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1. Aigemeen 

1.1. Inlaiding 

In 1988 II de Flevospoorfljn voor peraonenverkeer gereed gekomen. Deze alult de nleuwe neden Aim.,.. en 

Lely.tad in Flevollnd aln op het nationale lpoorwegnet. De nleuwe lijn II echter nlet complNt. Er wordt aliNn 

een rechtstreekle verblndlng vii Amnardam met West Nederllnd geboden. Van"" rechtstreebe verblnding 

met de Midden-Nederllnd via Nn verbindlngsboog tu ... n de FlevollJn (WN.poLelyltidl en de GoolIIJn (WHIp

Hilversum) werd biJ de IInleg vln de Flevolljn In afwachtlng vln de vervoere-ontwlkkellngen tlJdelljk efgezien. 

Reizigers vln en nllr Flevollnd-Hilveraum en verder rnoeten om deze reden In Weelp overetappen. 

Overatappen betekent reimjdverlenglng. Voor Nn kwalltatlef hoopalrdlg en wervend openbaar vervoer-pro

dukt zijn nallt hoge trequentin zo kort mogelijke reilt/jden noodzakeliJk. Aileen zo un het openbllr vervoer 

Ban de taak'tellingen vln het Tweede Struktuurscherna Verkeer en Vervoer en het Nltionlll Milleubeleidl Plen 

voldOln. 

De Flevolljn voldoet met zljn rulm 18.000 relzlgers (1989) per dig lin de verwac:htlngen. 

Het openbaBr vervoer gebrulk In de nlet rechtstreekl bedlande ric:hting blljft echter hlerblj nerk achter. 

Vol gen. berekenlngen zouden In 1989, Ifhlnkelijk vln het mobiliteltsscenirlo, tu ... n 4.500 en 6.500 relzigers 

per dll g vln een rechtstreekse treinverbinding gebrulk mlken. Er worden echter op dlt moment In dezelfde 

relatie slechta 1500 gebruikers vln het openbllr vervoer geteld (500 overstappende trelnrelzlgera en 1000 bu. 

gebruikers). 

Het laten vervalien vln de gedwongen overstep door het realiseren van"" rechtatreekle varblndlng laidt tot 

een sterk verbeterd treinprodukt met een grotere eentrekklngskrecht. 

Vie een 118n te leggen verbindlngsboog tussen Flevoland en Goollijn wordt een rechtstreekse verblndlng 

Flevoland - Midden-Nederland en verder mogelijk. De IInleg vln deze boog, gebrulkelijk "Oostboog vln de 

Fllvolijn' of uOostboog' genoemd, vincit pillU In het voor vamoringen gevoelige gebled de "Nleuwa Kever

dijkte Polder'. 

Hoewel daartoe nlet verpllcht, II NS met de Provlncle Noord Hollend overeengekomen voor de eanleg een 

milieu-effect-rlpportage (m.e.r.) op te Itellen. 

In de m.e.r. zal worden nageglln welke mllieu-effecten de ultvoenngilltemitieven hebben. Delrblj zel ook de 

lanleg zelf worden bezien. 
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1.2. MER en Oostboog 

Voor de eanleg van nieuwe apoorwegen moet de tracevaltstelllngsprocedure worden gevolgcl. De Mlnilter van 

Verkeer en Waterltaat Itelt In deze procedure, na onderzoelt ven de relevante aspecten, het trace va It. Sinda 

1 r.eptember 1987 ia voor tra~vaatltellingen Nn mllieu-effect·repportage noodzekelljk. 

Aangezien de Oostboog deal ultmaalct van het trace van de Revolijn heeft de tra~vamtelling reeda plaatage

vonden en II het opltellen van Nn MER formeel nlet noodzakelijk.'1 

Na de tra~vaststelling Is de volgende ltap In de procedure de planologlach Inpa .. lng van de aanleg, ultelnde

lilk relulterend in de vereiste bouw· en IIIInlegvergunningen. 

Tot nu toe weigert de gameente WHIP de Oostboog daartoe In het betreffende bestemmlnglplan op te 

namen. 

De Oostboog il wei opgenomen In het vlgerende Streekplan Gool· en Vechtstreek. Het StrHkplan Italt hlerblJ 

als voorwallrde dat biJ de belluitvorming over de nldere ultwerklng vlln hat trace Nn MER beachlkbaar dient 

te zijn. 

Om het in het Streekplan neergelegde beleid ult ta voeren kent de Wet op da Rulmtelijke Ordenlng de Provincle 

bep8alde bevoagdheden toe. 

NS is bereid, gehoor gevend aan de voorwaarde in Streekplan Gooi· en Vechtstreek, voor de planologische 

Inpassing een Milieu·EHect Rapportage op te Itellen. 

Overwaging hierbij il tevens dat hlerdoor een etweging op Itreekplanniveau mogelljk wordt tunen hat boven· 

locale belang van verbetering van het openbaar vervoer en negatieve locele mllleu-effecten te Weesp. 

De Provincia zal ten behoeve van de uitvoering van het Itreekplan van hear WRO·bevoegdheden gebruik 

maken en de planologische inpa .. ing verzorgen. 

Gezien het feit dat de gemeente Weesp op dit moment weigart de Oostboog In het bestemmlnglplan op te 

nemen, wordt er hierbij vanuit gegllan dat de provincie Noord·Holland ex artikel 37, lid 4, van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening, de gemeente Weesp na het afronden van de m.e.r.·procedure een aanwlJzlng voor 

opname in het bestemmingsplan zal geven. 

In het ~eval tijdenl de MER-procedure mocht blijken dat de Gemeente alanag plenologiach wll mNwerken zal 

de m.e.r., eangezien deze voor de planologilche Inpauing wordt ultgevoerd, worden opgelteld ten behoeve 

van de provinciale goedkeuringsbevoegdheld van bestemminglplannen. 

Voor de planologilche inpassing moeten de locale milieu .. Hecten zo zorgvuldig mogelijk In de bealultvonning 

worden betrokken. Olt houdt in dat in het MER allHn ultvoeringlvarilnten van het valtgHteide trace op 

milieu-effecten worden bezien. 

"Op 6 juni 1978 i. door da toenmalig. Mini.ter vln V.rkaer an Watereteat Tuijnman het tra~ vln de Flavo.poorlijn in 
aerete Inltantia vutgeueld. Voor hat gadaelte op het oude lind WII dit over .. nkomltig het zogenoemde trace A det 
VOOrllg in aan waetelijke an een oottelijke unlluiting op de Gooilijn. Vanwege d. gevolgen voor de Nieuwe Keverdijkaa 
Polder ie, ns ovarleg met da regio en nl ankele behlndelingen in de 2e Klmer, het trace A in weltelijke richling opg .. cho· 
ven, 
In de gewijzigde trece-Vllt.telling vln 19 juni 1980 wordt door d. Minieter de di.cullie gemlmor .. rd, wuronder de 
motie de Beer vln 19 juni 1979, wearin bepleit wordt d. Oo.tboog tilitan vervallen, tlnzij tegen de IInleg in de regio 
geen overwegende bezwlren beltun. 
In de genoemde gewijzigde trloe-v .. tltelling vln de Flevolijn op het oudelend worden de wijzigingen ten opzichte vln d. 
le trace-vutetelling opge.omd, Oeze wijzigingen hlbben aileen betrekking op het nur hit w .. ten verechuiven vln trace 
A en niet op het vervillen vln de Oo.tboog, Oit betlkent d.t het oorlpronkelijk. belluit voor Wit betrlft de Ooltboog in 
ttl nd i. gebleven, De Ooatboog werd gehlndheafd en Ichoof conform het ver.chovan trace mee near het wllten. 

De Oo.tboog maekt deel uit van het NS-plln Reil 21 en i. eveneenl in het 2e Struk!uurechema Verkeer en Vervoer 
opgenomen, Verder i. het project in het Mearjlrenprogrammllnfrattructuuren Trln.port 1991-1995 opgenomen. 
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Hierbij zil de gebrulkelijke m.e.r.-procedure confonn Irt. 411 e.v. vln de WABM, lllOf het Nn wetteliJk 

verpliehte m.e.r. I •• worden gevolgd. 

De plenologische procedure (I.e. de lanwl/zinglprocedure ex art. 37.4/5 WRO en .¥t. Irt. 38 en 40 of de goed

keurinl1lbavoegdheid ax ertikel 281 wordt al. het tot IHK\ m.e.r. makkanda bealult beachouwd. Dit betekant det 

de Provlncle voor deze m.a.r. het Bevoegd Gezag verteganwoordlgt. 

De tot een m.a.r. makkanda activltelt II da aanlag door da N.V. Nedertendae Spoorwegen van de Ooftboog ven 

de Flevolljn. 

Oeze ltartnotitie II opg8l'teld door da Inltietiefnamer INSI waarblj op hat volganda adra. nad.,.. Informetla ken 

worden vertcregen: 

N.V. Nederlandle Spoorwegen 

Afdeling Plenologle IMr PI 

Postbus 2025 

2500 HA Utrecht 

2. Doe 1st ell i n 9 van he t pro j e c t 

Met de Oostboog wordt het mogelijk rechtatreekae trelnverbindingen Lelyatad/Almere - Hilversum/Utrecht V.v. 

te bieden. In de relatie Flevoland - 't Gool/mldden ven het lend leldt hat vervellen van de overltap ta Weeap tot 

Nn lIanzienlijkll kwllliteitaverbetering ven hat tralnprodukt. Oft zal made blJdragen tot Hn verwachte lenzlen

Jijke groei vlln het nntal relzige,. tUlSen F1evolend-Hilversum/Utrecht. 

Verder I, de gr08I vlln hat ellntal treinrelzlgers vie de Oostboog grotendeel. gebateerd op de Inwonergroel ven 

met name Almere . 

nntlll inwoners 

Almere 

Lelystad 

treinreizigers per deg" 

reistijden In mlnuten 

a deel Almere-Hilversum 

e deel Almere-Utrecht 

1989 

70.000 

58.000 

1989 

4.500 a 6.500 

tra/ectoverltap vie 

We .. p 

41 

63 

2005 

, 75.000 

80.000 

2005 

8.000 ill 11.750 

tralectoverltap vie 

Oo.tboog 

23 

42 

z e ijfera uit rappon d.d. 17-04 1986 opgeeteld door Hofatr. Veric .. rudvi.eur. B.V. in opdr.cht van projectorgani .. tia Flevolijn. 
werkgroep Vervoer,cordinltie, wearin na .. t NS var1egenwoordigd, DGV, RIJP, gamMnte Almara, PWS Noord-Holland en 
etreekvervoarbedrljvan eN en VAD. 
Het verachil tUllan het laga an het hoge vervoareeijfer wordt grotendeell door het aantellrbeld,plutun in Flevollnd bepeald. 
Bij het I,ge vervoer,eljf.r lig t de uitgeende pend.1 van Flavoland door het hogere untalarbeidaplutaen In Flevoland lagar. 

3 



Als prognOtejlllr voor de vervoersvllrwllchtingen I. 2005 gehanteerd. 

In 2005 moet hat veraneld tot uttvoering gebrachte NS·pllln Rail 21 zlJn gereeli ... rd. Rail 21 en hat 211 Stnlk· 

tuurschemll Verher en Vervoer (tlJdhorizon 2010-20151 glln ult vlln ongeveer een verdubbeling vlln hat NS· 

vervoer. Daze verciubbeling I. nog nlat In de vervoeraciJfera verwertrt. 

In 1993 wordt de kwiliteit vlln de trelndlenst Flevolllnd·Amsterdllm door hat opensteilen vlln de Zuldelilke Tllk 

vlln de Ringspoorballn verder verbeterd. Meer beltemmlngen worden rechtstreekll berelkbllar. De gerlnge 

kwalitelt vlln hat treinprodukt In de IIndere rlchtlng (Flevolllnd·Hilveraum/Utreehtl wordt op det moment extra 

benlldrukt. De concurTentiekrlcht vln hat openbelr vervoer I. Ifhlnkelljk vln goed. verblndlngen In III. 

rlchtingen. 

ZOlls in de Inleiding gesteld werd de Iinieg vln de Oostboog IIfhlnkellJk gesteld vln de vervoer.ontwlkkelln· 

gen. 

Nil de trlce-vlststelling in 1980 werd binnen de projectorglnisatie vlln de Flevolijn geltudeerd op hat openbllir 

vervoer tussen hat Fievolind en hat Gooi. 

De volgende vllrilnten zijn dllirbij In beschouwlng genomen: 

A(lnel·lbulverbindingen viII de HolianclH en Stichtse brug III einvulling op de trelnverblnding met Nn 

overstep te Weesp; 

BIIII A., in plillts vlln Nn Inelbulverbinding een aneltrllmverbinding Hilveraum-Almere viII de StichtM brug; 

en Hollindle brug. 

Op grond vlln de bevindingen vlln de betreffende werkgroep werd door de Minister vlln Verkeer en Wllterltallt 

In mel 1983 besloten, niet vereler In te gilin op de mogeliJke IInleg ven lin tramverbinding viII de Stlchbe 

brug. 

De Oostboog met IIIInvullend busnat diende ten IIl1nzien vlln de vervoerwllirde en hat rendement nllder bestu· 

deerd te worden. 

De eindrllpportllge nllllr de vervoerwllirde en het rendement werd In februllrl 1987 lin de Minister IIIngebo

den. 

Geconcludaerd werd dllt exploitatie vlln de Ooltboog hllilibair zou zijn. Afhllnkelijk vlln hat gekozen moblli· 

teltsscenario ligt het exploltetieresultaat tuasen een neglltief saldo vlln f 0,2 mlo en lin positief saldo vlln 

f 1,7 mio per jaar. 

Op grond vlln de rapportering gllf de Minister op 16 Ipril 1987 opdracht de studle nllr d. pllnologiach. 

Inpllssing en de milieugevolgen te sterten. Hatgeen uiteindelijk vii de In deze Stertnotiti. Ilngekondigd. m.e.r. 

en provincille IInwijzing zijn bellig mOlt krljgen. 

Overigenl II op grond vln bovengenoemde rapporteringen de Ooltboog vln de Flevoilin In hat vlg.randll 

Streekpilln Gool· en Vechtltreek opgenomen. 
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3. A a n leg 0 0 5 t boo 9 Fie v 0 I i j n 

3.1. Te onderzoeken varianten 

De voorgenomen activiteit betreft de aanleg door de N.V. Nederland,. Spoorwegen van een ooltellJke verbln· 

dingsboog tuuen de FlevollJn en de GooIIIJn. 

In het MER zullen de milieu .. ffecten vln 2 ultvoerlnglvlrilnten worden beschreven: 

A. een 2-lporige verbindingsboog met gelijkvloerse aenalulting op de Flevo/iJn en ongeliilevloene eln.rutting 

over de Goollljn (fly-over); 

B. een 2-.porige verblnding.boog met geliJkvloerse aanllulting op de Flevoliln en ongeliikvloerse aenalulting 

onder de Gooilijn (ondertunneling); 

Volgens de regel. voor de ~ilieu-effectrapportege dienen naalt de, In dit geval, ultvoerlngsvlrlanten de nulva

rillnt Ills referentie te worden bestudeerd. De nulvarient il in dit geval de varient weerbil de huldige s1tuatie blijft 

beman. D.w.z. nlet aanleggen verbinding.boog In de Nleuwe Keverdljkle Polder en overatappen te Weesp. 

Artikel 411 lid 3 yen de WABM tehrijft verder voor dat in leder gevel het elternltief walrbil de belte beatallnde 

mogeliikheden ter be.chennlng ven het milieu worden genomen, dient te worden betehreven. In de m.e.r. %81 

onderzocht worden welke vlrllnt de minste milieugevolgen heeft. Bovendlen zullen de tachnltehe mogelljkhe

den worden bezien om de wei opuedende gavolgen zo klein moge/ijk te houden. Hlerdoor %81 het mogellik zlJn 

de meelt milieu-vrlendeliike ultvoeringlvlrillnt te beschrijven. 

3.2. Het studiegebied 

Het Itudiegebled omvat in eerate Instantie de strook grond wllrin de Iinieg ven het baanllchaam epeelt. 

Afhankeliik van het te onderzoeken aspect kunnen Iffecten zich over een groter gebied uitstTekken. De omvllng 

dllllrvan wordt bepllllid door de redeliikerwiis te verwechten effecten. 

3.3. Achtergrondgegevens in de studie 

Afgezien vlln de lIangegeven ultvoeringsverianten vlln de aan,'utting op de Goollijn /igt hat ca. 1 km lenge trace 

ven de Oostboog vrljwel tot op de meter valt. De !trappe horlzontale boogstTeal van 600 m leet Hn anelheld van 

80 km/h op de boog toe. Deze onaantTekkeliike anelheid II door NS al. onontkoombear geecceptMrd blj d. 

trace-velt,telling van de Flevoliin In 1980. 

Voor de hellingen en de vertlcale boogtt78len wordt uitgegeen van de geldende NS-voorschrtften die ook voor 

de F1evoliin zijn toegeplllt. Ott houett In dat In varillnt A bovenkant apoor (BS) op het hooglte punt op 7.00 m + 

NAP /igt. 01 Goolliin en de Aevolijn hebben Hn BS op 0.30 m + NAP. 

Bii toepaulng vln vlriant B komt BS op 6.40 m • NAP te /iggen op hat I .. glte punt. 

De F1evoliin I. made ontwo~ voor goedenHlvericHr. 

Aangezien dezelfde ontwerp-specificaties wordln toegeput gelett det ook voer de Ooltboog goederenverkH' 

mogeliik is. Sind. de Indienttstelling ven de AevoH!n heeft hlerop achter gHn goeclenHlvericeer plllbgevonden 

noch bevlnden zich apooreanllultingen aan de Flavolljn. 

In het milieu-onderzoek wordt er om deze reden yen uitgegeen det geen goederenvericeer op de Oostboog zal 

plaetsvinden. 
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Ten aanzien vlln de uitstralingeffecten vlln de IIlInleg vlln de Ooltboog kiln het volgende worden vllltgesteid. 

De besehikbellrheid vlln de Oostboog betekent dllt 2 x per uur vice versa &en treln F1evollind • Nllllrden:Bulaum 

e.v. zill rijden. Dunnell wordt op een deel vlln de Goollijn (Hilversum • Nllllrden:BuNUm tot de Ooltboog) 

ongeveer een situlltie bereilct die vrij recent in de .piburen bestond toen tijden. de spttsuren de pendeltreinen 

Utrecht· Hilveraum • Utrecht nllllr Amsterdam v.v. werden doorgetrokken. 

Een en IInder betekent dllt de IIlInleg vlln de Ooltboog geen opc:lruk levert voor een ultbouw naar 4 aporen 

tussen WHSP en Hilveraum. 

Ten IIIInzlen vlln de 4-'porigheid tussen Weesp en Hilversum kiln nog hat volgende worden opgemertct. 

De 4·'porigheid I, onderdHI vlln het NS-pilln Rllil 21 lin i, opgenomen In hat SW II. Het project heeft echter een 

Illge prionteit. 

De IIIInpllk te zljner tijd is In beillngrijke mete IIfhankelljk gesteld van dll feltelljke vervoer-.ontwlkkellng In de 

komende jllren. Knelpunten In de vllrvoersvoorzienlngen op de GooIlljn zullen in eerste Inltllntie worden opge

lost door vllrlenging vlln treinen of grotere Inzet vlln dubbeldekltreinen. 

Verder zal de uitvoering vlln Reil21 Cargo op de Illngere termijn wallrschijnlijk lelden tot een ontllllting vlln de 

Gooilijn vlln goederenverkeer. 

Moehten deze mlliitregalen in de toekomst nlet IIfdoende zljn dlln zar op dllt moment In een MER een IIfweglng 

moeten pllllluvinden tuUlln pllrtiele 'poorverdubbeling en IIltemetieven Ills een nieuwe lijn bultenom om het 

Nurdermeer. 

4. B est a and e 5 i t u a tie van h e t mil j e u 

4.1 Inleiding 

Bij de besehrijving ven de besteanda .itulltie (hoofdstuk 4) en de milieu-gevolgen vlln de IIIInleg (hoofd.tuk 5) I. 

gebruik gemeekt ven de ecologisehe onderzoeken die bi) de IIlInleg vlln de F1evolijn zljn ultgevoerd.·' 

De Oostboog is geheel geprojecteerd in de Nieuwe KeverdijkH Polder; het Qllbled tulaen Vecht en Nlludermeer. 

4.2. Nieuwe Keverdijkse Polder 

4.2.1 . Onderdeel van een groter verband 

De IIIInwezigheid vlln het Nllerdermeer en de Vecht te midden van tamelijk ongerepte polders, ai, de Nieuwe 

Keverdijkse Polder, mulct het gebied, gelegan in de bufferzone tuSHn de Am.terdamse agglomeratle en 

't Gool tot een zeer weerdevol gebied. Het gebied vormt een deel van het uitgeltrelcte IlIIIgveengebled dat grote 

delen ven de Provineies Noore!- en Zuid HoIllind omvet. 

4.2.2. Status van het studiegebied 

Het gebied wllerin de Oostboog i. geprojllcteerd heeft de ItZltu. vlln Kemgebled in het Nlltuurbeleidapilln vlln 

hat Rijk (deel regeringsbesliasing junl 1990). 

Het vlgerende Streekpliin "Gool· en Vechtstreek" (1985) geeft alln het betreffende gabled een agrantche b .. 

• temming. 

In de Structuurvisie "Lande/ijk Gebied" vlln de gemeente WeelP (1984) geldt voor het ItUdlllgebled de .. ndul· 

ding "egrari.eh gebied met landschllppelijke openheld" en deel' de lIanduldlng "agrantch gabled met nlltuunlj· 

ke en landsehllppelijke wllllrde. 

"Veri lag van de lubgroep Ecologie Oude Land, projectorganieatie Fle"olijn. Rapport opgntlld door d. Grontmij, luli 1981 
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<4.2.3. Nieuwe KBverdijkse Polder nur verschillende BspectBn bezien 

Landschap 

De polder il het enige open weidegebied tuuen hat Naardermeer en de randmeren. Weill de polder omzoomd 

door bornen en ltrUiken. 

Landbouw 

Hat gebled wearin de Ooatboog II geproJectllrd II op dit moment all agrarilCh wlldegebled In glbrulk. 

Flora en fauna 

Naast de algemene cultuurgrassen komen diverse plantenlOorten voor, terwljl bij hat Naardermeer helder 

water behOlvende planten utt kweimilieu'l aenwezlg zlJn. 

Door de wilze van het agrariac:h gebrulk II de ven natura al aanwezlge flora allterk vlrdrongen, maar de 

potentiele floriltische wearde blijft groot. Dlt mede door de verschillen In bodem- en gebrulkalntenlltelt. 

Wet betreft de fauna II het gebled vooral omlthologllCh van belang. Hat Is breedgebled van onder andlra de 

kievit, grutto, tureluur, weteranlp en ac:holeketer. Hat la een belangrijk fourageergebled van vogell ult de 

omgevlng. Tevens is het tijdens de vogeltrek een plelltergebied voor een groot aantallOOrten vogell. 

Bodem en water 

In de ondergrond vanaf Ouderkerk aan de Arnetel tot aan hat Gool vertoont het oppervlak van het Pleletoceen 

zeer onregelmatige dieptelijnen. Opdulklngen In ondergrondll delczandheuvlll komen voor In de Nleuwe 

Keverdijkse Polder en rond hat Naardermllr. In hat centrum II de polder enlgzlnl glllccidentllrd door de daer 

unwezlge zandrug. 

In hat noorden wordt de polder begrensd door de etwatering van hat Naardermeer, In hat zulden en In het 

westen door de V&Cht en de 'a-Gravenlandaehe Vaert, terwijl I18n de oOltzijde hat Nlardanneer IIgt. Het 

a100twater wordt door bemallng of Inlllllt op pell gehouden. 

Er ia kwel ult het &erste watervoerende pllkket aenwezig, nabll hat Nllllrdermeer II deze hat Itericet met len 

afname in weatelijke richting . 

Menselijk gebruik 

Naast het element landbouw ken worden genOlmd dat de polder wordt dooraneden door dl Il18ggllegen 

Flevolijn die via een ondertunnlling eftakt van de Goollijn. Verder wordt de polder door lin bovlngrondle 

hoogspanningaleiding in de rlchting ZW/NO dooraneden . 
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5. G e v 0 I 9 e n v 0 0 r h e t mil i e u 

5.1. A1gemeen 

Een 2-tal aspecten millet dat het MER relatief bepertct van omvang kan ziln. 

,. de Ingreep vlndt plaits In .an eenduldig gebled; de Nleuwa KavardlJkM Polder. 

2. de Iinieg van de varblndingaboog vlndt dee/I pillts binnen de verstoringazone vln de Goo/lljn en de Revo 

lijn. Het onderzoek nllr de milieu-gevolgen zal zich om daze redan Itelit rlchten op de toegevoelJCle 

verstoring. 

Verder II een bepllende flctor In de studie de IIgging van hat gebied ten opzlchta vln het oudate nltuur

monument In Nederllnd; hl't Nllrdermeer. 

In de beschrijving zal onderscheid worden gemeakt tusten tijdelijke (uitvoering) en permanente effecten. 

5.2. Landschlp 

Hat onderzoek zal IIngeven: 

e het huidige Iindgebrulk; 

~ ~n beschriivlnll ven de ¥Isu~! !".J!mte!ijke kenmerken en de re!eties deertu=en. Met behulp van dUD 

gegevens zal de effectbeschrijving pllltsvinden ten aanzien van de vltuele llpecten. 

Ten aanzien vln het ISpect "Igrlriscn gebruik' blnnen het tl belChouwen punt "landlChlp' II hl't volgende ult 

&erdere verkenningen van bellng: 

a. ce 25 ha wordt afgesneden . Nageglllln %II worden of dit gegeven nog actueeiis. Mogelijke opio"ingen ziJn 

kavelrull, boederiJverplllluing of verlenging van de landbouwonuiultingsweg; 

b. bij het voorgllande zal worden Ingewogen dat &en aantal percelen nogaltchadellJk door de Ooltboog 

worden doorsneden. 

c. circa 15 ha Igrarisch g£:bied komt geisoleerd te Jiggen In de driehoek Goollijn, Flevolljn en Ooltboog. Voor 

alsn;g wordt uitgegean vln continuering vlln hl't agrarlsch gebrulk. Oit betekent dat hl't terreln berelkblar 

moet zijn. Vanwege de hoge kcmen wordt hierbij nlet uitgegaan van een tunnel In de Ooltboog of de 

Gooiiijn, mear vln ontsluiting viII &en of mear bestaande particuliere overwegen; 

5.3. Aora en fauna 

Flora 

Onderzoek zel worden vedaan nllr indiceti .. oorten voor mmau-conditiel en levenagemeenlChappen en 

bijzondere, zeldzame en/of bedreigde loorten en vegetatietypen. 

Verder zal onderzoek worden gedaan naar de aanwezlgheid van groncfwater-afhankelljke ecolyetemen. 

Fauna 

e broedvogeis: er zll een onderzoek naar de aanwezlgheid van broec!vogeil worden Ingestald. Hlerbll zullen de 

gegeven. uit het In hl't voorjnr vln 1980 gehouden onderzoek worden betrokkan. 

Nagegaan zal worden In hoeverre de voorspellingen omtrent de varltorlngszon .. zlln ultgekornen. Met 

behulp vln deze gageven. kan het effect op de broedvogell nair verwlchtlng acc:uraat worden aangegeven. 
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• overwlnterende en doortrekkende vogell: ult hat .. rdere onderzoek il lIebl.en det voor daze 

eetegorle weinig effecten zijn te verwechten. Gezien deze conatatering en gazlen de plennlng ven hat 

project Hgt het niet In de badoeling in de harfat en winter nleuw Inventari..,..nd onden:oek te doen. 

Wei zal worden negelliin of er na het onden:oek 1980/1981 nog gegevena zlJn verzameld. Ala dlt hat 

lIevll mocht zlJn zullen deze gegevena worden verwerkt. 

e fouregerende broedvogeil ven het Neerdenneer: uIt het Flevolijn-onderzoek zlJn geen negetleve 

effecten lIebleken. Omdet de IIInleg vln de Oostboog het tuaHnllllgendl lIebled tuuen FlevoliJn en 

Neerdermeer enlgzinl vertdelnt zullen tljden, het ganoemde broedvogelonderzoek eveneena walme 

mingen ten eenzien vln fouragerende broedvogell worden vemcht. 

e grote zoogdieren: ult het .. rdere onden:oek " gebleken det vln de Iinieg vln de Aevolljn geen 

gavolgen voor de grote zoogdieren ven het Neerdermeer zljn til verwlchtln. 

5.4. Bodem en weter 

Onden:oek zel worden gedlen naer de IIIInwezlgheid vln ongeatoorde bodemtypen alamede de effecten 

ven het grondven:et voor bodemopbouw .. n bodematruktuur. 

Ten IIInzlen ven ·weter· zsl onden:oek worden lIedeen nlllr het dralnagapatroon vln de oppervllktewl

teren en het IIInwezige grondweterpetroon. E.e.e. II met neme garicht op de reietle wlter-kenmerkende 

flora en broedende en fouragerende vogels. 

5.5. Geluid 

Ten eenzien van het aspect geluid zal onderscheid worden gernaekt tunen .ffecten op de menl en die op 

de faunll. 

e mena: NS ul het in hat Besluit G&luidhinder Spoorweglawllli BGS voor dit aoort ,Ituetlel voon:lene 

onden:oek uitvoeren. 

e faunll: het BGS-onden:oek levert mede de \fegevenl ten aenzlen vln hat onden:oek nallr de vemoren 

de effecten van de Oostboog op broedvogels. 

5.6. MenseHjk gebrulk 

Nagegalln zll worden In hoeverre de huizen tunen Vecht en IIInlluiting Ooltboog op de Goollljn kunnen 

worden ge"'lndhlllfd. 

5.7. Milleuwl.rde inveataring 

O. IIInlllg vln de OOltboog betekent &en Inllreep met lokall negatievII mllleu ... ffecten. Door de Oolt

boog kiln IIttrlctiever openbalr vervoer worden g&boden, hetg .. n 'eleft tot mlnder of een 'Igere groel 

vlln het aantal lutokilometers. In het onden:oek zsl worden Ilnllelleven tot welke pOiltieve milieu

effecten dlt leleft In termlln vln mlnder ultstoot ven diverse Itoffen. 
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S.B. EHectbeperkende en/of compenaerende melvegelen 

Nlast de per lapect (lindachlp, flora II fluna etc) tl bnchouwen eHectbeperkendl mllvegelen~ zal 

worden onderzocht of het Ingealoten t."..ln tuuen Goollijn, F1lvolljn In Oostboog potlntl .. heeft om 

eventuele verlorln geglne natuurwllrden te compenHf'ftn. Mogelljke ontwfkkillngwfchtingen Inclualef 

eventuele blj de Iinieg vln de Ooltboog mea te nemen voorzlenlngen (bljv. Ixtri dulkl'" of wlterlopen) 

zullen worden langegeven. 

Globeel, Indicatief tijdacherna voor de m.l.r. en de planologlache procedure t.b.v. dl aanleg van de 

Oostboog van de F1evolljn.· 

Hat scheme ia "" .. menltel vln wlttelijke en niet wettelijke tennljnen. 

4) Bijvoorbeeld de to. pealing ven dlmwanden mit onderwlterbeton in variant B om da grondwat.rhuiahoudlng 101,1 •• 1 
mOBelijk te ontzien. 
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TijdstipActiviteit 

Februlri 1991 8ekendmlking/Stllrtnotftie ter InZllgl. Inspralk en ecfvleeren door ondlr end.,. Comml .. le MER 

Mel 1991 Vlltatellen Richtlilnen door GS 

Opatellen MER door NS 

Novlmbar 1991 Bekendmaking MER{Ter Inz.ge legging ME 

Ontwerp Bnlult GS 

Inaprllk en IcMn + toetslngsadvln Comml .. le MER 

Februarl 1992 Overfeg met gerneente WHIP 

Voorbereidlng ontwerp IInwilzlng 

Horen PPC 

Augustul 1992 Vaststellen IInwijzing en uttnodiging 

rer inzlge legging 

Olrtober 1992 Kroonberoep 

Eind 1993 Vergunning verlenlng 

In het gev.1 de pllnologiache Inpa .. ing nl hat ~reedkomen vln de MER op ..,.. endera wllze ql pleetsvlnden 

wordt ervin uit geg.an d.t Iveneenl elnd 1993 over de veralttl bouw- In I.nllgvergunnlngen un worden 

belchikt. 
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