Huydecopersweg 'Tussen de lanen'
NL.IMRO.0402.01bp15huydecoper-va01

Gemeente Hilversum
Afdeling Beleidsontw ikkeling, team Advies

Inhoudsopgave

Bijlagen bij Toelichting

3

Bijlage 1

Quickscan Flora en Fauna

4

Bijlage 2

Bodemonderzoek

35

Bijlage 3

Geohydrologisch advies

65

Bijlage 4

Onderzoek Stikstof

95

Bijlage 5

Aerius

120

Bijlage 6

Vormvrije mer-beoordeling

130

vastgesteld bestemmingsplan Huydecopersw eg 'Tussen de lanen'
team Advies

2

Bijlagen bij T oelichting

vastgesteld bestemmingsplan Huydecopersw eg 'Tussen de lanen'
team Advies

3

Bijlage 1 Quickscan Flora en Fauna

vastgesteld bestemmingsplan Huydecopersw eg 'Tussen de lanen'
team Advies

4

Quickscan flora en fauna
Plan Huydecopersweg te Hilversum
Rapportnummer 20-0436

www.starobv.nl

Quickscan flora en fauna

Plan Huydecopseweg te Hilversum
25 maart 2021
Definitief

Rapportnummer:

P20-0436

Opdrachtgever:

Gemeente Hilversum

Uitgevoerd door:

Staro Natuur en Buitengebied
Lodderdijk 38a
5421 XB Gemert
tel. 0492-450161
fax. 0492-450162
www.starobv.nl

Veldonderzoek:

I. Lustenhouwer

Auteur:

S. van Lierop

Kwaliteitscontrole: M. Dekker en I. Vleut

Inhoud
Inleiding ........................................................................................................................................... 3
1.1
Aanleiding ................................................................................................................................ 3
1.2
Doel ......................................................................................................................................... 3
1.3
Geldigheid onderzoek.............................................................................................................. 3
1.4
Zorgplicht ................................................................................................................................. 4
1.5
Leeswijzer ................................................................................................................................ 4
2 Plangebied ...................................................................................................................................... 5
2.1
Ligging en beschrijving plangebied ......................................................................................... 5
2.2
Voorgenomen plannen ............................................................................................................ 8
3 Methode ......................................................................................................................................... 10
4 Natuurwaarden ............................................................................................................................. 11
4.1
Beschermde gebieden........................................................................................................... 11
4.2
Beschermde soorten ............................................................................................................. 13
4.2.1 Flora................................................................................................................................... 13
4.2.2 Vlinders en libellen ............................................................................................................ 13
4.2.3 Kevers en weekdieren ....................................................................................................... 14
4.2.4 Vissen ................................................................................................................................ 15
4.2.5 Amfibieën en reptielen ....................................................................................................... 15
4.2.6 Vogels ................................................................................................................................ 17
4.2.7 Zoogdieren......................................................................................................................... 18
5 Conclusies .................................................................................................................................... 22
5.1
Beschermde gebieden........................................................................................................... 22
5.2
Beschermde soorten ............................................................................................................. 22
5.3
Advies en aanbevelingen ...................................................................................................... 23
5.4
Gevolgen voor (het tijdpad van) de voorgenomen plannen .................................................. 24
Geraadpleegde bronnen ..................................................................................................................... 25
1

Bijlagen
Bijlage 1

Wet- en regelgeving

1

Inleiding

1.1

Aanleiding
De gemeente Hilversum voert het Project Huydecopersweg uit. Als uitvloeisel van de
A27-verbreding zijn delen van de snelweg verwijderd. De Gemeente Hilversum wil een
bestemmingsplanwijziging doorvoeren voormalige delen van de snelweg veranderen
van ‘verkeer’ naar ‘natuur’. Onderliggend rapport dient mede als onderbouwing van
het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast wil de gemeente Hilversum binnen deze
gebieden gronden vergraven en poelen aanleggen. Tevens wil de gemeente
Hilversum een persleiding middels een gestuurde boring aanleggen om het overtollige
hemelwater van Hilversum-Oost naar de waterbekkens Huydecopersweg te
transporteren Aan de westzijde wil de gemeente Hilversum een fietstunnel aanleggen
onder de spoorlijn. In 2018 is een quickscan flora en fauna en aanvullende
onderzoeken naar vogels, zoogdieren en vleermuizen uitgevoerd (3Angle 2018a,
3Angle 2018b, Vleut 2018)). Ten behoeve van deze planologische procedure en
voorgenomen plannen is een actualisatie van de quickscan flora en fauna
noodzakelijk, omdat de waarnemingen van strikt beschermde soorten slechts 3 tot 5
jaar geldig blijven.

1.2

Doel
Het doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het
plangebied mogelijk leiden tot overtreding van de natuurwetgeving. Voor
soortbescherming en gebiedsbescherming is sinds 1 januari 2017 de Wet
natuurbescherming (Wnb) van belang. Daarnaast is gebiedsbescherming vastgelegd
in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen EHS genoemd). In bijlage 1 wordt
deze wet- en regelgeving uitgebreid beschreven.
Het in deze rapportage beschreven onderzoek stelt de (mogelijke) aanwezigheid van
beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet
natuurbescherming vast. Tevens beoordelen we op welke wijze en in welke mate de
voorgenomen ontwikkeling invloed kan hebben op het eventueel voorkomen van
beschermde soorten. Op basis van de resultaten kan worden vastgesteld welke
maatregelen getroffen en vervolgstappen genomen dienen te worden om te
voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving zal worden gehandeld. Aanvullend zal
worden bepaald of voorgenomen ontwikkelingen effect hebben op de beschermde
natuurwaarden van nabijgelegen natuurgebieden.

1.3

Geldigheid onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. De bevoegde
gezagen (provincies) hanteren de volgende definitie voor de geldigheid van
onderzoeken naar beschermde soorten: “Onderzoeksgegevens mogen maximaal drie
jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen
zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In gebieden waar dit niet voor geldt, moeten
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de gegevens recenter zijn.”. Dit rapport gaat in op de effecten van de
ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2.2. Wijzigingen of aanpassingen in de
ontwikkeling kunnen leiden tot andere conclusies ten aanzien van de effecten op
beschermde soorten en gebieden.

1.4

Zorgplicht
Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook de niet wettelijk beschermde
soorten, kent de Wet natuurbescherming een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat
een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en
dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving. Dit betekent dat handelingen (of het
nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig
zijn voor planten en/of dieren, niet mogen worden uitgevoerd.

1.5

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied en de
voorgenomen ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt de gebruikte onderzoeksmethode
besproken. De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden en de
effecten van de geplande ingrepen op aanwezige beschermde natuurwaarden worden
beschreven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de mogelijke
noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen. In het laatste hoofdstuk zijn de
conclusies, adviezen en vervolgstappen uiteengezet.
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2

Plangebied

2.1

Ligging en beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten zuidoosten van Hilversum en ligt ingeklemd tussen de A27 aan
de oostkant, en spoorlijn Utrecht – Hilversum aan de westkant. Aan de noordzijde
wordt het plangebied begrensd door de aansluiting tot afslag 33 van de A27. Aan de
zuidzijde ligt de grens bij de spoortunnel (zie figuur 1 en 2).
Het plangebied is een heidegebied begroeid door dennen, zomereiken- en
berkenbossen en struweel. Door het verwijderen van de op- en afrit naar de snelweg
is er op het voormalige A27-tracé een zandvlakte ontstaan.
Het plangebied wordt ontsloten aan de noordzijde door middel van een fietstunnel.
Aan de zuidwestzijde van het plangebied wordt het gebied ontsloten via een viaduct.
Zie voor een impressie van het plangebied foto 1-6.

Figuur 1: Globale ligging van het plangebied (rode cirkel) (bron: PDOK)
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Figuur 2. Ligging van het plangebied (groene vlak) met aan de noordwest kant de beoogde persleiding
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Foto 1. Grove dennen en berken in het plangebied

Foto 2. Zandvlakte op het voormalige A27-tracé

Foto 3. Heidegebied binnen het plangebied

Foto 4. Roofvogelhorst binnen het plangebied

Foto 5. Heide in het plangebied

Foto 6. Deel voormalig tracé A27
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2.2

Voorgenomen plannen
De gemeente Hilversum is voornemens om een aantal handelingen uit te voeren:

 Het in het bestemmingsplan wijzigen van de gronden op het voormalige A27-tracé
met de bestemming ‘verkeer’ naar ‘natuur’.

 Het vergraven en inrichten van de huidige zandvlaktes (oude af- en oprit snelweg)
als nieuwe poelen/oppervlaktewateren en bosaanplant (zie figuur 3).

 Aanleg van een fietstunnel onder de spoorlijn ter vervanging van de huidige
onbewaakte spoorwegovergang.

 Aanleg van een persleiding (gestuurde boring) tussen de waterberging en het
gemaal Diependaal.
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Figuur 3: Voorgenomen inrichtingsplan met in de rode
cirkel de locatie van de nieuw aan te leggen fietstunnel
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3

Methode

In het kader van deze quickscan heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden waarbij
gekeken is naar gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van beschermde
soorten in het plangebied. Voor het soortenonderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van
de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), de websites Vlinderstichting.nl,
Waarneming.nl, EIS-nederland.nl, Zoogdiervereniging.nl en Verspreidingsatlas.nl en diverse
verspreidingsatlassen.
Voor de gebiedsgerichte bescherming is gekeken naar de aanwezigheid van relevante
natuurterreinen in de omgeving. De ligging van Natura 2000-gebieden (o.a. Habitat- en
Vogelrichtlijngebieden) en het Natuurnetwerk Nederland in de nabijheid van het plangebied
zijn onderzocht.
Daarnaast heeft een veldbezoek plaatsgevonden waarbij alle op de locatie aanwezige habitats
zijn opgenomen. De aanwezigheid van deze habitats vormt de basis voor de mogelijkheid tot
het voorkomen van beschermde soorten. Naast de habitats zijn directe en indirecte
aanwijzingen opgenomen die duiden op het voorkomen van beschermde soorten. Dergelijke
aanwijzingen zijn bijvoorbeeld het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten en het
aantreffen van holen, uitwerpselen, prooiresten, vraat-, loop- en veegsporen. Deze
waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken. De aanwezige habitats zijn vergeleken met
de habitateisen van beschermde planten- en diersoorten. Op basis van deze vergelijking en
expert judgement is beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen.
Ook is gekeken of binnen het plangebied invasieve exoten voorkomen.
Een veldbezoek voor een quickscan flora en fauna is nadrukkelijk geen volledige
inventarisatie. Dat betekent dat op basis van het veldbezoek het voorkomen van beschermde
soorten niet per definitie is uit te sluiten.
De bevindingen van het veldbezoek en het literatuuronderzoek zijn vervolgens gebundeld in
deze rapportage.
Het veldbezoek dat voor dit onderzoek is uitgevoerd, heeft plaatsgevonden op 11 januari 2021
in de middag onder de volgende weersomstandigheden: zwaar bewolkt, droog, windkracht 2
en circa 5 ˚C.
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4

Natuurwaarden

4.1

Beschermde gebieden
Natura 2000
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op circa 4,8 kilometer afstand ten westen
van het plangebied ligt, zie figuur 4. Dit betreft het Natura 2000-gebied Oostelijke
Vechtplassen.

Figuur 4: Ligging plangebied (in rode cirkel) ten opzichte van het Natura 2000-gebied Oostelijke
Vechtplassen (in groen Habitat- en Vogelrichtlijn, in blauw Vogelrichtlijn) (bron: AERIUS)

Effectbeoordeling
Doordat het projectgebied buiten het Natura 2000-gebied ligt, kunnen alleen effecten
optreden als gevolg van externe werking. Gezien de relatief grote afstand tot het
meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is het redelijkerwijs uit te sluiten dat
negatieve effecten ontstaan op Natura 2000-gebied als gevolg van effecten door
verdroging, versnippering en verstoring door licht, geluid en trilling door de
werkzaamheden.
Als gevolg van de graafwerkzaamheden in het plangebied zal sprake zijn van
stikstofemissie. Depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden kan negatieve
effecten tot gevolg hebben op de natuurwaarden. De verwachting is dat uitvoering van
de voorgenomen plannen niet leidt tot negatieve effecten ten gevolge van
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Dit is echter alleen uit te sluiten middels
een AERIUS-berekening. De resultaten van de berekening moeten vervolgens
ecologisch worden beoordeeld om te toetsen of sprake is van (significant) negatieve
effecten.
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Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland
heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Het
netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende
agrarisch gebied. Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het
Natuurnetwerk Nederland.

Figuur 5. Ligging plangebied (rode cirkel) ten
opzichte van het NNN
(bron: Provincie Noord-Holland)

Uit de kaart op de website van de
provincie Noord-Holland blijkt dat het
plangebied omgeven wordt door het
NNN en deels in het NNN ligt. Het
betreft het NNN-gebied Gooi Midden
en Zuid met als kernkwaliteit Stuwwal
met afwisselend bos-, heide- en
vennenlandschap. De ligging van het
NNN ten opzichte van het plangebied
is weergegeven in figuur 5 en 6.

Figuur 6. Ligging plangebied (rood omkaderd) ten
opzichte van het NNN (bron: Provincie Noord-Holland)
Quickscan flora en fauna, Plan Huydecopseweg te Hilversum, Maart 2021

12

Effectbeoordeling
Het plangebied ligt voor een klein deel in het NNN, verder is het omsloten door het
NNN. Uitvoering van voorgenomen plan heeft geen negatieve effecten op de
wezenlijke kenmerken en waarden. Mogelijk dat tijdens uitvoering van de
werkzaamheden tijdelijke negatieve effecten optreden ten gevolge van geluid en licht
door externe werking.
Mitigerende maatregelen
Negatieve effecten ten gevolge van licht zijn te voorkomen door te werken bij daglicht
en geen gebruik te maken van kunstlicht.

4.2

Beschermde soorten
Deze paragraaf beschrijft het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in het
plangebied. Per soortgroep wordt beschreven welke soorten worden verwacht, wat de
mogelijke effecten van de ingreep zijn en of het nemen van mitigerende maatregelen
nodig is.

4.2.1

Flora
Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat binnen 1 kilometer van het plangebied
de Karthuizer anjer (§3.3 Wnb) is waargenomen.
 Kartuizer anjer is een zeer zeldzame plant die verspreid over Nederland
voorkomt. De plant groeit op zonnige plaatsen op droge, vaak
kalkhoudende grond in schrale graslanden, in bossages langs bermen en
dijken, en op leisteenhellingen en zandsteenrotsen.
Het plangebied bestaat uit droge dennen, zomereiken- en berkenbossen,
onderbroken door heidevegetaties en open zand. In het plangebied zijn geen
kalkhoudende habitats aanwezig. Voor de Karthuizer anjer zijn daardoor geen
geschikte habitats aanwezig. Een significant negatief effect op de Karthuizer
anjer door uitvoering van voorgenomen plannen is niet aan de orde. Hetzelfde
geldt voor de overige beschermde plantensoorten.

4.2.2

Vlinders en libellen
Vlinders
Uit gegevens van de NDFF en De Vlinderstichting blijkt dat op een afstand tot
1 kilometer van het plangebied grote vos en kleine ijsvogelvlinder zijn
waargenomen (alle §3.3 Wnb).

 Grote vos is een zeldzame en kwetsbare soort die voorkomt in vochtige,
open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote
vrijstaande bomen. De waardplanten van deze soort zijn vooral iep, maar
ook zoete kers en sommige wilgensoorten.
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 Kleine ijsvogelvlinder is een kwetsbare standvlinder die in
het zuidwesten van Nederland voorkomt in gevarieerde, vochtige
gemengde bossen of loofbossen, zoals elzenbroekbos. De waardplanten
van deze soort is wilde kamperfoelie; soms rode kamperfoelie of
gecultiveerde kamperfoelie.
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde vlindersoorten waargenomen.
In het plangebied ontbreekt het aan relatief vochtige omstandigheden waar de
waardplanten van voornoemde soorten voorkomen. Deze beschermde
vlinders worden hierdoor niet in het plangebied verwacht. Significant
negatieve effecten op beschermde vlindersoorten door de uitvoering van
voorgenomen plannen, zijn daarmee niet aan de orde.
Libellen
Uit de gegevens van de NDFF en De Vlinderstichting blijkt dat binnen een
afstand van één kilometer van het plangebied de gevlekte witsnuitlibel (§3.2
Wnb) is waargenomen. Binnen 5 kilometer van het plangebied zijn de groene
glazenmaker en sierlijke witsnuitlibel (§3.2 Wnb) aangetroffen.
Binnen het plangebied is geen permanent oppervlaktewater aanwezig en
daardoor ontbreekt het aan geschikt voortplantingshabitat voor libellen. Landen overwinteringshabitat voor de gevlekte witsnuitlibel en groene glazenmaker
ontbreekt eveneens. Deze soorten zijn buiten de voortplantingsperiode
gebonden aan laagveenvegetaties. Laagveenvegetaties zijn in het plangebied
niet aanwezig. De Nederlandse gevlekte witsnuitlibelpopulatie is gebonden
aan noord Nederland, namelijk de Weerribben/Wieden. Ondanks dat de soort
een goede zwerver is, wordt het duurzaam voorkomen van de soort in het
plangebied niet verwacht. Significant negatieve effecten op deze soorten door
uitvoering van voorgenomen plannen zijn hierdoor uit te sluiten.

4.2.3

Kevers en weekdieren
Volgens de gegevens van de NDFF en EIS Nederland komen geen
beschermde kevers en weekdieren voor in de directe omgeving van het
plangebied. Voor de beschermde kevers en weekdieren zijn weinig
verspreidingsgegevens bekend, daarom wordt in deze paragraaf van alle
beschermde kevers en weekdieren beoordeeld of ze in het plangebied kunnen
voorkomen.

 Vliegend hert (§3.3 Wnb) komt voor in (oude) eikenbossen, dit habitat is


binnen het plangebied niet aanwezig. Het voorkomen van deze soort in
het plangebied is uit te sluiten.
De beschermde houtkevers; vermiljoenkever, heldenbok en juchtleerkever
(alle §3.2 Wnb) zijn afhankelijk van oude, holle of vrijstaande bomen of
(natte) gebieden met veel dood hout. Deze habitattypen zijn niet aanwezig
in het plangebied. Het voorkomen van deze beschermde houtkevers in het
plangebied kan daarom worden uitgesloten.

Quickscan flora en fauna, Plan Huydecopseweg te Hilversum, Maart 2021

14

 De beschermde waterkevers brede geelrandwaterroofkever



en gestreepte waterroofkever (beide §3.2 Wnb) zijn voor het voorkomen
afhankelijk van grote wateren. Het ontbreekt binnen het plangebied aan
permanent oppervlaktewater en daarom is het voorkomen van
beschermde waterkevers in het plangebied uitgesloten.
De aquatische slakkensoort platte schijfhoren (§3.2 Wnb) is afhankelijk
van de aanwezigheid van heldere, schone wateren met waterplanten.
Bataafse stroommossel (§3.2 Wnb) is een soort die voorkomt in stromend
water (rivieren of beken). Deze soort is al 50 jaar niet meer waargenomen
in Nederland. Vanwege het ontbreken van permanent oppervlaktewater in
het plangebied is het voorkomen van platte schijfhoren en Bataafse
stroommossel uitgesloten.

In het plangebied ontbreken geschikte habitats voor de beschermde soorten
kevers en weekdieren. Het voorkomen van deze soorten in het plangebied is
derhalve uit te sluiten.

4.2.4

Vissen
Vanwege het ontbreken van permanent oppervlaktewater is het voorkomen
van (beschermde) vissoorten in het plangebied uit te sluiten.

4.2.5

Amfibieën en reptielen
Amfibieën
Uit gegevens van RAVON, de NDFF en De amfibieën en reptielen van
Nederland (Creemers & Van Delft, 2009) blijkt dat binnen 2,5 kilometer
afstand van het plangebied kamsalamander, poelkikker, rugstreeppad (§3.2
Wnb), alpenwatersalamander, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en
kleine watersalamander (§3.3 Wnb) zijn waargenomen.
In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig en daardoor ontbreekt
het aan voortplantingshabitat voor amfibieën. Het dichtstbijzijnde geschikte
voortplantingshabitat voor amfibieën ligt hemelsbreed 250 meter aan de
oostkant van de snelweg A27. Zuidwestelijk op drie tot vier kilometer afstand
is geschikt voortplantingshabitat aanwezig in de vorm van poldersloten in de
Westbroekse Zodden. Het plangebied is wel geschikt als land- en
overwinteringshabitat voor algemene en niet-kritische soorten. Bruine kikker,
gewone pad en kleine watersalamander kunnen zich verschuilen tussen de
vegetatie. Rugstreeppad kan nieuwe, geschikte gebieden (binnen vier
kilometer afstand) gemakkelijk koloniseren. Losliggende zandhopen en
ondiepe plassen in terreinen bieden geschikt leefgebied voor
rugstreeppadden. Deze habitats zijn in het plangebied aanwezig op de locatie
waar het wegdek is verwijderd. Vanwege de afstand tussen geschikte
voortplantingshabitats en het plangebied met tussenliggende barrières en
geschikt land- en overwinteringshabitat, is de aanwezigheid van rugstreeppad
uit te sluiten in het plangebied. Alpenwatersalamander kan afstanden van 400
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meter tussen land/overwinteringshabitat en
overwinteringshabitat afleggen. Binnen 400 meter zijn geen geschikte
voortplantingshabitats aanwezig. Het dichtstbijzijnde mogelijke
voortplantingswater is het Hilversums Wasmeer. Hoewel dit meer op 250
afstand van het plangebied ligt, vormt de A27 een ondoordringbare barrière
tussen het meer en het plangebied. Voor amfibieën in dit meer is het
plangebied niet bereikbaar. Voor de bastaardkikker, kamsalamander,
poelkikker en overige amfibieënsoorten ontbreekt geschikt land- en
overwinteringshabitat. Deze soorten blijven ook buiten hun
voortplantingsperiode gebonden aan waterrijke omstandigheden (zoals
laagveenmoerassen).
Effectbeoordeling
Door uitvoering van voorgenomen plannen gaat mogelijk land- en
overwinteringsgebied van algemene en niet-kritische amfibieën verloren en
worden tijdens werkzaamheden mogelijk individuen verstoord en gedood. Na
uitvoering van de werkzaamheden blijft echter voldoende land- en
overwinteringshabitat aanwezig. Tevens ontstaat door uitvoering van
voorgenomen plannen nieuw voortplantingshabitat in de poelen.
Reptielen
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied geen sporen van reptielen
waargenomen. Uit gegevens van RAVON, de NDFF en De amfibieën en
reptielen van Nederland (Creemers & Van Delft, 2009) blijkt dat op een
afstand van tot 2,5 kilometer van het plangebied zandhagedis (§3.2 Wnb),
hazelworm, levendbarende hagedis, en ringslang (§3.3 Wnb) zijn
waargenomen.
Het ontbreekt binnen het plangebied aan waterrijke laagveenmoerassen.
Geschikt habitat voor de ringslang is daarmee niet aan de orde. Ook is er
geen vochtige heide aanwezig, waardoor het plangebied niet geschikt is voor
levendbarende hagedis. Zandhagedis en hazelworm gebruiken open, warme
plekjes op de overgangen van open lage vegetatie, lage struikjes en bos om
te zonnen, te jagen en voor beschutting. Deze habitats zijn aanwezig in het
plangebied, maar daar vinden geen werkzaamheden plaats.
Effectbeoordeling
Door uitvoering van voorgenomen plannen op de zandvlaktes gaat geen
geschikt habitat voor zandhagedis en hazelworm verloren en worden geen
individuen geschaad. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op de
zandvlaktes, zodat geen vernietiging plaats vindt van geschikt leefgebied van
zandhagedis en hazelworm.
Mitigerende maatregelen
Bij het uitvoeren van voorgenomen plannen wordt mogelijk land- en
overwinteringshabitat van algemene en niet-kritische amfibieën vernietigd.
Individuen kunnen worden verstoord of gedood. Voor algemene en nietkritische amfibieën geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Voor het verstoren van
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deze soorten hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. Wel
geldt altijd de Algemene zorgplicht.
Door werkzaamheden, rijbewegingen of plaatsing van materiaal buiten de
zandvlaktes gaat mogelijk een deel van het leefgebied van zandhagedis en
hazelworm verloren en mogelijk worden individuen verstoord en gedood. Door
werkzaamheden, rijbewegingen en plaatsing van materiaal te concentreren op
de zandvlaktes, worden negatieve effecten op zandhagedis en hazelworm en
hun leefgebied voorkomen. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
middels een Ecologisch Werkprotocol en ecologische begeleiding tijdens
uitvoering van de werkzaamheden.

4.2.6

Vogels
Tijdens het veldbezoek zijn geen vogelsoorten in het plangebied
waargenomen. In het centrum plangebied is een horst aangetroffen. Tijdens
het veldbezoek is niet duidelijk geworden door welke soort de horst gebruikt
wordt.
Uit gegevens van de NDFF blijkt dat de volgende vogelsoorten met jaarrond
beschermde nesten zijn waargenomen binnen 5 kilometer van het plangebied:
boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil,
ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil en wespendief (alle §3.1
Wnb). In het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van vogelsoorten
met jaarrond beschermde nesten.
Binnen het plangebied zijn grote bomen aangetroffen. In deze bomen kunnen
eksters en kraaien een nest bouwen. Deze nesten kunnen door de ransuil en
boomvalk worden gekraakt. Buizerd, havik, sperwer en wespendief kunnen
zelfstandig een nest bouwen binnen het plangebied. De overige jaarrond
beschermde soorten bouwen geen nesten binnen het plangebied, omdat het
juiste habitat ontbreekt.
Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor algemene
vogels. De struiken in het plangebied bieden nestmogelijkheden voor
algemene vogels. Ook voornoemde jaarrond beschermde soorten (op grote
gele kwikstaart, huismus en ooievaar na) kunnen in het plangebied
foerageren.
Effectbeoordeling
De werkzaamheden hebben geen significant negatief effect op
foerageergebied van vogels. Tijdens de werkzaamheden kan het plangebied
tijdelijk minder geschikt zijn als foerageergebied voor algemene vogelsoorten
en de buizerd, sperwer of wespendief door geluids- en trillingsoverlast. In de
omgeving van het plangebied is en blijft voldoende geschikt foerageergebied
aanwezig tijdens de werkzaamheden. Tevens is het plangebied na het
realiseren van de plannen weer geschikt als foerageergebied.
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Binnen het plangebied wordt geen vegetatie verwijderd en
blijven mogelijk aanwezige nesten intact. Echter kunnen bij de uitvoering van
de werkzaamheden broedende vogels worden verstoord. In gebruik zijnde
nesten zijn altijd strikt beschermd.
Uitvoering van voorgenomen plannen heeft mogelijk een negatief effect op
een broedvogel met een jaarrond beschermd nest door verstoring. Tijdens de
broedperiode zijn roofvogels zoals buizerd, sperwer en wespendief
verstoringsgevoelig. Door werkzaamheden in de broedperiode uit te voeren
(tussen februari en september) wordt mogelijk de horst verlaten door
verstoring. Dit is een overtreding van de Wet natuurbescherming.
Mitigerende maatregelen
Uitvoering van voorgenomen plannen dienen te worden uitgevoerd buiten de
broedperiode van algemeen voorkomende vogels en wanneer geen
broedgeval aanwezig is. Het broedseizoen van algemeen voorkomende
vogels loopt globaal van half maart tot en met juli. In het kader van de Wet
natuurbescherming wordt voor het broedseizoen echter geen
standaardperiode gehanteerd. Ook buiten deze periode kunnen broedvogels
aanwezig zijn.
Bij het uitvoeren van voorgenomen werkzaamheden in de broedperiode van
buizerd, sperwer of wespendief (tussen februari en september), wordt de horst
mogelijk verlaten als gevolg van verstoring. Uitvoering van de
werkzaamheden dient plaats te vinden tussen augustus en februari, wanneer
roofvogels met jaarrond beschermde nesten geen gebruik maken hun nest.

4.2.7

Zoogdieren
Vleermuizen
Uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen (1997), Korsten en Regelink
(2010) en gegevens van de NDFF blijkt dat de soorten franjestaart, gewone
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse
vleermuis en watervleermuis (alle §3.2 Wnb) voorkomen binnen 5 kilometer
van het plangebied.
In 2018 is er onderzoek gedaan (Vleut 2018) naar het gebruik van het
plangebied door vleermuizen. Hieruit bleek dat het plangebied gebruikt wordt
door gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis,
laatvlieger, baard/brandts vleermuis en vermoedelijk tweekleurige vleermuis
(§3.2 Wnb). Daarnaast is beoordeeld dat er:

 3 foerageergebieden voor de gewone dwergvleermuis en laatvlieger




aanwezig waren
1 foerageergebied voor de ruige dwergvleermuis aanwezig was
1 foerageergebied voor de rosse vleermuis aanwezig was
1 essentiële vliegroute voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger
aanwezig was
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Tijdens het veldbezoek zijn er twee bomen met holtes en twee bomen met
losse schors zijn aangetroffen in het noordelijk deel van het plangebied.
Overige zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen van zoogdieren
geregistreerd. Wel zijn er wissels bij de tunnel aan de noordoostzijde van het
plangebied, en in het centrum van het plangebied gevonden. Ook zijn er
sporen van wilde zwijnen aangetroffen nabij de tunnel in noordoosten van het
plangebied. Verder is het bekend dat er dassenburchten aanwezig zijn in het
noordoostelijke deel van het plangebied.
Uit gegevens van de NDFF blijkt dat binnen één kilometer afstand van het
plangebied de volgende soorten zijn waargenomen: algemene spits, woel- en
ware muizensoorten, eekhoorn, egel, haas, konijn, ree en vos (alle §3.3 Wnb).
Op een afstand van één tot twee kilometer van het plangebied zijn bunzing,
das, wezel en wild zwijn waargenomen (alle §3.3 Wnb). Op een afstand van
twee tot vijf kilometer van het plangebied zijn damhert, hermelijn, steenmarter
(alle §3.3 Wnb), bever en wolf (beide §3.2 Wnb) waargenomen.
Het plangebied is geschikt als leefgebied voor de algemene en ware
muizensoorten. Voor de eekhoorn zijn er grote bomen beschikbaar om een
nest te bouwen. Voor egel, damhert en ree biedt het plangebied een geschikte
afwisseling van bosgebieden en open vegetaties. Vossen gebruiken zeer
uiteenlopende habitats als leefgebied. Het habitat in het plangebied voldoet
aan de eisen van de vos. Konijn kan de bosgebieden aan de noordwestzijde
van het plangebied gebruiken als deel van zijn leefgebied. Hier heeft deze
soort de mogelijkheid graslanden ten noordwesten van het plangebied te
benutten. Van het wild zwijn zijn sporen aangetroffen binnen het plangebied.
Deze soort komt hier dus voor. Wezel, bunzing, hermelijn en steenmarter
gebruiken brede ruigtestroken als migratieroute. Deze zijn niet aanwezig
binnen het plangebied. Deze soorten kunnen in het plangebied worden
uitgesloten. Wolven leggen grote afstanden af per dag, waardoor de
aanwezigheid van de soort in het plangebied niet uit te sluiten valt. Bevers
benutten rivieren en beekjes. Deze zijn in het plangebied niet aanwezig.
Hazen gebruiken opener gebieden van grotere omvang dan de habitats die in
het plangebied aanwezig zijn.
Effectbeoordeling
Vleermuizen
Bij de uitvoering van de voorgenomen plannen worden geen bomen gekapt.
Verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen ondervinden geen negatieve
effecten ten gevolge van voorgenomen plannen. Mogelijk leiden de
werkzaamheden tijdelijk tot minder geschikt foerageergebied. In de directe
omgeving is echter voldoende alternatief foerageergebied aanwezig.
Uitvoering van werkzaamheden zonder daglicht of bij kunstlicht heeft mogelijk
negatieve effecten op het foeragerende vleermuizen en eventuele vliegroutes.
Uitvoering van de voorgenomen plannen leidt niet tot negatieve effecten op
vleermuizen, indien bij daglicht gewerkt wordt.
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Overige zoogdieren
Mogelijk dat door uitvoering van voorgenomen plannen het leefgebied van
algemene en ware muizen vernietigd wordt en individuen verstoord of gedood
worden.
Omdat geen bomen gekapt worden verdwijnen geen nestplaatsen van
eekhoorn. Uitvoering van voorgenomen plannen hebben geen negatieve
effecten op eekhoorn. Voor egel, damhert en ree wordt mogelijk door
uitvoering van voorgenomen plannen het foerageergebied tijdelijk minder
geschikt. In de omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig.
De voorgenomen plannen hebben geen negatieve effecten op egel, damhert
en ree.
Het plangebied is geschikt leefgebied voor vos. Door uitvoerig van
voorgenomen plannen wordt het leefgebied voor vos tijdelijk minder geschikt.
In de omgeving is voldoende alternatief leefgebied aanwezig. Uitvoering van
voorgenomen hebben geen negatieve effecten op het leefgebied van vos.
Konijn komt in het noordwestelijk gedeelte van het plangebied voor. In dit
gedeelte van het plangebied vinden geen werkzaamheden plaats. Uitvoering
van de voorgenomen plannen hebben geen negatief effect op konijn.
Het plangebied is onderdeel van het leefgebied van wild zwijn. Door uitvoering
van voorgenomenplannen wordt een deel van het leefgebied tijdelijk minder
geschikt. In de omgeving is voldoende alternatief leefgebied aanwezig.
Uitvoering van de voorgenomen plannen hebben geen negatief effect op wild
zwijn.
Mogelijk wordt het plangebied doorkruist door wolf. Door uitvoering van de
voorgenomen plannen wordt het plangebied tijdelijk minder geschikt. In de
omgeving zijn voldoende alternatieven aanwezig. Uitvoering van
voorgenomen hebben geen negatief effect op wolf.
Door uitvoering van de voorgenomen plannen wordt mogelijk vaste
voortplantings- en rustplaatsen van das verstoord. Beschadigen, vernielen of
verstoren van voortplantings- en rustplaatsen zijn een overtreding van de Wet
natuurbescherming. De voortplantings- en rustplaatsen van das bevinden zich
in het noordoostelijk gedeelte van het plangebied. In dit gedeelte van het
plangebied vinden geen werkzaamheden plaats.
Mitigerende maatregelen
Voor vleermuizen dient niet in de avond en bij kunstlicht gewerkt te worden.
Voor algemene en ware muizensoorten geldt in de provincie Noord-Holland
een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Bij
uitvoering van voorgenomen plannen dient rekening gehouden te worden met
de Algemene zorgplicht. Om het verwonden van dieren te voorkomen kan bij
het verwijderen van de vegetatie één kant op worden gewerkt, zodat
aanwezige dieren kunnen vluchten.
Voor das dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden buiten de
kwetsbare periode (tussen begin juli tot december). Voorafgaand aan de
werkzaamheden dient een inventarisatie uitgevoerd te worden naar de
locaties van vaste voortplantings- en rustplaatsen en migratieroutes. Deze
locaties worden in het veld gemarkeerd zodat deze niet onverhoopt vernietigd
of beschadigd worden. Deze werkwijze wordt verder uitgeschreven en
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onderbouwd in een Ecologisch Werkprotocol. De
werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog.
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5

Conclusies

5.1

Beschermde gebieden
Het plangebied wordt omgeven door het NNN en ligt op 4,8 kilometer van het
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Negatieve effecten op Natura 2000-gebieden ten
gevolge van stikstofdepositie door uitvoering van werkzaamheden zijn enkel uit te
sluiten middels een AERIUS-berekening. Negatieve effecten op de wezenlijke
kenmerken en waarden van het NNN ten gevolge van externe werking door licht zijn
te voorkomen door te werken bij daglicht en geen gebruik te maken van kunstlicht.
Door externe werking van geluid treden tijdens uitvoering van de werkzaamheden
tijdelijk negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.

5.2

Beschermde soorten
In het plangebied komen mogelijk verschillende soorten voor die zijn beschermd onder
paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. Het is uit te sluiten dat in
het plangebied beschermde flora, vlinders, libellen, kevers, weekdieren en vissen
voorkomen. Wel geldt voor alle aanwezige soorten in het plangebied de algemene
zorgplicht, zie §1.4 van dit rapport. Tabel 1 geeft een overzicht van de mogelijk
aanwezige en aangetroffen beschermde soorten in de omgeving van het plangebied.
Soorten van paragraaf 3.1 van de Wet natuurbescherming
Indien de horst, centraal in het plangebied, gebruikt wordt door buizerd, sperwer of
wespendief (of mogelijk een andere vogelsoort met een jaarrond beschermd nest) kan
deze verlaten worden door verstoring wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden in
de periode februari tot augustus. Nesten van algemene broedvogels kunnen mogelijk
worden verstoord door uitvoering van de werkzaamheden.
Soorten van paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming
Door uitvoering van voorgenomen plannen op de zandvlaktes gaat geen geschikt
habitat voor zandhagedis verloren en worden geen individuen geschaad.
Uitvoering van werkzaamheden op tijdstippen zonder daglicht en bij gebruik van
kunstlicht kunnen verstorende negatieve effecten hebben op foeragerende
vleermuizen en het functioneren van vliegroutes.
Soorten van paragraaf 3.3 van de Wet natuurbescherming
Door uitvoering van voorgenomen plannen gaat mogelijk land- en
overwinteringsgebied van algemene en niet-kritische amfibieën verloren en worden
tijdens werkzaamheden mogelijk individuen verstoord en gedood.
Door uitvoering van voorgenomen plannen op de zandvlaktes gaat geen geschikt
habitat voor hazelworm verloren en worden geen individuen geschaad.
Mogelijk dat door uitvoering van voorgenomen plannen het leefgebied van algemene
en ware muizen vernietigd wordt en individuen verstoord of gedood worden.
Uitvoering van voorgenomen plannen hebben mogelijk negatieve effecten op het
functioneel leefgebied en voortplantings- en rustplaatsen van das door vernieling en
verstoring.
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Tabel 1. Mogelijk aanwezige en aangetroffen beschermde soorten in de omgeving van het plangebied
Soort(groep)

Bescherming

Functie

Mogelijk

Ontheffing

plangebied

effect

nodig

Maatregelen
Werken buiten

Vogels

§3.1 Wnb

Nee, mits

(nest niet

maatregelen

jaarrond

Nestgelegenheid

Ja

beschermd)

worden
uitgevoerd

de
broedperiode
en wanneer
geen
broedgeval
aanwezig is

Nee, mits

§3.1 Wnb
Vogels

(nest jaarrond

Nestgelegenheid

Ja

beschermd)
Algemeen
voorkomende

§3.3 Wnb

Werken buiten

worden

broedperiode

uitgevoerd
Land- en

amfibieën

maatregelen

overwinterings-

Nee,
Ja

habitat

algehele

-

vrijstelling
Werkzaamhed
Nee, mits

Zandhagedis en

§3.2 Wnb en

hazelworm

§3.3 Wnb

Leefgebied

Ja

maatregelen
worden
uitgevoerd

en,
rijbewegingen
en plaatsing
van materiaal
alleen op de
zandvlaktes

Algemene spits-,
woel- en ware

Nee,
§3.3 Wnb

Verblijfplaatsen

Ja

muizen

algehele

Nee, mits
Das

§3.3 Wnb

Voortplantingsen rustplaatsen

Ja

maatregelen
worden
uitgevoerd

5.3

-

vrijstelling
Markeren
locaties en
ontzien tijdens
werkzaamhed
en

Advies en aanbevelingen
Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen niet tot overtreding van de Wet
natuurbescherming leiden als voldaan wordt aan de volgende maatregelen:
 Uitsluiten van negatieve effecten op Natura 2000-gebieden ten gevolge van
stikstofdepositie middels een AERIUS-berekening.
 Werken bij daglicht en geen gebruik maken van kunstlicht.
 Werkzaamheden uitvoeren buiten de broedvogelperiode (tussen juli en
maart).
 Werkzaamheden uitvoeren tussen september en februari om verstoring van
de centraal in het plangebied gelegen horst te vermijden. Voorafgaand aan de
werkzaamheden de horst controleren op aanwezigheid en gebruik.
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5.4

Werkzaamheden uitvoeren buiten de overwinteringsperiode van
rugstreeppad.
Alleen werkzaamheden, rijbewegingen en plaatsing materiaal uitvoeren op de
zandvlaktes ter voorkoming van vernietiging van leefgebied en individuen van
zandhagedis en hazelworm.
Voorafgaand aan de werkzaamheden een check uitvoeren naar
voortplantings- en rustplaatsen en migratieroutes van das.
Werkzaamheden uitvoeren buiten de kwetsbare periode van das (tussen juli
en december).
Om het verwonden van dieren te voorkomen één kant op werken, zodat
aanwezige dieren kunnen vluchten.
De Algemene zorgplicht geldt altijd.
Vóór het uitvoeren van de werkzaamheden dient een Ecologische
Werkprotocol opgesteld te worden en de werkzaamheden worden begeleid
door een ecoloog.

Gevolgen voor (het tijdpad van) de voorgenomen plannen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kwetsbare periodes van de
mogelijk aanwezige beschermde soorten in het plangebied. Hierbij wordt uitgegaan
dat werkzaamheden, rijbewegingen en plaatsing van materiaal enkel plaats vinden op
de zandvlaktes. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de locaties van
voortplantings- en rustplaatsen van das gemarkeerd in het veld. Tevens dienen
werkzaamheden uitgevoerd te worden volgens een begeleidend Ecologisch
Werkprotocol.

Tabel 2. Overzicht van kwetsbare periodes (rood) van mogelijk aanwezige beschermde soorten in het plangebied

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

Sep

okt

nov

dec

Algemeen
voorkomende
broedvogels
Vogels met
jaarrond
beschermd
nest
Zandhagedis
en hazelworm
Das
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Bijlage 1 Wet- en regelgeving

Wet natuurbescherming
In Nederland is de bescherming van natuurwaarden sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet
natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden en
vervangt daarmee de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet. Daarnaast geldt
per provincie beleid voor de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd).
Soortbescherming
Op het gebied van soortbescherming is het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming dat geen
schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan;
het ‘nee, tenzij-principe’.
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn,
een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het
Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal
oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen
en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. De Wet natuurbescherming kent de
volgende drie categorieën beschermde soorten:
1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het
beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn;
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag
van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke
verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt;
3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven.
De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor
vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3)
gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten
minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven.
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie
criteria zijn voldaan:
 Er mag alleen van de verbodsbepalingen worden afgeweken als er geen andere bevredigende
oplossing voor de handeling mogelijk is;
 Er moet sprake zijn van een in de wet genoemd belang. De wet geeft voor de verschillende
beschermingsregimes aan wat die belangen zijn, zoals ruimtelijke ontwikkeling, volksgezondheid
of openbare veiligheid;
 Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de staat van instandhouding van de soort.
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal
handelingen is bovendien vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening
of een gedragscode.

Quickscan flora en fauna, Plan Huydecopseweg te Hilversum, Maart 2021

26

Tabel 1. Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten
Categorie 1 (§ 3.1 Wnb)

Categorie 2 (§ 3.2 Wnb)

Categorie 3 (§ 3.3 Wnb)

Art 3.1 lid 1

Art 3.5 lid 1

Art 3.10 lid 1a

Het is verboden in het wild levende

Het is verboden soorten in hun

Het is verboden soorten opzettelijk te

vogels opzettelijk te doden of te

natuurlijke verspreidingsgebied

doden of te vangen

vangen

opzettelijk te doden of te vangen

Art 3.1 lid 2

Art 3.5 lid 4

Art 3.10 lid 1b

Het is verboden opzettelijk nesten,

Het is verboden de

Het is verboden de vaste

rustplaatsen en eieren van vogels te

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

vernielen of te beschadigen, of nesten

van dieren te beschadigen of te

van dieren opzettelijk te beschadigen

van vogels weg te nemen

vernielen

of te vernielen

Art 3.1 lid 3

Art. 3.5 lid 3

-

Het is verboden eieren te rapen en

Het is verboden eieren van dieren in

deze onder zich te hebben

de natuur opzettelijk te vernielen of te
rapen

Art 3.1 lid 4 en lid 5

Art 3.5 lid 2

Het is verboden vogels opzettelijk te

Het is verboden dieren opzettelijk te

storen, tenzij de storing niet van

verstoren

-

wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort
-

Art 3.5 lid 5

Art 3.10 lid 1c

Het is verboden plantensoorten in hun

Het is verboden plantensoorten in hun

natuurlijke verspreidingsgebied

natuurlijke verspreidingsgebied

opzettelijk te plukken en te

opzettelijk te plukken en te

verzamelen, af te snijden, te

verzamelen, af te snijden, te

ontwortelen of te vernielen

ontwortelen of te vernielen

Zorgplicht
Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de Wet
natuurbescherming een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet
nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
Dit betekent dat voorafgaand aan handelingen inzichtelijk moet zijn welke natuurwaarden aanwezig
zijn, de kwetsbaarheid hiervan en de mogelijke gevolgen die de handeling hiervoor kan hebben. Bij de
uitvoering van de handelingen dienen negatieve gevolgen zoveel mogelijk te worden voorkomen, dan
wel beperkt of ongedaan te worden gemaakt. De zorgplicht is altijd van toepassing, ongeacht
vrijstelling of ontheffing.

Natura 2000 (bron: Rijksoverheid)
In 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet biedt een beschermingskader voor
de flora en fauna binnen de aangewezen beschermde gebieden, de zogenaamde Natura 2000gebieden en bijzondere nationale gebieden.
De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen
verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden
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zonder vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de
Natura 2000-gebieden. Dit gebeurt met de habitattoets.
De habitattoets bestaat uit drie onderdelen:
 oriëntatiefase (en vooroverleg);
 verslechterings- en verstoringstoets;
 passende beoordeling.
De oriëntatiefase maakt geen deel uit van de in de wet geregelde procedures. In de praktijk is deze
stap nodig. Gezamenlijk met het bevoegd gezag wordt bepaald of goedkeuring van het plan nodig is
en welke verdere procedure doorlopen moet worden. Afhankelijk van de kans en omvang van de
effecten op een Natura 2000-gebied bestaat de vervolgprocedure uit het uitvoeren van een
verslechterings- en verstoringstoets, een passende beoordeling of geen enkele toetsing.
Indien er geen kans is op negatieve effecten op een Natura 2000-gebied is geen goedkeuring voor de
plannen of het project nodig.
Als uit de oriëntatiefase is gebleken dat er kans is op significant negatieve effecten voor het Natura
2000-gebied, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Indien uit de passende
beoordeling blijkt dat er kans is op een significant negatief effect moet aan de volgende criteria worden
voldaan:
 er zijn geen alternatieve oplossingen voor het project die minder of geen negatieve effecten
hebben voor het Natura 2000-(deel)gebied;
 er is sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang;
 er is voorzien in compenserende maatregelen.
Alléén als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan goedkeuring worden verleend.
Indien uit de oriëntatiefase is gebleken dat er een kans is op (niet-significante) negatieve effecten,
dient een verslechterings- en verstoringstoets te worden uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt bepaald:
 of deze kans reëel is en
 of de verslechtering of verstoring aanvaardbaar is.

Natuurnetwerk Nederland / Ecologische hoofdstructuur (bron: Rijksoverheid)
Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)
heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen
natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer
gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. In grotere
natuurgebieden kunnen bovendien meer soorten planten en dieren leven.
Het doel van het afwegingskader Ecologische Hoofdstructuur is om de EHS als netwerk van
natuurgebieden te beschermen tegen negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen. Dat betekent niet
dat ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijvigheid, verboden zijn. Door het doorlopen van het
afwegingskader wordt vastgesteld of, en zo ja, onder welke voorwaarden een ontwikkeling in de
Ecologische Hoofdstructuur kan worden toegelaten.
De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats door het nee-tenzij-regime uit de
Nota Ruimte. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in de EHS met een negatief effect op de EHS in
principe niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken.
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De beleidsmatige basis voor het afwegingskader voor de Ecologische Hoofdstructuur is
de Nota Ruimte. Daarnaast hebben Rijk en provincies een beleidskader Spelregels EHS opgesteld.
Het beleidskader geeft een uitwerking, verduidelijking en aanscherping van de verschillende
onderdelen van het afwegingskader. De provincies laten de inhoud van de Spelregels EHS
doorwerken in het provinciaal ruimtelijk beleid.
De bescherming van de EHS gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het
beschermingsregime is onder de Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB Ruimte en werkt via
provinciale verordeningen.

Quickscan flora en fauna, Plan Huydecopseweg te Hilversum, Maart 2021

29

Bijlage 2 Bodemonderzoek

vastgesteld bestemmingsplan Huydecopersw eg 'Tussen de lanen'
team Advies

35

Bodemonderzoek in potentieel relevante gebieden
bij aansluiting op A27

Onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat (Opdrachtnummer
4300014637)
J. Sevink
R. Bronkhorst

20 september 2018
Sevink Consultancy, Baarn

De bodem van het plangebied Huydecopersweg, aansluiting op A27
J. Sevink
R. Bronkhorst
6 september 2018
1. Inleiding
Dit rapport betreft de resultaten van een bodemonderzoek van het plangebied
Huydecopersweg, aansluiting op A27, uitgevoerd in augustus 2018 in opdracht van
Rijkswaterstaat. Centrale vragen bij dit onderzoek waren wat de oorspronkelijke bodem van
dit gebied was, tot welke diepte deze bodem verstoord was en, bij verstoring, de kenmerken
van deze verstoring. De begrenzing van het onderzochte gebied werd afgestemd op de
verschillende scenario’s voor de in het plangebied aan te leggen calamiteitsberging, als
weergegeven in figuur 1. Een groot deel van het onderzochte gebied valt binnen het
provinciale aardkundig monument ‘Stuwwalgebieden van het Gooi’ (AW69).
Het plangebied ligt binnen het tracé van ‘Het Tienhovens kanaal’, een in de 19e eeuw
gestarte poging tot aanleg van een kanaal van Utrecht naar de Zuiderzee, via een
aansluiting op de Eem. In het Hilversumse stuwwalgebied is deze poging jammerlijk
mislukt, waarna de zandgronden binnen het tracé ten zuiden van Hilversum grotendeels zijn
ontgonnen ten behoeve van de landbouw. De geschiedenis is te volgen aan de hand van de
topografische kaarten, gepresenteerd in figuur 2. Uit de kaarten komt het beeld naar voren
van een complexe percelering en landbouwkundig gebruik, hetgeen bevestigd wordt door
documenten over deze geschiedenis, gepubliceerd door Meyer (1980).
Enige aanvullende boringen zijn uitgevoerd in aangrenzend gebied met als doel om vast te
stellen of ook buiten het plangebied sprake was van ontginning, vergraving en verstoring
van de bodem. Ook in binnen het tracé gelegen percelen, die in het zuiden en het noorden
grenzen aan het plangebied, zijn enige aanvullende boringen verricht. De bodem is primair
onderzocht middels met de hand uitgevoerde boringen. Daarnaast zijn waarnemingen
verricht in wanden, ontstaan bij de werkzaamheden voor het verwijderen van de bestaande
aansluitingswegen op de A27. Deze wanden gaven een goed beeld van de bodemopbouw
en voorkomende verstoringen. Eerder waren door Heijmans grondboringen uitgevoerd, die
echter niet meer dan informatie over humusgehalte, textuur en diepte tot grondwater gaven.
Bovendien lijkt geen informatie beschikbaar te zijn over de hoogteligging van het maaiveld
ter plekke van deze boringen.
In dit rapport wordt eerst onder 2) achtergrondinformatie gegeven over de bestaande kennis
van de geologie en bodem in het plangebied. Er zijn oude kaarten en enige publicaties met
informatie over het plangebied. Deze worden besproken onder 3). De onderzoeksopzet en
gehanteerde methoden worden besproken onder 4), gevolgd door de presentatie van de
resultaten (5). Het rapport wordt afgesloten met conclusies ten aanzien van de centrale
onderzoeksvragen (6).
In een bijlage worden enige opmerkingen gemaakt over hydrologische aspecten van het
gebied, die zijn gebaseerd op een interpretatie van de bodemfysische / hydrologische
kenmerken van de onderzochte bodems, alsook van de gegevens over de grondwaterstanden
in het gebied op basis van peilbuisgegevens en waarnemingen van Heijmans. Deze
opmerkingen vallen buiten de onderzoeksopdracht.
2

Figuur 1: Varianten van de geplande calamiteitenberging (a, b en c) en satellietbeeld van
het plangebied (d).
3

2. Bestaande kennis van geologie en bodem van het plangebied
Bronnen van informatie over de ondergrond, waarin relevante gegevens over het
plangebied te vinden zijn, zijn het PDOK (https://pdokviewer.pdok.nl) en Dinoloket
(https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen-betaversie). Veel globalere informatie is te
vinden in diverse vakpublicaties (zie bijv. de 1:50.000 bodemkaart, blad 32W), maar deze
zijn vanwege hun algemene karakter voor het onderzoek van het plangebied niet relevant.
Geologische informatie is te vinden in het Dinoloket, waarin boorgegevens zijn opgeslagen.
Uit de schaarse boringen in het plangebied blijkt dat de bovenzijde van het sedimentpakket
bestaat uit eolische zanden (dekzand) en het gestuwde preglaciaal pas op grotere diepte
(meerdere meters) voorkomt. De ondiepe zanden worden in het zuidwesten
gekarakteriseerd als fijn zandig, meer naar het noorden als matig grof. Deze textuur is
kenmerkend voor dekzanden, waarbij de oude dekzanden veelal enigszins fijner en lemiger
zijn. Geomorfologisch behoort het gebied tot de gordeldekzandwelvingen, geheel in lijn
met de aard van de ondergrond (dekzand).
Door Heijmans verrichte boringen (voor hun locatie, zie figuur 4 en voor de beschrijvingen
appendix 2) sluiten qua aard van de ondergrond zeer goed aan op de gegevens uit Dinoloket
en PDOK. Die ondergrond wordt beschreven als zeer fijn, matig siltig zand met af en toe
een enigszins grindhoudende laag. Dergelijke lagen zijn kenmerkend voor
dekzandpakketten (Allerød, Bølling en laag van Beuningen).
De dominante bodem wordt beschreven (PDOK) als een eenheid ‘Hn21 vergraven,
grondwatertrap VII’, d.w.z. dat het gehele gebied als vergraven wordt aangegeven.
(bodemkaart 1:50.000). De eenheid Hn21 betreft zogenaamde veldpodzolen. Deze
subgroep van bodems behoort tot de groep van hydropodzolgronden, die ontstaan onder
relatief slecht gedraineerde omstandigheden en zijn ontijzerd als gevolg van de slechte
drainage, die tot afvoer van ijzer tijdens het podzoleringsproces leidde. De podzol-B
horizont wordt gekenmerkt door accumulatie van disperse organische stof, tezamen met
enig aluminium (een Bh horizont). IJzer is dus uitgespoeld en een Bs horizont ontbreekt
(zie de Bakker en Schelling, 1989).
Het grondwater ligt vrij diep (grondwatertrap VII), hetgeen ook blijkt uit het
booronderzoek van Heijmans (grondwater op ca. 2 m beneden maaiveld of dieper). Ook de
gegevens van de enige peilbuis in het gebied (Dinoloket, B32A0567) wijzen op een
dergelijke vrij diepe ligging van het grondwater. Het is daarom de vraag of de kartering van
de bodems in het gebied als veldpodzol juist is. Immers, het is onwaarschijnlijk dat in het
verleden hoge grondwaterstanden voorkwamen.
3. Kaarten en landgebruik
Binnen het tracé van het Tienhovens kanaal bestaat de vegetatie buiten de voormalige
wegen en bijbehorende taluds vrijwel overal uit bos (zie figuur 1d). Alleen in het noorden
en in het zuiden van het plangebied komt open terrein voor met een grazige vegetatie. Aan
de westzijde wordt het begrensd door een vrij uitgestrekt heidegebied. Aan de oostzijde
komen een aantal rommelige bosrestanten voor, ingeklemd tussen de diverse wegen en
taluds.
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a) Kaart 1843

c) Kaart 1874

b) Kaart 1850

d) Kaart 1901

Figuur 2: Oude topografische kaarten van het plangebied, alle op dezelfde schaal.
Vanuit oude kaarten is de ontwikkeling van het gebied en haar landgebruik goed te
reconstrueren. Deze kaarten zijn alle op dezelfde schaal en met dezelfde oriëntatie
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weergegeven in fig. 2. De oudste kaart met het tracé van het Tienhovens kanaal dateert uit
1843 en op deze kaart is nog geen percelering zichtbaar (zie fig. 2a). De gronden zijn
kennelijk na 1843 tijdens de 2e heideverdeling van 1843 verkocht (Meyer, 1980). Op de
kaart van 1850 (fig. 2b) is al een percelering te zien. De kaart van 1874 (fig. 2c) toont een
boerderij en een uitgesproken percelering, wijzend op intensieve ontginning voor de
landbouw. Hetzelfde beeld is zichtbaar op de kaart van 1901 (fig. 2d). De kaart van 1901 is
geplot naast het huidige satellietbeeld (fig. 3). Van dit oorspronkelijke landbouwkundige
gebruik van het gebied is thans niets meer terug te vinden, met uitzondering van het
noordelijkste deel van het plangebied, waar een paardenrenbaan aanwezig is.
Citaat uit Meyer, 1980
“Het terrein was bij de veiling van de Domein-goederen door Perk namens de
Maatschappij gekocht. Op dit bedrijf van 20 bunder werd na verloop van tijd graan
verbouwd, varkens, schapen en koeien gefokt en aan bosbouw gedaan (dennen). Dat
plaggenbemesting ook voor dit bedrijf nog van belang was blijkt uit het feit dat er 2
bunder voor plaggensteken werd gebruikt. De boerderij stond bekend onder de naam
“Onderkamp” en is later uitgegroeid tot een redelijk renderend bedrijf.”

Figuur 3: Topografische kaart van 1901 en satellietbeeld (2018) op dezelfde schaal.
4. Methoden
4.1. Bodem
De bodem is onderzocht middels handboringen (Edelmanboor), waarnemingen aan wanden
en zeer beperkt labonderzoek (gloeien ter vaststelling van al dan niet opgetreden
ontijzering). De handboringen zijn in principe uitgevoerd volgens een raster met een
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maaswijdte van 40 m, in het veld uitgemeten met meterlint. De boorpunten zijn gemarkeerd
en later ingemeten met een DGPS. In figuur 4 worden de locaties van de boorpunten en
waarnemingen aan wanden weergegeven, alsook de boorpunten van het bodemonderzoek
door Heijmans. Tevens worden de subeenheden aangegeven, als gehanteerd bij de
bespreking van de resultaten.
Bij de boringen en waarnemingen aan wanden is vastgesteld of sprake was van verstoord
dan wel van in situ bodemmateriaal. Bij ‘in situ bodem’ is sprake van de natuurlijke
opeenvolging van bodemhorizonten, die kenmerkend is voor een podzolprofiel
(Ah/E/B2/B3/C), waarbij een meer of minder groot deel van de bovenzijde van het
bodemprofiel verdwenen kan zijn (voor een ongestoord profiel, zie fig. 5). Vanwege het
ontbreken van significante variatie in korrelgrootteverdeling van het materiaal is afgezien
van de registratie van deze korrelgrootteverdeling.
Verstoord bodemmateriaal kenmerkt zich door het voorkomen, als mengsel van brokken
van uiteenlopende grootte, van materiaal afkomstig uit verschillende bodemhorizonten
(bijv. E en B materiaal). De herkomst van de verschillende componenten is te herkennen
aan de kleur en structuur van het materiaal. Ook kan de natuurlijke opeenvolging zijn
omgekeerd, bijv. in plaats van een E horizont op een Bh, Bh materiaal op E materiaal. Tot
slot wordt verstoord materiaal vaak gekenmerkt door een mindere ontwikkeling van de
structuur (‘los materiaal’). Voorbeelden van ongestoorde bodem en van verstoord materiaal
worden gegeven in de figuren 6 en 7
De boorresultaten zijn vastgelegd in een Excelfile waarbij de in het kader beschreven
systematiek is gebruikt voor registratie van de profielkenmerken (Appendix 2).
Symbolen en begrippen gebruikt in de bodemprofielbeschrijvingen
I = In situ. Horizonten zijn:
Ah: donkere humeuze bovengrond
E:
uitspoelingshorizont met grijs zand
B2:
inspoelingshorizont (podzol B)
B3:
podzol B onderzijde met enige verkleuring, overgang tussen B2 en C
C:
geel – wit zand: moedermateriaal
V = Verstoord. Onderscheid op basis van dominante samenstelling/herkomst materiaal.
Dominante horizont wordt als 1e genoemd, indien relevant
De samenstelling van de verstoorde lagen wordt als volgt weergegeven:
E/B2/C = mengsel van verschillende horizonten in vergelijkbare delen
E+(B2/C) = mengsel van E-horizont materiaal en ondergeschikte hoeveelheden B2 en C
materiaal
Het onderscheid tussen hydropodzolgronden en xeropodzolgronden wordt in de
Nederlandse bodemclassificatie o.a. gebaseerd op het voorkomen van ijzerhuidjes rond de
korrels in en onder de podzol B (De Bakker en Schelling, 1989). De identificatie hiervan
wordt vaak bemoeilijkt door de aanwezigheid van bruine disperse organische stof, die de
typische kleur van ijzerhuiden kan maskeren. Een
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Figuur 4: Locaties van boringen en waarnemingen in wanden, als ook van de boorpunten
van Heijmans en subeenheden binnen het plangebied (1, 2, 3 en 4).

gangbare, simpele methode om vast te stellen of inderdaad sprake is van ijzerhuidjes rond
de korrels is gloeien aan de lucht tot een temperatuur, die zodanig hoog is dat de organische
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stof verdwijnt (oxidatie) en ijzer als ijzeroxide voorkomt. Een specifieke temperatuur wordt
niet genoemd, maar verhitting tot een temperatuur van boven de 500oC is voldoende en in
die gegloeide monsters toont ijzer zich door roodkleuring.
4.2. Coördinaten van waarnemingen en kaarten
Alle boringen en bestudeerde profielen in wanden zijn ingemeten met een Robotic Total
Station (RTS), gebruikmakend van Hybrid Positioning technologie. Via deze wijze worden
accurate DGPS metingen en optische positioneringen gecombineerd om op effectieve en
nauwkeurige wijze alle punten in te meten. In enkele gevallen ontbrak een betrouwbare
hoogtemeting door de aanwezigheid van dichte bebossing en de relaterende slechte
ontvangst van satellietsignalen. De ontbrekende hoogtegegevens zijn verkregen middels het
plotten van de locatie (X- en Y-coördinaten) in het AHN-3. De maximale fout
(betrouwbaarheid) van de verkregen coördinaten is in de orde van enkele centimeters. De
coördinaten van de boringen die door Heijmans zijn uitgevoerd, zijn verkregen door de
kaart met boringen accuraat te georefereren (d.w.z. het koppelen van de kaart aan bekende
coördinaten) en de Z-waardes te ontlenen aan het AHN.
Coördinaten en bodemwaarnemingen zijn vastgelegd in een uitgebreide Excelfile, die
gebruikt is voor het produceren van kaarten, waaronder een viertal volgende kaarten:
- dikte van de verstoorde laag (fig. 8)
- hoogteligging van het maaiveld bij verwijdering van de verstoorde laag, inclusief de
aard van de bovenste horizont van de ongestoorde bodem (fig. 9)
- geïnterpoleerd hoogtemodel met de dikte van de verstoring (fig. 10)
- geïnterpoleerd hoogtemodel met het niveau na verwijdering verstoring (fig. 11)
De figuren 10 en 11 zijn geproduceerd middels interpolatie, gebruikmakend van de
ArcGIS-tool Point to Raster. Bij het maken van deze hoogtemodellen is de randwal
gebruikt als buffer tussen het verstoorde deel en het gebied met een vrijwel intacte bodem.
5. Resultaten
5.1 In situ bodems en verstoorde bodems
In de wanden aan de zuidzijde van deelgebied 2 en van het ‘eiland’ tussen deelgebieden 2
en 3 waren de verschillende typen in situ en verstoorde bodems goed zichtbaar. Deze
worden kort beschreven mede aan de hand van foto’s van deze bodems.
Volledige ‘in situ’ bodem (fig. 5).
Bij waarnemingspunt A66 komt onder een laag opgebracht materiaal van ca. 60 cm en
bestaand uit een mengsel van vooral E horizont materiaal en enig Ah materiaal, een
volledig profiel voor. Het gaat bij het opgebrachte materiaal om een langgerekte wal,
parallel aan het pad en de greppel, die het tracé aan de westkant begrenzen. De ondergrond
is daarbij niet verstoord.
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Het profiel (A66) bestaat uit een zwak
ontwikkelde dunne Ah over een dikke E
horizont. Daaronder een donkere B2h
horizont en donkerbruine B2hs horizont,
overgaand in een door inspoelingsfibers
gekenmerkte B3 horizont. Het is een typische
haarpodzolgrond (xeropodzolen) in dekzand
met een relatief geringe dikte van het
bodemprofiel (ondiep voorkomen van de C
horizont). De resultaten van de gloeitest zijn
hiernaast zichtbaar (figuur 5) en laten zien
dat beneden de B2h horizont ijzer aanwezig
is. Het bewijs dat geen sprake is van een
veldpodzolgrond (hydropodzol). Ter
illustratie is ook van andere B3 horizonten
het gloeiresultaat toegevoegd.
De getoonde bodem is karakteristiek voor de
elders in boringen aangetroffen volledige in
situ bodems, zoals o.a. in de heide in het
westelijk deel van subgebied 2.
Figuur 5: Kleur na gloeien
van monsters.

_____
In situ

Bodemprofiel

Overzicht

Figuur 6: Volledige in situ bodem met laag opgebracht bodemmateriaal bij punt A66. De
grens tussen opgebracht en in situ materiaal wordt met _____ aangegeven.
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Verstoorde bodems en opgebrachte materialen (fig. 7 en 8)
In de figuren 7 en 8 worden voorbeelden gegeven van diverse verstoorde profielen en
opgebrachte materialen. In fig 7a (punt A60) is op de B3 een menglaag aanwezig, bestaand
uit grote brokken B2 en E. Daarop ligt een dikke laag uit voormalige E-horizont bestaand
humeus zand, met een beginnende podzol (herkenbare E en lichte Bh). Bij A54 (fig. 7b) is
van de oorspronkelijke bodem slechts de B3/C bewaard. Er op ligt een dominant uit B3
materiaal bestaande laag met enig E materiaal, met als grens een dunne laag met donkere,
zeer humeuze brokken. Op die B3-achtige laag weer een uit B2 en enig E materiaal
bestaande laag. Het geheel wordt afgedekt met dezelfde bovengrond als in A60.
In fig. 7c (punt A64) ligt een sterk verrommelde laag bestaande uit B2, E en enig B3
materiaal op een in situ B3. Bijzonder is dat op deze rommellaag een laag uit C materiaal
bestaand zand ligt, met op het grensvlak een zwaar ijzerpantser (zogenaamde placic
horizon). Deze moet ontstaan zijn na de ‘verrommeling’, maar voor de vorming van de
dikke Ap horizont die deze laag weer bedekt. In fig. 7d (bij A70) is een vergelijkbare Ap
horizont en daaronder een dun ijzerpantser te zien. Die liggen hier op een dikke Ah/Ap
horizont, op een door brokken B2 gekenmerkte menglaag en die weer op C-materiaal. Van
de oorspronkelijke podzol is hier zeer weinig bewaard.
In de profielen 7a-7d zijn nog redelijke delen van de oorspronkelijke podzol bewaard,
hetzij als rest van het in situ profiel, dan wel als brokken in de menglaag. Bij de bodems in
fig. 8 is de verstoring extremer, in dit geval neerkomend op een volledige ‘onthoofding’.
Van de podzol is weinig tot niets meer over en in de bovenliggende rommellaag komen nog
maar weinig brokken van podzolhorizonten voor. Wel is de Ah/Ap horizont hier goed
ontwikkeld en deze bevat veel resten van baksteen en ander met mest meekomend afval.
Een overzicht van een wand bij A70 wordt gegeven in fig. 8a; een profiel met vrijwel
alleen C materiaal en een paar brokken Bh in profiel 8b. Dit profiel illustreert dat de
verstoring zich niet beperkt tot ‘verrommeling’ van het podzolprofiel, maar ook gepaard
ging met complete verwijdering van bodemmateriaal, gevolgd door opbrengen van ander
materiaal. Dit laatste blijkt ook uit het in een aantal gevallen voorkomen van een meer dan
1 meter dikke verstoorde laag, die voor een belangrijk deel uit E materiaal bestaat. In
dergelijke situaties moet het materiaal van elders zijn aangevoerd (de oorspronkelijke
bodem bestond maar zeer ten dele uit E materiaal).
Tot slot, in alle profielen onder bos is ‘recente’ bodemvorming opgetreden, die blijkt uit het
voorkomen van een dikke strooisellaag, een goed herkenbare E horizont en aan de basis
daarvan een zwakke Bh horizont in het verstoorde bodemmateriaal. De mate van
ontwikkeling wijst op een vrij aanzienlijke periode van bodemvorming na aanplant van het
bos, in dit geval in het midden van de 19e eeuw.
Samenvattend:
- De oorspronkelijk bodem bestaat uit een duidelijke haarpodzol met goed ontwikkelde
Bs.
- Deze bodem kan zijn verstoord, waarbij de verstoorde laag uit een mengsel van
brokken van de oorspronkelijke bodem bestaat, die qua samenstelling redelijk overeen
komen met de samenstelling van die oorspronkelijke bovengrond.
- Echter, vaak is de grond duidelijk afgegraven en daarna opgehoogd met van elders
afkomstig bodemmateriaal (bijv. bij 8a).
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5.2 Resultaten boringen
De resultaten van de boringen worden besproken per deelgebied en aan de hand van een
viertal kaarten. De eerste kaart (fig. 9) betreft de dikte van de verstoorde laag, terwijl in de
2e kaart (fig. 10) de hoogteligging van de bovenzijde van de in situ bodem wordt gegeven
en de aard van deze bovenzijde. Via interpolatie verkregen kaarten worden gepresenteerd in
de figuren 11 en 12.
In deelgebied 1 is vrijwel overal een dikke verstoorde laag aanwezig, die ligt op de C van
de oorspronkelijke podzol. De hoogte van de bovenzijde is meestal rond 2.5 m + NAP of
daar beneden. Het betekent dat het plangebied-deel gekenmerkt wordt door diep verstoorde
bodems met een dikke laag verstoord materiaal (gem. 70-90 cm) op C-materiaal. Dat geldt
ook voor het buiten het plangebied gelegen bosperceel aan de zuidzijde, zij het dat hier de
B3 veelal nog bewaard is. Het enige afwijkende profiel ligt in de langgerekte wal tegen de
oostelijke begrenzing van het tracé, een situatie identiek aan die in deelgebied 2 (zie daar).
In deelgebied 2 kan onderscheid gemaakt worden tussen de westelijke randzone en
aangrenzende heide (en bos) met ongestoorde profielen en het centrale deel van het tracé,
waar een plaatselijk zelfs zeer dikke laag (tot 140 cm dik) verstoord materiaal aanwezig is,
die vrijwel overal op C-materiaal ligt. In die centrale zone is dus sprake van een zeer
omvangrijke en diepe verstoring en ophoging. De randzone heeft een interessante structuur,
met ten westen van de randweg in de heide complete profielen, die ook aangetroffen
worden in die randweg en onder de door een greppel van die randweg gescheiden wal (zie
overzicht, fig. 13). De wal is over aanzienlijke lengte begroeid met eikenhakhout (sterk
doorgegroeide stoven) en bestaat uit opgebracht materiaal over een ongestoord profiel (zie
ook A66).
Ook ten noorden van het plangebieddeel van deelgebied 2 (boringen A19, A20, A21, A22,
A23, A24, A25 en A28) komen relatief intacte bodemprofielen voor onder een dun dek
verstoord materiaal, met Ah, E of B2 als bovenste horizont van de in situ bodem.
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Figuur 9: Waargenomen dikte van de verstoorde laag in meters in boringen en
waarnemingen in wanden.
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Figuur 10: Hoogte van maaiveld bij verwijdering van verrommelde laag en bovenste
horizont van in situ bodem.
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Figuur 11: Dikte van de verstoorde laag op basis van interpolatie van de boorgegevens voor
het gebied ten oosten van de greppel/wal in deelgebied 2.
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Figuur 12: Hoogte van het oppervlak van de in situ bodem na verwijdering van de
verstoorde laag, op basis van interpolatie tussen de boorpunten.
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Figuur 13: Opeenvolging van randweg (groen), greppel (blauw) en randwal (bruin) van
links naar rechts, aan de noordwestzijde van het tracé. AHN-2 beeld.
Opvallend is de aanzienlijke variatie in hoogteligging van de top van de onverstoorde
bodem – in de orde van meer dan 1 meter, die niet alleen te verklaren is uit de wisselende
dikte van het verstoorde/opgebrachte pakket (variërend van 0 tot ca. 140 cm). Kennelijk
waren hier van nature al vrij aanzienlijke verschillen in hoogte. Dat geldt bijv. voor A23,
25 en 28, waarvan het oorspronkelijke oppervlak relatief laag moet hebben gelegen, maar
ook voor A45 en A52.
Deelgebied 3 bestaat uit enkele kleine bospercelen/-restanten met in het zuiden veelal diep
verstoorde profielen waarvan alleen de C horizont bewaard is, en een zeer lage ligging van
het oppervlak van de in situ bodem. Aan de noordzijde en tegen de weg ten westen van dit
deelgebied zitten echter redelijk complete profielen in vrij hoge ligging. Het gaat bij dit
deelgebied om enkele kleine resten van het oorspronkelijke bosgebied, die kennelijk zeer
wisselend door vergraving zijn verstoord. Het grootste deel is diep verstoord.
Deelgebied 4 bestaat uit een smalle strook grasland met losstaande bomen. De bodem is
systematisch en diep verstoord (70-95 cm) waarbij het grootste deel van de podzol is
verdwenen tot aan de B3 of C horizont.
De algemene trends blijken vooral uit de figuren 11 en 12. De dikte van de verstoorde laag
is vooral groot het centrale deel van het tracé, maar vertoont daarnaast variatie,
vermoedelijk in samenhang met de oorspronkelijke percelering en verschillen in
landgebruik (zie ook het kader over relatie tussen verstoring en historisch landgebruik).
Aan de NW zijde is de bodem niet verstoord en kan de randwal als grens van et verstoorde
gebied worden genomen. Overigens is de wal wel ontstaan door ophoging (en dus bestaat
die wal ten dele uit verstoord bodemmateriaal),maar de onderliggende bodem is niet
verstoord.
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Na verwijdering van de verstoorde laag zou een gebied ontstaan met een aanzienlijk reliëf,
blijkend uit figuur 12. De hoogteverschillen zouden kunnen oplopen tot meer dan 1m, met
laagste delen op 2.0 m + NAP of zelfs nog wat lager. Dat ligt dicht bij de door Heijmans
verondersteld ligging van het freatisch vlak en zou inhouden dat plaatselijk drasse plekken
zouden ontstaan. Dat de inschatting van de grondwaterstand door Heijmans als niet
betrouwbaar moet worden gekenschetst, wordt hieronder beschreven en toegelicht.

Relatie landgebruik-bodemverstoring
Er komen historisch gezien een paar interessante patronen naar voren op basis van de
diepte van verstoring, de absolute hoogte van de intacte bodem en de eerste onverstoorde
horizont.
1) Pre 1843 zal er geen enkele verstoring hebben plaatsgevonden. De vroegste kaart – niet
gedetailleerd – toont geen enkel spoor van bebouwing of verkaveling in het
onderzoeksgebied.
2) De Gooiland kaart uit 1843 toont de eerste verkaveling en laat zien dat de meest
noordelijke boringen precies in het verlengde van het geplande tracé liggen. Boringen
A19, A22, A26, A29, A33, A38, A43, A50, A55 en A59 liggen – zoals verwacht –
buiten die verkaveling en laten daarom een onverstoord beeld zien.
3) De 1850 kaart vertoont een gedetailleerder en interessanter beeld. Enkele van de vrij
onverstoorde plekken liggen namelijk in de "beboste" kavels en lijken daarom
gespaard te zijn van verstoringen.
4) In de kaart van 1901 verschijnt de boerderij. Boringen A07 en A08 (in een bosje achter
een asfaltstort ontstaan gedurende recente werkzaamheden) toonden een volledig
profiel; boring A09, net iets zuidelijker gelegen, was wel verstoord. A09 blijkt net in
een ander kavel te liggen, nabij de vroegere boerderij, en is daarom wel verstoord.
In de gevallen waar een boring met een intacte C nabij een boring met een intacte B2 ligt,
hebben we vrijwel altijd te maken met verschillende kavels. Zie bijv. de verstoorde delen
in het uiterste zuiden (A72 t/m A75, terwijl A76, A80 en A83 een intacte podzol
tonen). Al met al lijkt er een vrij duidelijke relatie te bestaan tussen specifieke kavels als
aangegeven op de oudere kaarten en de mate van verstoring.

5.3. Ligging grondwater
In de boringen van Heijmans wordt de diepteligging van het grondwater tamelijk standaard
aangegeven als rond 2 m beneden maaiveld. Wordt de hoogte van het maaiveld ter plekke
van deze boringen (als door ons bepaald uit het AHN-3) nader bekeken, dan blijkt dat de
variatie in NAP hoogte van het grondwater aanzienlijk is en in de orde van 1 m of zelfs
meer ligt. Zelfs op relatief korte afstanden van 60 meter kan de hoogte van het grondwater
tot wel 70 centimeter verschillen. De ondergrond bestaat uit dekzand en daaronder
vermoedelijk vrij grove fluvio-periglaciale afzettingen op stuwwalmateriaal. Dat binnen het
door Heijmans onderzochte gebied grote verschillen in de ligging van het freatische vlak
zouden optreden is gegeven deze geologie en het reliëf van het gebied onwaarschijnlijk.
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Figuur 14: Relatie tussen
hoogte freatisch vlak (Yas in m + NAP) en hoogte
maaiveld (X-as in m +
NAP) op basis van de
boorgegevens van
Heijmans.

Uit fig. 14, gebaseerd op de door Heijmans vermelde diepte tot grondwater en vanuit het
AHN afgeleide hoogte t.o.v. NAP, blijkt dat een zeer grote variatie zou optreden en
bovendien sprake is van een nogal chaotisch patroon. Gegeven deze feiten moet
geconcludeerd worden, dat het onwaarschijnlijk is dat de door Heijmans opgegeven
grondwaterstanden betrouwbaar zijn. Aangeraden wordt om de gegevens van de peilbuis
B32A0567 te hanteren als basis voor de verwachte grondwaterstand en haar fluctuaties in
het plangebied.
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6. Conclusies
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
1.

Met uitzondering van de westelijke wal en de aangrenzende randzone aan de westzijde
van het tracé van het Tienhovens kanaal en een paar ‘uitschieters’ (vooral in het NO) is
de bodem diep en grondig verstoord en wel tot de B3 of de C horizont van de
oorspronkelijke podzol. De er op liggende “rommellaag’ bestaat uit een qua
samenstelling wisselend mengsel van fragmenten van de oorspronkelijke
podzolbodem. Echter, vaak is de verrommeling gepaard gegaan met opbrengen van
bodemmateriaal dat van elders afkomstig is (vermoedelijk nabijgelegen percelen). Dat
leidt tot soms zeer dikke (>1 m) verrommelde lagen.

2.

Bij verwijdering van de ‘verstoorde laag’ ontstaat een landschap met uitgesproken
reliëf (ca. 1,5 m minimaal), dat niet alleen te danken is aan de variatie in dikte van de
verstoorde/verrommelde laag, maar ook aan het van oorsprong aanwezige reliëf. De
dikte van de verrommelde laag en de hoogteligging van de onverstoorde bovenkant
van de bodem zijn in kaarten weergegeven.

3.

Een groot deel van het plangebied valt binnen het provinciale aardkundig monument
‘Stuwwalgebieden van het Gooi’ (AW69). De huidige ongestoorde ‘restbodem’ in dit
deel bestaat uit een restant van het oorspronkelijk aanwezige pakket Jonger dekzand 2
en de daarin tijdens het Holoceen gevormde xeropodzolgrond. De podzolhorizonten
(Ah, E, B2 en B3) zijn slechts zelden bewaard. Uitzondering hierop vormt de
westelijke randzone van deelgebied 2, waar een zone met intacte bodems aanwezig is
(onder wegen en in aangrenzende wal).

4.

De verstoring heeft plaatsgevonden vanaf het midden van de 19e eeuw, ten tijde van de
ontginning van het gebied. Het verstoringsbeeld past in het voormalige
landgebruikspatroon, waarbij relatief weinig verstoorde gebieden samen lijken te
vallen met voormalige vroege bospercelen. Vooral de akkers en percelen behorend tot
een voormalige boerderij zijn over het algemeen diep verstoord. In naastgelegen
percelen kan de mate van verstoring daarom sterk verschillen. Vandaar ook de relatief
geringe verstoring in de noordelijke randzone van deelgebied 2.

5.

De bodems zijn zeer goed gedraineerd en grondwater is pas op grotere diepte aanwezig
(vermoedelijk > 2 m beneden maaiveld). Het bodemonderzoek door Heijmans geeft
een onbetrouwbaar beeld van de ligging van het freatisch vlak. De gegevens van
peilbuis B32A0567 (Dinoloket) kunnen hier uitsluitsel geven. Er is geen enkele
aanwijzing dat in het verleden de drainage slechter was en hydropodzolgronden
(veldpodzolen) gevormd zijn. Voor wat betreft het laatste: de kartering van de bodems
als vergraven Hn21 bodems op de bodemkaart 1:50.000 is onjuist. Het zijn (veelal
vergraven) haarpodzolen (xeropodzolgronden).
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Bijlage: Hydrologische aspecten
1. Grondwaterstanden in het gebied.
In het gebied zijn een tweetal grondwaterpeilbuizen , waarvan metingen bekend zijn. Deze
worden hieronder weer gegeven.
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De 1e buis levert duidelijk geen bruikbare data op, de 2e echter laat zien dat de gemiddelde
grondwaterstand (GG) ligt rond de 100 cm + NAP met enige fluctuaties. De gemiddelde
hoogste grondwaterstand (GHG) bedraagt ca. 150 cm + NAP. Dit betekent dat bij de
jaarlijkse kortdurende hoogste grondwaterstand (GHG) het peil gemiddeld op 150 cm +
NAP ligt. Het gemiddelde peil ligt echter duidelijk lager en de fluctuaties bedragen ca. 75
cm.
Een paar conclusies kunnen worden getrokken:
1. De ondergrond van het gebied bestaat uit goed doorlatende zanden en er is dus geen
enkele aanleiding om te veronderstellen dat het grondwaterpeil binnen het gebied ruimtelijk
sterk varieert. Integendeel, hoogteverschillen zullen zeer beperkt zijn. Dat blijkt ook uit de
andere (zeer incomplete) dataset: ook hier vergelijkbare fluctuaties (in de laatste
waarnemingsjaren).
2. De door het rapport met boorgegevens van Heijmans vermelde gegevens over de diepte
van de grondwaterstand kloppen niet.
3. De diepte van ontgronding waarbij regelmatig open water zal voorkomen ligt op ca. 100
cm. Bij verhoging van de grondwaterstand door a) verminderde onttrekking en b)
verhoogde seizoensneerslag is bij a) een verhoging van de GG met een overeenkomstige
hoogte, maar bij b) vermoedelijk nauwelijks een verhoging. Immers in het laatste geval zal
de piekhoogte toenemen, maar deze treedt slechts tijdelijk op en de gemiddelde waarde
(GG) wordt veel meer door andere factoren bepaald.
2. Invloed van calamiteitenberging
Wordt de GG bepaald door de gemiddelde grondwaterstand, die overeen zal komen met de
hoogte van het peil in een diep, open bekken (de calamiteitenberging), bij de relatie tussen
seizoensgebonden hoog grondwaterpeil en peilhoogte in het bekken, treedt een heel ander
verschijnsel op.
Grondwaterpeilfluctuaties hangen in sterke mate samen met de berging van infiltrerend
water in de bodem. Een peilfluctuatie van 75 cm (deze treedt globaal op) komt in termen
van hoeveelheid water overeen met (globaal) = 75 * 0,3 (volumepercentage met water
gevulde poriën) = een laag water van 22,5 cm. Moet dit in een open plas geborgen worden
dan stijgt het peil dus 22,5 cm en niet 75 cm. Dit komt er op neer dat een open plas zoals
een calamiteitenberging een sterke demping veroorzaakt van de GHG piek in de
omgeving. Bekend verschijnsel waarmee gerekend moet worden in de analyse van de
effecten van zo’n berging. Is die berging groot, dan is het effect natuurlijk ook groot.
Wat betekent dit:
a). Moet de calamiteitenberging functioneren bij incidentele hoge neerslag in de zomer, dan
is sprake van een combinatie van relatief laag grondwaterpeil – bij een bodem op 1 m zal
dit in die orde zijn – en tijdelijk hoog peil door de calamiteit. De bergingscapaciteit in de
‘open bak’ is groot – van ca. 1 m + NAP tot het maximale toegestane peil.
b). Is er sprake van langdurige regen en een piek in grondwaterpeil dan zal de stand van het
waterpeil in de ‘open bak’ hoger zijn, maar niet extreem – dempend karakter – waarbij de
berging voor een calamiteit minder zal zijn. Kans op een waterstand die belangrijk hoger is
dan 1 m lijkt niet groot.
c). Bij een serieuze calamiteit en volledige vulling van het bekken zal enige tijd water
vanuit het bekken in de ondergrond infiltreren en zal dit tot verhoging van
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grondwaterstanden in de omgeving leiden. Op basis van gegevens over doorlatendheid van
de ondergrond (is goed in te schatten op basis van bestaande gegevens) en van bestaande
hydrologische modellen voor dit gebied (regionaal model, o.a. gebruikt voor LWM-gebied)
moet goed zijn te berekenen wat het verloop van het grondwaterpeil in ruimte en tijd zal
zijn. Nu lijkt al duidelijk dat bij een ‘zomerse’ calamiteit ten opzichte van de huidige
situatie niet of nauwelijks sprake zal zijn van verhoging van de grondwaterstand buiten het
direct aanpalende gebied, vanwege dat dempende effect op de GHG van een open bekken.
Hoe dit ligt voor een calamiteit bij een hoge grondwaterstand is de vraag en behoeft nader
onderzoek (kans en potentiele effecten).
3. Doorlatendheid van de bodem
Voor het dekzand en de onderliggende formaties kunnen bekende waarden voor dergelijke
zanden worden gebruikt. Voor de bodem (de podzol) geldt dit echter niet. Podzol-B
horizonten kunnen slecht doorlatend zijn, o.a. blijkend uit de daardoor veroorzaakte
beperkte beworteling. Dit geldt ook voor de humuspodzol-B die in dit gebied aanwezig is.
Het betekent, dat waar de podzol aanwezig is (zie daarvoor de kaarten), de vegetatie
grotendeels wortelt in de boven de podzol-B horizont aanwezige bodem. Dat zal veelal de
Ah en E horizont zijn, maar bij podzolen met opgebracht materiaal ook in dit opgebracht
materiaal. Zie bijv. de wal aan de westzijde van het gebied.
De doorlatendheid van de podzol-B horizont is slecht en dat kan niet alleen waterstagnatie
op de podzol-B horizont veroorzaken bij infiltratie vanaf het oppervlak, maar bij een
verhoging van de grondwaterspiegel door zijdelingse infiltratie (vanuit een bekken met
hoge waterstand) ook tot remming van de stijging van het grondwaterpeil. Het effect zal
optreden bij een kortdurende stijging van het peil – die stijging wordt eveneens gedempt en
de mate waarin hangt af van de doorlatendheid.
Gegevens over doorlatendheden van dit soort horizonten zijn bekend van onderzoek in het
LWM gebied. Het rapport over dit onderzoek is toegevoegd. De gegevens kunnen gebruikt
worden bij modelmatige analyse van de effecten van een tijdelijk hogere waterstand in het
bekken op de grondwaterstand in bodems in het aangrenzende gebied.

25

Doorlaatbaarheidbepalingen podzol B Laarder Wasmeeren
L.H. Cammeraat, J. Sevink, M. Vlaming,
6 april 2008
1.

Inleiding

Onderdeel van de sanering van de Laarder Wasmeren is het herstel van venbodems, die in
het verleden vergraven zijn waarbij van de karakteristieke podzol de ondoorlatende podzolB horizont geheel of gedeeltelijk is verdwenen. Dat herstel komt neer op het aanbrengen
van een ondoorlatende laag en wel zodanig dat deze aansluit op de nog resterende,
stagnerende podzol-B horizont. In het bestek van de sanering wordt uitgegaan van
aanbrengen van een laag trisoplast, maar er zijn ook alternatieven zoals keileem of qua
doorlatendheid vergelijkbare lemige tot kleiige materialen.
Uitgangspunt is dat de doorlatendheid van de voor het herstel aan te brengen
stagnerende laag vergelijkbaar dient te zijn met de in situ podzol-B. Een probleem
hierbij is echter, dat geen verzadigde doorlatendheden van dit soort stagnerende podzolB horizonten bepaald zijn, noch betrouwbare waarden uit de literatuur af te leiden
waren. Vandaar dat recentelijk besloten is om een aantal in situ bepalingen van
verzadigde doorlatendheid uit te voeren. De resultaten kunnen dienen als basis voor de
selectie van toe te passen materiaal bij de dichting van de ‘gaten’.
Dat de verzadigde doorlatendheid bepaald is, hangt direct samen met het feit, dat uitgegaan
wordt van herstel van natte of zeer vochtige situaties, d.w.z. met water verzadigde bodems.
In die situatie is alleen de verzadigde doorlatendheid relevant.
2.

Bepaling verzadigde doorlatendheid.

Een zeer gangbare veldmethode is de zogenaamde dubbele ringinfiltrometer bepaling. Deze
ringinfiltrometer bestaat uit een tweetal open metalen cilinders die op de bodem worden
geplaatst. De metalen ringen worden met de onderkant voorzichtig in het bodemoppervlak
van het te meten substraat gedrukt (bijvoorbeeld een podzol-B), terwijl de bovenkant van
de ring open blijft. In de binnenste ring wordt water aangevoerd tot een constante hoogte
via een Mariott systeem; meestal is dit enkele centimeters water. Het water infiltreert in de
bodem en tegelijkertijd waarborgt het Mariott water aanvoersysteem dat de waterhoogte in
de binnenste ring constant blijft. Tegelijkertijd wordt de volumestroom water die infiltreert
gemeten uit de hoeveelheid water die infiltreert over de tijd van de proef nadat de
infiltratiesnelheid constant geworden is. De infiltratiesnelheid kan worden geregistreerd als
een volume infiltrerend water/tijd. De meetopstelling is weergegeven in figuur 1.
Via enig rekenwerk kan dit omgezet worden naar een verzadigde doorlatendheid,
uitgedrukt in cm/dag. Deze parameter wordt ook wel de Ksat genoemd. Voor de berekening
is gebruik gemaakt van de methode zoals beschreven in Wu et al., (1999) en wordt
verwezen naar de bijlage en de spreadsheet “doorlaatbaarheidberekening_ec.xls“ en de file
“infiltrometertest.pdf”
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Figuur 1: Proef opzet met dubbele ringinfiltrometer opstelling (links) met de Mariottbuis
(rechts)
De buitenste ring wordt eveneens ten dele gevuld met water, dat ook infiltreert. Dit water
beperkt het zijdelings wegstromen van water in de binnenste ring tot een verwaarloosbare
hoeveelheid, waardoor de infiltratie in de binnenste ring (bijna) verticaal verloopt en
inderdaad een goede benadering voor de Ksat vormt. Fouten in deze bepaling nemen toe
wanneer bijv. een goed doorlatende laag op een slecht doorlatende ligt en de ringen niet
tot in de slecht doorlatende laag zijn gedrukt. In dat geval treedt wel degelijk enige
zijdelingse wegvloeiing (lekkage) op, waardoor te hoge Ksat waarden worden gemeten.
Gemeten parameters zijn: waterhoogte in de binnenste ring, tijdsduur,
infiltratiehoeveelheid en snelheid. Hieruit is de verzadigde doorlatendheid berekend.
3. Onderzochte bodems
Om een zo representatief mogelijk beeld van de verzadigde doorlatendheid te krijgen zijn
een 8-tal bepalingen uitgevoerd. De bodems variëren van vrijwel intacte podzolen in de
lage delen van de oorspronkelijke vennen tot sterk getrunkeerde profielen (zonder E en
bovenzijde Bh). Dit is onmiddellijk zichtbaar in de gevonden waarden, nl. relatief snelle
infiltratie bij onvolledige profielen en traag bij complete profielen. De bepalingen zijn
telkens in duplo uitgevoerd. De gemaakte foto’s illustreren de verschillen in bodem, die
in het gebied voorkomen (zie foto’s).
4. Resultaten
De gemeten waarden zijn weergegeven in tabel 1. De laagste waarden werden gemeten in
de intacte podzolen en liggen globaal tussen de 1 en 4 cm/dag (2.5 ± 1.4 cm/dag; figuur 2),
hetgeen overeenkomt met in de literatuur vermelde waarden voor stagnerende podzolen.
Deze waarden betreffen de complete podzol uit de Vuilwaterplas (5) en een droge sterk
ontwikkelde podzol met intacte E (8). De andere droge volledige podzol (7) heeft een
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duidelijk hogere waarde, die toe te schrijven is aan een dikkere E en laterale wegzijging
door die E.
De verzadigde doorlatendheden van de podzolresten liggen duidelijk hoger, toe te schrijven
aan de afwezigheid van het bovenste, slecht doorlatende deel van de Bh horizont. Hier
liggen de waarden globaal tussen 10-20 cm/dag (13.5±5.8 cm/dag, figuur 2). Ook deze
waarden komen redelijk overeen met de in de literatuur genoemde waarden. Zie hiervoor
ook van den Akker, 2001 (DC1-121-7.pdf)
Tabel 1: Verzadigde doorlatendheden Laarder Wasmeren.
Proef # Locatie
1
2
3
4
5
6
7
8

Ksat Opmerking
cm/dag
deels verwijderde podzol B (kom vuilwaterplas)
20.0
goed
deels verwijderde podzol B (kom tussen Vuilwaterplas en Langewater)
8.9
goed
deels verwijderde podzol B (kom tussen Vuilwaterplas en Langewater)
11.5
goed
complete podzol B aan oppervlak (Grootwasmeer)
4.0
goed
complete podzol B aan oppervlak (Vuilwaterplas)
1.2
goed
complete podzol B aan oppervlak (Vuilwaterplas)
20.0
lekkage
E aan oppervlak met sterk ontwikkelde podzol B (droog gedeelte)
16.2
goed
E aan oppervlak met sterk ontwikkelde podzol B (droog gedeelte)
2.3
goed

Figuur 2: Gemiddelde en standaard deviatie van de doorlatendheden van de bodems met
een deels verwijderde podzol-B en een complete podzol-B.
In figuur 2 zijn de gemiddelde doorlatendheden weergegeven van de bodems met complete
podzol-B (proef 4, 5 en 8) en met deels verwijderde podzol-B (proef 1,2,3) alsmede de
standaard deviatie. Proef 6 en 7 zijn buiten deze berekening gehouden vanwege lekkage.
Uit figuur 2 kan tevens worden afgeleid dat de verzadigde doorlatendheden voor beide
bodemtypen significant verschillend zijn.
5. Conclusies
In het saneringsgebied Laarder Wasmeren is de verzadigde doorlatendheid van de bodem
op een aantal plaatsen gemeten. De bodem bestaat hier uit podzolen met complete podzol-
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B horizont en podzolen met deels verwijderde B-horizont . Voor beide bodemtypen, al dan
niet met een bovenliggende E horizont, zijn doorlatendheden vastgesteld met de dubbele
ring infiltrometer. De gemeten waarden komen goed overeen met waarden vermeld in
bestaande literatuur voor vergelijkbare bodemtypen. De podzol met complete B heeft een
verzadigde doorlatendheid van 2.5 ± 1.4 cm/dag en die met een deels verwijderde B heeft
een doorlatendheid van 13.5±5.8 cm/dag.
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1 Inleiding
Gemeente Hilversum heeft opdracht gegeven aan Spaans Watermanagement B.V. voor
het opstellen van een geohydrologisch advies in verband met de realisatie van
hemelwaterberging ter plaatse van de Huydecopersweg te Hilversum.
Een luchtfoto van de bestaande situatie is opgenomen in figuur 1, inclusief de locaties
van beschikbaar grondonderzoek uit het DINOLoket.
Figuur 1: Luchtfoto van het plangebied

In het onderhavige advies wordt ingegaan op het effect op de freatische
grondwaterstand ter plaatse van de omliggende woningen en gebouwen in extreme
situaties waarbij hemelwater tijdelijk op 1 tot 5 locaties wordt geborgen.
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2 Projectgegevens
2.1

Gegevens

Gebruik is o.a. gemaakt van de volgende gegevens:
 Informatie frequentie inzet hemelwaterberging, inclusief kaart, zonder kenmerk, van
de gemeente Hilversum, zie bijlage 1;
 Grondonderzoek uit het DINOloket, zie bijlage 2;
 Bemalingsadvies ten behoeve van de aanleg van een half open tunnel op de kruising
Soestdijkerstraatweg en Oostereind te Hilversum, van Spaans Watermanagement
B.V. met kenmerk PHS/8103 d.d. 19-8-2009.

2.2

Uitgangspunten

Voor de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Alleen het extra effect van het leeglopen van de hemelwaterberging bassins wordt
beschouwd op de omgeving.
 Maatgevende situatie is een neerslaggebeurtenis die eens in de 50 jaar voorkomt
(bron: Waternet), waarbij 5 hemelwaterberging bassins wordt gevuld met 85.000 m3
water tot een niveau van NAP + 3,0 m;
 Het bodemniveau van de waterbergingsbassins varieert tussen Nap + 1,0 m en NAP
+ 1,5 m.
Indien de uitgangspunten in onderhavig advies worden gewijzigd heeft dit belangrijke
consequenties voor het onderhavige advies.
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2.3 Bodemopbouw
Voor onderhavig geohydrologisch advies is gebruik gemaakt van grondonderzoek uit het
DINOLoket, alsmede informatie verkregen uit een pompproef uitgevoerd in 2009 ten
Noorden van de projectlocatie.
Ten behoeve van betreffende pompproef is een deepwell geplaatst en 50 m3/uur
onttrokken gedurende circa 3 weken. Hierbij zijn 12 peilbuizen geplaatst tot maximale
dieptes van NAP - 84 m. Op basis van uitgevoerde pompproef zijn met behulp van het
programma MLU de geohydrologische parameters door ons berekend.
Op basis van het grondonderzoek is de bodemopbouw geschematiseerd zoals
weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: Bodemopbouw
Diepte t.o.v.
NAP (m)

Grondsoort

Benaming

Geohydrologische
parameters(1)

+3à6

-37,8

Zand, matig
tot grof

Freatisch pakket

Kh = 20,0 m/dag
S = 0,15 (-)

-37,8

-40,0

Klei

Scheidende laag kleilenzen

c = 90 dagen

-40,0

-50,0

Zand, matig
tot grof

1e W.V.P.

KD = 320 m2/dag
S = 2,0*10-4 (-)

-50,0

-54,0

Klei, licht
grindig

Scheidende laag klei

c = 100 dagen

-54,0

-140,0

Zand, fijn tot
grof

2e W.V.P.

KD = 1720 m2/dag
S = 1,0 * 10-3 (-)

Klei

Geohydrologische basis

c = oneindig

-140,0

Toelichting bij tabel 1:
Kh
De doorlatendheid is het vermogen van de grond om vloeistof of gas door te laten.
c
de hydraulische weerstand (c) voor slecht doorlatende lagen
KD
Het doorlaatvermogen (kD) is een maat voor het vermogen van de grond om water door te laten.
S
De bergingscoëfficiënt (S) is een maat voor de verandering van de hoeveelheid water die
opgeslagen of afgestaan wordt in een watervoerende laag.
(1)
De geohydrologische parameters zijn geschat op basis van onderzoeken uit eigen archief en het
DINOLoket.

2.4 Grondwaterstanden
In de omgeving zijn diverse freatische peilbuizen opgenomen in het DINOloket, zie
bijlage 2. De freatische grondwaterstand varieert tussen NAP + 1,45 m en NAP + 0,40
m.
Conform opgave van de opdrachtgever wordt in onderhavig advies rekening gehouden
met een freatische grondwaterstand van NAP + 1,30 m.
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3 Grondwaterberekeningen
3.1

Grondslagen

De grondwaterberekeningen en bijbehorende verhogingen in de tijd zijn berekend met
behulp van het eindige elementen programma MicroFEM (zie bijlage 3).
Doel van het onderzoek is de verandering van de freatische grondwaterstand ten
gevolge van het leeglopen van de hemelwaterberging bassins.
Er zijn niet-stationaire berekeningen uitgevoerd in een model van 10 bij 10 kilometer.
Het referentieniveau van het model is NAP. Hierbij is geen rekening gehouden met een
neerslagoverschot, opdat alleen de EXTRA verhoging ten gevolge van het leeglopen
van de hemelwaterbergingsbassin wordt berekend.
Er zijn niet-stationaire berekeningen uitgevoerd met een duur van 29 dagen.
Het doorlaatvermogen van het bovenste deel van het freatisch pakket is ten behoeve
van de niet-stationaire berekeningen ingevoerd als:
KD1=20h1+756 met,
KD1
h1

= doorlaatvermogen freatisch pakket in m²/dag;
= grondwaterstand freatisch pakket in m t.o.v. NAP.

De freatische bergingscoëfficiënt in het grondwatermodel bedraagt 0,15 (-). De randen
van het model zijn gefixeerd op betreffende initiële grondwaterstand.

3.2

Modelberekeningen

De modelberekeningen zijn opgenomen in bijlage 3. Uitgaande van weerstand van 2
dagen tussen de waterberging en onderliggende watervoerend pakket is berekend dat
een waterbergingsbassin in 4 dagen leegloopt. Dit betreft de situatie aan het begin van
de gebruiksfase en is maatgevend voor onderzoek naar effect op de omgeving.
In de loop der jaren zal afzetting van sediment zorgen voor meer weerstand met als
gevolg dat het langer duurt voordat het waterbergingsbassin leegloopt, met als gevolg
dat de maximale stijging van de grondwaterstand kleiner wordt.
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4 Invloed van de hemelwaterbassins op de omgeving
4.1

Omliggende belendende woningen en gebouwen

In de directe nabijheid van de waterbergingsbassin liggen geen belendende woningen.
Ter plaatse van de Utrechtseweg wordt de dichtstbijzijnde belendende woningen
aangetroffen op 365 meter ten westen van waterbassin nummer 1.
Ter plaatse van de Bonairelaan wordt het eerste belendende gebouw aangetroffen op
225 m ten noordoosten van waterbassin 5.
Gemeten afstanden uit het grondwatermodel betreft de afstand tussen de rand van
hemwelwaterberging tot aan de belending.
De waterbergingsbassins worden met hemelwater gevuld, welke in het model in 4 dagen
leeglopen. De afvoer varieert hierbij tussen 4500 en 25000 m3 per dag naar
onderliggende watervoerende laag.
Ten gevolge van het leeglopen van de waterbergingsbassins wordt het freatische
watervoerende pakket gevoed met grondwater. Deze aanvulling van het grondwater
plant zich als een lopende golf voort in de ondergrond, zie bijlage 3.
In het grondwatermodel wordt ter plaatse van de dichtstbijzijnde belendende woningen
of gebouwen het verloop van de grondwaterstand in de tijd berekend vanaf het
leeglopen van de waterbergingsbassins, zie bijlage 3. Het resultaat van de MAXIMALE
verhoging van de grondwaterstand ter plaatse van de eerste maatgevende belendende
woningen of gebouwen is samengevat in tabel 2.
Tabel 2: Berekeningsresultaat stijging grondwaterstand op maatgevende locaties
Scenario

Locatie
belendende
Woning/gebouw
(maatgevend)

Maximale stijging
van de freatische
grondwaterstand

Duur

Herhalingsfrequentie(1)

1
15.000 m3 in bak 1

Utrechtseweg
121

0,04 m

6 dagen

1 à 2 jaar

2
30.000 m3 in bak 1 en 2

Utrechtseweg
121

0,04 m

6 dagen

10 jaar

3
85.000 m3 in bak 1 t/m 5

Bonairelaan 4

0,12 m

3 dagen

50 jaar

Toelichting bij tabel 2:
(1) Herhalingsfrequentie aangeleverd door de opdrachtgever gebaseerd op de
beschrijving watersysteem van Waternet.
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Ter plaatse van de overige woningen is tevens invloed op de freatische
grondwaterstand, echter is deze invloed in verband met een grotere afstand minder
groot.
Opgemerkt wordt dat genoemde verhoging van de freatische grondwaterstand alleen
wordt veroorzaakt ten gevolge van het leeglopen van de waterbergingsbassins. Hierbij is
verhoging van de natuurlijke grondwaterstand ten gevolge van neerslag niet
meegenomen.

4.2

Natuurwaarden en landbouw

De beïnvloeding van de grondwaterstand in het freatisch pakket is gering en van relatief
korte duur. Gezien het invloedsgebied van de infiltratie zal deze geen effecten hebben
op natuurwaarden en/of landbouw.

5 Advieskader
5.1

Basis voor het advies

Dit advies is gebaseerd op de door de opdrachtgever aangeleverde projectgegevens.
Wijziging van de uitgangspunten zal consequenties kunnen hebben voor het advies.

5.2

Betrouwbaarheid van de gebruikte rekenparameters

Een verantwoording van de gehanteerde uitgangsgrondwaterstanden en -stijghoogten,
de waarde van de toe te passen geohydrologische parameters en van overige
eigenschappen van grond en grondwater is gegeven in de betreffende paragrafen.
In bijna alle gevallen geldt dat nader onderzoek tot mogelijk andere, meer betrouwbare
keuzes kan leiden. Daar waar de betrouwbaarheid van de keuzes cruciaal is voor de
uitkomst van berekeningen, is dit in de betreffende paragrafen gesignaleerd en is nader
onderzoek voorgesteld. Daar waar dit niet is gebeurd, wordt dit binnen dit advieskader
niet noodzakelijk geacht maar is het evident dat nader onderzoek tot mogelijk andere,
meer betrouwbare keuzes kan leiden.
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6 Conclusie
De Gemeente Hilversum gaat een waterberging realiseren in de omgeving van de
Huydecopersweg te Hilversum. Vooralsnog is in overleg met Rijkswaterstaat en het
Goois Natuurreservaat gekozen voor vijf hemelwaterbergingsbassins met een totale
opslagcapaciteit van 85.000 m3 hemelwater.
In een gemiddelde situatie (scenario 1) loopt hierbij alleen het eerste zuidelijk gelegen
waterbergingsbassin vol met 15.000 m3 hemelwater. Deze situatie komt naar
verwachting eens in de 1 à 2 jaar voor.
In een zeer natte periode (scenario 2), die eens in de 10 jaar kan voorkomen, worden de
eerste 3 waterbergingsbassins gevuld met in totaal 30.000 à 40.000 m3 hemelwater.
In een extreem natte periode (scenario 3) met een herhalingsfrequentie van eens per 50
jaar zijn alle 5 waterbergingsbassins gevuld met in totaal 85.000 m3 hemelwater.
Het primaire doel van onderhavig geohydrologisch advies is onderzoek naar de invloed
van de freatische grondwaterstand ter plaatse van de belendende woonhuizen en
gebouwen als de waterbergingsbassins leeglopen.
De waterbergingsbassins worden allereerst in korte tijd gevuld met overtollig
hemelwater. In de periode hierna wordt het onderliggende freatische watervoerende
pakket gevoed vanuit de waterbergingsbassins. Deze voeding varieert tussen 4.500 en
25.000 m3 per dag afhankelijk van de herhalingsfrequentie van de neerslaggebeurtenis.
De extra voeding van het watervoerende pakket ter plaatse van de waterbergingsbassins plant zich als een lopende golf voort in de omgeving. Middels het eindige
elementenprogramma MicroFEM is de maximale stijging van de freatische
grondwaterstand ter plaatse van de dichtstbijzijnde belendingen berekend.
Voor zowel een herhalingsfrequentie van 1 jaar als 10 jaar is de maximaal te verwachten
verhoging van de grondwaterstand 0,04 m ter plaatse van de dichtstbijzijnde belending
aan de Utrechtseweg. Genoemde stijging houdt hierbij 6 dagen aan en is alleen het
extra effect van het leeglopen van de waterbergingsbassins.
Voor een herhalingsfrequentie van eens per 50 jaar is de maximaal te verwachten
verhoging van de grondwaterstand 0,12 m ter plaatse van de dichtstbijzijnde belending
aan de Bonairelaan 4. Genoemde stijging houdt hierbij 3 dagen aan en is alleen het
extra effect van het leeglopen van de waterbergingsbassins.
Geconcludeerd wordt dat het effect van het leeglopen van de waterbergingsbassins ter
plaatse van dichtstbijzijnde belendende woningen en gebouwen verwaarloosbaar is ten
opzichte van de ontwateringsdieptes voor neerslaggebeurtenissen met een
herhalingsfrequentie van eens per 10 jaar.
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Het effect tijdens een extreme situatie is waarneembaar ter plaatse van de Bonairelaan
4. Uitgaande van de een maaiveldhoogte van NAP + 3,4 m (bron: ahn.nl) en een
grondwaterstand van NAP + 1,3 m (bron gemeente Hilversum) bedraagt de
ontwateringsdiepte 2,1 m ter plaatse van de Bonairelaan 4.
Geconcludeerd wordt dat ten gevolge van het leeglopen van de waterbergingsbassins
ter plaatse van de dichtstbijzijnde belendende gebouw (Bonairelaan 4) de
ontwateringsdiepte gedurende 3 dagen met 6 % afneemt bij een herhalingsfrequentie
van eens per 50 jaar. Omdat genoemde afname van ontwateringsdiepte van korte duur
is wordt hierbij geen schade verwacht.

Spaans Watermanagement B.V.
19019-1 Geohydrologisch advies hemelwaterberging Huydecopersweg te Hilversum versie 1

Pagina 9 van 9

Bijlage 1
Tekening infiltratiebakken met toelichting

Gemeente Hilversum
Huydecopersweg
Effect infiltreren hemelwater op grondwaterstand
Frequentie inzet hemelwaterberging
In een gemiddelde situatie kan bak 1 onderlopen (15.000 m3). In een zeer natte periode, die eens in
de 10 jaar voor kan komen, zullen maximaal de eerste drie compartimenten vollopen (max 30.00040.000 m3). In een extreem natte periode, eens in de 50 jaar, zal de gehele berging zich vullen
(85.000 m3). (Bron: beschrijving watersysteem – Waternet, omgerekend naar nieuwe ontwerp)
Als gevolg van infiltratie stijgt het peil in de waterberging circa 1,5 meter. Bodemhoogte van de bakken
is 1,00 m+ NAP à 1,50 m+NAP. De bakken worden gevuld tot 3 m+NAP.
Scenario’s:
1. 15000 m3 in bak 1
2. 30000 m3 in bak 1 + 2
3. 85000 m3 bak 1 t/m 5
Uitgaan van een gemiddelde grondwaterstand van 1,30 m+NAP

Bijlage 2
Grondonderzoek

Locatie peilbuis B32A1755

Verloop van de freatische grondwaterstand in het projectgebied

Sondering S32A00010 projectgebied
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Bijlage 3
Berekeningen grondwatermodel MicroFEM

Initiële grondWaterstand:
NAP + 1,30 m.
Waterberging:
BAK 1 van
15.000 m3.
Niet stationaire
Berekening na
29 dagen.
Gridgrootte:
100 bij 100 m.
Blauwe pijl:
Eerste belending p.
Max verhoging bij
1e belending:
0,04 m op t=8
dagen

Verloop van de freatische grondwaterstand
tijdens vullen en legen van bak 1 (15.000 m3)

Initiële grondWaterstand:
NAP + 1,30 m.
Waterberging:
BAK 1+2 van
30.000 m3.
Niet stationaire
Berekening na
29 dagen.
Gridgrootte:
100 bij 100 m.
Blauwe pijl:
Eerste belending p.
Max verhoging bij
1e belending:
0,04 m op t=8
Dagen.

Verloop van de freatische grondwaterstand tijdens
vullen en legen van bak 1 en 2 (30.000 m3)

Initiële grondWaterstand:
NAP + 1,30 m.
Waterberging:
BAK 1 t/m 5 van
85.000 m3.
Niet stationaire
Berekening na
29 dagen.
Gridgrootte:
100 bij 100 m.
Witte pijl:
Eerste belending p.
Max verhoging bij
1e belending:
0,12 m op t=6
Dagen.

Verloop van de freatische grondwaterstand tijdens
vullen en legen van bak 1 t/m 5 (85.000 m3)

Bijlage 4 Onderzoek Stikstof

vastgesteld bestemmingsplan Huydecopersw eg 'Tussen de lanen'
team Advies
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Bijlage 1 AERIUS-berekening

Stikstofdepositie onderzoek
Natuur- en landschapsplan Huydecopersweg
projectnummer 0455935.100
25 mei 2021 revisie 0.0
Gemeente Hilversum

1

Inleiding

1.1

Aanleiding
De gemeente Hilversum is voornemens om het gebied Laapersheide, ten zuidoosten van
Hilversum, te vergroten tot aan de snelweg A27. Na de reconstructie van de A27, komt het
gebied aan de rand van de bebouwde kom van Hilversum beschikbaar voor natuur
natuurontwikkeling. In het Natuur- en Landschapsplan Huydecopersweg (hierna: Plan
Huydecoper) wordt het natuurgebied uitgebreid tot aan de snelweg A27, waarbij zowel groene
natuur wordt aangeplant, als vijvers worden aangelegd. De vijvers worden ingezet als
waterberging voor de opslag en infiltratie van hemelwater uit Hilversum-oost. In onderstaande
figuur is de planlocatie (binnen rode omranding) weergegeven.

Figuur 1.1: Locatie Plan Huydecoper (bron: streetsmart.cyclomedia.nl).

De realisatiefase van Plan Huydecoper heeft invloed op de emissie van de voor stikstofdepositie
relevante stoffen stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), wat in potentie leidt tot
stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Dit kan verzuring
en vermesting in deze gebieden tot gevolg hebben. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden
met voor stikstof gevoelige habitattypen betreffen Oostelijke Vechtplassen op een afstand van
circa 3,6 kilometer van het gebied en Naardermeer op een afstand van circa 8 kilometer. Beide
gebieden zijn gelegen ten westen van het plangebied.
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Het effect van de voorgenomen tijdelijke activiteit op stikstofdepositie is onderzocht middels een
stikstofdepositie berekening in het rekeninstrument AERIUS Calculator (versie 2020).

1.2

Leeswijzer
De opbouw van deze rapportage is als volgt:
 Hoofdstuk 2: het wettelijk kader;
 Hoofdstuk 3: beschrijving van de uitgangspunten met betrekking tot de modellering van
de realisatiefase van Plan Huydecoper;
 Hoofdstuk 4: toelichting van het resultaat inclusief conclusie;
 Bijlage.
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2

Wettelijk kader
Binnen de Europese Unie zijn de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en
waardevolle soorten en habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000gebieden moeten samen een Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de
biodiversiteit te keren.
De juridische basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die in Nederland
zijn vertaald in de Wet natuurbescherming (Wnb). Per gebied zijn voor de soorten en
habitattypen instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings/verbeteringsdoelstellingen zijn. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de
gevolgen voor deze instandhoudingsdoelstellingen. Voor projecten geldt een vergunningsplicht
als het project significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben.
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het beoordelingsregime
zoals gebruikt ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer van toepassing.
Vanaf die datum moet voor ieder project worden beoordeeld of er sprake kan zijn van
significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied. De eerste beoordeling voor wat betreft het
aspect stikstofdepositie vindt plaats door middel van een berekening met het rekenmodel
AERIUS Calculator.
Om vergunningverlening weer op gang te krijgen voor projecten waarbij mogelijk sprake is van
significante gevolgen op Natura 2000-gebieden hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies op 13 december 2019 beleidsregels vastgesteld (later
aangepast op 26 juni 2020). Er is mogelijk sprake van significante gevolgen voor Natura 2000gebieden wanneer uit een eerste berekening in AERIUS een bijdrage van meer dan 0,00
mol/ha/jaar volgt.
Als sprake is van een hogere depositiewaarde, dan kunnen verschillende stappen ondernomen
worden. Het gaat hierbij om 1) het bijstellen van de invoergegevens, 2) intern salderen, 3)
ecologische voortoets en, indien significante gevolgen op basis daarvan niet kunnen worden
uitgesloten: het uitvoeren van een passende beoordeling met daarin een ecologische
beoordeling en/of het instellen van mitigerende maatregelen en/of extern salderen. Een laatste
oplossing, die in specifieke situaties gekozen kan worden als de vorige opties geen soelaas bieden
is 4) de zogenoemde ADC-toets.
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Uitgangspunten AERIUS berekening
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten met betrekking tot de modellering van de
stikstofemissiebronnen ten behoeve van de realisatiefase beschreven. De berekening is
uitgevoerd in AERIUS Calculator versie 2020. Voor het rekenjaar is 2021 aangehouden.
Als gevolg van de realisatiefase is er sprake van emissies van NOX en NH3 naar de lucht. De
volgende emissiebronnen zijn te onderscheiden:
 vervoersbewegingen van motorvoertuigen;
 stilstaande vrachtvoertuigen van het lossen van materiaal en materieel;
 mobiele werktuigen.
De realisatiefase is tijdelijk en vindt plaats gedurende één jaar.

3.1

Vervoersbewegingen
Als gevolg van de realisatiefase vinden vervoersbewegingen naar de locatie plaats. In
onderstaande tabel zijn de vervoersaantallen en -bewegingen per type motorvoertuig
weergegeven.
Uitgangspunt is dat er tussen de 35 en 36 personenauto’s per dag het plangebied bezoeken
tijdens de realisatiefase.
Tabel 3.1: Vervoersaantallen en -bewegingen ten behoeve van de realisatiefase
Voertuigen

Voertuigbewegingen

[aantal/jaar]

[aantal/jaar]

Grondwerk in het terrein
Zwaar vrachtverkeer

110

220

5.500

11.000

40

80

1

2

Zwaar vrachtverkeer

50

100

Totaal licht verkeer

2.825

5.650

Totaal zwaar vrachtverkeer

5.701

11.402

Grond afvoeren
Zwaar vrachtverkeer
Aanleg fietspaden
Zwaar vrachtverkeer
Dieplader
Zwaar vrachtverkeer
Buffer

De vervoersbewegingen zijn gemodelleerd als lijnbron (sector ‘Wegverkeer’). Aangenomen is dat
de motorvoertuigen vanaf het terrein via de Diependaalselaan naar de A27 rijden.
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De verkeersbewegingen zijn meegenomen tot de opgang naar de A27. Uitgangspunt is dat het
verkeer hier is opgenomen in het ‘heersende verkeersbeeld’. Voor deze verkeersbewegingen is in
AERIUS het wegtype ‘Buitenwegen’ aangehouden.
Voor de vervoersbewegingen op het terrein is het wegtype ‘Binnen bebouwde kom’
aangehouden, met 100% stagnatie. Hiermee komen de emissiefactoren overeen met het
snelheidstype ‘stagnerend stadsverkeer’, wat leidt tot een berekening met de hoogste
emissiefactoren. Hierdoor wordt rekening gehouden met het manoeuvreren van het verkeer op
het terrein.

3.2

Stilstaande vrachtvoertuigen met stationair draaiende motor
In het model is tevens rekening gehouden met de emissie van stilstaande vrachtvoertuigen met
een draaiende motor. Tijdens het laden en lossen van materiaal en materiaal staat de motor van
de vrachtvoertuigen uit, aangezien het laden en lossen veelal gebeurt met behulp van een
mobiele kraan. Er is enkel sprake van emissies van stilstaande vrachtvoertuigen tijdens de aanleg
van de riolering. De totale emissieduur van de stilstaande vrachtvoertuigen is circa 4 uur en circa
40 uur van de dieplader. Op jaarbasis is er sprake van een emissieduur van 44 uur.
De emissie van de stationair draaiende vrachtvoertuigen is gemodelleerd middels een puntbron.
Deze is, worst-case, aan de westelijke grens van het plangebied geplaatst, aangezien hier de
afstand tot de dichtbij gelegen Natura 2000-gebieden het kleinste is. De emissies zijn bepaald in
AERIUS in de module ‘Mobiele werktuigen’, met behulp van de ‘Eigen specificatie’ en rekentool
(berekening op basis van draaiuren). Er is gerekend met de emissiefactoren voor een dumper
met een vermogen van 320 kW en een bouwjaar vanaf 2011 (overeenkomende Euronorm V,
bouwjaar 2008 – 2013). Het vermogen is aangepast naar 300 kW en de belasting naar 15%.
AERIUS berekent dan een NOx-emissie van 5,94 kg/jaar en een NH3-emissie < 1 kg/jaar.
Voor de uitstoothoogte en spreiding is 2,5 m aangehouden en voor de warmte-inhoud 0 MW
(defaultwaardes voor wegverkeer).

3.3

Mobiele werktuigen
Tijdens de realisatiefase worden verschillende werktuigen ingezet. In onderstaande tabel is een
overzicht opgenomen van de in te zetten mobiele werktuigen gedurende de verschillende
werkzaamheden.
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Tabel 3.2: Inschatting inzet materieel
Activiteit

Mobiel werktuig

Inzet

Grondwerk in het terrein
Grond ontgraven en zeven

Rupskraan

46 uur

Mobiele kraan (t.b.v. laden zeef)

1 week, 40 uur

Dumper

1 week, 40 uur

Zeefinstallatie

1 week, 40 uur

Puin/verontreiniging afvoeren

Mobiele kraan (t.b.v. laden vrachtwagens)

1 week, 40 uur

Grond verwerken in terrein

Mobiele kraan (t.b.v. laden dumper)

1 week, 40 uur

Dumper

1 week, 40 uur

Rupskraan

1 week, 40 uur

Rupskraan

1 week, 40 uur

Teelaarde/bosgrond leveren en
verwerken

Grond afvoeren
Grondverzet

Rupskraan

275 uur

Aanleg riolering en overstorten
Verplaatsen materieel

Mobiele kraan

1 week, 40 uur

Aanleg fietspaden
Aanbrengen verharding

Laadschop

1 week, 40 uur

Mobiele kraan

1 week, 40 uur

Aanleg persleiding en aansluiting op Diependaal
Boren vanaf twee zijden

2 x boormachine

2 weken, 160 uur
(totaal 2 machines)

Lassen persleiding

Spiegellas apparaat (aangedreven middels
aggregaat)

N.v.t.

Grondverzet

Shovel

2 weken, 80 uur

Verplaatsen materiaal

Mobiele kraan

2 weken, 80 uur

Aandrijving spiegellas apparaat en
kleine apparaten

2 x dieselaggregaat

2 weken, 160 uur
(totaal 2 aggregaten)

Voor de modellering van de werkzaamheden van deze mobiele werktuigen is binnen AERIUS
gebruik gemaakt van de sector ‘Mobiele werktuigen’ en de specifieke sector ‘Bouw en industrie’.
Met de release van de AERIUS 2020 zijn de methodiek en emissiefactoren voor mobiele
werktuigen geactualiseerd. De huidige inzichten laten zien dat stationaire emissies van mobiele
werktuigen substantieel kunnen zijn. Derhalve wordt bij de nieuwe methodiek voor het
berekenen van de emissies van mobiele werktuigen onderscheid gemaakt tussen het
brandstofverbruik als gevolg van belasting en stationair draaien. Daarnaast wordt gerekend met
een NH3-emissie als gevolg van de nabehandeling van uitlaatgassen in moderne motoren.
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In AERIUS zijn verschillende NOx- en NH3-emissiefactoren voor verschillende mobiele werktuigen
opgenomen. De emissiefactoren zijn in gram/kWh en gelden voor belast draaien van de motor.
Voor stationair draaien (onbelast) gelden andere NOx-en NH3-emissiefactoren. Deze zijn niet
uitgesplitst per mobiel werktuigen, maar gelden voor een bepaalde vermogen categorie en
STAGE-klasse.
De NOx- en NH3-emissies van de mobiele werktuigen zijn handmatig berekend en ingevoerd in
AERIUS in de ‘eigen specificatie’ optie binnen de bronsector ‘Mobiele werktuigen’. Hierbij is
gebruik gemaakt van de emissiefactoren van het TNO Excelbestand1.
De emissies bij belasting en stationair draaien worden berekend met behulp van de volgende
formules2:
EMW = V * Be * G * EFW / 1.000
EMW
V
Be

=
=
=

G
EFW

=
=

Emissie bij belasting [kg/jaar]
Volle vermogen van het mobiele werktuig [kW]
Fractie van het volle vermogen van het mobiele werktuig dat daadwerkelijk
wordt gebruikt tijdens belasting
Aantal uren dat het mobiele werktuig wordt gebruikt [uren/jaar]
Emissiefactor tijdens belast draaien [gram/kWh]
ES = TS * EFS_Cl * Cl / 1.000

ES
TS
EFS_Cl

=
=
=

Cl

=

Emissie als gevolg van stationair draaien [kg/jaar]
Tijdsduur dat het mobiele werktuig stationair draait [uren/jaar]
Emissiefactor tijdens stationair draaien per cilinderinhoud [g/liter
cilinderinhoud/uur]
Cilinderinhoud van het mobiele werktuig (vermogen / 20) [liter]

Voor de emissies van de werktuigen is ervan uitgegaan dat de motoren voldoen aan STAGE klasse
IV (bouwjaar vanaf 2014). Voor de verdeling van de uren van het werktuig over belast en
stationair draaien wordt respectievelijk 70% en 30% aangehouden3. Behalve voor het aggregaat
en boormachine, aangezien voor dit type werktuigen kan worden aangenomen dat er geen
sprake is van stationaire draaiuren (100% belast draaien). De emissieberekening is weergegeven
in tabel 3.3 op de volgende pagina.
De mobiele werktuigen zijn gemodelleerd als een vlakbron over de locatie waarop deze zich
begeven. Het dieselaggregaat is gemodelleerd als puntbron. De standaard bronkenmerken voor
mobiele werktuigen in AERIUS zijn daarbij aangehouden.

1

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/mobiele-werktuigen-stage-klasse-categorie%C3%ABn/15-10-2020

2

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/emissieberekening-mobiele-werktuigen/15-10-2020

3

Voor de Klimaat- en Energieverkenning 2019 is door TNO uitgegaan van gemiddeld 30% van de tijd stationair draaien
(TNO, P12134). Mede hierom wordt voor het aantal uur stationair draaien 30% van de totale tijd dat een werktuig
aanwezig is aangehouden.
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Tabel 3.3: Mobiele werktuigen ten behoeve van de bouwfase
Werktuig

Emissiefactoren Stage
Klasse

Vermogen

Draaiuren Lastfactor Emissiefactor NOx
(belast)

Emissiefactor NH3
(belast)

Emissiefactor NOx
(onbelast)

Emissiefactor NH3
(onbelast)

Emissie
NOx

Emissie
NH3

[kW]

[uur]

[g/kWh]

[g/l/uur]

[g/l/uur]

[kg/jaar]

[kg/jaar]

[-]

[g/kWh]

Grondwerk in het terrein
Rupskraan

Graafmachines

IV

200

126

0,69

0,80

0,0024

10,00

0,0031

13,56

0,031

Mobiele kraan

Mobiele kranen IV

210

128

0,61

0,90

0,0024

10,00

0,0031

14,36

0,03

Dumper

Dumpers

IV

320

80

0,69

1,00

0,0028

10,00

0,0031

16,26

0,04

Zeefinstallatie1

Dumpers

IV

100

40

0,69

1,00

0,0028

10,00

0,0031

2,54

0,01

10,00

0,0031

55,48

0,13

10,00

0,0031

4,49

0,01

Grond afvoeren
Rupskraan

Graafmachines

IV

375

275

0,69

0,80

0,0024
Aanleg riolering en overstorten

Mobiele kraan

Mobiele kranen IV

210

40

0,61

0,90

0,0024
Aanleg fietspaden

Shovel

Laadschoppen
op banden

IV

200

40

0,55

0,90

0,0027

10,00

0,0031

3,97

0,01

Mobiele kraan

Mobiele kranen IV

210

40

0,61

0,90

0,0024

10,00

0,0031

4,49

0,01

Aanleg persleiding en aansluiting op gemaal Diependaal
Boormachine

Generatoren,
bouw

IV

210

160

0,61

0,90

0,0024

-

-

6,51

0,02

Shovel

Laadschoppen
op banden

IV

200

80

0,55

0,90

0,0027

10,00

0,0031

7,94

0,02

Mobiele kraan

Mobiele kranen IV

210

80

0,61

0,90

0,0024

10,00

0,0031

8,98

0,02

Diesel
aggregaat

Generatoren,
bouw

400

160

0,69

1,00

0,0028

-

-

44,34

0,12

2

IV

Gerekend is met de emissiefactoren die gelden voor belasting van een dumper van 320 kW, aangezien in AERIUS geen emissiefactoren voor een mobiele zeefinstallatie zijn opgenomen.
is met de emissiefactoren die gelden voor een generator van 100 kW, aangezien in AERIUS geen emissiefactoren zijn opgenomen voor boormachines.

1
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Resultaten en conclusie
Uit de berekening volgt dat er geen sprake is van een bijdrage in stikstofdepositie van meer dan
0,00 mol per hectare per jaar op een Natura 2000-gebied. De modellering en het resultaat is
vastgelegd in een PDF-bestand met het AERIUS kenmerk Rer7aJrXLfeM, welke is opgenomen in
bijlage 1 van deze rapportage.
Hiermee kunnen significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden als gevolg van de
realisatiefase van Plan Huydecoper worden uitgesloten en hoeft geen vergunning op grond van
de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd.
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Natuur- en landschapsplan Huydecopersweg
projectnummer 0455935.100
25 mei 2021 revisie 0.0
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Bijlage 1 AERIUS-berekening

Stikstofdepositie onderzoek
Natuur- en landschapsplan Huydecopersweg
projectnummer 0455935.100
25 mei 2021 revisie 0.0
Gemeente Hilversum

Bijlage 1 AERIUS-berekening
AERIUS kenmerk: Rer7aJrXLfeM

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Realisatiefase
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
Rer7aJrXLfeM (12 mei 2021)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Gemeente Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Plan Huydecopersweg

Rer7aJrXLfeM

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

12 mei 2021, 11:58

2021

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Situatie 1

NOx

272,31 kg/j

NH3

1,86 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Realisatiefase

Resultaten

Realisatiefase

Rer7aJrXLfeM (12 mei 2021)
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Resultaten

Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Resultaten

Bron
Sector

Realisatiefase

Emissie NH3

Emissie NOx

Vervoersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

39,47 kg/j

Verkeer op terrein
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

43,98 kg/j

Stationair draaiende vrachtwagen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

5,94 kg/j

Grondwerk
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

46,72 kg/j

Grond afvoeren
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

55,48 kg/j

Aanleg riolering
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

4,49 kg/j

Rer7aJrXLfeM (12 mei 2021)
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Resultaten

Bron
Sector

Resultaten

Realisatiefase

Emissie NH3

Emissie NOx

Aanleg fietspaden
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

8,46 kg/j

Aanleg persleiding
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

67,77 kg/j

Rer7aJrXLfeM (12 mei 2021)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Realisatiefase

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

11.402,0 / jaar NOx
NH3

38,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Licht verkeer

5.650,0 / jaar NOx
NH3

1,32 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Vervoersbewegingen
141801, 468890
39,47 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

Verkeer op terrein
141536, 468858
43,98 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

11.402,0 / jaar NOx
NH3

43,09 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Licht verkeer

5.650,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Realisatiefase

Emissie

Rer7aJrXLfeM (12 mei 2021)
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Resultaten

Naam

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

Stationair
draaiende
vrachtwagen

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

2,5

2,5

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Stationair draaiende
vrachtwagen
141330, 468440
5,94 kg/j
< 1 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx
NH3

Emissie

5,94 kg/j
< 1 kg/j

Grondwerk
141483, 468416
46,72 kg/j
< 1 kg/j

Voertuig

Omschrijving

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

AFW

Rupskraan

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

13,56 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Mobiele kraan

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

14,36 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Zeefinstallatie

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

2,54 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

16,26 kg/j
< 1 kg/j

Realisatiefase

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Rer7aJrXLfeM (12 mei 2021)
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

AFW

Rupskraan

4,0

4,0

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

Mobiele kraan

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

AFW

Realisatiefase

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,0 NOx
NH3

55,48 kg/j
< 1 kg/j

Aanleg riolering
141481, 468418
4,49 kg/j
< 1 kg/j

Uitstoot
hoogte (m)

Naam

Resultaten

Grond afvoeren
141482, 468419
55,48 kg/j
< 1 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,0 NOx
NH3

4,49 kg/j
< 1 kg/j

Aanleg fietspaden
141482, 468418
8,46 kg/j
< 1 kg/j

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Mobiele kraan

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

4,49 kg/j
< 1 kg/j

Laadschop

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

3,97 kg/j
< 1 kg/j
Rer7aJrXLfeM (12 mei 2021)
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Voertuig

Omschrijving

AFW

Aanleg persleiding
141481, 468417
67,77 kg/j
< 1 kg/j

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Boormachine

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

6,51 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Mobiele kraan

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

8,98 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Laadschop

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

7,94 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Dieselaggregaat

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

44,34 kg/j
< 1 kg/j

Realisatiefase

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Rer7aJrXLfeM (12 mei 2021)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20210209_2f032ce1a2
Database
versie 2020_20210209_2f032ce1a2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Realisatiefase

Rer7aJrXLfeM (12 mei 2021)
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De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de
geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is
niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde,
voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet
gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door
Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij
security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport
ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group
Antea Group is het thuis van 1500 trotse
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
elke dag aan een veilige, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
bij ons de allerbeste vakspecialisten van
Nederland, maar ook innovatieve
oplossingen op het gebied van data,
sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan
de ontwikkeling van infra, woonwijken of
waterwerken. Maar ook aan vraagstukken
rondom klimaatadaptatie, energietransitie
en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot
ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke
opgave brengen wij de juiste kennis aan
tafel. Wij denken kritisch mee en altijd
vanuit de mindset om samen voor het beste
resultaat te gaan. Op deze manier
anticiperen wij op de vragen van vandaag en
de oplossingen voor morgen. Al bijna 70
jaar.

Contactgegevens
Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.

Bijlage 5 Aerius

vastgesteld bestemmingsplan Huydecopersw eg 'Tussen de lanen'
team Advies

120

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Realisatiefase
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
Rer7aJrXLfeM (12 mei 2021)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Gemeente Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Plan Huydecopersweg

Rer7aJrXLfeM

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

12 mei 2021, 11:58

2021

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Situatie 1

NOx

272,31 kg/j

NH3

1,86 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Realisatiefase

Resultaten

Realisatiefase

Rer7aJrXLfeM (12 mei 2021)
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Resultaten

Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Resultaten

Bron
Sector

Realisatiefase

Emissie NH3

Emissie NOx

Vervoersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

39,47 kg/j

Verkeer op terrein
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

43,98 kg/j

Stationair draaiende vrachtwagen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

5,94 kg/j

Grondwerk
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

46,72 kg/j

Grond afvoeren
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

55,48 kg/j

Aanleg riolering
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

4,49 kg/j
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Resultaten

Bron
Sector

Resultaten

Realisatiefase

Emissie NH3

Emissie NOx

Aanleg fietspaden
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

8,46 kg/j

Aanleg persleiding
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

67,77 kg/j
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Realisatiefase

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

11.402,0 / jaar NOx
NH3

38,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Licht verkeer

5.650,0 / jaar NOx
NH3

1,32 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Vervoersbewegingen
141801, 468890
39,47 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

Verkeer op terrein
141536, 468858
43,98 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

11.402,0 / jaar NOx
NH3

43,09 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Licht verkeer

5.650,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Realisatiefase

Emissie
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Resultaten

Naam

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

Stationair
draaiende
vrachtwagen

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

2,5

2,5

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Stationair draaiende
vrachtwagen
141330, 468440
5,94 kg/j
< 1 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx
NH3

Emissie

5,94 kg/j
< 1 kg/j

Grondwerk
141483, 468416
46,72 kg/j
< 1 kg/j

Voertuig

Omschrijving

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

AFW

Rupskraan

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

13,56 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Mobiele kraan

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

14,36 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Zeefinstallatie

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

2,54 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Dumper

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

16,26 kg/j
< 1 kg/j

Realisatiefase

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

AFW

Rupskraan

4,0

4,0

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

Mobiele kraan

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

AFW

Realisatiefase

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,0 NOx
NH3

55,48 kg/j
< 1 kg/j

Aanleg riolering
141481, 468418
4,49 kg/j
< 1 kg/j

Uitstoot
hoogte (m)

Naam

Resultaten

Grond afvoeren
141482, 468419
55,48 kg/j
< 1 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,0 NOx
NH3

4,49 kg/j
< 1 kg/j

Aanleg fietspaden
141482, 468418
8,46 kg/j
< 1 kg/j

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Mobiele kraan

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

4,49 kg/j
< 1 kg/j

Laadschop

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

3,97 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Voertuig

Omschrijving

AFW

Aanleg persleiding
141481, 468417
67,77 kg/j
< 1 kg/j

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Boormachine

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

6,51 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Mobiele kraan

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

8,98 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Laadschop

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

7,94 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Dieselaggregaat

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

44,34 kg/j
< 1 kg/j

Realisatiefase

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20210209_2f032ce1a2
Database
versie 2020_20210209_2f032ce1a2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Realisatiefase
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1. Inleiding
1.1

Context

Na het afronden van de werkzaamheden aan de A27 is bij het gebied Laapersheide ruimte gekomen
om het natuurgebied te vergroten. Met de ontwikkeling van het Natuur- en landschapsplan
Huydecopersweg (hierna: Plan Huydecoper) wordt invulling gegeven aan de ‘compensatie natuur’
zoals in het project ‘herinrichting A27’ was voorzien. In het nieuwe plan wordt het natuurgebied
uitgebreid tot aan de snelweg A27, waarbij zowel nieuwe groene natuur wordt aangeplant, als vijvers
worden aangelegd. De vijvers liggen op het oude wegtracé en worden als
waterberging ingezet. De nieuwe inrichting is opgenomen in bijlage 3.
De nieuwe waterberging dient voor de opslag en infiltratie van hemelwater uit Hilversum-oost.
Voorheen werd het hemelwater uit Hilversum verpompt naar de Laarder Wasmeren. Deze zijn in 2006
gedempt en omgezet naar droge natuur (provincie). Met het plan Huydecoper wordt de infiltratie
hersteld. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de compensatie in het plan Huydecoper ook
opgenomen in haar Keur, en is ook betrokken bij dit plan. Voor de uitvoering van het gehele plan
Huydecoper is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Provincie Noord-Holland, het
Waterschap AGV, waterleidingbedrijf Vitens en de gemeente Hilversum.
Een onderdeel ‘waterberging’ in het plan Huydecoper bestaat uit de aanleg van 3 plassen
(waterbassins) en 2 vennen. De plassen doorsnijden het grondwaterniveau en zullen jaarrond
watervoerend zijn. De vennen liggen deels boven de grondwaterspiegel en kunnen tijdens droge
periodes droog vallen.
Via een persleiding wordt het hemelwater naar de waterberging aangevoerd. De persleiding loopt van
het gemaal Laapersveld naar de te realiseren waterberging. De benodigde ontgronding voor de
waterberging (plassen en vennen) vormt de scope van de vergunningaanvraag ontgrondingen.
Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling is onderdeel van deze vergunningaanvraag, waarmee het voor het
bevoegd gezag mogelijk moet zijn om een besluit te nemen omtrent de vraag of de aanleg van de
waterberging belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu.

1.2

Plaats van de vormvrije m.e.r.-beoordeling in de procedure

Wanneer een ontgronder geen milieutoets uitvoert in het kader van de omgevingsvergunning, is de
ontgronder verplicht tot het uitvoeren van een m.e.r. op basis van het Besluit milieueffectrapportage
(art. 7.2 WMb, art. 2 Besluit milieueffectrapportage). In onderdeel C en D van de bijlage van dit besluit
worden activiteiten met m.e.r.-(beoordelings)plicht individueel benoemd. In het kader van de
ontgrondingen betreft het onderdeel D16.1:
De ontginning dan wel wijziging of uitbreiding van de ontginning van steengroeven of
dagbouwmijnen, met inbegrip van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem. In
gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 12,5 hectare of
meer.
Voor gevallen die qua omvang onder de drempelwaarde van onderdeel D vallen geldt dat een toets
moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor
deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Aard, omvang en ligging zijn
begrippen die bij deze beoordeling centraal staan.
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1.3

Doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de vormvrije m.e.r.-beoordeling 'ontaardt' in een uitgebreid
onderzoek naar mogelijke milieugevolgen. Het doel is om een korte, bondige weergave van de
mogelijk te verwachten effecten weer te geven. In de voorliggende beoordeling wordt het onderzoek
dan ook zo compact mogelijk (maar wel volledig) gehouden als verantwoord is en kan tot twee
conclusies leiden:



belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling)
noodzakelijk;
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.

Hierbij is gebruik gemaakt van beschikbare kennis en ervaring binnen de betrokken organisaties. Een
inschatting van mogelijke gevolgen door experts is hierbij van grote waarde. De vormvrije m.e.r.beoordeling kan zodoende worden gebaseerd op 'expert opinions' zonder (model)berekeningen of
(veld)onderzoek. Met deze informatie kan het bevoegd gezag, provincie Noord-Holland, een
gemotiveerd oordeel geven over het afgeven van ontgrondingsvergunning voor de voorgenomen
activititeit.

Aanleg waterberging in plan Huydecoper - Vormvrije m.e.r.-beoordeling
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2. Voornemen
De voorgenomen activiteit betreft de aanleg van een 5-tal waterpartijen in het gebied Laapersheide.
Het gebied Laapersheide ligt aan de zuidoost kant van Hilversum tussen de Utrechtseweg, de
Diependaalselaan en de A27, zie figuur 2. Het gebied is een bosrijk gebied met enkele vennen en een
heide gebied.

Figuur 1 locatie van de waterbering

Figuur 2 ligging van het gebied laapersheide
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De oude afrit van de snelweg is afgegraven en is nu een zandoppervlak dat gemarkeerd wordt door de
teen van het voormalige zandlichaam. De grond ter plaatse is reeds in de jaren 70 verstoord en
bestaat uit het cunet van de voormalige op- en afrit naar de A27.
In de toekomstige situatie zijn 5 waterpartijen voorzien, afgebeeld in onderstaand figuur 3.

Plas 3

Plas 2

Ven 2

Plas 1

Ven 1

Figuur 3 ligging nieuwe waterpartijen

De waterpartijen volgen het talud van de voormalige op- en afrit. In bijlage 3 is een grotere tekening
en dwarsprofiel over de waterpartijen opgenomen.
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Het totale oppervlak dat met de inrichting van de waterpartijen gemoeid is omvat 73.624 m2 of 7,36
ha. De verdeling over de plassen is als volgt:
Waterpartij
Plas 1

Oppervlak (m2)

Ontgronding
(m3)

Gem. afgraving
(m)

25.380

14.797

6.650

9.903

0,6
1,5

Plas 2

13.645

30.477

2,2

Plas 3

17.385

36.802

2,1

Ven 1

6.215

11.409

1,8

Ven 2

4.349

8.214

1,9

Totaal

73.624

111.602

Plas 1 (buiten (zuid))
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3. Relatie van de activiteiten tot toetsingskader
Het bevoegd gezag neemt de beslissing of vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het
milieu kan hebben, een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen, waarbij de relevante
selectiecriteria in acht moeten worden genomen van de Europese richtlijn 2011/92/EU bijlage III (13
december 2011). Daarin wordt aangegeven dat bij de beoordeling van de activiteit aandacht dient te
worden besteed aan drie hoofdcriteria nl. 1) kenmerken van de activiteit, 2) plaats van de activiteit en
3) de potentiële effect van de activiteit. Per hoofdcriterium is een aantal subcriteria opgenomen die bij
de beoordeling van de activiteit bijzonder in overweging kan worden genomen. De lijst met
selectiecriteria is opgenomen in bijlage 1 (van dit rapport).
Er bestaan geen vereisten voor de diepgang van het onderzoek. Zo is het niet noodzakelijk om alle
thema's die gebruikelijk onderzocht worden in een milieueffectrapport in detail te beschouwen. Het
gaat bij een m.e.r.-beoordeling vooral om de milieuthema's die de grootste impact hebben op de
omgeving én om na te gaan of er (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.
Het is niet gebruikelijk om echt een diepgaand onderzoek uit te voeren.
In onderstaande tekst zijn voor de relevante kenmerken kort de situaties beschreven en getoetst per
in het Besluit m.e.r. opgenomen activiteit D16.1.

3.1

Kenmerken van de activiteit

D16.1: Winning van oppervlakte delfstoffen

Omvang van de ontgronding
De totale ontgronding betreft 111.602 m3 zand op een oppervlak van 73.624 m2. De ontgronding
heeft een gemiddelde diepte van ca 1,5 m wat resulteert in een bodemligging variërend van 0 tot 2 m
onder de gemiddelde grondwaterstand. Bij lage grondwaterstand vallen veel plassen droog. De
maaiveldverlaging door de ontgronding is dus beperkt.
Het totaal oppervlak van de ontgronding blijft ruim onder de grens van 12,5 ha zoals opgenomen in
onderdeel D van het Besluit m.e.r.

Cumulatie met andere projecten
Cumulatie met andere projecten treedt hier niet op. Er vinden geen andere ontgrondingen binnen dit
gebied plaats.

Productie van afvalstoffen
De ontgronding van het aanwezige zand leidt niet tot productie van afvalstoffen.

Verontreiniging en hinder
Tijdens de afgraving en inrichting van de waterpartijen zal lokaal extra geluid en stikstof worden
geproduceerd. Hiervoor zal indien nodig apart van deze ontgrondingenvergunning aparte
vergunningen in het kader van de Wnb en APV worden aangevraagd.
Na de aanleg vormen de waterpartijen een onderdeel van het natuur/recreatiegebied Laapersheide
en is geen sprake van verontreiniging of hinder door de uitgevoerde ontgronding.

3.2

Plaats van de activiteit
Bestaand grondgebruik
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De waterpartijen worden aangelegd aan de zuidoost kant van Hilversum tussen de Utrechtseweg, de
Diependaalselaan en de A27. Dit gebied is momenteel zeer beperkt toegankelijk en heeft zowel de
bestemming ‘Verkeer’. De waterpartijen worden gegraven binnen het gebied met bestemming
‘Verkeer’. Op dit perceel lag tot 2017 de op- en afrit van de A27 naar de Diependaalselaan. Het
natuurgebied om de op- en afrit was afgesloten voor publiek en vormde de barrière tussen het
natuurgebied ten westen van de spoorbaan en de rijksweg.
Het zandlichaam van de voormalige op- en afrit is afgegraven en vormt nu een zandvlakte.

Regeneratievermogen
Het zand dat wordt afgegraven kent geen regeneratief vermogen.

Natuurlijke milieu
Het gebied wordt omgezet tot natuurgebied waarbij de oorspronkelijke contouren in acht worden
genomen. De nattere ‘oksel’ in de stuwwal wordt weer nat en de natuur zal zich beter kunnen
ontwikkelen. De verwachting is dat met de ontwikkeling van dit gebied de natuurwaarden zullen
toenemen en het gebied de recreatieve mogelijkheden van het Laapeersveld zullen versterken.
Rondom het gebied zijn de Hilversumse wasmeren en heidegebied aanwezig. In bijlage 5 is het rapport
Natuur opgenomen. In dit gebied zijn geen beschermde diersoorten aanwezig, die de ontwikkeling in
de weg kunnen staan.

Wel kent het gebied een dubbelbestemming met ‘Waarde archeologie’ en ‘Waarde geomorfologie’.
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Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied zijn de oostelijke Vechtplassen welke op een afstand van 5
kilometer liggen. Deze worden niet beïnvloed door de voorziene ontgronding.
Tevens ligt het gebied buiten de zone van het natuur netwerk dat door de provincie Noord Holland is
aangewezen.
Waarde archeologie
De Waarde archeologie is ter plaatse van de op- en afrit van de rijksweg ernstig verstoord. De
ontgrondingen vinden plaats binnen het cunet van de rijksweg. Er wordt geen verstoring van
archeologische waarden voorzien.
Waarde geomorfologie
Het gebied betreft een aardkundig monument, waarbij door de provincie Noord Holland is
aangegeven dat de grens van het aardkundig monument loopt langs de teen van het oude talud van
de Rijksweg. Onder het voormalig weglichaam is de dubbelfunctie ‘Waarde geomorfologie’ niet
aanwezig. De ontgronding binnen dit gebied leidt dus niet tot aantasting van het aardkundig
monument. Voor het werk buiten het voormalig weglichaam is een ontheffing voor de aantasting van
het aardkundig monument verkregen (ontheffing nummer 26372).

3.3

Effecten van de activiteit op de omgeving

In de navolgende paragrafen wordt per milieuaspect het effect benoemd. Het oordeel is telkens geënt
op de schaal van de huidige activiteit.

Natuur
De herinrichting van het gebied is onderdeel van het project ‘Herinrichting van de A27’ en is benoemd
als ‘compensatie natuur’ ten behoeve van dit project. Het Plan Huydecoper zal leiden tot een
uitbreiding van het recreatief en natuurgebied Laapersveld. Het zal hiermee het gebied robuuster
maken. Door de aanleg van het natte heide gebied langs de plassen ontstaat tevens een nieuw gebied
dat de variatie binnen het Laapersveld zal vergroten. Het Rapport Natuur in bijlage 5 betreft de gehele
A27 aanleg en geeft het kader voor de uitvoering van het project Plan Huydecoper.
Het zandlichaam dat momenteel aanwezig is is ernstig verstoord en heeft op dit moment geen
belangrijke natuurwaarde. In het gebied zijn geen beschermde soorten aanwezig.
Conclusie
Gezien het bovenstaande vormt het natuurbelang van de omgeving geen belemmering voor
vergunningverlening.

Waterhuishouding
De gehele heuvelrug kent verdroging. Na het verdwijnen van de Laarder wasmeren is dan ook gezocht
naar een nieuwe locatie voor het infiltreren van hemelwater. Het gebied Laapersveld wordt
ontwikkeld om de verloren gegane infiltratiecapaciteit te compenseren.
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Waterkwaliteit
Het water in de plassen en vennen bestaat uit lokaal grondwater. Dit is schoon en gebiedseigen.
Ondanks dat het een afgesloten waterpartij vormt staat het water niet stil en zal het bewegen met het
grondwater. In de zomer zullen alle vennen en plassen droogvallen. In de winter kan de
grondwaterstand zorgen dat alle waterpartijen water voeren.
Naast het grondwater wordt hemelwater aangevoerd vanuit Hilversum. Dit is zuiver water en zal niet
leiden tot verontreiniging of eutrofiering van de plassen of het grondwater.
Grondwaterstand in de omgeving
De ontgronding leidt tot een verlaging van het maaiveld waardoor het oppervlak lokaal natter wordt.
Dit is precies de bedoeling van het plan om hier natte gebieden aan te leggen waar het water ook kan
infiltreren. De ontgronding zelf is lokaal en afgesloten. Deze zal niet tot versnelde afwatering of
verdroging van het gebied leiden.
Door de voorziene infiltratie van hemelwater in de plassen zal de grondwaterstand lokaal zelfs tijdelijk
hoger worden, doordat extra water wordt aangevoerd dat binnen Hilversum niet kan infiltreren. In
onderstaande figuur is de maaiveldhoogte (AHN) opgenomen. De naastliggende heuvelrug heeft een
hoogte tot > 20 m NAP terwijl dit gebied een maaiveldhoogte kent van ca 3 m NAP. Bij een tijdelijke
toename van de grondwaterstand in het gebied zal dit niet tot effecten leiden tot beïnvloeding van de
grondwaterstand buiten het gebied. Alleen binnen het natuurgebied komen lokaal hogere
grondwaterstanden voor.
Conclusie
De ontgronding voor de waterplassen heeft geen significant effect op de waterkwaliteit noch op de
grondwaterstand rondom het Laapersveld.
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Archeologie
Bij de aanpassing van de A27 is een archeologische rapport opgesteld. Dit is opgenomen in deze
aanvraag als bijlage 6. Dit gebied in onderdeel van dit onderzoek en kent geen archeologische
waarden.
Conclusie
Door de voorgenomen aanleg van de waterpartijen wordt het archeologisch belang niet geschaad

Geluid
Omdat de ontgronding van de waterpartijen relatief dicht bij de bebouwde omgeving van Hilversum
plaatsvindt kan enige hinder ontstaan door het geluid van de werkzaamheden. De dichtstbijzijnde
woningen staan op 500 m aan de andere zijde van het spoor. Op een afstand van 500 is het geluid met
ca 60 – 70 dBa afgenomen en resteert een geluid van ca 40 dBa op de omliggende verbouwing.
Hiermee kan geen overlast ontstaan bij de omliggende percelen.
Hiernaast is in overweging te nemen dat door het verschuiven van de activiteit de hinder per locatie
maximaal slechts één á twee dagen zal duren. Daarnaast is het omgevingsgeluid in dit gebied met
enerzijds de spoorlijn en anderzijds de rijksweg al relatief hoog. De verwachting is dat de
geluidsbeleving ten gevolge van het werk niet noemenswaardig is.
Conclusie
Er ontstaat geen noemenswaardige geluidsoverlast voor de omgeving.

4. Conclusie m.e.r. beoordeling
Er zijn geen significant nadelige milieueffecten te verwachten ten gevolge van de voorgenomen
activiteit ontgronding ten behoeve van de aanleg waterplassen in plan Huydecoper. De kenmerken
van het potentiële effect die er zijn, zijn minimaal en beperkt in de tijd. Er is geen sprake van
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Toetsing van de activiteiten aan de drempelwaarden uit het Besluit milieueffectrapportage en de
criteria van bijlage III van de Richtlijn leidt tot de conclusie dat een afzonderlijke m.e.r.-beoordeling
niet noodzakelijk wordt geacht.
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Bijlage 1
Bijlage III (van de Europese richtlijn 2011/92/EU)
In artikel 4, lid 3, bedoelde selectiecriteria:
1. Kenmerken van de projecten
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen:







de omvang van het project,
de cumulatie met andere projecten,
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
de productie van afvalstoffen,
verontreiniging en hinder,
risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

2. Plaats van de projecten:
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen
zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:




het bestaande grondgebruik,
de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke
hulpbronnen van het gebied,
het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de
volgende typen gebieden:
a. wetlands
b. kustgebieden
c. berg- en bosgebieden
d. reservaten en natuurparken
e. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden
beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn
79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn)
f. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake
milieukwaliteit reeds worden overschreden;
g. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid
h. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang

3. Kenmerken van het potentiële effect
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de
punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen:




het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking),
het grensoverschrijdende karakter van het effect
'de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het
effect.
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