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Van Ontwerp Tï'acébesluit naar Tracébesluit 

De documenten en kaarten die samen het Ontwerp Tracé

besluit Hanzelijn vormen omvatten het voorgenomen 

Tracébesluit Hanzelijn. 

Dat wil zeggen dat indien er geen redenen naar aanleiding 

van de inspraak zijn om af te wijken van het ontwerp, het 

ontwerp ongewijzigd in het Tracébesluit wordt opgeno

men. In de stukken wordt om deze reden zoveel mogelijk 

gesproken over het Tracébesluit Hanzelijn. 

Daar waar het gaat om de procedure stap "Ontwerp 

Tracébesluit" wordt de term "Ontwerp Tracébesluit" 

gehanteerd. 

In het Tracébesluit worden tevens de hogere waarden 

vastgesteld. In het Ontwerp Tracébesluit gaat het om het 

voornemen tot vaststellen van een hogere waarde. 
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Aanwullirig TN/MER Hsnzetljn Kiuisinq H^nzpjijn rr«1 Rijksweg A6 

Samenvatting 

Inleiding 
De Hanzelijn is een nieuwe spoorverbinding die 

Lelystad via Dronten en Kampen verbindt met 

Zwolle. Voor het project Hanzelijn is inmiddels een 

gecombineerde Tracé/m.e.r.-procedure doorlopen 

waarvoor onderzoek heeft plaatsgevonden naar 

alternatieven voor de Hanzelijn en de mogelijke 

effecten van deze ingreep (TN/UER Hanzelijn, juni 

2000). Op 14 december 2000 is een aanvulling op 

de TN/MER Hanzelijn verstrekt met aanvullende 

Informatie over effecten op ecologie en hydro

logie, het volgen van de stappenplannen voor de 

Ecologische Hoofdstructuur en voor de Habitat- en 

Vogelrichtlijn en de samenstelling van het meest 

milieuvriendelijke alternatief. Op 24 augustus 2001 

heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat op 

basis van de TN/MER Hanzelijn. de aanvulling op de 

TN/MER Hanzelijn, de inspraakreacties en de 

adviezen van wettel i jke adviseurs het Standpunt 

met het voorkeurstracé van de Hanzelijn bekend 

gemaakt. Vervolgens is conform de 

Tracéwet procedure gestart met de verdere 

uitwerking van het voorkeurstracé van de Hanzelijn 

to t een (Ontwerp) Tracébesluit ((0)TB). De 

uitwerking vindt plaats binnen de marges van de 

Tracéwet waarbij de as van het tracé nog 100 m 

naar links en naar rechts, en 2 m omhoog en 

omlaag kan schuiven. 

Waarom een aanvu l l i ng op de TN/MER 

Hanzel i jn? 

In de TN/MER Hanzelijn (juni 2000) is in de alterna

tieven voor de kruising met Rijksweg A6 uitgegaan 

van één hoogtel igging, te weten een hoge ligging 

van het spoor op circa 14 m boven maaiveld. In het 

Standpunt is opgenomen dat de exacte hoogte

ligging van deze kruising in overleg met de 

provincie Flevoland en de gemeente Lelystad nader 

wordt uitgewerkt. Ten behoeve van het opstellen 

van het 0TB zijn diverse overleggen gevoerd met 

de betrokken bestuursorganen. Uit deze 

overleggen is een verdiepte l igging van de 

Hanzelijn naar voren gekomen als voorkeurs-

ligging. Omdat bij deze l igging de tracé-as meer 

dan 2 m in verticale richting verschuift ten opzichte 

van het voorkeurstracé, is voorliggende aanvulling 

op de TN/MER Hanzelijn opgesteld. In deze 

aanvulling zijn de verschillende hoogtel iggingen 

van de Hanzelijn voor de kruising met Rijksweg A6 

(alternatieven) uitgewerkt. Van deze alternatieven 

zijn vervolgens de milieueffecten in beeld 

gebracht. 

Hu id ige s i tua t ie s tud iegeb ied aanvu l l i ng op 
de TN/MER Hanzel i jn 

De aanvulling op de TN/MER Hanzelijn heeft 
betrekking op het gebied tussen de Hanzelijn km 
5,7 en km 8.9 (studiegebied), In f iguur 1 zijn de 
bestaande wegen en watergangen in dit gebied 
schematisch weergegeven. De Hanzelijn komt 
parallel ten zuiden van de Houtribweg te liggen. 
De Hanzelijn kruist Rijksweg A6 in Lelystad tussen 
het bedrijvenpark nabij de Binnenhavenweg 
(industrieterrein Oostervaart) en het Visvijverbos, 
Het Visvijverbos is een aangelegd bos dat tot de 
Provinciaal Ecologische Hoofd Structuur (PEHS) van 
Flevoland behoort. De Hanzelijn kruist van west 
naar oost achtereenvolgens de Binnenhavenweg, 
de Ooste r vaart/N oord e rtocht (provinciale ecolo
gische verbindingszone), Rijksweg A6 en de 
Edelherttocht. Rijksweg A6 ligt in de huidige 
situatie verhoogd en gaat op 1,7 m +NAP over de 
Houtribweg heen. In het studiegebied zijn in totaal 
vier fietspaden aanwezig. De Hanzelijn kruist de 
fietsverbinding langs de Binnenhaven weg 
(Flevoroute) en het tietspad dat tussen Rijksweg A6 
en de Oostervaart ligt. In het studiegebied van de 
kruising van de Hanzelijn met Rijksweg A6 staan 
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vier woningen. Aan de westzijde van het studie

gebied bevindt zich het opstelterrein Lelystad voor 

reizigerstreinen. 

A l t e rna t i even 

Voor de kruising met Rijksweg A6 zijn vier alterna

tieven uitgewerkt met een verschillende hoogte

ligging van de Hanzelijn. De voorkeursligging 

betreft één vari de te beschouwen alternatieven. 

De belangrijkste randvoorwaarden waar een alter

natief aan moet voldoen zijn: 

• De ligging van de Hanzelijn mag de eventueel in 

de toekomst san te leggen Zuiderzeelijn niet 

onmogelijk maken. 

• De bestuurlijke wens voor de spooraansluiting op 

een Multimodaal Overslag Centrum (MOC), dat 

eventueel bij Lelystad wordt gerealiseerd, moet 

niet onmogelijk gemaakt worden. 

• Een oostelijk aansluiting van het spoor op het 

bestaande opstelterrein Lelystad moet niet 

onmogelijk gemaakt worden. 

De hoogtel igging van de Hanzelijn wordt in de 

alternatieven uitgedrukt in zogenaamde niveaus 

waarbij niveau O overeen komt met maaiveld. 

Hieronder worden de alternatieven kort 

beschreven. 

A l t e rna t i e f Hanzel i jn n iveau +2 

Alternatief Hanzelijn niveau ^2 gaat uit van een 

ligging van de Hanzelijn op 9,76 m -t-NAP, waarbij 

de Hanzelijn over de Binnenhavenweg en Rijksweg 

A5 heen gaat. Dit alternatief is opgenomen in het 

Standpunt Hanzelijn van 24 augustus 2001. De 

Binnenhavenweg, de Oostervaart/Noordertocht en 

Rijksweg A6 met bijbehorende op- en afritten 

worden in dit alternatief niet aangepast omdat de 

Hanzelijn op voldoende hoogte de infrastructuur 

kruist met spoorviaducten. De Edelherttocht wordt 

over een lengte van circa 250 m in noordelijke 

richting verlegd en de Houtribtocht wordt over een 

lengte van circa 200 m ingekort. Het aan de 

zuidzijde van de Houtribtocht gelegen onverharde 

voetpad wordt verlegd. Bij dit alternatief zullen de 

goederenwachtsporen bij Swifterbant komen te 

liggen. 

A l t e rna t i e f Hanzel i jn n iveau +1 

Alternatief Hanzelijn niveau +1 gaat uit van een 

ligging van de Hanzelijn op 4,4 m +NAP, waarbij de 

Hanzelijn over de Binnenhavenweg en Rijksweg A6 

heen gaat. De hoogtel igging van de kruising 

Rijksweg A6-Houtribweg wordt omgedraaid. 

Rijksweg A6 wordt verlaagd naar maaiveld en de 

Houtribweg wordt verhoogd zodat deze parallel 

Figuur 1, Beslaande wegenstrucluur 
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aan de Hanzelijn op niveau +1 komt te liggen. De 

Binnenhavenweg en de Oostervaart/Noordertocht 

blijven ongewijzigd. De zuidelijke op- en afr i t ten 

van Rijksweg A6 worden verplaatst naar de 

noordkant van de Houtr ibweg, Er worden twee 

fietspaden aangepast. Het fietspad ten zuidwesten 

van Rijksweg A6 wordt met een bruggetje over de 

Oostervaart geleid en verbonden met de fietsroute 

langs de Binnenhavenweg, De bestaande 

aansluiting op de Houtribweg komt hiermee te 

vervallen en het onverharde voetpad, dat parallel 

aan de Houtribtocht, wordt verhard. Het fietspad 

ten noordoosten van Rijksweg A6 wordt i r ooste

lijke richting verlegd. Bij dit alternatief zullen de 

goederenwachtsporen bij Swifterbant komen te 

liggen. 

A l t e rna t i e f Hanzelijn niveau O 

In alternatief Hanzelijn niveau O gaat de Hanzelijn 

op maaiveld (4 m -NAP) onder Rijksweg A6 door. 

Vanwege de vereiste doorri jhoogte van de 

Hanzelijn moet Rijksweg A6 worden verhoogd van 

1.7 m +NAP naar 3,75 m -fNAP. De zuidelijke op- en 

afr i t ten van Rijksweg A6 worden verplaatst naar de 

noordkant van de Houtr ibweg, De 

Binnenhavenweg wordt verhoogd over de 

Hanzelijn heen geleid (op niveau + 1), buigt af naar 

het westen en sluit vervolgens aan de noordkant 

aan op de Houtr ibweg. De Binnenhavenweg wordt 

hierdoor met ruim 500 m verlengd. Er worden drie 

fietspaden aangepast. Het fietspad langs de 

Binnenhavenweg kruist de Hanzelijn middeis een 

f ietsonderdoorgang en sluit aan op het fietspad 

aan de zuidzijde van de Houtr ibweg. Het fietspad 

ten noordoosten van Rijksweg A6 wordt in ooste

lijke richting verlegd. Het fietspad ten zuidwesten 

van Rijksweg A6 wordt met een bruggetje over de 

Oostervaart geleid en verbonden met de fietsroute 

langs de Binnenhavenweg. De bestaande 

aansluiting op de Houtribweg komt hiermee te 

vervallen en het onverharde voetpad (zuidzijde 

Houtribtocht) wordt verhard. Bij dit alternatief 

zullen de goederenwachtsporen tussen km 8.4 en 

km 9.5 komen te liggen. 

Alternatief Hanzelijn n iveau -0 ,5 

In alternatief Hanzelijn niveau -0,5 gaat de 

Hanzelijn verdiept onder Rijksweg A6 door op 

5.8 m -NAP Dit betreft de voorkeursligging die is 

uitgewerkt in het 0TB, De hoogtel igging van 

Rijksweg A6 wijzigt niet. De zuidelijke op- en 

afr i t ten van Rijksweg A6 worden verplaatst naar de 

noordkant van de Houtribweg. De 

Binnenhavenweg wordt verhoogd over de 

Hanzelijn heen geleid (op niveau +^). buigt af naar 

het westen en sluit vervolgens aan de noordkant 

aan op de Houtr ibweg. De Binnenhavenweg wordt 

hierdoor met ruim 500 m verlengd. Er worden drie 

fietspaden aangepast. Het fietspad langs de 

Binnenhavenweg kruist de Hanzelijn middels een 

fietsonderdoorgang en sluit aan op het fietspad 

aan de zuidzijde van de Houtr ibweg, Het fietspad 

ten zuidwesten van Rijksweg A6 wordt met een 

bruggetje over de Oostervaart geleid en verbonden 

met de fietsroute langs de Binnenhavenweg. De 

bestaande aansluiting op de Houtribweg komt 

hiermee te vervallen en het onverharde voetpad 

(zuidzijde Houtribtocht) wordt verhard. Het 

fietspad ten noordoosten van Rijksweg A6 wordt in 

oostelijke richting verlegd. De 

Oostervaart/Noordertocht wordt aan de zuidzijde 

van de Houtribweg circa 130 m in westelijke 

richting verlegd in een u-bocht en middels een 

spoorviaduct gekruist. Bij di t alternatief zullen de 

goederenwachtsporen tussen km 8.4 en km 9.5 

komen te liggen. 

Effectbeschrijvir>g en alternatiefvergelijkJrig 

Voor de effectbeschrijving (s zo veel mogelijk 

aangesloten op de gehanteerde methodiek in de 

TN/MER Hanzelijn (2000). Er is gebruik gemaakt van 

de voor het studiegebied relevante beoordelings

criteria en er zijn een aantal nieuwe beoordelings

criteria opgenomen (beïnvloeding verkeersvei

l igheid, kansen voor spooraansluiting, 

investeringskosten, fasering en toekomstvastheid 

Zuiderzeelijn), In tabel 1 zijn de te verwachten 

effecten opgenomen. Na de tabel zijn de onder

scheidende effecten toegelicht. 

Uit de tabel blijken de vier alternatieven voor een 

aantal criteria riiet significant verschillend te scoren 

(één kleurcode). Deze criteria zijn niet onder

scheidend en daarom niet meegenomen in de 

alternatiefvergeli jking. Hieronder wordt ingegaan 

op de onderscheidende criteria. 

Natuur 

Een ligging van de Hanzelijn op niveau O en niveau 
-0,5 legt een groter ruimtebeslag op het 
Visvijverbos (PEHS) dan een ligging van de 
Hanzelijn op niveau +1 en niveau +2, Dit ruimte
beslag is benodigd voor de aanleg van de alterna
tieve verbinding van de Binnenhavenweg en de 
aanleg van een half klaverblad ter plaatse van de 
kruising met Rijksweg A6. Alternatief Hanzelijn 
niveau +1 scoort beperkt negatief vanwege het 
ruimtebeslag als gevolg van de aanleg van het half 
klaverblad. Bij alternatief Hanzelijn niveau +2 is 
geen sprake van ruimtebeslag op het Visvijverbos, 
De ecologische mogeiijkheden voor de verbinding 
Oostervaart/Noordertocht zijn bij een lage ligging 
van de Hanzelijn op niveau O en niveau -0,5 minder 
optimaal dan bij een hoge ligging van de Hanzelijn 
op niveau -t-l en niveau +2. Bij een tage l igging is 
de hoogte voor de onderdoorgang beperkt en de 
lichtinval onder de spoorbaan geringer. Het 
omleggen van de Oostervaart in een u-bocht bij 
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Tabel 1: Ovenicht te verwachten effecten 

Criterium en meeteenheid 

Sodem en water 

Zetting (meter) 

Beïnvloeding geohydrologisch systeem (kwalitatief) 

Beïnvloeding van de waterhuishouding (kwalitatief) 

Natuur 

Verdroging vegetatie en flora, fauna en PEHS [kwalitatief) 

Verstoring door gpluid in Visvijverbos (kwalitatief) 

Vernietiging door ruimtebeslag (hectare) 

- Viivijverbos 

- Bosgebied ten zuiden van Houtribweg 

Beïnvloeding ecologische relaties (kwalitatief) 

Landschap, cultuurhistorie en anheologie 

Toe/atname zichtbaar verhoogd iracê buiten stedelijk gebied (km) 

Toename landschapsbeleving vanuit de trein (kwfllilalieO 

Ontstaan van restruimte (hectare) 

Aantasting waardevolle cultuurhistorische landschappen (kwalitatief) 

Aantasting archeologische vindplaatsen/iones met een hoge 

archeologiMbe verwachtingswaarde [kwalitatief) 

Ruimtelijke Ordening 

Beïnvloeding functionele kwaliteit parallelle en 

kruisende infrastructuur (kwalitatief) 

Beïnvloeding verkeersveiligheid (kwalitatief) 

Kansen voor spooraansluiting MOC en opstelterrein (kwalitatief) 

Recreatie 

Aanpassing paden en <vaar}routes (aantal) 

Vei i loi ing verblijfsrecreatie door geluid (kwalitatief) 

Landbouw 

Verlies aan landbouwareaal (hectare) 

Sociale aipecten 

Sociale veiligheid (kwalitalieO 

Bereikbaarheid langzaam verkeer (kwalitatief] 

Geluid 

Geluidsbelastoppervlak(ha) HS/AO" 

' Ra il verkeerslawaai S7 dB(A) contour O ha 

- Weg verkeerslawaai ËO dB(A) contour " 97 ha 

Geluldsbelaste woningen > 50 UKM (aantal) HS/AO 

• Geluidsbelaste woningen, goed 1 

- Geluidsbelaste woningen, redelijk 1 

- Geluidsbelasie woningen, malig 1 

• Geluidsbelaste woningen, tamelijk slecht O 

Kosten en fasering 

Investeringskosten (miljoen €) ^ 

fasering (jaren) 

Toekomstvasiheid Zuiderzeelijn 

Toekomstvastheid aiternatief bij realisatie Zuiderzeelijn (kwalitatief) 

Alternatief Hanzeiijn niveau " 

+2 +1 O -0.5 

0,5tot1,2Sm 0 ,S to t l ,Om 0,S m 0,5 m 

O 0 0 0 

O 0 0 0 

B2ha 

159 ha 

91 ha 

€20 

2 jaar 

1 150 ha 

jyoahs 
138 ha 

99 h d 

^ H 2 jaar 
€19 • 
2 j a a i | 

++ ++ 

Verklaring bij Ubel I: 

1) Bij dit alternatief is cirra I ha ruimtebeslag op het 

Visvijverboi nodig tijdens de realisatie (lasering). 

2) Geluidscontour inclusief Binnenhanenweg en Houtribiveg. 

3} Exclui'ef algemene kasten, or}votjr^iene kosten en BTW 

5) HSIAO = Huidige Situatie/Autonome OnW/ikkeling 

4) Methodiek icoreloekenning: 

Kwalitatieve score Omvang van het effect Kleurcode 

++ positief eftect 

4- beperkt positief effect 

0 neutraal effect 

- beperkt negatief effect j ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n i 

- - negatief effect 
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alternatief Hanzelijn niveau -0,5 belemmert naar 

verwachting het funaioneren als ecologische 

verbinding niet. 

Landschap, cu l tuu rh is to r ie en archeolog ie 

Een verhoogde ligging van de Hanzelijn is zicht

baarder in het landschap aanwezig. Een hoge 

l igging van de Hanzelijn op niveau +2 is als 

negatief beoordeeld en een ligging op niveau +1 is 

als beperkt negatief beoordeeld. De overige alter

natieven zijn als neutraal beoordeeld. Vanuit het 

oogpunt van beleving van de reiziger wordt een 

hoge ligging van de Hanzelijn als positief ervaren 

(uitzicht op de polder bij de kruising met Rijksweg 

A6). 8ij alternatief Hanzelijn niveau +2 ontstaat 

geen restruimte, waardoor de ruimteli jke en func

t ionele versnippering van het landschap en isolatie 

van ingesloten gebied nihil is. Door de realisatie 

van een half klaverblad in de overige drie alterna

tieven ontstaat circa 6 ha restruimte aan de noord

zijde van de Houtribweg. Bij alternatief Hanzelijn 

niveau O en niveau -0,5 ontstaat daarnaast door de 

aanpassing van de Binnenhavenweg circa 2 ha 

restruimte aan de noordzijde van de Houtr ibweg. 

De kans op aantasting van archeologische 

vindplaatsen is bij alternatief Hanzelijn niveau ••-2 

verwaarloosbaar omdat in dit alternatief geen 

grond wordt ontgraven. Bij de overige drie alterna

tieven wordt grond ontgraven waardoor mogelijk 

aantasting van archeologische vindplaatsen kan 

optreden. 

Ru imte l i j ke O r d e n i n g 

De algehele functionele kwaliteit van het geheie 
infrastructuurnetwerk in het studiegebied wordt in 
geen van de alternatieven aangetast. Wel moeten, 
met uitzondering van alternatief Hanzelijn niveau 
+2, wegen worden aangepast waarbij verkeer 
mogelijk moet omrijden. De omlegging en 
verhoging van de Binnenhavenweg in Hanzelijn 
alternatief niveau O en niveau -0,5 wordt als 
beperkt negatief beoordeelt omdat hel 
autoverkeer van en naar het industrieterrein 
Oostervaart moet omrijden om op de Houtribweg 
te komen. 

In alternatief Hanzelijn niveau +1, niveau O en 
niveau -0,5 wordt de verkeerssituatie veiliger voor 
autoverkeer en fietsverkeer door de realisatie van 
een half klaverblad. Het afslaande wegverkeer op 
Rijksweg A6 afkomstig uit zuidelijke richting dat 
gericht is op Lelystad (Bataviastad) hoeft de 
Houtribweg niet langer ie kruisen. Omdat het 
fietspad aan de zuidzijde van de Houtribweg 
hierbij geheel vrij komt te liggen, hoeft het fiets
verkeer de op- en afr i t van Rijksweg A6 niet meer 
te kruisen. Een directe spooraansluiting van het 
bestaande opstelterrein Lelystad op de Hanzelijn is 
alleen in alternatief Hanzelijn niveau O en niveau 
-0,5 mogelijk. In alternatief Hanzelijn niveau +2 en 

niveau +1 kan middels een zogenaamd uithaal-

spoor een indirecte aansluiting worden gemaakt. 

Dit is logistiek minder praktisch. De aansluiting van 

het toekomstige MOC op de Hanzelijn zal worden 

gemaakt via het bestaande opstelterrein en is dus 

in alle alternatieven mogelijk. 

Sociale ve i l i ghe id 

Bij alternatief Hanzelijn niveau O en niveau -0.5 

wordt een fietstunnel onder de Hanzelijn 

aangelegd om het fietspad langs de 

Binnenhavenweg op het fietspad ten zuiden van de 

Houtribweg aan te laten sluiten. Dit scoort ten 

aanzien van de sociale veiligheid beperkt negatief 

(minder overzicht). In alternatief Hdnzelijn niveau 

+1, niveau O en niveau -^,5 wordt het fietspad ten 

zuidwesten van Rijksweg A6 middels een fietsbrug 

over de Oostervaarl verbonden met de 

Binnenhavenweg. De bestaande aansluiting op de 

Houtribweg wordt daarbij verwijderd. Fietsverkeer 

dat gebruik maakt van dit fietspad moet hierdoor 

omrijden om op de Houtribweg te komen, wat als 

beperkt negatief wordt beoordeeld. 

Geluid 
De geluidsbelasting afkomstig van wegverkeer en 

railverkeerslawaai is afzonderlijk berekend. LJit de 

geluidscontouren bli jkt dat de geluidsbelasting ten 

opzichte van de huidige situatie (referentiesituatie) 

toeneemt. Voor zowel railverkeerlawaai als 

wegverkeerslawaai geldt dat naarmate de 

spoorbaan dan wel de weg hoger komt te liggen, 

de geluidsbelasting naar de omgeving toeneemt. 

Indien de weg omlaag gaat en het spoor omhoog 

{of andersom) wordt dit effect gedeeltelijk 

opgeheven, In alternatief Hanzelijn niveau *2 en 

niveau -t l is het geluidsbelast oppervlak veroor

zaakt door wegverkeer kleiner dan de huidige 

situatie/autonome ontwikkel ing omdat de 

spoorbaan een afschermende werking heeft. Het 

geluidsbelast oppervlak veroorzaakt door railver

keerslawaai is daarentegen groter door de hoogte

ligging van de spoorbaan. In alternatief Hanzelijn 

niveau -0,5 en niveau O is sprake van een toename 

van geluidsbelast oppervlakte door wegverkeers

lawaai doordat tevens de Binnenhavenweg wordt 

verhoogd en verlengd. 

Kosten en faser ing 

Alternatief Hanzelijn niveau O en niveau -0,5 zijn 

vergelijkbaar in kosten (circa 19 miljoen euro) en 

faseringsduur (circa 2 jaar) en zijn hiervoor niet 

onderscheidend. De kosten voor alternatief 

Hanzelijn niveau *2 bedragen circa 20 miljoen euro 

met een vergelijkbare bouwt i jd van 2 jaar. De 

bouw van alternatief Hanzelijn niveau +t duur t 

circa 1 jaar langer omdat het een complexe 

fasering met zich mee brengt, In alternatief 

Hanzelijn niveau +1 wordt namelijk de l igging van 
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Rijksweg A6 en de Houtribweg veranderd. De 

kosten zijn circa 26 miljoen euro vanwege de 

complexe fasering, 

ToekomstvastheJd Zu iderzee l i jn 

In alle alternatieven kan de toekomstige 

Zuiderzeelijn in principe worden gerealiseerd. Wet 

is het zo dat het verschil in de (technische) 

maakbaarheid tussen alternatief Hanzelijn niveau 

+2 en de overige alternatieven groot is en dat de 

toekomstwaarde van dit alternatief als negatief 

wordt beoordeeld. Bij een ligging van de Hanzelijn 

op niveau •1-2 is mogelijk optimalisatie van de 

hoogtel igging vereist om alle varianten van de 

Zuiderzeelijn (zoals een hogesnelheidslijn en een 

magneetzweefbaan) mogelijk te maken. 

Optimalisatie houdt in dat het baanlichaam van de 

Hanzelijn circa 1,5 to t 2 m hoger wordt, circa 80 m 

wordt verlengd en circa 8 m breder wordt . Ook de 

optie voor een station aan de Zuiderzeelijn op de 

kruising van de Hanzelijn en Rijksweg A6 is bij deze 

ligging ontwerptechnisch gecompliceerd. Bij de 

overige Hanzelijn alternatieven is de inpassing van 

de Zuiderzeelijn en de optie van een station veel 

minder een probleem. 

In tegra le e i ndbeschouw ing op de a l te rna
t i even en f o r m u l e r i n g M M A 

Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) is 
dat alternatief dat vanuit mil ieuoogpunt de minste 
effecten to t gevolg heeft. Uit de vergelijking van 
de vier alternatieven bli jkt dat de hoge liggingen 
van de Hanzelijn gunstiger scoren voor milieu en 
ruimtelijke ordening. Dit komt onder andere 
doordat een hoge ligging het minste ruimtebeslag 
legt op het Visvijverbos en de ligging van de 
Oostervaart ongewijzigd bii jft. Alternatief 
Hanzelijn niveau +2 heeft van beiden de minste 
negatieve effecten vanuit mil ieuoogpunt omdat 
hierbij de bestaande wegenstructuur niet worden 
aangepast. Dit alternatief wordt daarom 
beschouwd als MMA. Ten aanzien van geluidsbelast 
oppervlak geldt dat als gevolg van railverkeer-
slawaai deze bij een hoogtel igging van de 
Hanzelijn op niveau +2 het hoogst is. Voor wegver-
keerslawaai is het geluidsbelast oppervlak bij di t 
alternatief echter het laagst. Bij cumulatie van 
wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai heffen 
deze effecten elkaar gedeeltelijk op. Een ongunstig 
effect is dat alternatief Hanzelijn niveau +2 
duidelijk zichtbaarheid in het landschap ligt en 
deze bij een eventuele ontwerpoptimalisatie hoger 
kan komen te liggen. 

Naarmate de Hanzelijn lager komt te liggen, scoren 
de alternatieven in de meeste gevallen gunstiger 
ten aanzien van investeringskosten, de fasering 
(maakbaarheid) en de inpassing van de 
Zuiderzeelijn (toekomstwaarde). Afhankelijk van 
de invalshoek milieu en ruimtelijke ordening of 

kosten, fasering en inpassing Zuiderzeelijn scoort 

een alternatief gunstiger of ongunstiger. 

M i t i ge rende en compenserende maat rege len 

In het ontwerp van de Hanzelijn kunnen diverse 

maatregelen worden opgenomen om negatieve 

effecten op de omgeving (natuur, landschap, 

ruimteli jke ordening en mens) te verminderen. 

Voor de aantasting van het Visvijverbos (PEHS) en 

het bos ten zuiden van de Houtribweg (Boswetbos) 

is natuurcompensatie nodig. Deze compensatie 

vindt in beginsel plaats binnen het plangebied van 

de Hanzelijn. Om te kunnen voldoen aan de wette

lijke grenswaarden uit de Wet geluidhinder zijn 

diverse geluidsmaatregelen mogelijk. Dit kunnen 

brongerichte maatregelen (geluidsarme baancon-

structie. kunstwerken) dan wel effectgerichte 

maatregelen (geluidswallen/geluidsschermen) zijn. 

Ook het gebruik van stiller materieel, door het 

weren van lawaaiig materieel of het verlagen van 

de snelheden, behoort to t de mogelijkheden om 

geluidsbelastingen te reduceren. Tijdens de 

aanlegfase kan verstoring door geluid worden 

beperkt door te kiezen voor een geluidsarme 

bouwmethode. In het kader van sociale veiligheid 

speelt ter plaatse van een onderdoorgang of 

viactuct het 'zien van de omgeving' en het gezien 

kunnen worden' een belangrijke rol. In alternatief 

Hanzelijn niveau O en niveau -0,5 kan hiermee 

rekening worden gehouden bij het ontwerp van de 

fietstunnel ter plaatse van de kruising van de 

Binnenhavenweg met de Hanzeiijn. 

De be langr i j ks te leemten in kenn is 

Bij het opstellen van de aanvulling op de TN/MER 

zijn de volgende leemten in kennis en informatie 

geconstateerd, die invloed kunnen hebben op de 

te verwachten milieueffecten: 

• Bodem en water: er is geen gebruik gemaakt van 

een regionaal geohydrologisch rekenmodel. De 

effecten van grondwateronttrekking in de 

aanlegfase van alternatief Hanzelijn niveau -0,5 

zijn bepaald op basis van expert judgement. 

• Natuur: de beschrijving van natuurwaarden is 

gebaseerd op aanwezige informatie uit de 

TN/MER Hanzeiijn en de OTB-fase. De exacte 

verspreiding van voorkomende natuurwaarden is 

globaal bekend waardoor geen uitspraken 

kunnen worden gedaan over beïnvloeding van 

specifieke standplaatsen van afzonderlijke 

soorten. 

• Natuur: voor railverkeer zijn (nog) geen 'ingreep-

effect relaties' bekend wat betreft verstoring 

voor fauna, 

• Archeologie: in het studiegebied is to t op heden 

nog nauwelijks archeologisch veldonderzoek 

verricht. 

• Geluid: de resultaten van het geluidsonderzoek 

geven een globale indruk van de omvang van 
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veranderingen in tiet akoestisch klimaat en 

dienen als vergelijkingsmateriaal van de alterna

tieven onderling. De geluideffecten en de 

benodigde geluidsmaatregelen zijn verder niet 

nader gedetailleerd. 

• Geluid: de duur, intensiteit en geluidshinder 

gedurende de aanlegfase zijn niet bekend. 

• Ruimtelijke Ordening; er zijn geen verkeers

kundige (modet)berekeningen uitgevoerd. 

Uitspraken ten aanzien van de verkeersafwik

keling als gevolg van aanpassing aan de wegin

frastructuur zijn in de aanvulling op de TN/MER 

Hanzelijn gebaseerd op aannames. 

Bovengenoemde leemten en kennis hebben geen 

wezenlijke consequenties voor de besluitvorming. 
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Inleiding 

1.1 Aanleiding aanvulling op 
Trajectnota/Mi lieuef f ectrap 
port Hanzelijn 

De Hanzelijn is de beoogde spoorverbinding tussen 

Lelystad en Zwolle die loopt via Dronten en 

Kampen. De Hanzelijn zal gebruikt worden door 

reizigerstreinen en daarnaast geschikt zijn voor 

medegebruik door goederentreinen. De Hanzelijn 

wordt aangelegd als een tweesporige, geëlektrif i-

ceerde verbinding zonder overwegen. 

In de Tracéwet en de Wet milieubeheer zijn proce

dures vastgelegd die moeten worden doorlopen 

om een infrastructureel project zoals de Hanzelijn 

te realiseren. Voor de aanleg van de Hanzelijn is op 

grond van de Tracéwet een tracéstudie vereist en 

op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit 

milieueffectrapportage. Onderdeel C, categorie 2.1 

(1994) dient een MER te worden opgesteld. Voor 

het project Hanzelijn is inmiddels een gecombi

neerde Tracé/m.e.r.-procedure doorlopen. Deze 

procedure is in 1996 gestart met het uitbrengen 

van een startnotit ie, de bekendmaking van het 

voornemen. In de Tracé/m.e.r.-procedure heeft 

onderzoek plaatsgevonden naar alternatieven voor 

de Hanzelijn en de mogelijke effecten van deze 

ingreep. De resultaten van dit onderzoek zijn 

opgenomen in de Trajectnota en Milieu

effectrapport Hanzelijn (TN/MER Hanzelijn}. In juni 

2000 is de TN/MER Hanzelijn ter inzage gelegd. 

Op verzoek van de Commissie voor de 

Milieueffectrapportage is op l"! december 2000 

aanvullende informatie voor de TN/MER Hanzelijn 

verstrekt. Deze aanvulling is op 22 maart 2001 ter 

visie gelegd. Het betrof informatie over de ef fet ten 

op ecologie en hydrologie, het volgen van de 

stappenplannen voor de Ecologische 

Hoofdstructuur en voor de Habitat- en 

Vogelrichtlijn en de samenstelling van het meest 

milieuvriendelijke alternatief (MMA). Deze 

aanvulling op de TN/MER geldt tevens als passende 

beoordeling voor de Vogelrichtlijn- gebieden 

Drontermeer en de IJssel zoals is voorgeschreven in 

artikel 6.3 van de Europese Habitatrichtli jn. 

Op 24 augustus 2001 heeft vervolgens een 
Standpuntbepaling plaatsgevonden. De Minister 
van Verkeer en Waterstaat heeft op basis van de 
TN/MER Hanzelijn, de aanvulling op de TN/MER 
Hanzelijn, de inspraakreacties en de adviezen van 
wettel i jke adviseurs hel Standpunt met het 
voorkeurstracé van de Hanzelijn bekend gemaakt. 
De aanvulling op de TN/MER heeft geleid tot de in 
het Standpunt verwoorde keuze van een geoptima
liseerde boog ten zuiden van de Houtribweg, 
uitgaande van een maximumsnelheid van 180 
km/uur. Door een betere bundeling met het 
bestaande opstelemplacement Lelystad en de 
Houtribweg wordt versnippering van natuur en 
landschap beperkt en worden het Visvijverbos en 
het 't Zand ontzien. 

Vervolgens is conform de Tracéwetprocedure op 

basis van het Standpunt gestart met de verdere 

uitwerking van het voorkeurstracé van de 

Hanzelijn. Allereerst wordt een ontwerp van het 

Tracébesluit (OTB) opgesteld. Het 0TB wordt eerst 

ter inzage gelegd en vervolgens wordt het 

Tracébesluit vastgesteld. In het Tracébesluit wordt 

de Hanzelijn ruimteli jk vastgelegd en wordt vastge

steld welke maatregelen er worden genomen om 

de effecten van de Hanzelijn te voorkomen of te 

minimaliseren. De uitwerking van het voorkeur

stracé uit het Standpunt tot een Tracébesluit vindt 

plaats binnen de marges van de Tracéwet. Deze 

stelt dat de as van het tracé bij deze uitwerking 

nog honderd meter naar links en naar rechts, en 

twee meter omhoog en omlaag kan schuiven. 
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Waarom een aanvulling op de TN/MER 

Hanzel i jn? 

In de TN/MER Hanzelijn is in de alternatieven voor 

de kruising met Rijksweg A6 uitgegaan van één 

hoogtel igging, te weten een hoge ligging van het 

Spoor (14 meter boven maaiveld). In het kabinets

besluit van 24 augustus 2001 is ter plaatse van de 

kruising met Rijksweg A6 vooralsnog aangehouden 

dat de Hanzelijn over Rijksweg A6 heen gaat 

(voorkeurstracé). In het Standpunt is voor de 

kruising met Rijksweg A6 de volgende tekst 

opgenomen: 

• "... er vooralsnog van wordt uitgegaan dat de 

A6 met een viaduct wordt gekruist: de hoogte

ligging van deze kruising wordt in overleg met 

de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad 

nader uitgewerkt." 

Naar aanleiding van dit Standpunt zijn bij de 

uitwerking van het voorkeurstracé ter plaatse van 

de kruising met Rijksweg A6 in de OTB-fase 

verschillende hoogteliggingen van het spoor 

onderzocht. Omdat bij één van de mogelijke oplos

singen de tracé-as meer dan twee meter in verticale 

richting verschuift ten opzichte van het voorkeurs

tracé, is deze aanvulling op de TN/MER Hanzelijn 

opgesteld. In deze aanvulling zijn, aanvullend op 

de TN/MER Hanzelijn van juni 2000 en december 

2000, de verschillende mogelijke hoogteliggingen 

van de Hanzelijn voor de kruising met Rijksweg A6 

uitgewerkt. Van een verschuiving van het 

voorkeurstracé in horizontale richting is geen 

sprake. 

De mogelijke alternatieven voor de kruising van de 
Hanzelijn met Rijksweg A6 hebben qua ruimteli jke 
doorwerking betrekking op het gebied tussen de 
Hanzelijn km 5.7 en km 8.9 (begrenzing studie
gebied). De hoogteligging van de Hanzelijn in het 
studiegebied heeft geen consequenties voor de 
totale ligging van de Hanzelijn. zoals deze in het 
kabinetsbesluit van 24 augustus 2001 is 
Opgenomen, 

Voorkeursligging Hanzelijn 

Tegelijkertijd met de terinzagelegging van deze 

aanvulling op de TN/MER Hanzelijn, is het 0TB 

Hanzelijn ter inzage gelegd. In het OTB is een 

voorkeursligging opgenomen. Deze voorkeurs

ligging is een alternatief uit dit TN/MER. 

De voorkeursligging betreft een verdiepte ligging 
van de Hanzelijn (alternatief Hanzelijn niveau 
-0,5). De lage ligging van de Hanzelijn heeft met 
name vanuit functioneel oogpunt de voorkeur 
omdat deze optimaal rekening houdt met een 
mogelijke toekomstige inpassing van de 
Zuiderzeelijn. Daarnaast hoeft bij deze ligging de 
huidige hoogte van Rijksweg A6 niet te worden 

aangepast, ondervindt het treinverkeer geen 

exploitatieve hinder door hellingen, is er sprake 

van minder geluidsoverlast voor de omgeving door 

de afschermende werking van het talud en ligt de 

Hanzeiijn minder zichtbaar in het landschap dan in 

de overige hoogtel iggingen. 

1.2 Doelstel l ing aanvull ing op 
de TN/MER Hanzelijn 

Doel van deze aanvulling op de TN/MER Hanïel i jn 

is om alternatieven voor de kruising van de 

Hanzelijn met Rijksweg A6 te onderzoeken op de 

milieueffecten. 

Voor de inhoud van deze aanvulling op vier 

TN/MER Hanzelijn wordt zoveel mogelijk aange

sloten bij de TN/MER Hanzelijn en de richtlijnen die 

daarvoor zijn vastgesteld. 

In d i t TN/MER word t ingegaan op vier mogelijk

heden (alternatieven) om de Hanzelijn met 

Rijksweg A6 te laten kruisen. Andere relevante 

onderwerpen, zoals de nut en noodzaak om de 

Hanzelijn aan te leggen, zijn beschreven in de 

TN/MER Hanzelijn van juni 2000 en komt daarom 

hier niet meer aan de orde. In hoofdstuk 2 is wel, 

als toelichting, een beknopte tekst opgenomen 

over de doelstelling van de Hanzelijn, 

1.3 Te doorlopen procedures 

De aanvulling op de TN/MER Hanzelijn voor de 

kruising van de Hanzelijn met Rijksweg A6 wordt 

geli jkt i jdig met het Ontwerp Tracébesluit (OTB) 

opgesteld. Het OTB en de aanvulling op de TN/MER 

Hanzelijn worden geli jkt i jdig ter inzage gelegd. In 

de aanvulling op de TN/MEft Hanzelijn worden voor 

de kruising van de Hanzelijn met Rijksweg A5 vier 

alternatieven (verschil in hoogteligging) met elkaar 

vergeieker, In afbeelding 1.1 is de te doorlopen 

procedure schematisch weergegeven. 
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Afbeelding 1.1 Procedure aanvulling op de TN/MER Hanielijn 

OntwcipTracébnluit (0TB) 
Hanubja met Kj|knreg A6 

Tcriiiu(cleggiiigOTSiauiivulliiLgip<ltTN^EB.Flin2elijn 

[nipnak [S wckrQ) 

iTvrrtiB dn Tjui m 
(UwtkCD) 

OpiCcDeD Tncébcfluit 
(s mundcD) 

Inbraak [8 vfcken) 

m e r (13 wrkCD) 

Advin betrokken 
T ombadHrgAnm (4 miindeD) 

Tncftwiuitrni 

kosten van de in beschouwing genomen alterna

tieven aan de orde. 

Hoofdstuk 7 'Leemten in kennis en aanzet evalua

t ieprogramma' bevat een overzicht van onder

werpen waarvan tijdens het opstellen van de 

aanvulling op de TN/MER Hanzelijn de (relevante) 

gegevens niet of onvoldoende beschikbaar waren, 

of waarbij onzekerheden aan de orde komen. 

Tevens wordt een aanzet gegeven voor het 

opstellen van een evaiuatieprogramma. 

Aangegeven wordt op welke wijze optredende 

effecten geëvalueerd kunnen worden. 

1.4 Leeswijzer 

Hieronder is aangegeven welke onderwerpen in de 

aanvulling op de TN/MER Hanzelijn voor de 

kruising Hanzelijn met Rijksweg A6 ter sprake 

komen, 

In hoofdstuk 2 'Doel- en vraagstelling' is voor de 
Hanzelijn in zijn total i teit de nut en noodzaak van 
het project samengevat. Het betreft een beknopte 
weergave van hetgeen is opgenomen in de TN/MER 
Hanzelijn van juni 2000. 

In hoofdstuk 3 'Voorgenomen activiteit en alterna
t ieven' wordt de begrenzing van het studiegebied 
voor deze aanvulling op de TN/MER Hanzelijn 
toegelicht en worden de vier alternatieven voor de 
kruising van de Hanzelijn met Rijksweg A6 
beschreven. 

In hoofdstuk 4 'Beleidskader, huidige situatie en 

autonome ontwikkel ing' wordt beknopt ingegaan 

op het relevante beleidskader. Daarnaast wordt 

een beschrijving gegeven van de huidige situatie 

en de autonome ontwikkel ing in het studiegebied 

voor zover relevant voor de keuze van hoogte

ligging van de Hanzelijn ter plaatse van de kruising 

met Rijksweg A6. 

In hoofdstuk 5 'Effectbeschrijving' wordt ingegaan 

op de ef feaen van de alternatieven op milieu en 

ruimtelijke ordening. Tevens wordt daarbij 

ingegaan op het gehanteerde beoordelingskader. 

In hoofdstuk 6 'Vergelijking van alternatieven en 

MMA' worden de effecten van de verschillende 

alternatieven mei elkaar vergeleken. In deze verge

lijking wordt ingegaan op de onderscheidende 

effecten tussen de alternatieven. Bovendien wordt 

hel 'meest milieuvriendelijke aiternatief' (MMA) 

geformuleerd. In dit hoofdstuk komen ook de 
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Doel- en vraagstelling Hanzelijn 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het doei van 

de Hanzelijn, de reeds doorlopen procedure en 

besluitvorming, het ingenomen Standpunt van de 

Minister inclusief enkele uitgangspunten die ten 

grondslag liggen aan keuzes voor de ligging van 

het tracé ter plaatse van de kruising van de 

Hanzelijn met Rijksweg A6. 

2.1 Doel van de Hanzelijn 

De Hanzelijn is een nieuwe spoorverbinding die 
Lelystad via Dronten en Kampen verbindt met 
Zwolle. Met de aanleg van de Hanzelijn wordt 
beoogd invull ing te geven aan een aantal doelen 
en nevendoelen. Allereerst zorgt de Hanzelijn voor 
een verbetering van de spoorwegverbinding tussen 
de Randstad en het noorden en noordoosten van 
ons land. Daarnaast vormt de Hanzelijn een inter
regionale verbinding tussen Lelystad en Zwolle, 
waarbij de regionale ontsluit ing van Almere, 
Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle wofd t 
verbeterd. Deze nieuwe spoorverbinding biedt 
hierdoor kansen voor de bevordering van econo
mische activiteiten in het noorden, noordoosten 
van Nederland en van Flevoland. 
Door de aanleg van de Hanzelijn wordt de 
bestaande Gooi- en Veluwelijn ontlast. Hierdoor 
kan op de Gooi- en Veluwelijn naar verwachting 
worden volstaan met benuttingsmaatregelen en 
kleinere infrastructurele aanpassingen in plaats van 
een verdubbeling van het aantal sporen. Tenslotte 
is in het Trans Europese Netwerk (TEN) voor spoor
vervoer de Hanzelijn onderdeel van een nog te 
ontwikkelen internationale verbinding (Berlijn-lijn). 
Om deze reden zal de Hanzelijn geschikt moeten 

zijn voor snelheden to t 200 km/uur om medege

bruik door internationale {hogesnelheids)treinen 

mogelijk te maken. 

De Hanzelijn wordt geschikt gemaakt voor zowel 

reizigers- als goederenvervoer. Ten behoeve van 

reizigersvervoer worden twee nieuwe stations 

aangelegd, te weten station Dronten en station 

Kampen Zuid, Van de Hanzelijn zullen in 2010 per 

jaar circa 32.000 reizigers gebruik maken. Per uur 

en per richting gaan er 2 intercity's, 2 snel- of 

stoptreinen en één goederentfein rijden over de 

Hanzelijn. In totaal zijn dat zo'n 200 treinen die 

voornamelijk tussen 6 uur 's ochtends en 12 uur 

's nachts rijden. 

Met de Hanzelijn wordt de reistijd van Zwolle naar 

Amsterdam Centraal bekort met één kwartier. 

Momenteel is de reistijd 70 minuten en via de 

Hanzelijn zal dit circa 55 minuten gaan bedragen. 

De reistijd tussen Lelystad Centrum en Dronten 

wordt circa 10 minuten, tussen Dronten en Kampen 

Zuid circa 7 minuten en tussen Kampen Zuid en 

Zwolle circa 11 minuten. Van en naar station 

Lelystad Centrum worden circa 4000 extra reizigers 

per dag verwacht. Via station Dronten en Kampen 

Zuid reizen naar verwachting respectievelijk 3000 

en 4000 mensen per dag. 

Bij het goederenvervoer gaat het met name om 
goederentreinen die rijden tussen het IJmond-
gebiect en Noord-Nederland en tussen het 
Rijnmondgebied en Noord-Nederland. Naar 
verwachting wordt er vanaf 2010/2015 circa 4,2 
miljoen ton goederen per jaar vervoerd over de 
Hanzelijn. In beide richtingen samen komen er 
maximaal 34 goederentreinen per dag te rijden: 
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tussen 7 uur en 19.00 uur circa 17 goederentreinen, 

tussen 19.00 uur en 23.00 uur circa 7 goederen

treinen en tussen 23.00 uur en 7.00 uur circa 10 

goederentreinen. 

Voor de Hanzelijn is ten t i jde van het opstellen van 

de TN/MER Hanzelijn een Kosten-Baten Analyse 

(KBA) uitgevoerd. Uit deze door het Nederlands 

Economisch Instituut uitgevoerde KBA is geconclu

deerd dat de aanleg van de Hanzelijn een positief 

saldo opleveft. Uit de KBA bleek dat de Hanzelijn 

zelf een negatief saldo heeft van tussen de 34 en 

97,5 miljoen euro (Netto Contante Waarde 2005). 

Echter als gevolg van de aanleg van de Hanzelijn 

worden investeringskosten voorkomen die de 

aanlegkosten van de Hanzelijn overtreffen. Zo 

wordt voorkomen dat de Gooilijn na 2010 moet 

worden verdubbeld en dat er een partiële verdub

beling van de Veluwelijn moet plaatsvinden. Op de 

Gooi- en Veluwelijn kan daardoor met benuttings-

maatregelen, voor de toename van het aantal 

treinen, worden volstaan. De aanpassingen van de 

Gooilijn, met als scenario dat er geen Hanzelijn 

komt, zijn in 1993 geraamd op kosten die liggen 

tussen de 400 en 700 miljoen euro. 

Op basis van de uitgevoerde studies is nut en 

noodzaak van de aanleg van de Hanzelijn in 

voldoende mate onderbouwd, hetgeen heeft 

geleid tot het Standpunt dat deze spoorlijn tussen 

Lelystad en Zwolle zal worden aangelegd. Voor 

deze aanvulling op de TN/MER Hanzelijn komt, op 

grond van bovenstaande, nut en de noodzaak van 

het project Hanzelijn niet meer aan de orde. 

2.2 Standpunt Minister Verlceer 
en Waterstaat 

o p 24 augustus 2001 heeft de Minister van Verkeer 
en Waterstaat, in overeenstemming met de 
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, een Standpunt 
ingenomen over de aanleg en het tracé van de 
Hanzelijn. In dit Standpunt is opgenomen dat de 
Hanzelijn verder wordt uitgewerkt in een 
(Ontwerp) Tracébesluit, Het zogenaamde geopti
maliseerde tracé III is daarbij aangewezen als 
voorkeurstracé. 

In het Standpunt is over de ligging van de 
Hanzelijn ter hoogte van Lelystad onder andere 
aangegeven dat: 

• Tussen Letystad en Zwolle wordt een nieuwe 
spoorlijn voor reizigers en goederenvervoer 
aangelegd, overwegend geschikt voor snelheden 
tot 200 km/uur. 

• Tussen Lelystad en Dronten de aanleg plaatsvindt 

conform het in de TN/MER voorgestelde tracé, 

met inbegrip van de uitbreiding van bet huidige 

station Letystad en de aanleg van een nieuw 

station in Dronten, met dien verstande dat: 

- Ten noorden van Lelystad ten behoeve van de 

inpassing wordt uitgegaan van een geoptima

liseerde boog ten zuiden van de Houtribweg, 

uitgaande van de 180 km/uur variant. 

- Er vooralsnog van wordt uitgegaan da l 

Rijksweg A6 met een viaduct wordt gekruist. 

De hoogteligging van deze kruising wordt in 

overleg met de provincie Flevoland en de 

gemeente Lelystad nader uitgewerkt. 

~ Ter hoogte van Swifterbant, op een nader te 

bepalen plaats, ruimte wordt gereserveerd 

ten behoeve van de aanleg van goederen-

wachtsporen. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de 
aanvulling op de TN/MER Hanzelijn voor de 
kruising van de Hanzelijn met de Rijksweg A6 ter 
hand genomen. 

2.3 Vraagstell ing aanvull ing op 
de TN/MER Hanzelijn 

in de aanvulling op de TN/MER Hanzelijn worden 

vier alternatieven beschreven voor de kruising van 

de Hanzelijn met Rijksweg A6. Van deze alterna

tieven worden de milieueffecten beschreven. 

Hierbij staan de verschillende hoogtevarianten van 

de kruising van de Hanzelijn met Rijksweg A6 

centraal. De alternatieven worden vanuit het 

oogpunt wan milieu en ruimtelijke ordening met 

elkaar vergeleken. In het Ontwerp Tracébesluit 

Hanzelijn (OTB) is aangegeven op grond van welke 

overwegingen de keuze is gemaakt. Die overwe

gingen betreffen niet alleen milieu-aspecten, maar 

ook kosten, fasering, functionele verschillen en 

toekomstwaarde van de alternatieven. 

In de aanvulling op de TN/MER Hanzelijn wordt 

ingegaan op de aspecten Bodem en water. Natuur, 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie. 

Ruimtelijke Ordening, Recreatie. Landbouw, Geluid 

en Sociale aspecten. Daarnaast wordt ingegaan op 

het aspect Kosten en fasering en het aspect 

Toekomst vastheid. 
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Voorgenomen activiteit en 
alternatieven 

In dit hoofdstuk is een beschrijving opgenomen van 

de voorgenomen activiteit en de in beschouwing 

genomen alternatieven voor de kruising van de 

Hanzelijn met Rijksweg A6. Voordat een 

beschrijving van de alternatieven wordt gegeven, 

wordt kort ingegaan op een aantal belangrijke 

huidige waarden in het studiegebied (paragraaf 

3.1). De in beschouwing genomen alternatieven 

voor de kruising van de Hanzelijn met Rijksweg A6 

worden in paragraaf 3.4 beschreven, maar eerst 

worden in paragraaf 3,3 de belangrijkste algemene 

randvoorwaarden voor de kruising van de Hanzelijn 

met Rijksweg A6 toegelicht. Voor nadere informatie 

over de huidige situatie en de autonome ontwikke

lingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 

3.1 Globale gebiedbeschrijving 

De aanvulling op de TN/MER Hanzelijn heeft 
betrekking op het gebied waar de alternatieven 
voor de kruising van de Hanzelijn met Rijksweg A6 
mogelijke (milieu)gevolgen hebben op de 
omgeving. Dit gebied is hel studiegebied, In het 
studiegebied verschillen de alternatieven in 
hoogtel igging. Het gebied waarin de hoogte
ligging van de alternatieven niet onderl ing 
verschitt, valt hier niet onder en wordt niet 
behandeld. Voor dat gebied geldt de TN/MER van 
juni 2000 en de aanvulling op de TN/MER van 
december 2000. 

De Hanzelijn komt parallel ten zuiden van de 
Houtribweg te liggen. De Hanzelijn kruist Rijksweg 
A6 in Lelystad tussen het bedrijvenpark nabij de 
Binnenhavenweg (industrieterrein Oostervaart) en 
het Visvijverbos. Binnen het studiegebied kruist de 
Hanzelijn van west naar oost achtereenvolgens de 
Binnenhavenweg, de Oostervaart/Noordertocht 

(een ecologische verbindingszone). Rijksweg A5 en 

de Edelherttocht. 

In de huidige situatie gaat Rijksweg A6 op 1,7 

meter boven NAP over de Houtribweg heen. Beide 

rijbanen hebben ieder hun eigen viaduct over de 

Houtribweg heen. Zowel de oostelijke als de weste

lijke op- en afrit van Rijksweg A6 is een 

zogenaamde Haarlemmermeer aansluiting. De 

grootste verkeersstroom die gebruik maakt van de 

bestaande afr i t van Rijksweg A6 is afkomstig uit 

zuidelijke richting en is gericht op Lelystad, met 

name naar Bataviastad dat aan de westkant van 

Lelystad l igt. 

Aan de noordzijde van de Houtribweg bevindt zich 

het Visvijverbos dat deel uit maakt van de 

Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur (PEHS), Aan 

de westkant van het Visvijverbos ligt het Flevo 

Milieu en Energiepark, 

De Karperweg, de Binnenhavenweg en de op- en 

afr i t ten van Rijksweg A6 hebben een aansluiting 

op de Houtr ibweg, De Karperweg. de 

Binnenhavenweg en de Houtribweg liggen op 

maaiveld, de kruising van de Binnenhavenweg met 

de Houtribweg is gelijkvloers, 

In het studiegebied zijn meerdere fietspaden 

aanwezig. Ten zuiden van de Houtribweg ligt een 

fietspad met een aftakking in noordelijke richting 

ter hoogte van de oostelijke oprit van Rijksweg A6, 

Aan de oostkant van de Oostervaart ligt een 

fietspad dal aansSuit op het fietspad ten zuiden van 

de Houtribweg. Daarnaast is er een fietsverbinding 

langs de Binnenhavenweg (Flevoroute), Aan de 

zuidzijde van de Houtribtocht ligt een onverhard 

voetpad dal eindigt in een keerlus, In het 

Visvijverbos ligt een fietspad. 
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Figuur 3.1: Studiegebied aanvulling TN/UER kruising Hanzelijn met Rijksweg AB 

3.2 Voorgenomen activiteit 

De voorgenomen activiteit betreft de kruising van 

de Hanzelijn met Rijksweg A6. In de TN/MER 

Hanzelijn van juni 2000 Is voor de kruising van de 

Hanzelijn met Rijksweg A6 aangehouden dat de 

Hanzelijn op circa 14 meter boven maaiveld (circa 

9,75 meter boven NAP) met een spoorviaduct over 

Rijksweg A6 heen gaat. In het kabinetsstandpunt 

van 24 augustus 2001 is de exacte hoogtel igging 

van de Hanzelijn open gehouden en aangegeven 

dat deze in nader overleg met de provincie 

Flevoland en de gemeente Lelystad wordt uitge

werkt. Ten behoeve van het opstellen van het 

Ontwerp Tracébesluit zijn diverse overleggen 

gevoerd met Rijkswaterstaat, de provincie 

Flevoland en de gemeente Lelystad. Uit deze 
overleggen is de voorkeursliggjng ter plaatse van 
de kruising van de Hanzelijn met Rijksweg A6 naar 
voren gekomen. Het betreft een verdiepte ligging 
van de Hanzelijn, waarbij de Hanzelijn op niveau 
-0.5 onder Rijksweg A6 door gaat. 

In de aanvulling op de TN/MER Hanzelijn is de 

kruising met Rijksweg A6 uitgewerkt in een viertal 

alternatieven waarin de hoogteligging van de 

Hanzelijn verschilt. De voorkeursligging betreft één 

van de te beschouwen alternatieven. In horizontale 

zin is het tracé van de Hanzelijn niet verschoven 

ten opzichte van het voorkeurstracé. 
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3.3 Randvoorwaarden kruising 
Hanzelijn met Rijksweg A6 

De kruising van de Hanzelijn met Rijksweg A6 staat 

niet op zich. De kruising moet zodanig zijn dat het 

functioneren van de Hanzelijn op andere tracé-

delen niet belemmerd wordt . Voor de kruising van 

de Hanzelijn met Rijksweg A6 geiden dezelfde 

eisen die op de gehele Hanzelijn van toepassing 

zijn. Hieronder worden enkele specifieke randvoor

waarden genoemd waar de kruising aan moet 

voldoen. 

Bere ikbaarhe id 

• Bestaande weg- en waterverbindingen moeten 

behouden blijven. 

• De kruising Hanzelijn-Rijksweg A6 mag de 

eventueel in de toekomst aan te leggen 

Zuiderzeelijn niet onmogeli jk maken. De 

Zuiderzeelijn is een snelle verbinding tussen de 

Randstad en het Noorden van het land. In 

enkele tracé-alternatieven ligt deze verbinding 

ter plaatse van de kruising met de Hanzelijn 

parallel met de A6. 

• De bestuurlijke wens voor de aansluiting op een 

Multimodaal Overslag Centrum (MOC). dat 

eventueel bij Lelystad wordt gerealiseerd, moet 

niet onmogelijk gemaakt worden, 

• Een oostelijk aansluiting op het bestaande 

opstelterrein Lelystad moet niet onmogelijk 

gemaakt worden. 

• Doorrijhoogte: 

- De minimale doorri jhoogte van Rijksweg A6 is 

4,60 meter 

- De minimale doorri jhoogte van de Hanzelijn is 

6,30 meter 

W a t e r h u i s h o u d i n g 

• De Oostervaart (westzijde wan Rijksweg A6} en de 
Noordertocht (ten noorden van de Houtribweg) 
dienen in stand gehouden te worden, 

• De passage van de Oostervaart/Noordertocht 
moet kunnen functioneren als ecologische 
verbinding. 

• De Edelherttocht (ten oosten van Rijksweg A6 

aan de zuidzijde van de Houtribweg) dient 

gehandhaafd te worden. 

Func t iona l i te i t 

• De functionaliteit van de huidige aansluiting van 

de Binnenhavenweg op de Houtribweg (ten 

westen van Rijksweg A6, op circa 500 meter 

afstand) dient gehandhaafd te blijven. 

• De functionaliteit van de huidige aansluiting van 

Rijksweg A6 op de Houtribweg dient gehand

haafd blijven. 

O n t w e r p 

• De ontwerpsnelheid in de boog ten noorden wan 

Lelystad en ten zuiden wan de Houtribweg (wan 

km 3.350 t/m km 6.750) moet ontworpen worden 

voor een maximale rijsnelheid van 180 km per 

uur bij indienststelling in 2012. 

3.4 Omschrijving alternatieven 

Voor de definiëring van de alternatieven is 

uitgegaan van het standpunt van de Minister wan 

Verkeer en Waterstaat van 24 augustus 2001. In 

overleg met de betrokken bestuursorganen zijn 

vier mogelijke alternatieven gedefinieerd. Bij de 

bepaling van de alternatieven heeft de omvang 

van de aanpassingen aan Rijksweg A6 een rol 

gespeeld, In de huidige situatie ligt de Houtribweg 

op maaiveld (4 meter onder NAP), 

Een maaiveldligging wordt in deze aanvull ing op 

de TN/MER aangeduid met 'niveau O', Rijksweg A6 

gaat met een viaduct over de Houtribweg heen, dit 

wordt 'niweau +1 ' genoemd. Indien de Hanzelijn 

over de huidige +1 ligging van Rijksweg A6 heen 

gaat, dan wordt er gesproken over een 'niveau +2' 

l igging van de Hanzeiijn, In f iguur 3,2 zijn de 

niveauliggingen in schema weergegeven. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat de hoogte van een 

niveau wordt bepaald door de minimale doorri j

hoogte voor Rijksweg A6 c,q, de Hanzelijn, 

Figuur 3.2: Niveauligging Infrastructuur In icheniB 

Niveau +2 

T 

Niveau +1 

< ; ^' Niveau O = maaiveld 

NJvsau = - 0,5 
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Voor de wijze van kruisen van de Haniel i jn met 

Rijksweg A6 zijn in de aanvulling op de TN/MER 

Hanzeiijn de volgende alternatieven onderzocht: 

A l t e rna t i e f Hanzel i jn n iveau +2 

De Hanzelijn gaat op niveau +2 (9,76 meter boven 

NAP) over Rijksweg A6 heen. De hoogtel igging van 

Rijksweg A6 (niveau +1) op 1,7 meter boven NAP 

wijzigt niet. Dit alternatief is opgenomen in het 

Standpunt Hanzelijn van 24 augustus 2001. 

A l t e rna t i e f Hanzel i jn n iveau +1 

De Hanzelijn gaat op niveau +1 (4,4 meter boven 

NAP) over Rijksweg A6 heen. Rijksweg A6 moet 

worden verlaagd tot maaiveld. De Houtribweg 

wordt verhoogd en ligt parallel aan de Hanzelijn 

op niveau +1. 

A l t e rna t i e f Hanzel i jn n iveau O 

De Hanzelijn ligt op maaiveld en gaat onder 
Rijksweg A6 door op niveau O (4 meter beneden 
NAP). Rijksweg A5 moet van 1.7 meter boven NAP 
worden verhoogd naar 3.75 meter boven NAP. 

A l t e rna t i e f Hanzel i jn n iveau -0 ,5 

De Hanzelijn gaat onder Rijksweg A6 door op 
niveau -0,S (B,8 meter beneden NAP). De hoogte
ligging van Rijksweg A6 op niveau +1 (1,7 meter 
boven NAP) wijzigt niet. Dit is tevens het voor

keursalternatief dat is uitgewerkt in het Ontwerp 
Tracébesluit Hanzelijn, 

Hieronder worden bovengenoemde alternatieven 

nader beschreven. 

3.4.1 Al ternat ief Hanzelijn niveau +2 

Alternatief Hanzelijn niveau +2 gaat uit van een 

hoge ligging van de Hanzelijn op 9,76 meter boven 

NAP (niveau +2), waarbij de Hanzelijn ook over de 

Binnenhavenweg heen gaat. De Hanzelijn ligt bij 

dit alternatief op circa 13.76 meter boven 

maaiveld. In de TN/MER Hanzelijn is in de 

(horizontale) alternatieven voor de kruising met 

Rijksweg A6 uitgegaan van deze hoogteligging. In 

de onderstaande f iguren is een bovenaanzicht en 

een lengteprofiel opgenomen van het alternatief 

Hanzelijn niveau +2, 

De functionaliteit van zowel de Binnenhavenweg, 

de Oost er vaart/Noor dertocht als Rijksweg AS mei 

de bijbehorende op- en afr i t ten {zogenaamde 

Haarlemmermeer oplossing) hoeven niet te worden 

aangepast omdat de Hanzelijn op voldoende 

hoogte de infrastructuur kruist met spoorvia

ducten. 

Figuur 3.3: Situatietekening alternatief Hanzeiijn niveau 42 
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Figuur 3.4: Lengteprofiel alternatief Hanzelijn niveau *2 
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De Edelherttocht wordt over circa 250 meter (ten 

oosten van km 7,9) in noordeli jke richting verlegd. 

De Houtribtocht (aan de zuidzijde van de 

Houtribweg) wordt over een lengte van circa 200 

meter ingekort en het aan de zuidzijde gelegen 

(onverharde) voetpad wordt verlegd. 

Voor alternatief Hanzelijn niveau +2 geldt dat de 

goederentreinen vanaf de in het 0TB Hanzelijn 

opgenomen locatie van de goederenwachtsporen 

(tussen km 8.4 en km 9.5) de steile helling niet 

omhoog kunnen ri jden. De goederentreinen 

hebben namelijk onvoldoende aanloopsnelheid om 

het hoogteverschil te overbruggen. Bij een keuze 

voor een ligging van de Hanzelijn op niveau +2, 

komen de goederenwachtsporen op de locatie bij 

Swifterbant zoals opgenomen in het Standpunt van 

24 augustus 2001 in aanmerking (zie ook paragraaf 

2.2). 

wordt verhoogd van maaiveld naar niveau +1 en 

gaat parallel aan de Hanzelijn over Rijksweg A6 

heen. Praktisch gezien betekent dit een omdraaiing 

in hoogtel igging van de kruising Rijksweg A6-

Houtr ibweg. In de onderstaande f iguren is een 

bovenaanzicht en een lengteprofiel opgenomen 

van het alternatief Hanzelijn niveau +1. 

De Binnenhavenweg en de 

Oostervaart/Noordertocht blijven bij alternatief 

niveau +1 ongewijzigd. 

De zuidelijke op- en afr i t ten van Rijksweg A6 

worden verplaatst naar de noordkant van de 

Houtribweg. De bestaande 'Haarlemmermeer'-

aansluiting wordt hiermee omgebouwd to t een 

half klaverblad waarbij de beide op- en afr i t ten 

van Rijksweg A6 de Ooslervaart/Noordertocht 

kruisen. De Hanzelijn kruist de 

Oostervaart/Noordertocht met een viaduct. 

3.4.2 Al ternat ief Hanzelijn niveau +1 

Alternatief niveau +1 gaat uit van een l igging van 

de Hanzelijn op niveau +1 (4,4 meter boven NAP). 

Bij dit alternatief wordt Rijksweg A6 ter plaatse 

van de kruising met de Hanzelijn verlaagd van 

niveau +1 naar niveau O (maaiveld). De Houtribweg 

Het tietspad ten noordoosten van Rijksweg A6 

(noordzijde Houtribweg) wordt in oostelijke 

richting verlegd. De aansluiting van dit fietspad op 

de Houtribweg wordt eveneens in oostelijke 

richting verlegd. Het fietspad ten zuidwesten van 

Rijksweg A6 wordt met een fietsbrug over de 

Oostervaart geleid en aangesloten op het onver-

Figuur 3.S: Situatietekening aitetnatief Hanieliin niveau +1 

Figuur 3.6: Lengteproliel alternatief HaniEelijn niveau +1 
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harde voetpad dat parallel aan de Houtribtocht 

ligt. Zodoende wordt het fietspad verbonden met 

het fietspad langs de Binnenhavenweg. De 

bestaande aansluiting op de Houtribweg komt 

hiermee te vervallen. Het onverharde voetpad 

wordt daarmee een verhard fietspad. 

Voor alternatief Hanzelijn niveau -1-1 geldt dat de 

goederentreinen vanaf de in het 0TB Hanzelijn 

opgenomen locatie van de goededrenwachtsporen 

(tussen km 8.4 en km 9,5) de steile helling niet 

omhoog kunnen rijden. De goederentreinen 

hebben namefijk onvoldoende aanloopsnelheid om 

het hoogteverschil te overbruggen. Bij een keuze 

voor l igging van de Hanzelijn op niveau +1, komen 

de goederenwachtsporen bij Swifterbant zoals 

opgenomen in het Standpunt van 24 augustus 2001 

in aanmerking (zie ook paragraaf 2.2). 

3 .4 .3 A l t e r n a t i e f H a n z e i i j n n i v e a u O 

Bij alternatief niveau O wordt de Hanzelijn op 
maaiweldniveau (4 meter beneden NAP) aangelegd. 
Rijksweg A6 wordt ter plaatse van de kruising met 
de Hanzelijn iets verhoogd om voldoende doorri j
hoogte voor de Hanzelijn te geven. Rijksweg A6 
komt op 3,75 meter boven NAP te liggen. In de 

onderstaande f iguren is een bovenaanzicht en een 

lengtepfofiei opgenomen van het alternatief 

Hanzelijn niveau 0. 

De Binnenhavenweg wordt aangepast. De 

Binnenhavenweg wordt eerst over de Hanzelijn 

heen geleid (op niveau +1), buigt at naar het 

westen en sluit vervolgens aan de noordkant aan 

op de Houtribweg. De aansluiting van de 

Binnenhavenweg op de Houtribweg verschuift 

hierdoor ruim 500 meter in westelijke richting. Het 

fietspad langs de Binnenhavenweg volgt een 

andere route. Het fietspad kruist de Hanzelijn door 

middel van een fietsonderdoorgang en sluit aan op 

het fietspad aan de zuidzijde van de Houtr ibweg. 

Hierdoor wordt de fietsroute naar en vanuit de 

richting Swifterbant (Flevoroute) niet verlengd. 

Het fietspad ten zuidwesten van Rijksweg A6 
wordt met een fietsbrug over de Oostervaart 
geleid en aangesloten op het onverharde voetpad 
dat parallel aan de Houtribtocht ligt. Zodoende 
wordt het fietspad verbonden met het fietspad 
langs de Binnenhavenweg. De bestaande 
aansluiting op de Houtribweg verschuift hierdoor 
in westelijke richting. Het onverharde voetpad 
wordt daarmee een verhard voetpad. Het fietspad 
ten noordoosten van Rijksweg A6 (noordzijde 

Figuur j.7: Situatietekening alternatief Hanzeiijn niveau O 

Figuur 3J: Ungteprofiel alternatief Hanzeiijn niveau 0 

Fier«p*] 

f--. 

1 rr^i] Ir'i ii il l i " l 1 livpaij 0 " 
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Houtr ibweg) word t in oostelijke richting verlegd. 

De aansluiting van dit fietspad op de Houtribweg 

wordt eveneens in oostelijke richting verlegd. 

Bij alternatief niveau O is het noodzakelijk om de 

zuidelijke op- en afrit van Rijksweg A6 aan de 

noordzijde van de Houtribweg te plaatsen. De op

en afrit van Ri|ksweg A6 hebben namelijk niet 

voldoende hoogte om de HanzeÜjn (en de 

Houtribweg) te kruisen. De bestaande 

Haarlemmermeer aansluiting wordt daarmee 

omgebouwd to t een half klaverblad. De beide op

en afr i t ten van Rijksweg A6 kruisen de 

Oostervaart/Noordertocht met een viaduct. 

3.4.4 Alternatief Hanzelijn niveau -0,5 

Alternatief Hanzelijn niveau -0.5 voor de kruising 

van de Hanzelijn met Rijksweg A6 gaat uit van een 

lage l igging van de Hanzelijn op 5,8 meter 

beneden NAP (niveau -0.5) waarbij de huidige 

hoogte van Rijksweg A6 (1.7 meter boven NAP} 

gehandhaafd bli jft. De Hanzelijn wordt in een 

bakconstructie aangelegd. In de onderstaande 

f iguren is een bovenaanzicht en een lengteprofiel 

opgenomen van het alternatief Hanzelijn niveau 

-0.5. 

De Binnenhavenweg word t aangepast. De 

Binnenhavenweg wordt eerst over de Hanzelijn 

heen geleid (op niveau +1), buigt af naar het 

westen en sluit vervolgens aan de noordkant aan 

op de Houtribweg. De aansluiting van de 

Binnenhavenweg op de Houtribweg verschuift 

hierdoor ruim 500 meter in westelijke richting. Het 

fietspad langs de Binnenhauenweg volgt een 

andere route. Het fietspad kruist de Hanzelijn door 

middel van een fietsonderdoorgang en sluit aan op 

het fietspad aan de zuidzijde van de Houtr ibweg. 

Hierdoor wordt de fietsroute naar en vanuit de 

richting Swifterbant (Flevofoute) niet verlengd. 

Het fietspad ten zuidwesten van Rijksweg A6 wordt 

met een fietsbrug over de Oostervaart geleid en 

aangesloten op het onverharde voetpad dat 

parallel aan de Houtribtocht ligt. Zodoende wordt 

het fietspad verbonden met het fietspad langs de 

Binnenhavenweg, De bestaande aansluiting op de 

Houtribweg verschuift hierdoor in westelijke 

richting. Het onverharde voetpad wordt verhard. 

Het fietspad ten noordoosten van Rijksweg A6 

(noordzijde Houtribweg) wordt in oostelijke 

richting verlegd. De aansluiting van dit fietspad op 

de Houtribweg wordt eveneens in oostelijke 

richting verlegd. 

figuur 3,9: Situalietekening alternatief Hanzelijn niveau -0,5 

Figuur 3.10: Lengteprofiel alternatief Hanzelijn niveau -0,5 

OoHltrvaan 

_ —^--^— 
Lenateprofiel niveau -0,5 

_ —^--^— 
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De zu ide l i j ke o p - en a f r i t van Ri jksweg A6 w o r d e n 

ve rp laa ts t naar de n o o r d k a n t van de H o u t r i b w e g . 

De o p - en a f r i t van Ri jksweg A 6 h e b b e n name l i j k 

n ie t v o l d o e n d e h o o g t e o m de Hanze l i j n t e k ru isen . 

De bes taande ' H a a r l e m m e r m e e r ' - a a n s l u i t i n g w o r d t 

d a a r m e e o m g e b o u w d t o t een ha l f k l ave rb l ad . De 

o p - en a f r i t van Ri jksweg A 6 kru isen de 

O o s t e r v a a r t / N o o i d e r t o c h t me t een v iaduc t . 

3.5 Overzicht aanpassingen per 
alternatief 

De h o o g t e l i g g i n g van de Hanze l i j n o p de verschi l 

l ende n iveaus hee f t d i rec te g e v o l g e n voor de 

u i t w e r k i n g van de k ru i s i ng m e t d e w e g i n f r a 

s t ruc tuu r in d e o m g e v i n g . In o n d e r s t a a n d e t a b e l l e n 

z i jn d e b e n o d i g d e aanpass ingen samengeva t . 

Bi j d i t a l t e r n a t i e f hee f t de spoor l i j n d o o r de lagere 

l i g g i n g n ie t v o l d o e n d e h o o g t e o m c*e Oos te rvaar t 

t e k ru isen (moe t m i n i m a a l 1 m e t e r h o o g z i jn ) . De 

O o s t e r v a a r t / N o o r d e r t o c h t w o r d t aan d e zu idz i j de 

van d e H o u t r i b w e g in wes te l i j ke r i ch t i ng v e r l e g d 

(circa 130 m e t e r ) en d o o r m i d d e l v a n e e n spoorv i 

aduc t gek ru i s t . H i e r d o o r k o m t er een u-bocht in de 

Oos te rvaa r t te l i ggen . 

Tabel 3.1: Aanpaulng tMegen 

Aansluiting 

Binnenhavenweg 

op Houlribweg 

Rijksweg AG 

Op- en afritten 

Rijksweg AE 

Alternatief Kanzelijn Alternatief Hanielijn Alternatief Hanzelijn Alternatief HanzeJIjn 

niveau *2 niveau +1 niveau 0 niveau -0,S 

Geen aanpassing. Geen aanpassing. Aanleg viaduct Aanleg viaduct 

Binnen havenweg Binnenhavenweg 

(4,35 m+NAP) over [4,25 m+NAP) over 

spQOt en Houtribweg en spoor en Houtribweg en 

aanleg parallelweg aan aanleg parallelweg aan 

noordzijde Karpertotht. noordiijde Karpertocht. 

Cecom bineerde Gecombineerde 

aansluittng Karpcrweg, aansluiting Kar per weg. 

Binnenhavenweg op Binnenhaven weg op 

Houtribweg l.h.v. km 6.9. Houlribweg t.h.v. km 6,9. 

Geen aanpassing. Van niveau +t naar Rijksweg A6 verhogen Geen aanpassing. 

niveau 0 (maaiveld]. naar 3,75 m*NAP 

Geen aanpassing Ombouw naar half Ombouw naar half Ombouw naar half 

Klaverblad aan Klaverblad aan Klaverblad aan 

1 
^ ^ t d z i j d e HouUüuf f i ^^ ioordz i jde Houtribweg. noordzijde Houtribweg, 

l ï b e l 3.1: Aanpassing watergangen 

Alternatief Hanzelijn Alternatief Hanzelijn 

Oostervaart/ 

Noorderlodit 

HoutribtDcht 

Edelherttocht 

oostzijde oprit 

Rijksweg A6 

niveau t-2 

Geen aanpassing. 

Verlegging over een 

lengte van circa 150 

meter in zuidelijke 

richting. 

Geen aanpassing. 

niveau *^ 

Geen aanpassing. 

Geen aanpassing. 

Circa 200 meter 

verlegd. 

Alternatief Hanzelijn 

niveau O 

Geen aanpassing. 

Aanpassing i.v.m. 

realisatie viaduct 

Binnenha venweg. 

Circa 200 meter 

verlegd. 

Alternatief Hanzelijn 

niveau -0,5 

De watergang over een 

lengte van circa 130 

meter omgelegd 

(u-boe hl). 

Aanpassing i.v.m, 

realisatie viaduct 

Binnentiavenweg. 

Circa 200 meter 

verlegd. 
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l ïbe l 3.3: Aanpassing fietspaden 

Alternatief Hanielljn Alternatief Hanzelijn Alternatief Hanielijn Alternatief Hanzelijn 

niveau *2 niveau *^ niveau 0 niveau -Q,5 

Fietspad ten Geen aanpassing. Fietspad wordt in Fietspad wordt in Fietspad wordt In 

niMrdoosten van oostelijke t i tht ing oostelijke richting oostelijke richting 

Rijksweg AG / verlegd. Aansluiting verlegd Aansluiting verlegd Aansluiting 

noordzijde fietspad op Houtribvreg lietspad op Houtribweg fietspad op Houtribweg 

Houtribweg wordt in oostelijke wordt in oostelijke wordt in oostelijke 

richting verlegd. i i rhl ing verlegd. richting verlegd. 

Fietspad tan Geen aanpassing. Aansluiting Houtnbweg Aansluiting Koulribweg Aansluiting Houtribweg 

zuidwesten van verdwijnt, fietspad verdwijnt, fietspad verdwijnt, fietspad 

Rijksweg A6 wordt aangesloten op wordt aangesloten op wordt aangesioten op 

Binnen ha ven weg (kruist Binnenhavenweg (kruist Binnenhavenweg (kruist 

Ooitervaart en wordt Oostervaart en wordt Oostervaart en wordt 

aangesloten op aangesloten op '^ aangesloten op 

beslaand onverhard bestaand onverhard ;i bestaand onverhard 

voetpad). voetpad}. voetpad). 

Onverhard Verlegging over een Vefharden van fietspad Verharden van fietspad Verharden van fietspad 

voetpad luidzljde lengte van tirca 150 en doortrekken en en rtoorlreklten en en doortrekken en 

Houtribtotht meter in zuideliike aansluiten van dit ddnslulten van dit aansluiten van dit 

richting. fietspad op fietspad fietspad op fietspad fietspad op fietspad 

ter] westen van ten westen van ten westen van 

Rijksweg A6. Rijksvreg A6. Rijksweg A6. 

Fietspad naast Geen aanpassing. Geen aanpassing. Fietspad middels Fietspad middels 

Sinnenhavenweg fietstunnel onder 

Hanzelijn aangesloten 

fieisiiinnel onder 

Hanzelijn aangesloten 

: pp Houtribweg. ^ ^ ^ ^ H op Houtribweg 
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Beleidskader, huidige situatie en 
autonome ontwikkeling 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 4.1 op hoofd

lijnen het relevante beleidskader voor het studie

gebied gegeven. Hiervoor is gebruik gemaakt van 

de TN/MER Hanzelijn (2000). Daar waar nodig is het 

beleidskader geactualiseerd en aangevuld met 

nieuw beleid. 

Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 een beschrijving 
gegeven van de huidige situatie en de autonome 
ontwikkel ing in het studiegebied. Met autonome 
ontwikkel ing wordt bedoeld: de verwachte beleids
matig vastgestelde ontwikkel ing v3n milieu, 
natuur, ruimtelijke ordening en andere relevante 
aspecten in het studiegebied zonder aanleg van de 
Hanzelijn. Evenals in de TN/MER Hanzelijn geldt in 
de aanvulling op de TN/MER Hanzelijn het jaar 
2010 als referentiejaar. 

4.1 Beleidskader 

De Hanzelijn heeft verkeer- en vervoerskundige 

gevolgen, economische gevolgen en gevolgen voor 

onder andere milieu, natuur en ruimteli jke 

ordening. De Hanzelijn moet dan ook rekening 

houden met beleid, wet- en regelgeving dat op die 

gebieden van kracht is. In de TN/MER Hanzelijn is 

het beleidskader en wettel i jk kader voor de gehele 

Hanzelijn opgenomen. Aangezien het studiegebied 

in de aanvulling op de TN/MER Hanzelijn beperkt 

van omvang is, is niet het volledige beleidskader en 

wettel i jk kader zoals beschreven in de TN/MER 

Hanzelijn van toepassing, Aan de hand van de te 

verwachten effecten is daarom getoetst welk 

beleid in dit kader relevant is. 

In de volgende paragrafen wordt per beleidsthema 

het voor het studiegebied relevante beleidskader 

en wetteli jk kader toegelicht. Hiervoor wordt dan 

ook verwezen naar de TN/MER Hanzelijn, 

4 . 1 . 1 B o d e m e n w a t e r 

De aanleg van de kruising van de Hanzelijn met 
Rijksweg A6 heeft in beperkte mate invloed op de 
bodemgesteldheid in het studiegebied. 
Daarentegen vinden er wel aanpassingen plaats 
aan de waterhuishouding, waaronder de 
verlegging van de Oostervaart/Noordertocht in één 
van de alternatieven. 

In het provinciale Omgevingsplan Flevoland is 

beleid opgenomen gericht op het waarborgen van 

een duurzame waterhuishouding. Daarnaast zijn in 

de Wet op de waterhuishouding regels opgenomen 

gericht op het kwantiteitsbeheer. 

4.1.2 Natuur 

De aanleg van de kruising van de Hanzelijn met 

Rijksweg A6 heeft gevolgen voor de aanwezige 

natuurwaarden in het studiegebied en dan met 

name voor het Houtribbos en het Visvijverbos. 

Beide bosgebieden maken onderdeel uit van de 

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en 

vallen onder de Boswet. 

Bescherming van natuurwaarden en de EHS is op 

rijksniveau vastgelegd in het Structuurschema 

Groene Ruimte, De PEHS is vastgelegd in het 

provinciaal Omgevingsplan Flevoland. 

De bescherming van de in het studiegebied voorko

mende planten en dieren wordt voornamelijk 

geregeld in de Flora- en faunawet. 
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4.1.3 Landschap, cultuurhistorie en 
archeologie 

De aanleg van de Hanieli jn en specifiek de kruising 

met Rijksweg A6 ieidt to t een aantal effecten op 

het landschap zoals de gevolgen voor de 

landschappelijke structuurlijn 

Oostervaart/Noordertocht en de cultuurhistorische 

waardevolle objecten Observatorium Robert Morris 

en het Visvijverbos. De bescherming wan landschap

pelijke en cultuurhistorische waarden is geregeld in 

de Nota Landschap, het Structuurschema Groene 

Ruimte en het provinciaal Omgevingsplan 

Flevoland. 

Verder is er in het studiegebied een matig hoge to t 

hoge verwachting van archeologische vindplaatsen. 

De bescherming van archeologisch erfgoed is op 

Europees niveau vastgelegd in het Verdrag van 

Valetta en is geratificeerd door de Nederlandse 

overheid. 

4.1.5 Recreatie 

De recreatiegebieden zoals het Visvijverbos 

genieten vooral een beschermde natuufstatus maar 

hebben daarnaast een belangrijke recreatieve 

doelstelling. De fietspaden zijn vastgelegd in de 

gemeentelijke bestemmingsplannen en zijn op 

provinciaal niveau (Omgevingsplan Flevoland) een 

recreatieve functie toebedeeld. 

4.1.6 Landbouw 

De aanleg van de kruising van de Hanzelijn met 

Rijksweg A6 heeft mogeli jke consequenties voor de 

in het studiegebied aanwezige landbouwgrond. In 

het Structuurschema Groene Ruimte en het 

Omgevingsplan Flevoland is beleid opgenomen 

waarin de landbouwkundige ontwikkel ingen voor 

het gebied zijn vastgelegd. 

4.1.4 Ruimteli jke ordening 

Ten aanzien van ruimteli jke ordening zijn op rijks

niveau ondermeer de Vierde Nota Ruimtelijke 

Ordening Extra en het Structuurschema Groene 

Ruimte belangrijke beleidsstukken gericht op een 

zorgvuldige afweging en beperking van de 

aantasting van ecologische en landschappelijke 

waarden. 

Door de provincie Flevoland is het Omgevingsplan 

Flevoland vastgesteld en gelden op gemeentelijk 

niveau de bestemmingsplannen van de gemeente 

Lelystad. In onderstaande tabel zijn deze 

opgenomen. 

Tabel 4,1: Overiktit Instemmingsplannen In het studiegebied 

Kilometrering Hanielijn Plannaam 

1.4S-7.50 Spoorbaan Noord 

2.15-6.65 en 7.48-7.S1 Stadsrandgebied Noord en Oost 

2.20 - 6.6S Milieuvriendelijk agrarisch 

cenlrum Lelystad Noord 

5.40-11,30 LandElijk Gebied Lelystad 

5.70-7.80 Flevo Milieu en Energiepark 

6,64 - 7.48 
1 

In het Omgevingsplan Flevoland is beleid 

opgenomen gericht op de ontwikkel ing van een 

hoogwaardig samenhangend openbaar vervoer

netwerk. Een dergelijk netwerk draagt bij aan de 

economische ontwikkel ing van de provincie. De 

aanleg van de Hanzelijn past in dit beleidskader. 

4.1.7 Sociale aspecten 

In het Omgevingsplan Flevoland is beleid 

opgenomen met betrekking to t sociale aspecten. 

De kwaliteit en hiermee samenhangend de sociale 

veiligheid van het openbaar vervoer, is één van de 

aandachtsvelden binnen dit beleid. 

4.1.8 Geluid, t r i l l ingen en externe 
vei l igheid 

De aanleg van de Hanzelijn zal geluidsbelasting als 
gevolg van railverkeer tot gevolg hebben. 
Daarnaast zullen ten behoeve van de aanleg van de 
kruising van de Hanzelijn met Rijksweg A6 enkele 
locale wegen gereconstrueerd dienen te worden 
wat gevolgen kan hebben voor de geluidsbelasting 
voor enkele woningen en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen in het studiegebied. De Tracéwet en 
de Wet geluidhinder vormen het wettel i jk kader 
ter beperking van geluidsoverlast. Daarnaast staat 
in het Besluit geluidhinder spoorwegen aange
geven hoe er moet worden omgegaan met de 
geluidsbelasting vanwege spoorwegverkeer 

In het kader van het Ontwerp Tracébesluit 

Hanzelijn zijn berekeningen uitgevoerd ten 

aanzien van tr i l l ingen en externe veiligheid. Hieruit 

bli jkt dat in Lelystad de streefwaarde voor het 

voorkomen van tril l ingshinder niet wordt 

overschreden voor woningen en gezondheidszorg

gebouwen. Tevens bli jkt uit onderzoek dat in het 

studiegebied geen kwetsbare bestemmingen 
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a a n w e z i g z i jn . Voo r w a t b e t r e f t t r i l l i n g e n en 

ex te rne ve i l i ghe id w o r d e n o m deze reden geen 

n a d e l i g e e f f e c t e n t e r p laa tse v a n h e t s t u d i e g e b i e d 

ve rwach t . Derha lve w o r d t v o o r deze aspecten n ie t 

i n g e g a a n o p he t be le idskader en w e t t e l i j k kader. 

4.2 Huidige situatie en 
autonome ontwikkeling 

In h o o f d s t u k 3 is he t s t u d i e g e b i e d g l obaa l 

beschreven. In deze pa rag raa f w o r d t in meer de ta i l 

een beschr i j v ing gegeven wan de geb ieds-

k e n m e r k e n d i e m o g e l i j k van b e l a n g z i jn b i j d e 

rea l isat ie van de Hanze l i j n vo lgens één van de 

a l t e r n a t i e v e n zoals o p g e n o m e n in h o o f d s t u k 3. Bij 

de beschr i j v ing van de h u i d i g e s i t ua t i e en 

a u t o n o m e o n t w i k k e l i n g is een o n d e r v e r d e l i n g 

g e m a a k t in de aspecten B o d e m en wa te r , Natuur , 

Landschap, c u l t u u r h i s t o r i e en a rcheo log ie . 

Ru im te l i j ke O r d e n i n g . Recreat ie, Landbouw , Sociale 

v e i l i g h e i d e n G e l u i d . De beschr i j v ing v a n d e 

h u i d i g e s i tua t ie en a u t o n o m e o n t w i k k e l i n g d i e n t 

als r e f e r e n t i e k a d e r v o o r de e f f e c t b e o o r d e l i n g van 

d e a l t e r n a t i e v e n in h o o f d s t u k 5. 

O p o n d e r s t a a n d e l u c h t f o t o is d e bes taande s i t ua t i e 

t e r p laatse van de k ru is ing van d e H o u t f i b w e g m e t 

R i jksweg A 6 w e e r g e g e v e n . 

Tabel 4.Z: Schematitatie grondlagen bij hm 6.8S 

(Binnen havenweg) 

Bovenkant laag Grondsoort Besehrijvlng 

(m t.o.v. NAP) 

-4.0 

•«,2 

•6,75 

-8,25 

-9,4 

-10,25 

Bron.-sondering 170S151 

Zand (zeer fijn), matig slllig. 

zwak humeuj, gri j i . bruin 

Klei. ïlerk siltig, zwak 

humeus, gr l j i 

Veen, Slerk kiciig, bruin 

Klei, sterk slltig, zwak 

humeus, grijs 

Veen, slerk kleilg. bruin 

Zand. zwak slltig, gr i j i , bruin 

Tabel 4,3: Schematlsalie grondlagen bij km 7.45 (Hilksneg A6) 

Bovenkant laag 

(m t.o.v. NAP) Grondsoort Besthrijwing 

-^.2 [and Zand (uiterst fijn), matig 

siltig, iwak humeus. 

grijs mei kleilaagjei 1 
-7,0 A M I Veen, mak kleiig. bruin 

-9,0 Ctei Klei, uiterst siltig, zwak 

humeus. bruin i -10,0 /ean Veen, zwak kleög. bruin i 
•10,5 Ana Zand (matig grot) 

Bron: iondenng I80S1S9 

4.2.1 Bodem en water 

In het s tud iegeb ied l igt h e l maa ive ld o p circa 4,0 t o t 

"1,4 meter beneden NAP. De ho locene laag bestaat 

voorname l i j k u i t een si l t ige zand- o f k le i laag van 

ongeveer 2,2 t o t 2,8 me te r d ik gevo lgd doo r een laag 

bestaande u i t veen me t soms een tussenlaag van 

ven ige k le i . De pleistocene zand laag me t silt-, k le i - en 

veenlaagjes beg in t o p ongeveer 10 meter beneden 

NAP. In onde rs taande tabe l len is d e b o d e m o p b o u w 

te r h o o g t e wan k m 6.85 en k m 7.45 o p g e n o m e n , [9] 

Ter p laatse wan he t Hanze l i j n t racé z i jn geen 

b o d e m w e r o n t r e i n i g i n g l o c a t i e s b e k e n d . Ter p laatse 

van de O o s t e r v a a r t / N o o r d e r t o c h t en de 

Ede lhe r t t och t w o r d t o p basis wan de TN/MER 

Hanze l i j n (b i j l age F, kaar t 7) u i t g e g a a n van een 

klasse 1 en 2 w a t e r b o d e m w e r o n t r e i n i g i n g . O p he t 

i ndus t r i e te r re i n Oosterwaar t z i jn een a a n t a l b o d e m 

ve ron t re i n i g i ng loca t i es , deze w o r d e n n ie t d o o r d e 

Hanze l i j n d o o r s n e d e n . [1] 

Foto 4,1: Bestaande situatie kruising Houtribweg met Rijksweg A6 
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Watergangen 

De (grond)waterstand wordt door poldergerralen 

kunstmatig laag gehouden op 6,20 meter beneden 

NAP. De tochten en vaarten in het gebied zorgen 

voor de afwatering. In het studiegebied zijn de 

volgende waterwegen aanwezig die de Hanzelijn 

kruisen dan wel parallel aan de Hanzelijn liggen [6]: 

• Houtribtocht: deze watergang ligt ten zuiden 

van de Houtribweg en heeft een watervoerende 

functie. De Houtf ibtocht sluit aan de oostkant 

aan op de Oostervaart, De Houtribtocht is een 

provinciale ecologische verbinding. 

• Karpertochr. deze watergang ligt ten noorden 

van de Houtribweg en heeft een watervoerende 

functie. De Karpertocht heeft geen ecologische 

verbindingsfunctie. De Karpertocht sluit aan de 

oostkant aan op de Oostervaart. 

• OostervaaniNoordertor,ht: de Oostervaart ligt 

aan de westzijde van Rijksweg A6 en gaat ten 

noorden van de Houtribweg over in de 

Noordertocht. De Noordertocht kruist Rijksweg 

A6 en loopt daarna in noordoostelijke richting. 

De Oost ervaart/Noordertocht is een provinciale 

ecologische verbindingszone voor droge en natte 

natuur (zie paragraaf 4,2.2). 

• Edelherttocht: deze watergang ligt ten oosten 

van Rijksweg A6 aan de noord- en zuidzijde van 

de Houtribweg en heeft een watervoerende 

functie. De Edelherttocht heeft geen ecologische 

verbindingsfunctie. De noord- en zuidtak van de 

Edelherttocht staan ter hoogte van Hanzelijn km 

7.9 met elkaar in verbinding. Deze verbinding 

ligt onder de Houtribweg, De noordtak ligt 

parallel aan de huidige oostelijke oprit van 

Rijksweg A6, De Edelherttocht mondt uit in de 

Noordertocht, 

Biologisch dynamische landbouw 

Tussen km 7 ,6 - km 11,0 bevindt zich aan de 

zuidzijde van de Houtribweg biologisch 

dynamische landbouwgrond en grond ten behoeve 

van landbouwkundig onderzoek door Dienst 

Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van de 

Landbouw Universiteit Wageningen (LUW), DLO is 

beheerder van deze gronden. 

4.2.2 Natuur 

In het studiegebied komt een aantal belangrijke 

structuren en potenties voor. Zo liggen langs de 

Oostervaart/Noordervaart groenstructuren en is er 

een multi functioneel bos aanwezig (Visvijverbos), 

De gebieden en verbindingszones zijn deels 

onderdeel van de Provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur (PEHS) gebieden, In bijlage 3 zijn 

de in/of nabij het studiegebied gelegen 

{natuur)gebieden met een nummer op de 

omgevingskenmerkenkaart weergegeven. 

Beschermde geb ieden 

Houtribbos (nummer op kaart: 4b) 

Dit deel van het Houtribbos heeft in het Streekplan 

de status van 'overige groenstructuur'. Het is een 

multi functioneel bos. Het bos is aangeplant en 

heeft een eenvormige boomlaag met een goed 

ontwikkelde siruiklaag. Op dit deel van het 

Houtribbos is de Boswet van toepassing. Op dit 

moment vindt verstoring van het gebied plaats 

door bebouwing in het oostelijk deel van het bos 

en door het verkeer op de Houtr ibweg. 

'( Zand (nummer op kaart: 5) 

Dit kleine bosgebied is onderdeel van de EHS. Op 

het gebied is de Boswet van toepassing, 

't Zand is tevens een natuurgebied dat in het 

bestemmingsplan is aangewezen als milieubescher

mingsgebied. Aan het gebied zijn de natuurdoel

typen rietland en ruigte, poelen, struweel, mantel 

en zoombegroeiing, bloemrijk grasland en bosge-

meenschap op zand en leemgrond toegekend. Het 

bestaat uit natuur die zich ontwikkeld heeft op een 

zanddepot. In het gebied komen een aantal 

ondiepe poelen voor. Door de variatie in hoogte

l igging, waterstand en bodemsamenstelling heeft 

zich een interessante flora kunnen ontwikkelen en 

komen er veel insecten voor. Het gebied is aantrek

kelijk voor broedvogels en amfibieën en er komen 

zeldzame plantensoorten voor. 

Bos lussen Houtr ibweg en Houtribtocht (nummer 

op kaart: 6) 

Ten zuiden van het Visvijverbos ligt een bosgebied. 

Dit aangeplante bos heeft een rijke, natuurli jke 

ondergroei en valt onder de Boswet, Dit bosgebied 

is in het streekplan aangeduid als 'overige groen

structuur'. Het is een multi functioneel bos. 

Het tracé van de Hanzelijn loopt langs de 

noordrand van dit gebied. 

Visvijverbos (ryummer op kaart: 7) 

Het Visvijverbos is een aangelegd bos ten noord

oosten van Lelystad. Het bos behoort tot de 

Provinciaal Ecologische Hoofd Structuur (PEHS) van 

Flevoland en valt onder de Boswet. 

Het is een mult i functioneel bos op een van 

oorspong kalkrijke bodem met mogelijk kwel. Het 

behoort tot de meer vochtige bostypen. 

Het Visvijverbos bestaat voor een belangrijk deel 

uit populier en wi lg, met naaldbomen op de 

drogere gronden. De kenmerkende plantensoorten 

zijn afhankelijk van vochtige tot natte, basische 

milieus, onder de soorten komen Rode Lijstsoorten 

voor. Het bos wordt gebruikt als rust- en broed

gebied door vleermuizen en broedvogels. Dit bos 

wordt in de huidige situatie doorsneden door 

Rijksweg A6 en aan de zuidzijde begrensd door de 
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Houtribweg. In de TN/MER Hanzelijn (juni 2000) is 

de voorkomende vegetatie/flota als minder 

waardevol gewaardeerd en de fauna als matig 

waardevol. 

Bos ten noord-oosten van het Visvijverbos 
(nummer op kaart: 8) 

Dit bosgebied is onderdeel van de EHS en valt 

onder de Boswet. Het bosperceel is aangeplant, en 

heeft een rijke, natuurli jke ondergroei. 

Beplantingsstrook langs Edelherttocht (nummer 

op kaart: 9) 

Deze beplantingsstrook valt onder de Boswet. De 

strook is aangeplant en is aangeduid als landschap

pelijke beplanting. Het tracé loopt langs de 

zuidrand van deze strook. 

Ecologische verb ind ingszones 

Provinciale ecologische verbindingszone 

Oostervaart/Noordertocht 

Deze provinciale ecologische verbinding loopt 

tussen het Visvijverbos en het Overijsselse Hout. Op 

termijn zal deze doorgetrokken worden to t 

Kamperhoek. De verbindingszone maakt deel uit 

van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ligt 

aan de westzijde van Rijksweg A6. De Oostervaart 

gaat ten noorden van de Houtribweg over in de 

Noordertocht. 

De Oostervaart/Noordertocht is een verbin

dingszone voor droge en natte natuur gelegen 

tussen het Overijsselse Hout en het Visvijverbos, 

Voornaamste doelsoorten voor deze verbinding 

zijn amfibieén (onder andere kamsalamander en 

rugstreeppad), reptielen (ringslang) en dagvlinders. 

Daarnaast moet de verbinding ook gebruikt 

kunnen worden door de ree, de muis, de egel, de 

hermelijn, de bunzing, vleermuizen, libellen en 

struweel- en rietvogels (begeleidende soorten). 

Provinciale ecologische verbindingszone 

Houtribbos • Visvijverbos 

Tussen het Houtribbos (ligt ten westen van het 

studiegebied) en het Visvijverbos is een provinciale 

ecologische verbindingszone aangegeven voor 

natte en oevergebonden natuur, type otter en 

waterspitsmuis. Doelsoorten voor deze verbinding 

zijn algemene soorten amfibieén, ringslang, otter, 

bever, noordse woelmuis en waterspitsmuis. 

Begeleidende soorten zijn das, ree, egel, 

marterachtigen en struweel- en rietvogels. 

Beschermde soorten 

Bij de beschrijving van soorten zijn soorten die 

algemeen voorkomen in Nederland buiten 

beschouwing gelaten. Voor zoogdieren en vogels 

beperkt de beschrijving zich to t soorten die 

voorkomen op de Rode- en of Blauwe (alleen voor 

vogels) lijst of die beschermd zijn op grond van de 

Habitatrichtli jn (bijlage IV) of op grond van de 

Conventie van Bern (bijlage II, voor zover niet reeds 

beschermd op grond van de Habitatrichtli jn). De 

beschrijving is gebaseerd op de studies zoals deze 

ten behoeve van de TN/MER Hanzelijn zijn uitge

voerd. 

Vleermuizen 

Waargenomen vleermuissoorten in Flevoland zijn: 

• Watervleermuis (verspreid). 

• Meervleermuis (verspreid). 

• Dwergvleermuis (verspreid, zomerverblijf bij 

Lelystad). 

• Ruige dwergvleermuis (verspreid, zomerverblijf 

Leiystad)-

• Rosse vleermuis (enkele waarnemingen, vooral 

omgeving Lelystad). 

• Laatvlieger (omgeving Lelystad en Vossemeer). 

Alle vleermuizen zijn strikt beschermd op grond 

van bijlage IV van de Habitatrichil i jn en op grond 

van de Flora- en faunawet. 

Belangrijke (deel)leefgebieden voor vleermuizen in 

het studiegebied zijn: het stedelijk gebied en de 

bossen bij Lelystad. Bij Lelystad zijn enkele kolonies 

van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwerg-

vleermuis gevonden. In het gebied tussen Lelystad 

en het Drontermeer zijn geen zomer- of wtnterver-

blijven bekend. Hierbij dient aangetekend te 

worden dat van de gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis 

winterverbli jven niet goed te inventariseren zijn. 

Overige zoogdieren 

Behalve vleermuizen komen nog diverse andere 

soorten zoogdieren voor in het studiegebied. Dit 

betreft diverse algemene soorten. Rode Lijst 

soorten worden niet verwacht. Vermeldenswaardig 

is de waarneming (2002) van een das in het natuur

gebied 't Zand. 

Amfibieén en reptielen 

In Flevoland is weinig onderzoek gedaan met 

betrekking tot amfibieén. De volgende, algemeen 

voorkomende en niet bedreigde soorten zijn op 

enkele plaatsen in het studiegebied waargenomen: 

• Groene kikker en meerkikker (bij Lelystad). 

• Bruine kikker (bij Lelystad, waarschijnlijk meer 

maar niet onderzocht). 

• Gewone pad (niet aangetroffen, maar wel 

aannemelijk). 

• Kleine watersalamander (Lelystad). 

Alle waargenomen amfibieén zijn beschermd op 

grond van de Flora- en faunawet. Het voorkomen 

van bijzondere soorten wordt , met uitzondering 
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van de rugstreeppad, niet verwacht. De 

rugstreeppad is strtkt beschermd op grond van 

bijlage IV van de Habitatrichtli jn. Op dit moment 

zijn geen waarnemingen van de rugstreeppad in de 

omgeving van het tracé bekend. 

Er zijn geen waarnemingen bekend van reptielen. 

Deze worden in het studiegebied ook niet 

verwacht. Van de ringslang zijn in Oostelijk 

Flevoland slechts enkele, waarschijnlijk zwervende, 

exemplaren aangetroffen. Er is voor zover bekend, 

geen sprake van het voorkomen van een populatie. 

IIO) 

Vogels 
De bos- en natuurgebieden zijn van groot belang 

als broedgebied voor diverse soorten broedvogels. 

Aansluitend daarop zijn de open landbouwge

bieden ten oosten van Lelystad van belang als 

foerageergebied van de in ons land overwinte

rende Kleine zwaan. Alle vogels zijn beschermd op 

grond van de Flora en faunawet. 

Ongewervelde dieren 

Het polderlandschap in de Flevopolder is nauwe

lijks onderzocht. Er zijn geen waarnemingen 

bekend van andere beschermde soorten dieren 

(bijvoorbeeld beschermde soorten vlinders, libellen 

of mieren}. Op grond van verspreidingsatlassen en 

kennis over verspreiding van die soorten in 

Nederland worden deze ook niet verwacht. Van 

beschermde vissoorten is onvoldoende bekend om 

hier uitspraken over te doen (voor de latere 

afweging van alternatieven is dit niet van belang, 

behoud van beschermde vissoorten is via mitige

rende maatregelen goed mogelijk). 

4.2.3 Landschap, cultuurhistor ie en 
archeologie 

Oostelijk Flevoland is een polder of droogmakerij 

die is ontstaan in 1957, Vanwege de grootscha

ligheid en de planmatig aangelegde verkave-

lingstructuur is het landschap in oostelijk Flevoland 

uniek. De waarde van dit cultuurhistorische 

landschapstype hangt met name samen met de 

openheid van het landschap en de aanwezigheid 

van kaarsrechte (ontginn!ngs-)wegen en water

lopen. 

Het studiegebied bestaat voornamelijk uit gesloten 

landschappelijke elementen zoals bebouwing in de 

vorm van het bedrijventerrein aan de 

Binnenhavenweg, het Visvijverbos en het bos 

tussen de Houtribweg en de Houtribtocht en de 

bosstrook tussen de Houtribweg en de 

Edelherttocht. 

Het landschap ten zuidoosten van de kruising van 

Rijksweg A5 met de Houtribweg heeft nu nog een 

open karakter. Dit gebied zal zich in de toekomst 

naar verwachting plaatselijk verdichten met 

nieuwe stedelijke functies {planvorming 

'Institutenlandschap' Lelystad). Momenteel vormen 

de boombeplantingen langs Rijksweg A6 en de 

Edelherttocht een scherpe ruimteli jke begrenzing 

van het open gebied. 

Het Flevo Mil ieu en Energiepark ligt ten westen 

van het Visvijverbos. 

In de gemeente Lelystad bevinden zich geen 

Rijksmonumenten, Gemeentelijke monumenten en 

beschermde stads- en dorpsgezichten in een zone 

van 500 meter aan weerszijden van het voorkeur

stracé. [5] 

Voor het Ontwerp Tracébesluit Hanzeiijn is een 

archeologische verwachtingskaart opgesteld. 

Buiten de woonkern van Lelystad zijn er in het 

gebied weinig bodemingrepen geweest die infor

matie hebben opgeleverd. De archeologische 

verwachting voor het gebied is middelhoog to t 

hoog. 

4.2.4 Ruimteli jke Ordening 

W o n e n en w e r k e n 
In het studiegebied bevindt zich het werkgebied 

'industrieterrein Oostervaart'. Het industrieterrein 

Oostervaart zal in de toekomst worden uitgebreid 

richting Rijksweg A6, 

In het studiegebied bevindt zich aan de westzijde 

een opstelterrein voor reizigerstreinen, 

In het beïnvloedingsgebied van de kruising van de 

Hanzelijn met Rijksweg A6 staan vier woningen. 

Naast het industrieterrein Oostervaart bestaan er 

plannen voor een Mult imodaal Overslag Centrum 

(MOC) in Lelystad. Dit MOC wordt mogelijk gereali

seerd ten noorden van de Houtr ibweg en ten 

westen van het Visvijverbos bij het Flevo Mil ieu en 

Energiepark. 

Verkeer en vervoer 

Binnen het studiegebied bevinden zich onder 
andere de Houtr ibweg, de Karperweg, de 
Binnenhavenweg en Rijksweg A6, De grootste 
verkeersstroom die gebruik maakt van de 
bestaande afr i t van Rijksweg A6 is afkomstig uit 
zuidelijke richting en is gericht op Lelystad 
(Bataviastad). 

Op basis van de beschikbare prognoses heeft 
Rijkswaterstaat aangegeven dat to t en met 2020 er 
geen noodzaak is voor een uitbreiding van 
Rijksweg A6 en/of de op- en afr i t ten. Bij een 
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verdere groei van het autoverkeer is congestie 

mogelijk op de Houtribweg in de zondagmiddag-

spits en opstroping van verkeer op Rijksweg A6. 

In de huidige situatie bevindt zich parallel aan de 

zuidzijde van de Houtribweg een fietspad dat de 

op- en afrit van Rijksweg A6 gelijkvloers kruist. Ter 

hoogte van de oostelijke opri t van Rijksweg A6 kan 

het fietsverkeer de Houtribweg gelijkvloers kruisen 

(Flevoroute). 

4.2.5 Recreatie 

In het studiegebied is één recreatieve route 

aanwezig. Het betreft de fietsroute 'Flevoroute', 

Daarnaast zijn er een aantal fietspaden in het 

gebied. [6] De Flevoroute ligt langs de 

Binnenhavenweg, buigt bij de Houtribweg af in 

oostelijke richting en kruist de Houtribweg ter 

hoogte van de Bijlweg er gaat in noordoostelijke 

richting verder langs de Bijlweg. 

In het studiegebied bevinden zich de volgende 

fietspaden: 

• Fietspad in het Visvijverbos (loopt parallel aan 
het Hanzelijn tracé). 

• Fietspad langs de Houtribweg (zuidzijde) met 
een aftakking in noordelijke richting ter hoogte 
van de oostelijke oprit van Rijksweg A6. 

• Fietsverbinding langs de Binnenhavenweg. 

• Fietspad tussen Rijksweg A6 en de Oostervaart 

met aansluiting op het fietspad ten zuiden van 

de Houtribweg. 

Aan de zuidzijde van de Houtribtocht ligt een 

onverhard voetpad (eindigend in een keerlus) 

richting een visplaats. Verder zuidelijk ligt tussen 

de Oostervaart en Rijksweg A6 een camping. 

Birnenhavenweg en de Houtribweg op maaiveld 

een fietspad. Dit fietspad vormt de langzaam 

verkeersverbinding tussen Lelystad en Swifterbant 

(Flevoroute). 

4.2.8 Geluid 

De voornaamste geluidsbronnen in het studie

gebied zijn het opstelterrein, het industrieterrein 

Oostervaart, de Houtribweg. de Binnenhavenweg 

en Rijksweg A6. In de huidige situatie is het 

autoverkeer op Rijksweg A6 en de Houtribweg 

bepalend voor de geluidsbelasting. Na berekening 

van de 60 dB(A) etmaalwaardecontour komt dit 

neer op een geluidsbelast oppervlak in het studie

gebied van circa 69 hectare. Vooral door de 

toename van het wegverkeer zal er in 2015 sprake 

zijn van een geluidsbelast oppervlak van circa 97 

hectare. 

Er staan relatief weinig woningen in de omgeving 

van de kruising van de Hanzelijn met Rijksweg A6. 

In het studiegebied van deze kruising staan vier 

woningen: twee woningen aan de Karperweg, één 

aan de Mercuriusweg en één aan de Nikkelstraat. 

Zowel in de huidige situatie als in de situatie met 

de toename van het wegverkeer in 2015 

(autonome ontwikkel ing) is de akoestische 

kwaliteit volgens de methode 'Miedema' voor twee 

van deze woningen als goed te beoordelen (van de 

2 woningen aan de Karperweg), van één woning 

redelijk (Mercuriusweg) en van de vierde woning 

matig (Nikkelstraat). Voor een omschrijving van 

'goed', 'redelijk' en 'mat ig ' wordt verwezen naar 

paragraaf S.1.8. 

4.2.6 Landbouw 

Tussen km 7.6 tot km 11.0 bevindt zich aan de 

zuidzijde van de Houtribweg biologisch 

dynamische landbouwgrond en grond ten behoeve 

van landbouwkundig onderzoek door Dienst 

Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van de 

Landbouw Universiteit Wageningen (LUW). DLO is 

beheerder van deze gronden. 

4.2.7 Sociale aspecten 

Ten aanzien van de bereikbaarheid in het studie

gebied geldt dat in de huidige situatie het 

industrieterrein Oostervaart verbonden is met 

Rijksweg A6 via de Binnenhavenweg en de 

Houtr ibweg. Voor fietsverkeer ligt parallel aan de 
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