” kernopgave (wateropgave) geldt.
• Gezien de onzekerheid over de habitattypenkaart en over de begrenzing van het habitattype is de nabijheid
van dit habitattype bij het knooppunt en bij het snelfietspad als een risico voor de uitvoerbaarheid
beschouwd; duidelijkheid over de begrenzing kan worden verkregen door vegetatiekartering.
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Figuur 5a: Verspreiding H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) in omgeving knooppunt (Bron: Aerius Calculator).

Figuur 5b: Verspreiding H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) in omgeving snelfietspad (stippellijn = te onderzoeken tracé
snelfietspad) (Bron: Aerius Calculator).
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Figuur 5c: Detailkaart Verspreiding H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) in omgeving snelfietspad (Bron: Aerius
Calculator).

Figuur 5d: Verspreiding H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) inclusief zoekgebieden (stippellijn = te onderzoeken tracé
snelfietspad) (Bron: Atlas, 2016, en deze kaart is overgenomen in het Natura 2000-beheerplan).

Conclusie knooppunt en snelfietspad:
ISHD H6430B is belangrijk aandachtspunt voor het ontwerp; de omvang van het actueel aanwezig habitattype dient
behouden te blijven en het habitattype en ook zoekgebieden voor dit habitattype liggen in de nabijheid van de
rijksweg en het snelfietspad.
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H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
• Knooppunt A7/A8: Op enkele plekken en vooral ten noorden van de spoorlijn kom het habitattype nabij de
grens van het Natura 2000-gebied voor (zie figuur 6b).
• In de nabijheid van de zoeklocatie voor het tracé van het snelfietspad komt dit habitattype actueel ook voor
(zie figuur 6b);
• Het habitattype heeft een uitbreidingsdoelstelling én grenzend aan de A7/A8 zowel te noorden als ten zuiden
van de spoorlijn zijn er kansrijke gebieden voor de ontwikkeling van het habitattype (zie figuur 6d). Omdat
veenmosrietland een tijdelijk stadium is, zullen de bestaande veenmosrietlanden op termijn uiteindelijk altijd
verdwijnen. Voor behoud van het areaal habitattype is het noodzakelijk dat op een andere locatie uit nieuwe
verlandingen weer veenmosrietlanden ontstaan. Voor behoud van veenmosrietland en het realiseren van de
instandhoudingsdoelstelling zijn daarom zowel de randvoorwaarden voor bestaande veenmosrietlanden als
die voor nieuwe verlandingen van belang. Een geschikt gebied voor de ontwikkeling van het habitattype ligt
nabij het knooppunt (zie figuur 6a). Enig ruimtebeslag hoeft de uitbreidingsdoelstelling niet te belemmeren
als de voorwaarden voor de ontwikkeling van het habitattype op orde zijn, maar dat is actueel niet het geval,
zoals beschreven bij H4010B.

Figuur 6a Geschikt gebied voor uitbreiding op korte termijn (Bron: beheerplan)
•

Trend is (licht) negatief, dus het behalen instandhoudingsdoel staat onder druk.
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•

•

Het habitattype heeft een typische vogelsoort die mede de kwaliteit bepaalt (watersnip), naast een
sprinkhaansoort. Deze vogelsoort komt in het Natura 2000-gebied voor als kwaliteitsparameter (de soort is
ook een instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-gebied). Het habitattype is daardoor gevoelig
voor verstoring door met name geluid en beweging. De watersnip vertoont een gemiddelde
verstoringsgevoeligheid (100-300 m). De gevoeligheid voor verstoring van het leefgebied is ook gemiddeld:
het bestaat uit halfopen en open landschap. Omdat de watersnip leeft in natte en slecht toegankelijke
gebieden zal de mate van verstoring door land- en waterrecreatie beperkt zijn. In de nabijheid van paden en
wegen kan echter een verlaagd broedsucces door verstoring optreden (Bron: profieldocument Watersnip).
Het habitattype is stikstofgevoelig (KDW 714 mol/ha/jr) (het effect via stikstofdepositie wordt echter niet
meegenomen in deze notitie) en gevoelig voor verdroging, ook dit effect is een aandachtspunt voor het
ontwerp.
Gezien de onzekerheid over de habitattypenkaart en over de begrenzing van het habitattype is de nabijheid
van dit habitattype bij het knooppunt en bij het snelfietspad als een risico voor de uitvoerbaarheid
beschouwd; duidelijkheid over de begrenzing kan worden verkregen door vegetatiekartering.

Figuur 6b: Verspreiding H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ter hoogte van het knooppunt (Bron: Aerius
Calculator).
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Figuur 6c: Verspreiding H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ter hoogte van het snelfietspad (stippellijn = te
onderzoeken tracé snelfietspad) (Bron: Aerius Calculator).

Figuur 6d: Verspreiding H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) inclusief kansrijke gebieden (stippellijn = te
onderzoeken tracé snelfietspad) (Bron: Atlas, 2016, en deze kaart is overgenomen in het Natura 2000-beheerplan).

Conclusie knooppunt en snelfietspad:
H7140B is een groot aandachtspunt voor het ontwerp; actueel en potentieel geschikte gebieden dienen zo veel
mogelijk behouden te worden, mede ook omdat deze niet alleen voor het habitattype veenmosrietlanden relevant is
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maar ook voor het habitattype vochtige heiden (de verlandingsreeks). Er lijkt nog ruimte te zijn tussen de bestaande
spoorlijn en de grens van het habitattype zodat ruimtebeslag bij de aanleg van het snelfietspad mogelijk voorkomen
kan worden maar uitwerking van het tracé dient dit uit te wijzen. Bovendien kan het gebruik van het snelfietspad
verstorend zijn voor de watersnip (niet alleen door de aanwezige fietsers, maar ook door wandelaars, hardlopers,
honden). De conclusie is dus dat significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zijn.
H91D0 *Hoogveenbossen
• Dit habitattype komt niet in dit deelgebied voor, alleen op grote afstand van het knooppunt A7/A8 en de
mogelijke locatie van het snelfietspad. Er is daarom geen sprake van enig effect op dit habitattype via
ruimtebeslag of verstoring.
• Geen uitbreidingsdoel, dus geen rekening houden met potentieel geschikte gebieden. Behouddoelstelling
wordt gehaald.
Conclusie knooppunt en snelfietspad:
Geen aandachtspunt voor het ontwerp
H1134 Bittervoorn
• Komt verspreid in het Oostzanerveld voor (aanduiding van het gehele Oostzanderveld op de
verspreidingskaart in het beheerplan is “veel voorkomend”).
• Er is geen sprake van een negatieve trend.
• Aantasting aan oppervlaktewater hoeft geen effect op de populatie te hebben.
• Behouddoelstelling en dit betekent het behoud van de oever- en randzones van de aanwezige plassen,
bredere sloten en weteringen dus een versmalling van een watergang met dezelfde lengte van de oevers past
binnen behouddoelstelling.
• Verstoring door knooppunt of door gebruik snelfietspad is niet aan de orde, alleen als er in het water of in
een natte oeverzone wordt geheid, zijn effecten via onderwatergeluid denkbaar.
Conclusie knooppunt en snelfietspad:
Beperkt aandachtspunt voor het ontwerp. Watergangen dienen wel zo veel mogelijk behouden te blijven.
H1149 Kleine modderkruiper
• Komt lokaal verspreid in het Oostzanerveld voor (aanduiding van het gehele Oostzanderveld op de
verspreidingskaart in het beheerplan is “lokaal voorkomend” en ter hoogte van het knooppunt is het
voorkomen aangetoond).
• Er is geen sprake van een negatieve trend.
• Aantasting aan oppervlaktewater hoeft geen effect op de populatie te hebben.
• Behouddoelstelling met behoud bredere watergangen met oever- en watervegetatie die regelmatig
gebaggerd worden dus een versmalling van een watergang met dezelfde lengte van de oevers kan binnen de
behouddoelstelling passen.
• Verstoring door knooppunt of door gebruik snelfietspad is niet aan de orde, alleen als er in het water of in
een natte oeverzone wordt geheid, zijn effecten via onderwatergeluid denkbaar.
Conclusie knooppunt en snelfietspad:
Beperkt aandachtspunt voor het ontwerp. Watergangen dienen wel zo veel mogelijk behouden te blijven.
H1163 Rivierdonderpad
• De soort komt binnen het Natura 2000-gebied het meeste voor in het deelgebied Oostzanerveld (aanduiding
van het gehele Oostzanderveld op de verspreidingskaart in het beheerplan is “veel voorkomend”).
• In het Oostzanerveld komt de soort voor langs plassen bij stenige oevers en in brede sloten met een stevige
bodem.
• Behouddoelstelling met behoud stenige oevers of stevige bodem dus een versmalling van een watergang met
behoud of verplaatsing van de stenige oever past binnen de behouddoelstelling
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Verstoring door knooppunt of door gebruik snelfietspad is niet aan de orde, alleen als er in het water of in
een natte oeverzone wordt geheid, zijn effecten via onderwatergeluid denkbaar.
Conclusie knooppunt en snelfietspad:
Beperkt aandachtspunt voor het ontwerp. Watergangen dienen wel zo veel mogelijk behouden te blijven.
Versmalling van watergangen kan wel problemen opleveren voor de waterberging. Dan kan er verlies aan (potentieel)
habitattype of leefgebied van habitatsoorten optreden als er watercompensatie gerealiseerd moet worden binnen het
Natura 2000-gebied.
H1318 Meervleermuis
• In de omgeving van het knooppunt is er geen leefgebied of belangrijke waterweg voor de meervleermuis (zie
figuur 7).
• Het tracé van het snelfietspad doorsnijdt leefgebied van de meervleermuis (zie figuur 7).
• Het verlies aan leefgebied door de oppervlakte van het snelfietspad is minimaal ten opzichte van het totale
leefgebied en zal de draagkracht van het gebied en de behouddoelstelling niet beïnvloeden. Er is actueel
voldoende leefgebied aanwezig.
• Verlichting van het fietspad zal de kwaliteit van omgeving als leefgebied aantasten. Meervleermuizen
foerageren zelden bij licht. Uit onderzoek is gebleken dat licht verstorende effecten heeft op de
meervleermuis (onder andere Kuijper et al., 2008). Uit veldonderzoek blijkt dat meervleermuizen als één
zijde van een vaart verlicht is altijd aan de onverlichte zijde vliegen (Kapteyn, 1995). Toename van verlichting
is ongewenst en zal getoetst moeten worden omdat in het beheerplan is aangegeven dat het behoud van
onverlichte gebieden in het Natura 2000-gebied van belang is.

Figuur 7: Verspreiding meervleermuis (stippellijn = te onderzoeken tracé snelfietspad) (Bron: Atlas, 2016, en deze kaart is
overgenomen in het Natura 2000-beheerplan).

Conclusie knooppunt en snelfietspad:
Ten aanzien van het knooppunt is het ISHD geen aandachtspunt voor het ontwerp. Ten aanzien van het snelfietspad is
het ISHD een aandachtspunt met name met betrekking tot de effecten van verlichting. De conclusie is dus dat
significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zijn. Echter, het is ook mogelijk om het voornemen aan te
passen om effecten te voorkomen zodat uiteindelijk de conclusie kan luiden dat er geen significant negatieve
verstoring en vermindering van kwaliteit van het leefgebied zal optreden.
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H1340 *Noordse woelmuis
• Leefgebied aanwezig in gebied grenzend aan A7/A8 (zie figuur 8).
• Leefgebied aanwezig in gebied van het tracé voor het snelfietspad (zie figuur 8).
• Het leefgebied volstaat in de huidige situatie voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling.

Figuur 8: Verspreiding Noorse woelmuis (stippellijn = te onderzoeken tracé snelfietspad) (Atlas, 2015, en deze kaart is
overgenomen in het Natura 2000-beheerplan). (Bron: Beheerplan).

•

Enig ruimtebeslag leidt niet meteen tot een negatief effect op de populatie (gebieden met een omvang van
minimaal 7,5 hectare aan geschikte biotopen lijken een duurzame populatie van de soort te kunnen
herbergen). Behouddoelstelling zal niet meteen in gevaar komen, mede gezien een groot deel van het Natura
2000-gebied leefgebied vormt1.
• Landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding en er zijn geen lokale trendgegevens bekend.
• Het mogelijk ruimtebeslag is het belangrijkste effect, niet het gebruik van het fietspad. De soort is niet
specifiek gevoelig zijn voor bijvoorbeeld geluid, licht en beweging; de soort komt ook in bermen van wegen
voor.
• Ecologische sleutelfactoren voor het leefgebied is de combinatie van natte en droge leefgebieden en het
ontbreken van de concurrerende soorten aardmuis en veldmuis.
Conclusie knooppunt en snelfietspad:
Aandachtspunt voor het ontwerp; zo veel mogelijk behoud van leefgebied (natte rietlanden, ruigten, graslanden en
veenmosrietlanden, dit lift mee met de ontwerpopgave voor de habitattypen) en zorgen dat concurrerende soorten
aardmuis en veldmuis niet via fietspad en bermen in het leefgebied komen.
Broed- (b) en Niet-broed (nb)-vogels
• Een aantal vogels komen voor in de zone grenzend aan de A7/A8: roerdomp (b), bruine kiekendief (b), visdief
(b), snor (b), rietzanger (b), grauwe gans (nb), smient (nb), krakeend (nb), slobeend (nb), meerkoet (nb),
grutto (nb);
• Een aantal vogels komen voor in de zone van het fietspad: roerdomp (b), bruine kiekendief (b), watersnip (b),
visdief (b), rietzanger (b), grauwe gans (nb), smient (nb), krakeend (nb), slobeend (nb), meerkoet (nb), grutto
(nb);

1

Het is van belang dat aangetoond wordt dat het Natura 2000-gebied ondanks de gevolgen van het project voor de omvang en
kwaliteit van het leefgebied voldoende draagkracht behoudt voor het in de doelstelling genoemde aantal van de desbetreffende
soort.
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•

Watersnip (en kemphaan) kent een uitbreidingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van het leefgebied; de
andere vogels een behouddoelstelling. In het deelgebied Ilperveld (op grote afstand van het knooppunt
A7/A8 en het snelfietspad) is 150 ha nieuw leefgebied nodig voor de watersnip. Het nieuwe leefgebied voor
de watersnip is ook geschikt voor de kemphaan. Deze uitbreiding wordt niet belemmerd door ruimtebeslag
of verstoring door aanpassingen aan het knooppunt of door de aanleg en gebruik van het snelfietspad. Wel
kan er sprake zijn van verstoring van de bestaande broedgebieden.
• Van de soorten die in de zone grenzend aan de A7/A8 voorkomen staat van een aantal soorten het
instandhoudingsdoel onder druk: roerdomp, bruine kiekendief, visdief, snor, slobeend. Verlies aan leefgebied
in de knoop en langs de spoorlijn in dan in principe ongewenst omdat het tot negatieve effecten op de staat
van instandhouding kan leiden;
• De schaal van de verspreidingskaarten van het beheerplan is te klein om duidelijk te zien of de soorten echt
op de grens voorkomen van het Natura 2000-gebieden in de zone tegen de rijksweg of in de nabijheid van
het fietspad.
• De meeste soorten zijn gevoelig voor geluid en alle soorten zijn gevoelig voor licht. Het snelfietspad komt niet
in het Vogelrichtlijngebied te liggen, en grenst aan een spoorlijn. Daardoor is de additionele verstoring door
geluid in het Vogelrichtlijngebied mogelijk beperkt. Verstoring door verlichting kan de kwaliteit van het
leefgebied in een zone langs het fietspad aantasten;
• Het gebruik van het snelfietspad kan verstorend zijn (optische verstoring, niet alleen door de aanwezige
fietsers, maar ook door wandelaars, hardlopers, honden) voor broedvogels. De roerdomp en de snor zijn
gevoelig voor recreatie. Echter, de spoorlijn heeft een (eenzijdig) ‘afschermende werking’.
Conclusie knooppunt en snelfietspad:
Met name het leefgebied van de roerdomp, snor, bruine kiekendief, visdief en slobeend vormen een aandachtspunt
omdat de populatie van deze soorten in het Natura 2000-gebied onder druk staat. Bij een verlies aan leefgebied of
een toename aan verstoring bestaat er een risico dat de behouddoelstelling in gevaar komt. Omdat vogels
uitwijkmogelijkheden hebben binnen het Natura 2000-gebied is het risico kleiner dan bij ruimtebeslag bij habitattypen
die onder druk staan. De conclusie is dus dat significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zijn en dat
in de passende beoordeling het daadwerkelijk effect op de staat van instandhouding en de instandhoudingsdoelen
bepaald dient te worden.
Conclusie
Sommige habitattypen en leefgebieden van soorten komen voor op locaties grenzend aan de grens van het Natura
2000-gebied ter hoogte van de A7/A8 en ter hoogte van het tracé van het snelfietspad. Met name voor de
veenmosrietlanden en de ruigten en zomen (en in mindere mate ook voor de kranswierwateren, vochtige heide) dient
ruimtebeslag voorkomen te worden. De herinrichting van het knooppunt en de aanleg van het snelfietspad vormen
daarmee een risicovolle opgave. Herstel van een dergelijk habitattype elders is lastig en wordt beschouwd als
compensatie en kan alleen meegenomen worden na het positief doorlopen van een ADC-toets. Conclusie is dus ook
dat significant negatieve effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten gezien de ligging van meeste habitattypen,
behalve voor het habitattype H91D0 Hoogveenbossen (zie tabel 2).
De leefgebieden van de habitatsoorten en vogels liften mee met de genoemde ontwerpopgave voor de habitattypen.
Bovendien is er voor (habitat- en vogel)soorten meer ruimte om niet uit te gaan van compensatie maar te rekenen tot
mitigatie. Daarom is de kans om in een ADC-toets terecht te komen voor soorten altijd beperkter dan bij de
habitattypen.
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Tabel 2:Samenvattende Risico-tabel instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld &
Twiske voor het knooppunt A7/A8 en het snelfietspad (rood= groot risico/belangrijk aandachtspunt voor het ontwerp, oranje = niet
te verwaarlozen risico/aandachtspunt voor het ontwerp en groen = geen of klein risico/beperkt of aandachtspunt voor het ontwerp
Kans op significant negatief effect Natura 2000
Knooppunt

Snelfietspad

Kans op significant negatief effect

Habitattypen
H3140

Kranswierwateren

H4010B

Vochtige heiden (laagveengebied)

Kans op significant negatief effect

Kans op significant negatief effect
Grote kans op significant negatief effect (?
gezien onduidelijkheid of habitattype wel
voorkomt))

H6430B

Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)

Grote kans op significant negatief effect

Grote kans op significant negatief effect

H7140B

Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

Grote kans op significant negatief effect

Grote kans op significant negatief effect

H91D0

*Hoogveenbossen

Geen kans op significant negatief effect

Geen kans op significant negatief effect

Habitatsoorten
H1134

Bittervoorn

Beperkte kans op significant negatief effect

Beperkte kans op significant negatief effect

H1149

Kleine modderkruiper

Beperkte kans op significant negatief effect

Beperkte kans op significant negatief effect

H1163

Rivierdonderpad

Beperkte kans op significant negatief effect

Beperkte kans op significant negatief effect

H1318

Meervleermuis

Beperkte kans op significant negatief effect

Kans op significant negatief effect

H1340

*Noordse woelmuis

Kans op significant negatief effect

Kans op significant negatief effect

A021

Roerdomp

Kans op significant negatief effect

Kans op significant negatief effect

A081

Bruine Kiekendief

Kans op significant negatief effect

Kans op significant negatief effect

A151

Kemphaan

Geen kans op significant negatief effect

Geen kans op significant negatief effect

A153

Watersnip

Geen kans op significant negatief effect

Kans op significant negatief effect

A193

Visdief

Kans op significant negatief effect

Kans op significant negatief effect

A292

Snor

Kans op significant negatief effect

Geen kans op significant negatief effect

A295

Rietzanger

Beperkte kans op significant negatief effect

Beperkte kans op significant negatief effect

Broedvogels

Niet-broedvogels
A043

Grauwe Gans

Beperkte kans op significant negatief effect

Beperkte kans op significant negatief effect

A050

Smient

Beperkte kans op significant negatief effect

Beperkte kans op significant negatief effect

A051

Krakeend

Beperkte kans op significant negatief effect

Beperkte kans op significant negatief effect

A056

Slobeend

Kans op significant negatief effect

Kans op significant negatief effect

A125

Meerkoet

Beperkte kans op significant negatief effect

Beperkte kans op significant negatief effect

A156

Grutto

Beperkte kans op significant negatief effect

Beperkte kans op significant negatief effect
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