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Voorwoord 

Dit MER voor een eventueie omleiding bij 
Uithoorn is opgesteld door de <lfdeling 
Onderzoek & Inrormatie van de dienst Ruimte 
en Groen van de provincie \:oord-Hol!and. 
Het onderzoek heeft pj<latsgevondcn in de 
periode mei 1994-december 1994 en is uitgevoerd 
in opdracht van de provincies :\:oord-Holland en 
Utrecht. Voor de prov:ncie :\:oora-Holland 
traden de afdeling Ruimte!ijke Ordeni11g & 
Volkshuisvesting van de dienst Ruimte en Groen 
en de afdeling Algemeen Verkeers- en 
Vervoersbeleid van de dienst Wegc:c, Verkeer c:, 
Vervoer als opdrachtgever op; yoor de provincie 
Utrecht was dit de <Jfdeling Wegenbouw V<l11 de 
dienst Wegen, Verkeer en Vervoer. 

Hct onderzoeksteam hestond ui~ de volgende 
personen: drs C. W. H. Keuls (verkeer en 
vcrvoer, lucht, geluid en Zlssistent"projcct.1cidcr), 
drs B. W. J. M. Kruijsen (flora, fauna en ecologic), 
V. Pinto Masis \1.5c. (landschap, archeologie en 
cultuurnistorie), drs H. A. Steenbergen (bodem 
en water, projectlcider en eindredacte1..!r), 
H.F.vr. Ballhaus (multicriteria-analyse) en 
drs A. M. van Wagtcndonk (coordinatie druk- en 
tekenwerk). 

De onderzoekers hebben voor dit type onder
zoek, cat een breed en integraal karakter draagt, 
gebruik gemaakt Viln vee] informatic die door 
verschiEende diensten Viln zowel de provincie 
:'-Joord-Holland ais de provincie Urecht zijn 
aangedragen: 

Citera<lrd hecft de afdeEng Onderzoek en 
Informatie zelf veel (basis)informatie 
geleverd, met name op het gebied van 
flora, fauna en ecologie in :'-Joord-Holland 
(databank provinciale natuurinformatie, 
P~I). 

De dicnst Ruimte en Groen van de 
provincie Utrecht (bureat.: :\:atuur en 
Landschap) heeft informatic over de 
natuur van het Ctrechts grondgebied 
geleverd. 

De diensten Milieu en Water van beide 
provincies hebben gegevens geleverd op 
net gebied van bodem en (grond)water. 

De dienst Milieu en Water van de 
provincie ?'Joord-HolJand (burcclU Milieu 
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Technisch Ondcrzoek) heeft in samell
werking ITlct de dienst Mi]jcu en Wntcr 
van de provincic C'trech~ at" bcrekcnjngen 
uitgev()erd v~n de uitstoot v<m 1uc::t
verontreinigende stoffen. 

De ciiell~t Milieu ell Water van de 
prov:ncie 0:oord-Holland (afdeling 
Lucht, Vciligheid en Geluid) hedt 
bcrckeningen gcmaakt en een 
inhoudelijke bijl:rage geleverd op het 
gebicd van (cxtcrnc) vciiigheid en geluid. 

De d:enst Wegcn, VerKeer en Verv()c~ van 
de provincie :--:oord-Holland heeft de 
verkeersoerekeningen uitgcvoerd en een 
inhouGelijke bijdrage geleverd op net 
gebjed va71 verkec: en vervoer. 

:\:aast deze provinc:ale diensten hebben OOK cie 
gcmeenten Aalsmeer, AP.1stelveen, De Ronde 
Vencn en t..:ithoorn en het Hoogneemraacscnap 
}\.mste! en Vecht de onderzoekc:-~ V(lf':. gcge\'cn~ 

voorzie!1 voor het beschrijven van de bestannde 
en toeKomstigc situ<Jtic. lk wit hen dan ook 
bedanken V(lor ::un bljdrag(·n aan de totstand
koming van dit YiER en voor de goede en 
prettig(' samenwerking. 

\:a net MER voor ('en nieuwe woningbouw
loc<:ltie in de gemecnte Zaanstad (1993) is dit ht·t 
tweede MER da: de provincic :\:oord-Ho!lnnd in 
'eigen huis' opstclt. In navolgbg van het 
MER-Zaanstad hoop ik dat ook Viln cit MER 
achteraf gezegd kan worden dat het heeft 
voldaan <Jan de oorspronke.iijke doe!stc:ling: 
het milieu cen volw<larcige ?laats geven in de 
besluitvorming. 

april 7996 

Prof. ir. M . van dell Berg 
Direc!('i!Y dienst Ruimtc en Groen 
provincie Soord-Holland 
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Inleiding 

De provinc:ale bestt:re:1 V<1::', ~oord-Holhmd en 
L'trecht hebbcn besioten de pianologische proce
dun~s te stZlrten voor een evcntuele omleiding 
van de X201 (voorheen de S21) bi; Uithoorn. De 
huidige Egging V(ln de 0:201 die op dit moment 
de bcbOllwde kom van zowel Aalsmeer (lls 
Cithoorn doorsnijdt, is al sinds 1958 onderwerp 
van discussic e:: studie. Hct doel V(ln de omlei
ding is het oplossen van de bercikbaarheids- en 
iecfbnarhddsproolemen. Tot aun 1993 is geen 
definitieve beslissing genomen over he~ wei of 
niet omleiden, over het eventuele trac~ bij een 
omleiding of over een eventued andere oplos
sing van de ?foble-men. 
In het huidige, vigcrcnde streckplan voor hct 
Xoordhollandse deel van het gcbied, het 
Streekplan voor het Amsterdam-~oordzee
kanaalgebicd (A;-":ZKG)(1), is een eventueJc 
oP.1k:ding van de ;-":201 als zodanig niet opge
nomen. WeI is de ornleiding in het gebied 
Amstc!veen-Uithoor:: genoemd als een via een 
uitwcrkingsprocedure (artikel 4a, lid 8 van de 
Wet op de Ruimtclijke Ordening) nader te 
regclen onderwerp. In het St:eekplan Utrecht 
(1994)(2) is de omleiding van de ,\:20J opge
nomen als een van de in de st:eckplanperiode te 
realiseren projecten en aIs zodanig op de streek
plankailrt indicatiet aangegeven. 

In 1993 zijn de voorbereidingen gestart voor de 
planologiscne procedures om een eventucle 
omlciding tc realiseren. Schema 1 geeft een ove:
zicht van de planologische procedure gecombi
neerd met die van de miHeu-effcctrapportage. 
In de gceombineerde vergadering 
(7 december 1990) van de Statencommissie 
Vcrkeer en Vervocr en de Statencommissie 
Ruimtelijke Ordening van de provincie 
~oord-Holland is besloten de procedure en 
daarmee de aanleg van een eventucle omleiding 
in twee fasen uit te voeren. De eerste filse bestaat 
uit de procedure voor een eventuele omleiding 
van de X201 bij Uithoorn en is een gczamenlijke 
actlviteit van de provincies :\ioord-Holland en 
Ltrccht. De twecde fase bestaat uit de procedure 
voor een eventucle omleiding bij Aalsmeer en is 
een activiteit van alieen de provincic 
.\:oord-Holl(lnd. De provineiE' !\,'oord-Holland 
beraadt zich nog of het ruimtelijk bcsluit voor de 
omleiding bij Aalsmeer i:1 net Kader van de 
integ-rale hcrziening van het streekplan voor het 
zuidelijk dee! van :\"oord-HoJland genomen zal 
worden danwe.l via een afwijkingsprocedure 
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voor het vigercnd streekplan voor het 
Amsterdam-:\oordzeekanaalgebied. 
Eer: eventuclc omleiding van de :\"201 bij 
Cithoorn kan planologisch mogclijk gemaakt 
worden door de eerdergenoemde streekpliln
uitwerking in ~oord-Holland en door een trace
besluit in Utrecht. Dc bcide provinciale besturen 
hebben besloten om ten behoeve van deze beide 
besluiten gezamenJijk cen Milie ... ,-EffectRapport 
(MER) te Jaten opstcllen. Dit MER is bedoeld als 
milieukundige onderbouwing van de keuze voor 
het we} of n iet omlciden VelD de :\:201 bij 
Uithoorn en, indien besloten wordt tot omleiccn, 
van de keuze van net tr<1Ce. 

Ten behoeve van dit MER is een milieu-effect
rapportage (m.e.r.) procedure gcstart met net ter 
visie leggen van de Startnotitic(3) in november 
1993. Hierin staat het voornemen om de \[201 
om te leidcn, ccn korte samcnvatting van de 
discussie en een ai:mduidirlg van de verwachte 
gevolgen voo!" het milieu. 

De Startnotitie heeft vanaf 19 november 1993 tot 
1 januilfi 1994 tef visie gclegen. Mede op basis 
van de ingekomcn reacbes en adviezen, waar
onder net advies van de commissie VOOf de 
m.e.r., zijn de richtiijnen voor de innoud van dit 
MER vilstgesteld door Gedeputeerde Staten van 
Ctrecht en \[oord-Holland(4} op respectievclijk 
20 mei en 14 juli 1994. \Iamcns Gedeputccrde 
Staten van de provincie Noord-Hollanc treden 
de di.ensten Ruimte en Groen (bureau Planont
wikkeling) en Wegen, Verkeer en Vervoer 
(bureau Verkeersplanologie, openbaar vervoer 
en tilxi's) op als Initiatie£nemer voor cit MER. De 
dienst Milieu en Water (bureau Algemene 
Zaken) trecdt op als Bevoegd Gezag. I\:amens 
Gedeputeerde Staten van Ctrccht treedt de dienst 
Wegen, Verkeer en Vervoer (afdeling Wegenbouw) 
op als zowe! InitiatiefneP.1er als Bevoegd Gezag'·. 
Het MER is opgcsteld door het projectteam 

!I DL' ov,-·rht.~jdsinstJntil.·::-: Jil.' d ... · ~1cti\'i t l!:! - :1l't J;'tnk~:;;gL:n 
\'~}n ('cr. WC~ - wi1k~n i~tl::1 <>ndt.'rnenH.'r: word('fI 

:niti ... 1tl(,f:1l'ffil'T genocll1d. :).l~ t!'l \'~)or bcide pr()\'indl'~ 
Gl'ckput{~(,'Tdl' S~Jt(.·n. B"'\'ol'gd c('z~\.!, is dl~ ov(':hi..'id~
jn~~;lntjl' d;(,' bcv()l..~gd i:-. om over CL' ~H: ti\'ih"~:t \,\'"l,"H'V()()r 

h(,..ot Y.ER worJt opgL':-.tt·id c(,..'n bl'~:ui~ k nL':l"'icn . :n cit 
~l'V,1! bL'~r".'ft net dt, $~n.:d.;:pi~!nt:itwl':"kint!.;n tk prov::lciL' 
:\oon.i-: toil,l:H:~ en hL't tr~c:a",,~:-.Iuit in {it' ?ro\'1:1(,~il' 

L:trt.'cht. In ~()ord- H()I! .. 1:1d !1t.':11t'D Cl'l,.~ept:tl.'erd...: St,1k'n 

h(.~t ;'l'trL'H~nde bl:~ ; uit .l:VOfl'tlS JdV:l'S wordt 
lDg(·'A'o:'''.!''ll'J': V;.lr"'. <':l' meL'st nd:-ok:"i,.'n C01T'ImissiL' van 

;>r()\'~nd~1k' St . .Hcr~ ('~;chtl.· pruCt.'dure') . Hl:t tr~l('(.:bL·sjuit 

\-vurdt u:h:·:ndt·lijio:. C,)o:," <."it: P!"'ov.inci~lh .. Stt'lten V,1r". dc.' 
prov:nd,,' L.: trt.'ch ~ C;(.~ni.)jlH.~!"':, 
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MER-onderzoek van de afde.ling Onderzoek en 
lnformatie van de dienst Ruimte en Groen van 
de provincie Noord-HoU,md aan de hand van de 
Richtlijnen(4), Conform deze Richtlijnen is een 
dctailniveau gehanteerd dat aansluit bij het 
regionale schaalniveau van zowel een streek
planuitwerking als van een trac€besluit. 

Kaan ; , I Orientatiekaart 

/ 
/ 

. . ' 

.. ;,/ 
:;9:"'" 

,; 

.' 

AAISUEER , / 

- -

Dit MER bestaat uit een Hoofd-, Achtergrond- en 
Bijlagerapport en een aparte samenvatting, Het 
Achtc:rgrond- en Hoofdrapport zljn Los van 
elkaar Jeesbaar, waarbij het Hoofdrapport daar 
waar noodzakelijk samenvattingen bevat !.lit het 
Achtergrondrapport en daarnaast aHe voor een 
MER benodigde elementen. 

;. 

VINKEVEEN 

-MIJDRECMT 

WU.t41S 

/ 

./ 
./ 

,.-

VERKLARING : 

TRACE VARIANTEN 
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Probleemstelling en doel 

Het Initiatief waarvoor dit :vIER is opgesteld is een eventuele 
omleiding van de :\'201 om Cithoorn. De aanJeiding voor deze activi teit 
vormen de huidige leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen op en 
rond de N201. Door stijging van het verkeersaanbod zuBen de 
problemen in de toekomst verder toenemen. In d it hoofdstuk zal de 
problematiek in het kort worden beschreven. Daarna wordt specifieker 
ingegaan op het doel van de voorgenomen activiteit en de probleem
stelling. Voor de cijfermatige onderbouwing van de probleemanalyse 
wordt verwezen naar hoofdstuk 4 Verkeer en Vervoer van dit 
Hoofdrapport en naar het Achtergrondrapport en Bijlagerapport, 
deel Verkeer en Vervoer. 
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2.1 De N20 I en Uithoorn 

De pr(lvinciille weg :\201 (vo(Jrheen de 52:) 
loopt van Haarlcm/Hce:m;tedc via H(JofddofP, 
Aalsmeer, LJithoor~ en Mijdrecht naar 
Hilversum. Dc vL'rkeersprobi(;?matie~ is ai v,lnilf 
1958 onderwe:p van discussie en stud:e. In het 
Achtergrondrapport v<tn dit :v1ER wo:dt 
uitgebreid ingegMln op huidige knelpunten en 
de toeKomstige situatie in 2010. Het drukke 
verkeer veroo:-zuakt al jarcn overlast in termen 
va:: milie;]hinder, barrierewerking en verkeers
onveiligheid. Deze aantasting van dt, leefbaar
heili is met name in Aalsmcer en Cithoorn zeer 
groot, aangezier: lie );201 door de bebouwde 
korr. van oeide kernen ioopt. Ter inaicatie: net 
tot~()l (.:antal vocrtuigcn da tin: 9'13 in bcide 
richtingen gcbruik. r.1ilakt van de 0:201 variee:"t ir: 
Cithoom op cen gemiddelde wcrkdag van circ(l 
19.250 op he~ mins~ cruk~e wegv<lk tot 24.500 O? 
hct druk~te wegvak. Cit de verkecrsprognoses 
voor 201 0 blijkt een toenamc van de etmaal
intensiteit V<ln 10 of 23'J;" afhankdijk van het 
toegepaste scenario. Dc leefb,wrheid zal hierdoOT 
verder verslechteren. 

In het iicht V<l11 het hoofdwegennet [oopt de 
;\;201 zuidelijk en vrijwei parallel aan de A 9 
(Ctrecht, Schipho:, Haarlem, Alkmaar). De 0:201 
kruist tussen Hoofddorp en Aalsmeer de A4 
(Amsterdam, Schiphol, Lciden, Den Haag) en ze 
k:-uist ten zuioen var: Abcoude de A2 (Utrecht, 
Amsterdam). Op deze munier is de :\:201 een 
west-oostverbinding die een (lunta: belangrijke 
centra van woner'. en werken zoweJ met elkaar 
(lIs met het hoofdwegennct verbindt. \;aast deze 
nationale functie heeft de :\:201 ool< een inter
nutionale fllnctic gezien de aa::wezigheid v<tn 
Schi?hol en de Bloemenveiling in Aalsmeer. Dit 
betekent, naast het woon-werkverkeer ook een 
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uanzienlijke hoeveclheid vrachtvcrkecr. Dc weg 
bestaat gedeeltelijk uit 2x2-strooKswegvakken, 
bijvoorbceld bij Hoofddorp en Aalsmeer en 
gedeeltdijk uit 2xl-strookswegvakken, bijvoor
beeid het stuk L:itnoo:-n, Amstelhoek, Mijdrecht, 
Yinkeveen. ~aast de relatieve trechterwerking 
die uitgaat van lie 2xl-strooKswegvukken, zijn 
ook de brugopeningen in Aalsmeer en Cithoorn 
en het op de wcg toegest<:ne landbouwverkeer 
beperkende factoren in de doorstroming van het 
verkeer. Op net gehele tr(lject Aalsmeer
Yinkeveen is sprake VCln f:Je\'orming in de sp:ts, 
terwijl op de wegvakken in l!ithoorn en 
Amstclhock ook buitcn de spits congestie 
optreedt. Dit betekent dat de :'\:201 naast een 
Jeefoaarheidsproblcem ook een bereikbaarheids
probleem oplcvert. Gezien de venvilchte stijging 
van het gemoto;iseerde verk.ee:- in het jaar 2010 
en de toekomstige ontwikkclingen in de regio op 
het gebied vc:n eco:',omischc <tctiviteitcn - ui6rei
ding Schiphol, Bloemcnveiling Aalsmeer, 
nntwikkcling van bedrijventcrreinen :n Lithoorn 
en Mijdrecht - en daurmee van arbcids?Iaatscn 
en inwoners van de regin zulle;; de problemcn in 
de toekomst steeds nijpendcr worden. Vanuit die 
gedachte bestaat nu het voornemcn om de :\"201 
om te leiden ten noorden en noordoosten van 
t.:ithoorn (eerste fc:sc) e" daama ten noorden va:" 
Aalsmcer (tweedc fase). 
Dit MER maZlkt onderoeel u:t van de plano
logische besluitvormi:1gspfocedures in zowe! de 
provincie \;oord-Hollund (uitwerking van het 
Streekplan V(JOT het Amsterdam-0:oordzec
kunaZllgebied) aIs de provinciC' Urecht (trace
besluit) om de cerste fase v<tn een eventucle 
omleiding van de ]'\201 (bij Cithoorn) te klln::en 
reZlliseren. Een eventue;e omleiding van de 0:201 
TOnd Aalsmccr behoort niet tot het MER en niet 
tot de da<lropvolgcnde beslu:tvorming. 

2.2 Doel en probleemstelling van de 
voorgenomen activiteit 

De voorgcnomen activiteit waarv()or dit :v1ER 
wordt opgestcld is het omlciden van de huidige 
);201 bij L:i thoorn. Duartoe dient m.e.r.-p:ichtige 
besluitvorming gepleegd te worden door twee 
oetrokken ?rovincies: ('en ;Jitwerking van het 
huidige 5trcekplan voor het Amsterdam-
0:oordzeekanaalgebied (1987) in de p::ovincic 
Noord-Holland en een tr<lcebesh.:it in de 
provincie L:trecht. Deze beide besluiten zijn 
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noodzakelijk om zo (plnnoiogisch) de mogclijk
held te schep?en de N201 om te leidc:i ten noor
den en noordoosten van de huidigc bebouwing 
van Uithoorn. 

Ret docl van het MER-ondcTzoek is het aandrage)1 
van die gegevens die noodzakeiijk zijn om het 
milieu (~(m volwaardige plilats in de genoemde 
besiuitvorming te geven. Dezc gegevens bestailX1 
fe.itciijk uit drie onderdelcn: wat is de huidige, 
bestaande tocstand van net milieu in en rond het 
gebied waar de eventuele om[eid ing is voorzien, 
wat gcbeurt er in dat gcbied als d(' voorgenomen 
omleiding niet plaatsvindt en wat gcbcurt er all' 
de voorgenomen or.1 ieiding wd p laatsvindt. 
Deze laatste vraag g(~cft het antwoord op de 
vraag naar de milieucffecten van een eventuele 
omleiding in en rond het gebied waar de 
omleiding is gesitueerd. 

Aan de hand van geformuleerde criteria vanuit 
de miiieukundige invalshoek zaJ eel". rangorde 
von aiternatieven en variantcn worden bepaald: 
van minst nadeiig naar mecst nadelig VOOf het 
milieu. Deze rangorde komt eus tot stand coor 
e~n afwcging op grond van miJieu<:lspccten 
aileen. 

Daarnaast zal een terugkoppding gem<lakt 
worden met net doel van de voorgenomen 
activiteit. 

Het doe! vom de voorgenomen activiteit is feitelijk 
tweeledig: het verbeteren vnn de leefbaarheid in 
Cithoorn en het verbeteren van de bereikbaar
held van de omringende economische centra. 
Als referentie dient de autonome ontwikkeLing: 
de situatie in 2010 zonder omleiding waarbij het 
huidigc vastgcsteldc Rijks-, provinciaal en 
gcmcentclijk beleid wordt uitgevoerd. Voor de 
beoordeling of deze doelstelling znl worden 
bcreikt zijn zowel VOOf leefbaarheid als V(lor 
bcreikbaarheid criteria ontwikkeld. De nadruk 
ligt hierbij op Cithoorn. Dc gevolgcn van de 
omleidmg buiten net plangcbied krijgen aparte 
aandacht in paragraaf 7.4. Dc criteria voor 
bercikbaarheid staan vermeld in paragraaf 7.6 en 
die voor lcefbanrheid in 8.7. 

Toctsing aan de criteria V('ln ieefbaarheid levert 
uiteindelijk een rangorde van alternatieven en 
varianten op van minst nadelig naar meest 
nadelig. Toetsing vanuit de invalshoek bereik-
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ba<lrheid !evert cveneens een rangorde op. Door 
de rangordes vanuit leefbaarheid, bereikbaarhcid 
en milieu met elkaZlr te confronteren zal hlijken 
in hoeverre de alternatieven en varionte.:1 die het 
minst slecht 'scoren' op milieu o()k een bijdrage 
leveren aan het oplossen van de problematiek. 
Tevens wordt inzichtclijk in hoeverre de twee
Jedigc dodsteUing van de v()orgenomen activiteit 
haalbaar is. 
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Te nemen en eerder genomen besluiten 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet voor welke beslu iten h et MER is 
opgesteld, wat de verdere procedure is van die besluiten en welke 
genomen beslui ten daaraan ten grondslag hebben gelegen. Bij dit 
!aatste gaat het vooral om het reeds vastgestelde beleid van de diverse 
overheden (Ri jk, provincies en gemeenten). 

II 
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3.1 Het te nemen besluit 

Ott MER voor een cvent;;cic omlcid:ng van de 
~2()1 ten noorden en noordoosten V<J!'1 Cithoorr. 
is opgesteld tcr voorbcreiding van twee 
provinciale beslui ten. A<Jngezie:1 de ;\;201 een 
provinciale vveg is die ]oopt van 
Haarlem / Hecmstede n(lar Hj}vcrsum dk·nen 
b(:~ ide betrokkcn provinc:es, ~oord-H()nand c'n 

L:trecht, een planologi:;;ch Lx~slu i t te ncmC:1 om Z(l 

ecn eve-n~ue]e on1 iciding !r.ogelijk tc mnk(\!l. 

1:1 de provincie '\!oord-Holl,mG betreft het een 
streekplanuitwcrking Omieiding Provincial" 
Weg ~2()1 L:ithoor:1 .. Deze uitwerking is 
~a::gek()ndigd in net vigcrcr:.de streekplan von:. 
net gebieo (Streckp!an v()or het Am:-;tcrdam
\:oordzcekanaa 19(~bied, 1987) als (;'cn 
u:twerkingsproccc:ure ex artikcl 4a, lid 8 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordenbg. Dc planperiode 
vaZ1 de tti~werkiz;g bEjft identiek <l('1n de 

plimpcrioce van net oorspronkelijke strcckplan 
(1987-1997). 
Dc phmning \'an deze (~o()rdholl andse) 

pl«nologlsche procedure lS zod<lnig dat begin 
1996 het ontwerp-streekplanllitwerking 
\'oor:opig vClstgesteld \von.:t in Ccdeputeerde 
Staten en cat in de zomer van 1996 de de; i:1itieve 
vast:;telling plaatsvindt door Gcdeputeerde 
S~a~en, gehoord hebbcndc de P:-ovinciale 
Planologisdw Commissie, de Raae voor \l1itic':; 

en Water en de St<ltencommissie Ruimte1ijkc 
Ordening. 
In d(' provincie Ctrecht is de o:nleiding van dt' 

:\201 in het :;treekplan (1994) indicatid 
aangcgeven. Dnt betckent dat h.~~r gecn 
:"erzieningc:~ of uitvicrkingen van het streekplim 
gemaakt hoeven t(' worden. Om de omkiding 
van de \:201 planolog.isch mogelij,,- te make:, zaJ 
de provincie Ctrccht ec:. trac0besluit nemen. 
De Provinciak' PlanoJogische Commissie en de 
StatcnC0I1"lTI11SS:<:' Verkecr en \'crvocr gcvcn 

cldvies alvorcns Gedeputeerce Staten van 
Utrecht aan Provinciale Staten voorstellcn het 
trace voo: het Ctrechtsc decl van de omleiding 
vast te stcllcn. Hct tracebesluit %:a1 eveneens in de 
%:omer van 1996 genomen ""orden, gclijkti jdig 
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met de defini tieve vastste!Jing v~n de strcekplan
uitwcrking ::1 de provinc:c ;\;oord-Ho:],md. 

:\:aast de :\oordboliandsc :;trcekp la:l",itwerk ing 
en hct utrechtsc traccbesiui t l v\'~a~vo()r cit MER 
is opgesteld, dicrlcn ook iJnocre besluitcn 
gennmen tc \Norcicn In het ka<..:er van de r~d~

tcEike ordening evoigbeslLt:tC':1'). Daarbij g~1 <1t 

net, ais definitiet besloten worct tot eel". 
omleiding, met name om de bestemmings
plannen van de b(,trokken gernccnten De Rondl' 
Venen, Amstclveen, L:ithoorn en. Aatsmee. De 
cventuelc omleiding van de :\201 is gesitueerd 
ten noorden van Cithoorr\ op Amstc:vccns 
grondgcbied en te:1 noo;-coosten van L:ithoorn 
op het grondgcbied van de gemecnte Dc Ronde 
Vcncn. Beide gen(~enten zuHen nun bcste;n
n1~ngsp i annen LondciijI<. Geblcd moeten aan
passcn. De gcmeente A<:1Isn1e~r zal haar oestC!11-

rningspltin L<1ndeli jk Gcbied moeten herzicn 
v~n\vegc de aansluiting van een omgc;cidc :\201 
op de Lcgmeerdi;k. Af:"an~c1iik van de oefin:
ticve tr<Jc0keuzc %:<)1 ook de gemeenteL:ithoOfn 
ha~r besternrrti:lgsp ian Bcdrijventerreincn 
moden herzien . De%e bcste:-nmings?lannen 
Derwren n iet tot tilt \I1ER. 
\ioordat :11et de daac.\:verke ~ iike o,mleidi:lg kan 
wo:.den bcgonnen moctcn cr m()gcli~k ont
eigeni:"..gs-procedurcs gevocrd worden tcr 
verkrijging VG~ de grond \\'(1arovcr de on'1geleidc 
:\:201 za l moeten lopen in het gcbiec ten :lOorde;1 
van Ci~h()()rn en in de polder Ecrstc Bedijkin~ 
der \I1ijdrechtse D:-oogmakcrij. 

3.2 Verdere procedure en p lanning 

In de door de prov:ncie :\oord-Hol1and gehan
teerde p lanning gC1(ln de streckplanuitwerki:1g en 
het ViER gezamcnlijk rer visie in mei 1996. 
DaMvoor is he~ MER il,llwaardbaar verklaard 
door Gedeputeero(' Sta ten van zowd 
:\:oord-HoL1nd als L:trt'cht.:\:a advic~ van de 
Sta~encomm i :;sie Rui:ntelijke Ordening zal de 
strcekplCln:.;it\verking defi:11tlcf v\'orccn 
vastgcsteld door Gedep~teerde Staten van 
~oord-Holland, :1<'1 venverking van de 
inspraJkrcactics en adv i('zen, vvaarondcr hc t 
toetsingsadvies v<ln de Co:nmissie voor de 
milieu-effectrop?ortage (Cmer). 

Dit VtER-:'\201-Cithoom is het \I1ER dM hoort bij 
de besluitvorming over een eventuele omlciding 
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v,1n de :\201 ten noordcn en llnorcoosttm van 
Cithoorn. EC;1 evcntude omleiding van de :\201 
ten noorcen van ,\als-:ncer is gcen onderdecl vnn 
het MER of van dc daaropvolgendc besh.;it

vorming. Dc prov:llcie :\oord-Holland bcraadt 
zich nog of hct fuimtciijk bcsluit \'oor de 
om\ciding bij ,\{l lsmcer in ~et kader van CL' 
intcgr,de hCfzicnj!1g van !-let st:cekplan voor h0t 

z:..:idelijk ded vnn :\:oord-Holland gcnomcn z<11 
worden d,mwd via een nfwijklngsproccdme 
"oor hct vigcrend streekplan voor het 
Amsterdam-;\;oordzcekanilalgeo:ed. Vom de 
oesltlitvorming bij Aalsml'cr client een ilpart 
MER tc worden opgestek. 

3.3 Eerder genomen besluiten, 
vaststaand beleid 

In dezc p(:rag:-aaf wordt l\C':l s<1menv<1tbng 
gcgc'v(;'n van h(\t bestZ12noe vZlstgesteldc belcid 
op het gcbicd van r..iiiec, !'"uirr;t(' ~ jjke n:-dcning, 
vvatcrhuj!'hol.loing, natut~r, !nndooln''', recr(l(1 tie 
en economie. Jl' vollcdigl' ol'schrijving is 
opgel1omen :n het hoofdstuk 'Vigefend be:e:d: 
eerder genor.10n besilliten' in !;l't 

Achterg~ondrilpp()rt bij dit MER (hoofdstuk 4). 
Het bc!eid \vordt besproken voor zoV('r dill van 
toepassing is op de v()()rgenon1en ilctiviteit. ln de 

bc~chrijving erv~n is ccn indcl1ng ~crn?'Glk.t op 
vier niveall~: lllncclijk, provinciae:l1, regiol1Z!aI en 
gcme~nte!ijk. In paragraaf 3.4. \>\/orct Jang':.'

geven in hoeverre bestaand ~wieid beperkingcn 
oplegt ,Hlr1 de voorgcnornen a(tivitcit. 

1 Rijksniveau 

De doclstellingcn van hct rijksbcleid zijn ~1et'r
gelegd in diverse nota's die in onderJingl' 
samenhang zijn gcschreven. Het bl'gri~~ dl:ur
zaamheid stilat da,1r:n centraDl. DDt \,"ordl uit
gewcrkt in cen aantc11 dceldot.:~~st('1l1ngen. DDt zi!n 

ondcrmeer: her terugcring.:n vall de (auto)
mob:liteit, schoner, stille: en zuiniger (vracht)
vervocr, ecn kwaliteit$vcrbctc;~ring VCln nct open

Dtlar vcrVOer, het di(h~er bijE"t.::D brcngl.:r-~ VC,Ul 

V\'one~J vvcrken, voorzieningcn en recrCere:l, hct 
tegcngZlZln van ver~nippcri11g vGn landschnp 
(in~tC1ndhouding van Jandschappelijke openileid), 
dut:rzame landbouw, bescnerming van kwcts

bare natuur en landschappcn, vcrbctcring van 
lcefbilarheid en vcrhoging van de bereikbaurhcid. 

Het plangebied voor deze MER ligt geheel in het 
Groene Hart. Ten nanzien van cit Groene Hart 
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geldt een reo;tricticf woningboll\'v'beleid (tegen
ga{!n \'i1n vcr:-;tedciijking in het open g~bicd en 
i;1tcnsivcrlng 'op de ring'), (;11211 belcid g~richt op 

\'crsterking v~n dc natuurrunctzc (.~n recreatit~ve 
mogclijkhcden, op voorkoming VC1n doorsnijding 
\,<1n het landsci1,1p en op een dUl.::I',aam agrnrisch 

gebn:il<.. Vrijwcl <lEe !andctijke nota's sp:eKcn 

zich t;,it tegen veracrg<lJndL' vC'r~nippcring vnn 
net landschap en voor de inst(1ndhouding van de 
voor het gebied knrakterlstiekc;;' l~ndschn?peEjKc 
openhc.id. CHgc.1undc vtJn at' gcblcdscatcgorieen 
waarvoor het compensati('oeginst'J za l worden 
tocgc?ast konlt een evcntuek' o!11;cid!ng van dl~ 
\:201 hicrvoor in (lanrnerki!"'lg. 

2 Provinciaal niveau 
1:1 de t\.vee streckp~anncn a:e beiden v()or het 

gebicd is sprake van een cventl~eh: omieiding 
\',lrl de :--':201. I ret oetrdt fll'~ Strcekplill1 voor het 

Am;;tc~dilm-\.:oordzcekiln(l"\gcbk'd (1987) Viln 
de prov~nci(2 ~o()rd-;-{o11<.;nd e:l :1<.'t St:oeckpli'l"l"":. 

L:trecht (1994). 

'\;oord-HoHC1nd heert in haar streekpian a",n

gcgeven dat cen om!ciding plllnologi~ch dicnt tc 
wordC:1 voorbcreid door ('cn stred::?;ttn
llitvvcrking. Utrcc;1t hcdt cell omgelcide :\201 al 
ind:cntief op de streckpknKau~ st<1an. 
,Argun')(~ntcn hier"Yoor zi}i: n1et r1anle verbc~er!ng

VZ1n de i<:'l~flJaarheid in Cithoorn cn V<1n de 
bcreikbaarheid. 

Vcrder gaat hct bclcid \'an bcide prnvincies uit 
V~1n net :ijksbclcid: tegcng,12;1 V£1n vers;lippcring, 
instc1ndhoudcn cr. beschcrn,e~) V~j"'; k(1r,~k
tcris~ieke li:l:"1CschZlppclijke opcn:lcid, restricticf 
\'\!()ningbo~ .. n\;bek~id i~ ilCt (~rocne I-tart en ont
wikkeEng \'<)n duurzame landbouw in (grate 
dden) van het gebied. In de nota 'Ontsnip?e~ing 
provincia\e ecologische hoofdstructuur door 
aanp<li< Viln infrastructurc:e barrieres' (1994) stell 

de pwvincie :\oord-Holknd Cilt ~~ij de aanIcg 
Vi:111 nieuwc infrastructuur stara.-:<;"rd uitgcg,;nn 
nloct vvorden vC!n n11tigcycnde mac1tregclcn en 
net zorgdragen V(lor compe:'1satic zowel binncn 
de Pwvinci,11e l--ioofdstructuur ab daarbu:ten 
(de zogenol!TI1cie 'vvittc geDiedc~·). tilervoor 
dicnt in de ontwerpfnsc van d<: \·vcg ('en apart 
bndschaps- en mHuL1rplan opgesteld te worden. 

3 Regionaal niveau 
Het Rcgion<lili Structuu:P;,1n van het Rcgionna: 
Orgaan Amsterdam (ROA, 1993, concept
voorontwerp) gan:: ;ne~ bctrckk:ng tot het 
nCltmu- en lnndsch<1.psbelcid uit van hct 
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landelijke :\atuur 13deidspian (:\B1', 1990): 

bcscherrT'.ing tcgcn vcrsnippering en (}(1ntast!ng 
\'al1 openheid door woningbom·\, of andere 
stcdelijke functies, Wei wordt de mogelijkheid 
genoemd om dit :>~andpunt op de lange tcrmij;1 
te kunnen herzicn. De omleiding van de :\201 bi) 
L'ithoorn en %0 mogdijk bij Aalsmeer wordt met 
nam.l~ gcnoemd, 
In het ontwerp Vcrkeers- en Vervoerplan v,m de 

ROA is een omgeleide l\:201 ten 1100rden Vi1n 

%owd L'ithoorn als Aalsm('e[ opgcnomell als een 
2xl-strooksweg (als oasisvariant) en als een 
2x2-strooKsweg aIs dOelstellingcnvariant (dat is 
de variant waarin het mcest uitgebrcide Jnaat
regelenpZlkket is opgenomcn om de doci
stelHngen van het vcrkcers .. en vc:-voc:-bclcid 
voor net jaar 2005 te halen). 

4 Gemeentelijk niveau 
De str~lctuurvisies en/of de besternmings
planncn van de gemcentcn /\aisnlccr, De Ronde 
Venen en L'ithoorn guan uit \'nl1 een om!cidinh 
van de ~201. In principC' gaClt het d;tn OTI1 ecn 
omiciding zowel ten noordcn van Aalsmcer (lIs 
ten noordcn va~~ Lithoorn. Ingevolg(,;' dE;' \.lit

$praak v~n de gen1ecnternnd vnn .:-\m~telveen 
(2 oktober 1985) is t'r geen ?lanoJogische [C:'ser
vC:'ring V(lor de omleid:ng in het bestemmings
plan opgcnomen. 

3.4 Conclusie vaststaand beleid 

L'it de voorgaandl' beschrijving van het door 
Rijk, provincies en gemeenten vastgestcld bcleid 
is duiceIijk dat tarneJijk C:'C:'nsluidcnd is: 
tegcng(1on van versnippering, i:1st(1ndhouding en 
beschcrming van de karakteristieke tandschap
pelijke opcnheid, verbetering Viln de lccfbaar
Deja en van de bereikb~arheid. Op provinciaC11 en 
gcmeentclijk niveau is de omleiding van de :\201 
nadrukkelijk in voorbereiding c1ls cen van de 
projecten die ondanks een tcrughoudcnd bcleid 
op het gcbied van uitbreiding van de infra
structuur in de komcnde jarcn moct v\'orde:1 
u i tgcv oerd. 
Dit betekent dat ais het v()ornemen wordt 
uitgcV()crd - de omlciding Viln de \:,201 door de 

Bovenkerkerpolder en de polder de Eerste 
Bedijking der YlijdrC:'chtse Droogmilkerij - het 
bcstaandc beleid, op een aantal beste:nnling~
plannen na, nict hoeft te worden herzicn. In gcen 
cnkelc oeleidsnota wordt een dergelijke 
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on,leiding onmogelijk gemaakt. Danr WZlGlr een 
omleiding van de '\;201 met name genocmd staat 
j~ dit met de nodige omzichtigheid en voorzorg, 
Het bcleidsv()ornemen om versnippering tegen 
tC:' gaan en de openheid van het landschap in 
stilnd tc houdcn stnat 01' gespannen voet met een 
cventuclc omlciding van de :\201 door de 
30venkerkerpolder l~n met name door de polder 
de Eerste Bedijking ocr Mijdrccntse Droog
n,akerij. indicn bcslotcn v...·ordt tot a<1nleg \,(!~1 
een omlciding dan komt net project in aa;;
nlcrking \/00:- compensatie van natuur",,"a()raen. 
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Verkeer en vervoer 

In dit hoofdstuk wordt een kort beeld geschetst van de bestaande en 
toekomstige verkeers- en vervoerssituatie in het studiegebied. De 
beschrijving is gebaseerd op de verkeersgegevens en berekeningen uit 
het Bijlagerapport, deel Verkeer en Vervoer. Een vol1edige beschrijving 
staat in het Achtergrondrapport van dit MER. 

ED 
• • • • • • • 

Beide pro\'i:1cies hanteren het Rijk~beleid 
volgens het SVV-lld ill:; beleidskader. Dit 
betekent dat de groei van de automobiEteit in 
2m 0 landdijk gemiddeld beperkt moet blijven 
tot 35% :en op%icb.te vnn 1986. Uit de RuimtcJijke 
Verkenningen V(1n de RPD (;994) blijk.t d<lt in de 
pl'~iode '1 986-1lJ93 d(' auto:~ob:l:teit :nmiddels 
14(X) geg~oeid is. 

Dc ?rQvincil' :'\oord-Ho:land heeft nL't 000; net 
Rijk voo:ge~tan(' SVV-H-bekid vertunld naaT de 
:\oorcvlcugel v~n de Randstad in net m~(lt
;cgcle!lpakket I:--:VER:,\O. Volgens het 
I:'\VER:'\O-scena:-io dient de groei von dc 
<1utomobiliteit Deperkt te blijven tot 20'X.l om de 
grotere groei in de rest van :\:ederland te COn1-

~)ense~en. 

In dit :Y1ER zulien daarom aIle berekcn:ngen en 
prognoses VOOT 2();O voor beide scenario's 
worden gepresentecrd. Bet verkccrsmode: is 
getol\tst vnor het jar::r -: 987. 

4.1 Bestaande situatie 

Op ('en gemidddck w('rkdag in 1993 varieert het 
totale n<:nt;;Ji vocrtu:gen or de :'\20J i:1 Lithoo:-n 
tussen c.irca 10.250 (wq;yak ;,\oordda:l1merwcg
Zijddweg) en 24.500 (V<lJ'1 Ghentluan-Amstclhoek). 
Vanaf de Legmecrdijk tot aZln Amstel:1oeK is de 
capaciteit van de wegvakken onvoldoende voor 
cen goede verkeersafwikkeling (zie OOl< 

hoofdstuk 7). 

4.2 Autonome ontwikkeling: 
SVV- Il-scenario 

Dc gemiddcldc etmaalintensiteit op een werkdilg 
op de :\:20: in 2010 zai ten opzichte van ce 
huidige sitU<1tic (1993) met 23% toenemen. 
Dc rc:<:ticf kleinste groci vindt plaats op de weg
vakken Legmeerdijk-:\:oonidammcrwcg en 
Zijeeiweg-Van Ghentlaan (:.5%); de sterksk groei 
op het wegvak :'\oorddammerweg-Zijdelweg 
(47%). Over het nlgemecn is er duidelijk sprake 
van ('en zwaa: overbclaste situatie. Dit b:ijkt 
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voorai t=it prognoses voor de ovondspits: ecn 
~tijging t.o.\'. 1987 vnn 52(Yc, in de drukste r;cll~ing 

( west-oost). 
L:t de ane:11yse v~n de kruispuntbelasting blijkt d~t 
- n1et uitzondering van de kruisin.g 
Hoofdwcg/Enschedcwl'g - de norm VOO[ a<1:1-
v<1ardonre wilc~ttijden wordt overschrcde:1. 
De <1nalyse van de wegvakbel;Jsting wi;st uit delt 
vr~jwe] an(;, \;vcgvakken ecn tekort <1a:l cap<lcltcit 

zuUen hebben. 

Dc ;l.utoreistijd in de avondspits van:.:i: Aalsmcer 
en uithoom naar Hilvcrsum zal in 2010 
verdubbelen (circa 35 minuten extr,,). 
\:aar Urecht l1l'Cmt de reis~ijd toe met SO(Yr, 
(= circa 35 nllnuten ext!"c). Voor de terugrichting 
(oost-west) geldt ciat de au:oreistijd ongcvcer 
gclijk oEjft VOOf .. lie onderzochte re\,1ties ten 
opzicnte vVon 1987. 

Meat: vanwcge de v~rbetcrdc O?CnbDar-vcrvoer

condities (onder andere zijt<1k Zuid-Tangent) 
neemt de reist1jd van het openbaar vervoe:- af 

naar z01A!el Hilvcrsu:n (lis naar Ctrech~: 
fespectievelijk 18'1., (= 12 minuten ~1inder) en 
15% (= 12 minuten minder). In de oost-west
richti~g bcdraagt de ~eistijd\\!jnst 15 l%> (vani..;it 
Hi;versum c:rcZl 14 mim:ten e:~ vanuit Lt:echt 
circ(l -1, minuten). 

De verhouding tussen de reistijd pef <luto en met 
:'et openoaar vcrvocr (VF-factor) voor de heen
-richting vnlt duidelijk :.:it in he: voordeel van bet 

opcnooa.r vervoer. D:t heeft cchter zowe! te 
ma ken met de vc~slechtering Veln de reistijd pc:
auto (lis me~ de ve:betering van de reistijd per 
openbaar vcrvocr. VOOf de terugriciting is de 
verhoud:ng m:nder in het voordeel van het 
opcnbelar vervoe::. 

4.3 Autonome ontwikkeling: 
INVERNO-scenario 

De autonome onh.vikkeling volgcns hct 
I:--:VER~O-scenario geef~ ee:lzclfde becld als het 
SVV-lld-scenario. Door dit op de :\:oordvlcugel 
toegespitste beleidspukket zijn de toekomstigc 
verkeers-intensiteiten cchtcr lager. 
Dc gemiddelde etmaalintensiteit op de \:20: in 
2010 zal ten 0pzlchte van de huidige situatic 
(1993) met 1()% toenemcn. Dc rcliltief klcins:e 
g:oci vinet plaats op de \\fcgvakkcn 
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Lcgm('o.:rdijk-\:O(m.iJ<lmm(,~wC'h 0.::1 Zijdc:wcg
V;::, Chcnti;1<l:'\ p0l..); C(' ~tc~k:o;k groc-i Op hct 

wcgvOIk :\oordd ... mm(!:wt.'i;-Zi j~:chw<..; (31'r,,). 
Ond.1nk~ d~' :-;c~i :~.sc~c h.xmOlr:lc vcrg{>!ckcn m('t 

he: SVV-l!ci-:'Ccn;:r:o b!ijft GC \'{'rk(""'r::""i~u.ltic 

ovc: bd.-:s!. Gcmidddd nL'Cm: al' intC:1si!cit in de 
.lvondspits t ;.:~:-;cn 19Si cn 2010 op de (d:uk."~d 
hecnricht:ng (wc$H)O:;t) to\" :'Ild ~O'}; •. Dc r:HH1~
gc\'cnd<.' ('onflktbelasting \'(X) ~ k~uispuntcn wMdt 
- t-:-:ct llitz(l:1ccring van de k:uising Hoofdwcg/ 
E:1SChcck'wcg - ()\·o.: ~sch~cdCl1. Uit de i1r:nlySl..' \'ol,!':. 

de wcg\,.;lkbcl"s~ing blij~t di1~ ooi.( in cit sccn<l ~io 

op \"ri iw<.'! u!lc w cg\·.,kkc:-: ~'Cn tcko:t ili1n 

cap<lci t('i~ zal Clestaar.. 

VC:gd('K(':"l :'r.("t 19H7 7A11 d\., aUloro.'iSli jd in de 

ilvondspit. ... von: de hec:\- (';,\ ci rui<..,,~c ~:chting 
(w~,:;t-{)ost) tocncr:\c:'l :r.d 60 il 70 'i\.. Voor C(.' 
tC'~ugrjchtjnh (o(')st-WL'St) blijf! de <1t!t\)rcistijd 
;,oct:;;... \'nor ,~l:c o~ccr;.:ochtl' ~d.1til'S £C'lijk. 

O\'~r de reistijd. per openb;.;>r vervocr c:~ dt' 

\'erno:.:ding rcistijd J~ito-OP(.-nDJ3r v{'n'Ot'~ (VF

~Jctor) \'oigens het I~VER:-':O-scC':\Mi() be:;t<1J! 

op cit mome:)! gecn informCltk', VmwJcgl' d l' 
V{'rb..?terac opelloCl<! :,-vcrnx'rconc: t:t,'$ (ondt'r 

Cl:"lCerC ZijtOlk Zu:d-TOlnge :~t en he! nvcrigl' 
fii.'l :"lk~r(':\c bck'id) mOlg \'er();~dl'~tcid worccn 

dCl! Ct' :'cistiid peT opt'nb<!ClT nog ml'CT "('rocter:, 
O<lJ:' staa~ :('gt'n()v('~ d,l: de rcistije! per ,l:':!O jets 
kortcr is \'olgcr:s a:t scenuio. Bijgevo!g %.-:1 de 

vcrhouding tu:;sc:-:. ::mto cn ope:lb<!<1r VC:-VOl':' :-:.:ct 
pcr sc sterk ir: het \'oorc!cci VJn het opcnonM 

VCT\'oer :.:il\':llIc:-:. 
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Bestaande toestand van het milieu 
en autonome ontwikkeling 

5.1 Inleiding 

In cieze \t1ER bcsh1at de V()o!~gcnomcn (1ctivitci: 

u;t net omieidcn van de huidigc :\,201 ten 
noordc:1 en noorcoo,;tcn van Lithoorn. Voorda: 
caarv(ln de n:.i:icllcffccten be:;chreven kunnen 
worden (zic hoofdstllk 6) dicn~ ecrst een beschrij
ving g~n~ank:: tc worden \,Zln de huidigc, 
bestaandc toestanc \'<11.1 hpt n1ilieu. Vervolgens 
vvordt dan clangcgc\'('n \\'clkt..~ ont\vikkeling zou 
plaatsvi;1dcn ills dl' voorgc:;o:nen activitcit niet 
en net vClstgc,;telde bcleid van Rijk, ?fOvincies en 
gemeentcn weI llitgevoerd ZOll worden (de auto
norne ontvvikkcling). 

Dc besc]"'lrijving v(!n z()\vei dc bestatlndc toestand 
ab van de autono:ne ontwikkeling vinet plaats 
aan de ;lZlnc V8n vi;~ \'ersch:l~cnde mi:tcu
aspcctcn: 

2 
3 

4 

Landsch~pl ,~rcheologic en 
cu 1 tu ur:1istorie. 
Bodem en (grond)wilt(',. 
Flora, fauna en ecoiogi('. 
L.uch:, geluid en trillingen. 
Vc:iigheid. 

[n hct atgemcen zijn in de bcschrijvingcr. net 
studicgcbiec en he: pi<Jngebied aangehoudcn 
zoais die in de St(1rtnotiti(' \'oor dit MER staan 
O!11~chreven. Dznr \I\.'t'lilr ccn nadrukkelijke 
dwijking noodzakclijk is voor de bcschrijving 
zal dit vermcld worden. 
D~ bcschrijvingen zjjn uitgevocrd op bi1sis van 
literat~llrstud:e, vdeondco:oek en modcl
berekeningcn. Dc volledige en gedetaillcercie 
beschrijvingen stann in net Achtcrgrondrapport 
bij liit MER (de hoofcbtukken 7-11).]n dit 

hoofdstuk staat cen samenvatting. 

5.2 Landschap, archeologie en 
cultuurhistorie 

5.2.1 De bestaande toestand van he t milieu 
(landschap, archeo logie en cultuur
historic) 

Het \'l'r~rekpunt in de besch:"ijving van d~· 
ocstnandc toC'stand Vc:!l la:"'ldscnnp, ()rche()~ogie 

en cl-lltuurhistoric is de onts t(1(:nsgc~ch i(;~d crjs 

van net lanoschC1p. Hicr:nee \·vordt i:~zicht 
g('gcvcn !n hct hlstorzsch gcg!"oeidc OCCllP~lti(:'

p(ltroon cn het landgebruik. ()ok It!\'cr t een 
cu ltutlrhistorische '::>csch ~ j jv i!1g bform"tie over 
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de ruirnteiijke OpbOl~\V \'011 een gebiL'C. D(J()rtlc1 
\'olgt een be~ch~jjving van d(~ t~gcn\'v(lordige 

SitU<1tic. 
fiet studiegebicd bestaa t ,,",in OOrS?fong voor
nan1eiijk uit vccngcbied met \-'een~tro;1"\en 

(wa<1roncier de Drecht en de Amstel). 

Dit gebicd \V~1S to~ or:gc\'ccr dL' 11 OL\ et;.~U\,v ~e:n 

wiidcrnis: mocf;::ssig, onbewOclnd en or.tot;'

gankeliik. D0 Ronde Ver~ef'l \\'ero("n or'~tg:onnen 

\.'~naf ccn ccntr~;ll punt ter noogte VJr: VVilnis. 

l\!iC "'~gcn en v.;;:artcn k\vamen op d jt centrale:: 

punt uit. De do~pen ~1ijcrecht, Wi;nb, Vinke\'('0r. 

en Vl«vc-rvC'('n ont::;.toi'i-dcn , .. ~ls tirrtbeoou"vlng aa:~ 

00n cirkc~\'ornli~~ kad~. PCfccicn str(..'~tcn zich 

n~~r binnl'11 en n~1~:" bt.:it~n Utt tot c1,;n de Kromln(' 

:'vlijcirecht. in c<.' imlp YJn de tijd \'ormd<.'n de 

o:ydiggenci(' ont~()nncn stukken land ook een rU\,\7(~ 

cirkcl, v~nci(1Jr de n .. :~3nl DI.?' Ronde Venet), 

Ontginn('r~ staken de :\n1!'t<..'1 OV<"f t~n :uinlcn lat(':' 

de [30vl'r.k<.'rkc'r-, Th<1mer- en l;ithoNnse pOlder in 

be%tt. D~' (lt1tginnirlgcn vondl.:!n pi~~1t~ \·ac.u!t 

cijkl':1, \vcg~n of \\'J.tCrlOPl\t'L H~)"l~S hierop :;r(JI..~f 

~1C:": sy~tc:ncn Vun ~·vcn\\':jc.:jg:C' sioten., 200:1t

stond ~x'n ordt"';ijk t1!'~ds('ha? .met strookv()r:r~i£t.\ 

kav~b zn vaste rn~te:"l. Er \.\'('r<.:h:r. bocrdl"ri;cn 

g-ebolHvd op dt.· strOk('fl lJngs: de ()nt:;innings~Jsis. 

Dit i~ tot op hedcn nog tc zicr1 1n dijkdorpl'r'l %o~ls 

vV .. :v('rvcer.. 

·N1inder st;;lbiel c.,':.n de iilrichting \"/~S het grond

gebruik in het \,t;~c:"lgCb:0d. In hc~ b4l.:'gln \vcrd e:' 

akkcrbou\ .. v bt.~drcvc!n, .:nn~r ~lls gt~v()lg v,an 

:n::';;linidng en tocnclTIcndc \vatefov(;.!riast g~r'.g m('~ 

over tot ve~te(' l t. Tocn z~lfs de \.'eeh:~clt moei1i;k 

werd, orndat hct maai\'e1d C-:11gC m~tcrs vvas 

geci(':f.lld, "vc~d turhvinning de \'()orn4:1Z1m~tC' 

Jctiy:te!t. Door dezc turf'v\/ ln~ling \",·c..-d l~nci in 

\,\'L1 ter ()lugezet. 

Grote plassen zoals de V:nkeveensc PiaSSef'. :i'.ijn 
VerVl\n"ingsrest(!nten. I)e ~fgravi.:1g van turf 

br(~cht e-chter ecn cnorme .and\'~:-'v\-'o0sting 
te\A.:c~g. ,\.grarische bcdr!i\'~n ~onGen op de kH1g
helegen, \\'~tcrrijk(' gronden nict r:1eer :unct1o
neren. Om kv\"alitaticf hoogvva<1rdig :and terug te 
\.vinl1en gjng ml'!'1 da()T11,1 o\,l'r tot het droog-
1eggcr~ \~(1n ecn groot a~~t,11 plassen. Zo onts~()nd 
he: nu zo beh'nde pokil>:-bndschap. 
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D0 dr(.)ogn1~~cri;l!I'~ \',::n~ d,,~ 16de en l7dt-° '-'~'t:V\' 

di\.':)dl~:1 voorrtarnciiIk de !i:'n)(.h.\~j:lni!lg. LatLor, in 

d0 :9dl' eeuv\·, ~in~ !')ok het \·l"ilig:')t..":dS'l~pcct e ... 'n 

ro: ~pck!n. \V!rK~ \.'on gO:fSl(.1g v():-1nd~n (~,,!n ~rot(.' 

bedi't'\jgir:g voor de.: omringl'n(.~\.~ l(l.z1d~·n. I)o;:~ar0111 

vverd hc~ tl')c;t.icht op dL" ,·"..:r\'c:lit':g Janges<.-hl'rp~. 

~h::t vcr1enL'Z'l v~n bahgerconcl.!!'Isics ~)!',i'ld"";t dt' 

v0rplichting n1t.'t '%ich n1eL" onl de dOc.)f vcrvcr.ing 

ontstanc.:- pl~::-;scn druog tc ]e~g('n. Er \verd center 

wcir.:g ~1J.ndJcht bC$t~cd .. 1':);1 de k\\,~11itcit \'d.:1 dl' 

drooglt·ggir.g. (~cringe \.·vatcrbcrging %orgdl.~ voor 

cen gebrekkigC' v:otcroehcers:ng. \:V'-\h..lrovt!:~~st 

zorgde c!'vnor d~t ~kk~rs ~rH.:·] rno\"~stcr. \v4Jrdl'r:. 

()~gczet in g!\)$l,·u~G. Er \vl'rdcn gee:., bnt.:~uizt::~ 

gcbou"vG, J!:0C~1 de VO~Jr de ..)grar1s.~ht:..' bedrijf~

vOL-ring noodzJ kl':ijK,(' gl'bo'uvvcn, 

Vlct uitzl)ncieri~g \'(In de J\~l!smt?\.'rse Ston1:ncer
(';1 HornnlcerpolJc;' C 7de (~l'U\N) L'n dl\ 
oovenkcrkcrpoldcr (1Sdc Cl\t!\\') d()tL' f(,:1 (:12 

inpoldcfingcn i:: ;'1ct studi~g~bi('d "lkm,1<11 uit dl' 
:'<)tk ceLlW. 

Del.l' droogmakerijen ncbben de ontwlkkc!:ng 

van de tuiribo~tvvbedrijvcl1 gestimU!l'crd. 
Verbeterde trJTIsportmogclijkhccen !~ebben \'oor 
cen \'L':-'l1ere ui::breiding \'an cit.:' bl()cnlk .... vcK.t'rij~n 

gczorgd. Door dcze ontvvikke1inge~ \verd dl.:~ 
~tru(tuur ,'an de lH.!dc KL'in \.'an :~a~srr.ecr r~id;
ca"l vcrandcrd. Het lintdorp wera een biok
vornijgc Kern, vva(1rin het oudc c~ntrur.1 excen

trl!'iC!:l.' gell'gcn ,",vas. Li!·hoorn rr'.C1(1Ktc ecn 

\"ergenikb~re ont\vii<keling door: grote grot\; in 

de la~tstc 30 jaar. Deze groci \vas (lt1n\'G~1kcl1jk 

gl~C()nCl'ntrccrd langs dc.' buidige :\201. Door de 
uitbreid jnge~,,: iigt G!thoorn :1~ gedecl~clijk in de 
Thnmerpolder, g('deeih::~ijk in de \:oorder 

Legmecrpolder en de UithoOf:1Se poldc~. Hie:·
door kvvam de :\20: door het ;1uidige stn(is

cent:-urn te ligg(\n .n1Ct t1;le pfoblcn1c;) von dic~. 

De..:e uitbreidingcn V<:in Anlsmcer en L':thoorn 

hebbcn geleid tot cen stnlCtuur en ('en fu;m

tclijke opbmlw die wein:g relatic meer heeft :net 

Een ondcr{~ situ(1tie doct zich voor in het gebied 
vC.n l)c Ronde Venen. Ve:'ge]!jkt n1C!; ('cn KJ(lrt 

van 1992 md burten van 1958 en zdfs van 157(J, 

d,m vi11t net op nocveel v"n de landschapsvorm, 
indeling en. i.1<.1n\,vez]t;c ?~ltronen constant lS 
gC!JievcrL Zichtbanr zijn nog steeds de cirkcl

vornligc opzct rr.ct de ke:nen Zlnl1 de binncnring 
en de "Vvegcn C:1 vvaterl0p<.ClIn d'e Y4:1l1uit een 
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ccntra,II punt i:l de po~dcr Groot ~ijdr(\cht dL' 

riH.1ia:c ric:iltingl..'r voigcJ1. ()ok z:rn de \'l'rktl\7e

:ings?<:tr(lnen '',In de 1':1dc ccuwsc L~rO()g
rn(lkerijen r~og steeds iierKCnb(lar :1l.ct ~l1n rcla

~i('\"c op~~ni1cid el1 vcrsprL'ici(' polderbeootlwin.g. 

f-l.et bodet.1gcbruik is hier l'chtcr \vc: vl\r~nderd: 

in de loop def tijd is vcc; bOLn\'land in grZlsland 

onlgcze:/ e\'er'lals gri:1s!znd in \vater. iJoor de 

groci \'i.1D :vliidrecht, c:; in mi.nderc mate van 
Wiln:s e,n Vinkevccll, i~ li(' op('nn('id ,'an de 

polder a~n de binncnring Clanzienl!jk verkleind. 

Tot nu to~ z·:jn gecn (lrch~ol()gi~chl' \'lndplaats~n 

gccol'.st<1tt',,'rd. \:och voor hct \:oo:-dholiandSt" 
noch voor hl\t CtrcchtSl\ d(:'~l van het stud ie-

gebied. Dit zou Ycrb(1nd ku.n.n('n hOLldcn nlct hc..~t 
fcit d(;lt dit gcbicc /',0 \\O,ltL'rrijk is en i~ gc",veest. 

Dat betcKcnt cat de e\·I..:"ntuc!e at'chl"oiogjschc 

re~:en die ter plckK(, ;lar:vv'(,7jg \van.:-!1 zijn ver
tCl\:"d (\O~rrot). \Ilogelijiz i!1t('~essantc gebieden 
voor vcrde~ <1fcheolog::-;ch ondcrzoek zijn de 
krc(;'kruggc..\r~ L:i~ het ho1oceen onldllt het hici OD"1 

vee! drogcn .. ' gl~bjed~n g«at. 

Dc rui:-:1tcl!jke hoofc.~t1·uctuur \\'ordt gC'vorn1d 
door de m()za1'0k~chtlge ont\:vikkcEng \'~n 

Contrast: stedelijklfandel ij k 
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AC:11~rne('r-Cithoorn-/\.n1st('lveen en het rut:c'r

vormigc, 1<1ndelijkc: gebied d<Jt vanuit Dc Ronde 

VC:1eJ1 na<1f D(' Ronde Hoep cn de Bovenkcrker
polder uitvVL1Zliert. Tvv'cc st~rk contrastcrcnce en 
c:1an dc ,\nlstel grenzcndc geblexicn. Dcz(~ ge'oiedcn 

zijn kvcns ingekaderd door het grootsteddijk 
geo·ied VDn r\msterdan1, Schiphoi (.'\n f-{oofddo~p 

en door de Rijkswcgen A4, /\9 en /\2. 
Een vveg heeft in het algcrnec:1, dOOf hct Iineairc 
k~rak.tcrl cen structurerende vVt.'rkjng op de 
omgeving. Da4=1rdoor ontstu<1t cen r~f~rentiekader 

voor de bebouwdc en (lnbcbouwdt~ nlim~en, die 
door het trace aangesnl'ccn worden. Een weg 
bicdt cen veroinding tusscn verschilienoe, ver
ufgeh.!gen punten, n1aar kan ook C(~n ruimteHjk~ 
cenrteid doorsnijd('l1 en een olloverkomdijke 
barriere vormen tusscn Z1c.ngr(;~nZelldt~ gebieden. 
Een wcg n1<Jakt i<mdschappc;~ bdcdbaar ('n 

t(K~g(!nkeiijk, miJ(1f het k<1n ()OK zijn d,,)t de nJimte 
versnipperd wordt. i\1s zodanig hccft ccn \·vcg 
zo\vcl cen positieve ais ncgatievc ir!\'ioed op de 

on"lgeving. 

Dc :-:201 ligt O? mJain:ldhoogte met wcgbL'plan
ting 111crstJl ~~n e~n kant enke!c t:ajectcn it~ ngs 

Aalsmc('r cn Citnoorn uitgezonderd. De \vcg 
vertoont ('en Hcht siingerendc tijn in zuidoostclijke 
:ichting. Dit komt lioO!" de landschzppclijke 
onderieggcr (de oorspronkeiijke structuui vnrl 
het i.<H1oschap) en door de ligging vnn d(\ Kernen 

Aalsmel~r, Cithoorn, \Ilijdrecht en Vinkc\"(:en ten 
()?zichtt~ van e!ka<1r. P(1ra]lcl (l~n somn1ige dclen 
V(1:'. de \:201 loopt net voorma1ig gOL'denmspoor 
cat vrocger ii~p v("lnaf Hilvc..~rsum V1,1 ~ijdrccht 
:1U<!f l:itl100r;1 en Aalsmccf (':1 Hoofddorp. 

Bij de kruis1ngen rnct de.~ Ring\'()~rt <.~n de .An1stcl 
ioopt de wcg over lag<-' bevveegbnre bruggcn. 
Dcze bruggen zijn n1arK<1!1te punten omdat zij de 

overgang V(ln het cnc land~ch(lpstype ;"l;'lJ: bet 
andere wa,1rnecmoaar maaktc:, (bijvoorbeeld, 
droogmakcrij / ringv<:a:t/v(,l'l1?i<lssen). Qok 
vo:n1den dczc bruggen ccn overgang vnn 
landeIijk !1t1<Jf stcde;ijk gcbicc. 
V<J!1af de A4 tot t1<l11 Amstelhol'k dient cil: v\·cg <lis 

gelcding voor de verstccklijking. Hij ioopt bngs 
een vrij",'cl continue.' \lv'and van bebou\I\/ing, 

stedelijkc g:oen en kassen. Slcchts cen kort stuk. 
tusscn de Lcgmeerdijk en de Podwc:g hceft aan 
wecrszijden uitzicht op opvn vdderl. Bet ~checlt 

\vcinig of J\nismcer en L.:ithoorn zi jn aan clk,-1ar 

en 12!ngs de \:201 v(1~tgegr()e:d . TegeHjkcrtijd 

vormt dc%clfde..' \-veg dan ~l.~n tl.£lnZll'nlijke barrictc 
binnen de kernen. 
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Polder de Eerste Bedijking 



• • • • • • • 

Voorbi; Fort Amstdhoek opC'nt zich bl't wijcb" 
i<l':1d~cha? \'Zl!~ de polder de Ecrste Bed~jk;ng der 

Vi!idrecl~t!;.;e ~)roogrn~k~rij. Deze polo('r bestat1~ 
echter tl!t tv ... 'ce (lp(lrte ruirnte~:ike c0nhede~1, 

begrc.'11Sd door lX~:; ;--'i:l(1r dljkcn V8n c~11tuur

histodsche \VLl C! rce z()()l~ de Veidweg ~:1 01.' kad(\ 
aan de An1stcl. Dczc tw(~cd(ll:n:; JS voora l 
n1er~ba;)r i:li.H"': ; .... ct 'yvat(~rio{)P- (;' [1 K(!'v0ip,Hroon, 

dar hai.1 ks op de \v<.:g in vlsgr<latvor:n is ~an
gelegd. ()p sommige gedeelten zijn rcstantcn V,1rt 

voormalii;e krcekr!.lggen zichtoBnr. 

D{' :\201 :lceft de vcr~tcdl!EjK1ng van :1Ct gcbicd 
ten \vesten van de /\n1~tel stc.'rk bc\'o~dC'rd. De 
ordencndc in! van de \-vcg is echter beperkt 
gebk'vcn. De orient(':.ti~ Vi.1:1 bi;voorbceld 
Aabmccr en het bijbchorcndL' ,,<~ss('n(l~"ili1i blijft 
nadruk:,e lijk noordoo~t/zuidv\"cst. Dc vveg hceft 
zowd b:i Aalsmecr ;-:;S olj Cithoorn cl'~der een 
doorsnijdC:.'ndc d~n cen structu:-t"r~nde vvcrking. 
Dit ef!'('ct wordt verstcrkt Goor C(' 7.ware 
\'erkc;'t.cr~bc h;1sti:"1g die de \veg ondcrvindt. H.l!t 

stuk vvcg tuss~~ j\nJsrn,ce:- C~ Cithoorr'. :;;tCln1t u:t 

de jt.1rcn veertig. Een V('l!1 d,-' d\varsvvegt'n van de 

:\oordcr Legn~cerpoldcr hcdt <lis basis gediend. 
\,1ae:1r hct tr2ce kon1t ove:- ,1 1s een vrij aL!toZloom 

g0gcven in ('(\n ver~tede~i;kt b.1ndschC'l? Totei:"1d 
jaren zcstig bl'stond he)~ !lcil' trJce u:t 
2xl-rij~trook. ~nmiddel~ i:--; Aabrnc..'er hct !1:lrt van 
ce:-: (;)~ribus~nl'sscom?Iex gC'vvordt'n en Sch :phol 
gro~it uit tot inainport. Phle:~tsclijK is de vVl'g tot 

2x2- en 2x3-~iistrokcn (ter hoogtc V<1T1 de A4) 
vl.:~!'brecd. In I)c I~onde VC;ien is het huidige trace 
va:: de ;(201 nog in ovcrccnstcn'1n11ng met oudc 
:z:ndschi1?pe!:jke lijnel1. 

5.2.2 De autonome ontwikkeiing 
(landsch<lp, <lrcbeologie en 
cui tuurhistorie) 

Voor net landschap, zowe! stedelijk <lis lm1delijk, 
betekent de be:;chrijv:ng va n de <1utonome ont
vv:kkcling :n eeiste inst.::.ntie J<1ndacht voor de 
ruimte.1ijke k\lv(lli~ci t zOt:Js die door hct ]{ijk is 

be~chre\'en in d~! V::\EX (Vil-rde :\ota 
Ruimtelijke Ordening Extro, 1992). Het bdeid 

V<1:P. de ruimte cc1t dit leid t tot ecn (~ul1rzamc 

!ysicke omgeving e:1 (!e:1 allurzame sarn~nicvi!1h' 

Citwcrkingen Vim dit bl'leid o? prtwinciale e:~ 
gcn~ecntelijke ~chl)C11 slL~iten zich :1acruk~el!}k br; 
d;t belci<...isvoorncnlen i.~an. 
Hl't vcr!cggen van de :\:2Cn tre~~ het Ctrechts
H.oUands vecnvveidcgeb~pd. [)it gebicd is ()nd<.~r
d(~el van het Groene !-iar:. In de beiae huidige 

MER-N20 I Hoofdrapport 
• c & • • • • c = c = • • c c • • • • • • 

vigcrench .. 1 provll"'1ciJll' ~tr("'c~pl~n:1l'n St(1(lt 
centraal dat de In nasch(1?pcl:;ke (':~ ctlltuur
historische Kcnrnerkl:'n, evena:::. d(' ge:edi;igs
bufferruncUl' van d(,Zl~ n?en ru:rntcf'l, gC>land
h~0fd bIijven. Di t voornezn(~~: :5 O\·~~g('::or.1en i!~ 

:1~'t niCU\N(' ont\,ver?-strcckplan \'nn de ;)io"incie 

Ut!"(~cht. Hct landschupsbelt'lc van b<"'idc 
provi-:l,"ie~ houd~ echtt.~!' (11 r('k(':11ng rnet c~n 

omlt:idir:g VZ111 de :\2(rJ. B:j (1t1nk'g \'an de nieuvvl' 

infrastruct'Jtlr legt :\oord-Holhmd d(~ nOldruk O? 
b1.mdeEn~ met best,1<1nCe infyastructuur en 
%n"pa~si:-:g i:: n<1tu;,.tr en iandsch~p .. ~)c provincie 
U:rccht bcschouwt de omll~iding 411s een (lctlv;tcit 
d:c om\~(!ngI'ijke ~'uin"'\tt:lijk~ con~eqt!cnties met 
zich n1ccbrC:1gt. De pro\~incit: L~r('cht steit dat, 
bij onvern"'!ijdelijk \'crHes van n;.~tuttr- en land
sch4.1pswanrdcn, con1pens8tie gebodc!l client te 
\-vorden. De B()VC71k0rkcypold<::~:- n1()(1xt ceel uit 

van de ecoiogisc.:nc verbindi~gszonl..' /\.n:steH;'lnd
Spcarn\'\"oude. Dc: polder \'vordt bcschouv\-'d 21~ 
graslvnd C:1 er y.,"or<..it gestr0~fd !-:t..1 ar hc~ sti.:nu-
h .. ':-en V2:1 \\'eldc~a~i..!ur. B1nner~ ce%c noofd
functic denkt r.1Cr'. aan het £1<1nleggcn \'an 
rnocraszoncs op de ~n!ns. t ... lssen stad C;1 h.-~:,,:d. 

Ecn van dezc 'rntK'r8svcroindingen' h<!ngt samcn 
n1et de njCtl\\.' ann ~e lcggcn \:201. 
De Ronde Venc:~n hc.~bbcn L~en ecologische en 
rui:ntclijkc !"c1(~tie rnl't <...~e ~itloU\vkoopse Pl(l~sen. 

De ?rovincie L~rccht stc;t in hZl<1!' bc:('ki~plan 

:\atuur en Landsch.1? \'oor (ondersteund door de 
visle van :\(:1tu~,rn1onumcnten) vt!<.'nrrH>l'!'"(1SSen tc 
on~wikkeJcn in dL' poker:-; C:-oot Vli;drccht en 
Wi;nis-V"ldzijde. TC'gen de K~o:nnw Mjjdrecht 
<lZln Vv'il rrH?n cen \'crbrcce houtkc:.dc (~(1nl~ggen . 

Tcgcn de Amstel heeft n:cn ec!"l zone \',"'.n rict- en 
r:locrasvcgctatic gcciacht. Tcvens biedt dezc 
strook in de visie Viln de provincie L"treci1t een 
ecologischc verbinding vnor net weste:ijk dec] 
van De Ronde Venen. De polder de Eerste 
Bcdijking biijft ee:-: belangrijke functie voor de 
bndbouw (grilsland) ho~:den, maar de strook 
longs de AmstdKilde wordt nat'Jur. Voorbij 
Mjjdrccht en ten :1oordcn V,1n de \:201 is een 
zone voor bosontwikkeIing gcreserveC'rd. 
T ('n ClilflZien \ ' c;:1 de ~tt::~d~ljjke ontvv:kkeling 
voorzien de beide st:'eek?i<1nnen ir: een beperkte 
uitbreid:ng vGn de kern~n voo; eigen oehocftl~. 
:Jc Mecrlnnden hebben bij scl~cti~ve oenutting 
voidnC'nee cap<lciteit tot net jam· 20:)0. Een forse 

uitbreiding va:1 kussen rond /\~lsrnecr is 
moge!ijk. Dc Stn.:ctuurvisie van :(oo:d-Holland 
pl~jt '.lOOT het ontvvikkele:1 VCln eC;i "~gribusincss

complex dot functi():le('r~ in een stedclijke 

". 
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on1geving. He~ str'l\("kp!<:n C tr(~ch t (1994) Juat ceIl 

bepcrktc stcdcHjke o!":t\vikkcUng toe (llenutting 
restcapaciteit) om zo de t;;;1(1K VClr1 r~gion(lI(\ 

opvilng te kunnen vervu:lel~. Voor de Kernen 

r\mstc1hock en \'inkevecn ~s g~er; verden:' uit
brekiing opgenomen. Lltbre!cj~1g van het 
bedrijventerrc:n bij Mijdrcc;,t (tussen de Ul-2fi hal 

dicnt in sarnennang ITl(\t d0 O!11ic..'idin:; V2H1 de 
\:201 oezicn te wordc'n. 5edr:j\'0:1 met cxt< .. 'nsieve 
arbeid krijgcn de voorkeLtr. 

Bij nieuvvc l!itbrt~ic ingen ~n cil' woon- en V\.·erk
gcb:cdcn V(11'1 Ailbmeer, L:thoorn en \1ijdrccht 

houdt men ~1 rckening D1et ecn ()n11eid~ng van de 
\:201. De wegomlcg biedt onk kal1scn VO(lf cen 
(bescneiden) <li.mpak van hct stedclijke groen. 
J~~lsmcer en Lithoorn zoeken beide ecn grocne 
lcidrilild om het (tot nu toe doo:~neden) stad!-'

d()r?~g(;~biec r.1cer sam0nh~ng tl'\ gc\'C'n. 

5.3 Bodem en (grond)water 

5.3.1 De bestaande toestand van het milieu 
(bodem en <gfond)water) 

Op grond van dL' ontsta~:1sMeschil'denis \'an h('~ 
gebicd k(:1n het stuciegcbjec in b,v(!c fysj~ch

gcografische rcgio'~ wo;-d~n verci<?c~d: 
zcckleigebj(\c C\oordcr Lcgm.e<.~r- l~n 

Thamcrpolder, \ves:eE:K dl~el SovcnkcrkL\rpolder, 

Eerstc en Twcede Sedijkng, po;dcr Groot 
\1ijdrecht) l'l1 veengebied (L"itho(lrnse polder, 
oostdijk. deel B(lvcnkerkerpolder, oc\'erlanden 
An~ste;). Spi.'ciaai hierbij zijn d<.' EL'rste en 

Tvvccdt.:> 3edijking en de polder C;root \1ijdrc(ht, 
Wililr de z(~cklei in de loop der ~ijd eerst aeLick, 
~eraakt i$ n1et vcen. Dit Vt~en \\lC'r<..: ontgonncn, 
vv~arna de ontveningcn vvc:-dcn drooggcrnDil'n. 

Her nude zeeklcililndschap, met de fuggen vali 

de v()ormalige gctijdckrekcn kv"a:n hicraoot 
weer "an hct 0PPC:-V};:K te ligge~. [n dt' p,)ldl~r de 
Ecrstc Bcdij~dng ligger: nog I.SCC) :11ctcr ('l~n g8\'(\ 

rc::-;tZlnten. 

De bovenstc bodemlaai; (holocene <lrzdting) 
v,1ricert in t~iktc V;;ln 6,5 tT1(\tcr in hc·t \'Vcsten tot 

4- n1cter in bet oostc.~n va:l hc.\t studi~g('i.")i(,:~d (~n 
best<.1at uit ()tV\!tsseh:.!nd kk'i e!; Vl'l'!1 T!1Ct ~on1S ecn 

lc1agjc z~nd . IJcze 1Zlag Yorr.1t ~et <1fdekkcnd 
pakket met cen rclatid lage doo~latendheid en 
met een ovcr,,,"cgend vert:ra<1] gcr;chte stroming. 
Daarondt':" Ugt het ecrste vvat~r\'oen,,\nd pakkct 

met over"vcgent~ hor:zonta;e ~t;oming. Ten 
zuiecn van de lijn Aa:smccr-Li~hoorn-Y1iidrecht-
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Vin!<.cvecn lig~ op t:en dieptc tlJSSC~ ce 
40 en ='0 ;r.etcr (x'nec:er: \:r\P een ~lecht W<1:C[

doorlC:1tende kic!i(1(lg d1(~ de scheiding vorn1t 

~:Jssr.:n het ccrstc ~n hct t\vccdc \vatervoercnde 

pakket. TC;1 noorde:1 \',~n de%e l;jn ontbreekt dcze 
;(1(1g, zod<1t hic-r sprakl~ is van ecn V\'atervocrend 
?akket. 
De hydro!ogischc b(lsis Egt op een dicptc van 
175 mete .. -:\:/\1'. In net eerstc watervoerend 

pZlkkct ::-;troon1t hct gnJnd\Nater in de richting 
V<111 d(' pOlder Groot \1ijdrecht. 

l:i~j:tratic vindt plaZlts in de L"ithoornse ?oider, 

de K~ommc \1ijdrecht e:1 de bovel1ianden limbs 
;~ct Am~te~-Drcchtkanaal. In de mecste ()vcri~(\ 

p()kkr~ treedt bveI op. j)~~ sti.md Vl'ln her ondiepe 
grond\J\latcr in net stuciegebied konlt vrijvvel 
()\~cret~n n1ct de hoogtc \'~n de \vaterst<1!1C in de 

Wi.:tcrlopen en wordt dt:s \"(l()fa\ bcpaald door de 

gch<'1ndhaa fcc poldcrpeilen. Het chloridcg('h~lt(' 
van het gronciVJC1ter jn he: ;,ovenste \,v(~ttcr
\'o~:-cndC' Pi;1kk(;\t neemt toe in de richt"lng \,<1n d\.' 

potder Croot Y.ijdrecht: in de :';ithoomsc po;dt'r 
~n het ",'C'stc.< ijk deel van de 7'\oord~r Lcgn1L'tr

cr~ Thc"':n1cr:-Joldcr Ijgt hct geha 1 te bencden de 
2CO mg/i, in CL' E\:!~~tc Bedijking cler Mijdrcchtse 

O:-oogr':1(1kerij nccmt hct geh<1it(' toe van S()O tot 

2.COO n~g/l en in de ?o~dcr Groot ~ijd;ec:--.t ligt 

het ~USSl'n de 2.000 en 5.000 n:g/L 
\1 ()igen~ het :'"cgister grond'v\'(1 tl~ro~1ttr~kking(\n 

\:oord-Holland vinet cr IlO~ 0b :ndustric!e 
onttn::kking plailts :n bl't \:oordhol1andsc dec': 
\'(.1;"\ h<.:t ~tud:0gebi~<.~ (Ci!1du, circa 7:1.0GO rn ' per 

~i~d:· op ccn dicpte tU~~l\n de 18 en';'O rr:l'tef. [)it 

hc:eft teVC::1S ern $(1!1e:-ingsfur:ctic). Op L"tr('cht~ 
grondgcbicd iigt ce:i o::ttrt'kkingslocutie in 
:vtijdrccht (johnson VV3X Europi:!nt, 570.CDO rn , 

dicp~e 25 tot ~() nwtcr -\:"AP). 

Het s~udiegebjcd m"nk~ dec: uzt Vc.r1 ce b()(:'zen: 

Amste;land-West. Dezc b(lc.~zcm be!>t,1at u:t de 
l\.JT.stei en het /\!nstc:-d,=~n;-Rijn~(lr:.a(i 1 C!~ vcr

bi:1dingE.':"1 h1('rtll~~en (on.der andere de Oi..:L"ie 

\'\fi:1Ver), Het is ccn zecr COn1?:cx ~ystccrr. \\"~~~r

van de \\'~terbevvt!g~ng grote~deeis bcpaZlld 
'y\'o:-dt door spui op h~t ":'\oc);'czcl'kannui, h(\t 

gc\'oerd<;,' rcg~n1e op het r\t~~~terd() nl-R:jnkan')~11 

e: .... d(\ v ... ·is~eh .. \'crking me~ de bOe7.~~1 \'(11'1 de ~t~1d 
l\:l1stcrcnn1. Hct pc:t \vord t zo gocci nl~ mogelijk 

g('~(lndhaafd op 0,40 -:'\l\P , Je stromi:.:g in het 
~o('zenlstclsei \\'isselt door het j08.Y heen \'Jri. 

:-ichting. In de winter i:,; de strom:ng in de Ams~el 

noo;-d\Vilarts gl~r~c:,t, rCi\.vij1 in de zornCf sprak~ 



• • • • • • • 

kat: z:jn van cen s~agnantc situ~ltle of zcifs C0:1 

stron1ing in zuid\vaartsc r1c~ti:1g. 1:1 de di('~"
~clcgen p01t..il'rS \:\'ordt het ovcrtollige 'A'atcr C,1t 
i1fkom~tlg is V(1~ :-e:sC!1 en K\vel ;.Jitg('~~(lgcn O? dc..' 
boezenl. Door het optrcden V(1n ('en sterkc 

\'\!cgzih;i;",:g not:r de%e diepc pokier~, mo('t in de 

hoger ~ele~cn p()~dcrs ~uist \-vater vanuit de 
boczen, Vl'Orc.l'n ingci'ltcn. 
Dc \vatC'rkv\~ (l11tc1 t V,l11 de boezem van 
An,stclland·\Nest wordt in dc zomcr voo.rnl 
bep(1ald door gro:c boevcelhcc1cn brak, ;wufstof
z.rm en <ln1monillmrijk uHsl20g'vv<1tc~ uit de dicp
gclegcn p<1 1dl';" (~root \I1ijdrecht. ViC! het gcn":(1~i 
Groot \I1 ii crccht kon;t dit kwe]watc; :n de Oudc 
\VClvcr tcrccht. Da(1rn(1()~t heb~lcn cff!u<:.'nt-

lozlngl';1 ccn natieiig effect op de \\-'u~crk\'va }i teit. 

Binnc'n hr.:' t studiegebied lozcn zo\\.·e! de Rioo!

waterz~ivc:i:1gsinsti1i1.i1ti(' (RWZ[) V,,:1 Citnoont 

8.1~ v(-:~ \11jdrcchr O? het !\mst«-I)!"cch t kan~al. 

Bet uits1tlg\\'<lter zorgt Cfvoor oat net chlor:dc
geh'11tc." i~. ht,t An'tsh:'!-i)rc('htk~~1a~~1 in de zom(~r 
cen ~t!..~k hog0r is d,1Ii in de V\"ir:!:er. Doonjat he.': 

\-\'tl.te:· u!t at .. boczcrrt zon1cr~ irlgeiatcl''l vvordt in 

huger gel~gcn polcers hcef~ d~t vvC'cr ~ffcct op de 
\<\'(."lterkvv~ l :tc1t ter P;("'!,(1tse. Cit r.1etln~cn don: het 

Z~; i \'erj ngscha p AmstcI- e:; Cooiiand en de 
pro\':ncies \:o(ni·l iol:(1na en Lt:echt blijk~ l~a~ 
~e<.:n V(1:1 de v\'atc:"e!') b:nncn he~ studiegcoi ed 
\'o;doet (l~f'I (~e fos:'0.<.1t- en s:ikstornormcn 
Llchorend bjj de ~~gc\!i'.cnc ;r:i1icukwtditei~, In ce 
~oorder L(;.'~rnecr- C:1 ThZlnlcrpold('r is het 'A'(1ter 
vt'!"ontreinigd IT:c..'t bl~strijdi:1gsmidd~1('n, 

UC" dircctc on1gev~n3 van ce ht.1idigc ::\201 z(i l in 

de ioop dl..?r ti je \'erontreiniga zjjn ger"akt rnct 

7.\Vilrc nlctC'! len1 PAK's en 7!;!neralt' O!1en ;d~ 
gc\'oig V~:l uitstoot door hl~t gc:notorjs(;'!ero 

vvcgverkcc:. l)e verspreiding \'~ndt pt~c.ts viC) de.' 
CJtrr.osfce:- (gnsvorrn1ge i:11srnede droge en nntte 
\.tC1A "v(1allng \-,,1:1 Qecitjcs, nl~e~tnl gcvolgd door 

Gcpositje) en vj~1 (If;..;tron1cnd herncl'vvatc.'r 

(r1..:n-off). De verontrci~1iging is hc~ gr.O()ts~ in de 

cers:c 3 n1eter v<:1:nJf de yvcg. Exac~c g(,,~h<1 lt(\s V~~ 

v<:ro!1tr~ir:igingc~ i:1 de bodc:Tl tcr p]aatse Zij:1 
nier ~lt!kend n'(1~r l.l~ t voor~peE('nde bert'kc

ningcn voor sneivvcgen btijkt onder Dnacfc dat 

de I'\-vva~rdc (achtcrhront~swa(1rde) uit d<.> 
Leic.:r<1C1C B0dembcschern11ng voo:- vvat bctrcf: dC' 
:-n('~n;en cadmiurr., looc en zink bjnn~n cnkele 

jc.1ren vv'ordt ovefschrcdcn en de B-\VaClrde 
(signakringswaarde) binnen 30·30 jaar. 

Binncn het plnilgebied liggen 34 bodcn'1vcror~~

rcinigings tOciltics. De meestc zijn vcrontreinigd 
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n1ct ecn cornbinatie V£lr: zvvare f!1ct,lien r poly
cydische koolw,lterstoffen en rr.i:1cr(11e oli<.'n. 
DaarnaDst ka~ <.'1.' in de vccngebiccen sprnke zijn 
Vi1n diffuse verontrcinig.:ng met z\v('.rc n'1ct;:len 
()!s g("V()]~ V(1t1 ht~t opbrengcn V(1:1 bi1ggcr ~~ 
stadsvull in het vcrleder: (de zoget1aanldc 

toemaakcickken). 
Spcc~ale 2.andacht vraagt dt~ \VcrvuiIing als 
gevolg va:1 de indtJstfi~:c activitciten \'an de 
Cinliu in Cithoort1. De bodem en het grondwntcr 
van ~~et Cinduterrein :s crnst1g vcron:rcinigd met 
ondermeer polycyciische aron;i1ti~chc koolw<1ter· 
~toffen (PAK's): gechlofeerdc koolwaterstoffc::l 
en zware mct'11c:": . In 1990 is het \'ervuilde :crrcin 
hydroiogisch ge'lsoiecrd 0111 tc voorkOn1C'11 c,~t de 
verontreinigingcn zich V!<1 net grond"v~t('r 
kunnen vcr~p:·t:'iden. Buiten h~t ge'lsoteerde 

terrein Kortll'n echtcr ook. nog verontreinigi:1g-cn 

\'()or. Van behlng voor ciit MER is het weili1l1d 
tu~~cr: dc Thameringsloot l'rl de An;stcldijk
!1()ord. Bet tn;ce van ()mleiding~variant C Joop t 

hier d\VilrS doorhee:1. De bo\"cnste grondlaag is 
mc1tig tot sterk v(~r()n:n.!~nigd met P /\K's en 

zvV(ln .. ~ !l1ct;llcn. [n de dicpc:,c lagen en in het 

gronC\Vatcf zijn echtcr gecn vcrontrcinigingcn 

(1(:nget!'"offen .. Ais ~c\'olg \~an indus~rielc i07.!nge:1 
!S d~ ouggerspecic van het Amstel-Dr(>chtk~naa; 
in h(,t t!"tljcct tu~scn de ~cru.10nictc~bu~:rt en 

~e~ Z!8n de ,I-\n,sh.~ j crnstig verontre;n!gd nlct 

po!ycyclisclw aToxa~iscbe koo]watcrstoffer: 
(PAK\) en plaat~e\jjk mC't iood. Dl' g('l1i1ltes zijn 
cc:n"tatc hoog cnt het s!ib volgen~ t1(' \Vet 

chc7r.1sche nfv<11~~offcn beschou\vd :noC't \'\'ordc:'1 
(;i~!"i c:~cmisch afvn l. \:(lC1r ver\vacbting z<l l er circa 

100.000 m ' baggerspecic gesanecrd :noe~~n \'\'orden. 

fn hct p:a:lgebicd loopt ecn fJnntai lcidingl~n 

benccrd coor 22 verschiiicnQc instar:tics. 

5.3.2 De autonome ontwikkeling 
(bodem en (grond}water) 

Dc 11utonome o;1twikkeling voor de "specten 
b()l~e:"t' en (grond)water w()rdt voor cen groot 
(~ccl bcpDald door uitvoering V()l1 het ~(1ndclijkc 

en p~oviJlciaic mi:icu· en w<1tcrhuishoudkunciig 
bclc!d C<1t gcrich! ;$ op verb0tcri~g va:) de 

kwali;cit van hct milieu. Op nationaa: niycau 

zijn doclstellingen (rece:~t) gefonm:Jeerd in het 
Twecde \:ationaal Milicubcleidsplan. :.1et 
betrekking tot de cffcctcn van 8.utoverkeer op 

bodcm en (grond)wi1ter is vooral de be?erking 
van de ;.;itstoot van vc~zurende stofien (:'\:0).;) en 
koolvvatcrstoffer: vcJn bclang. Vc~gclcKcn tnet hct 
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jiJar 191'6 dient in hct jaar 20H) de uitstoot van 
dczc s toffen door hct \'l',kccr met 75% tc zijn 
verminderd, Ondanks de toepassing V,ln schone 
~echnologic zullen de c.:onccntrGtics verontrei
r1igcndc stoff('n in de \-vegbcrm door accl.ln1tdl:1tic 
tmmcmcn. 
:vkdc op grond van dc, in ililrdkund.ig opzicht, 
vvaardevo.llc kreckruggcn hceft de provincic 
Ctrecht in haar Miiieubl'lcidsplan 1993-1997 het 
grootste dcc! \ 'an de Eerstc Bedijking nan
gcwezcn <11$ boccmbesdlermingsgc'bied 

Kaart 5,1 Bodembeschermingsgebieden 

/ 

./ 
-/ 

/ 
/~ 
,~. 

VERKLAR!NG : 

SCOEMBESCHERMINGSGEB1EOEN 

(kaart 3.1 ). In net ont\verp riltcnti('progr~nln1.a 
Bodcmoeschermingsgebicdel1 van de proYincie 
:-":oord-Holland staan de niet vervcende bovcn
lander: van de CHhoornsc po;dcr en het o()st(;~lijk 

dcei van de BovenkerkcrpoldL'r <lis zodanig 
aangemerkt. Volgen:; de Wet 01' de bodcm
bc:;chcrming (1986) bchocven b()dc.~mlX'schcr
n1tngsgcbi~deI1 cxtr(1 bescherming vanw~gc ht:n 
wililrdevol]c bodem en / of \';mwcg<:: de atlr1wezig
heid V~1n w(1nrdevolJe jandschilpsclcmcnten di{) 

primair bcpaald zijn door de bodem. 

.... 

, .-
,I 

Bren : Dienst lIi i ieu en Wa t er, Prev. Noerd-Helleno (1994) 

Dienst l,{: l ieu en Viole : , ?rov. Utrechl (1993 J 
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Hct vvaterbcleid is crop gcricn~ om vom he~ jaar 
2000 de norm en oenorenc l::>ij de <1igcmcne 
mili<:-ukwalitclt te bcreike;~. Dit is het :nir:inta1c 

voldoen om ::1 ccologisch opzicht tc kunncn 
fut1.ctton.crcn. J\fhankelijk V;;'ln de tocgekcnde 
functiC' Kunn('n DOg (1(1fJvuUcnde cisen gcstcld 
\Norden. Qt' w<ltcrhuishot:dingplannen van lie 
provincics Ltrecht en \:oord-HoJ1and kennen 
aan net oppcrvtaktc\vatc: van het grootste ciceI 
Yim net studicgebied de hoofdfunctic i()ndbouw 

to(~. Allee!: de polder Blokl()nd hc-dt de hoofd
functic' nattn.lr. Dc !3()vc~nkerker-, Lithoornse 

polder en de :~oorcieltjk V<ln de provinciaic weg 
~2G'1 (hu.:dig trace) g(\1csen delen van dc po lder~ 

Dc' Eerstc B~!dijk.ing en Groot \![ijdrecht hcbbcn 
naast de hoofdfunctie r.mdoouw de nevenfunctie 
!1atllur. Voor de vvatcrk\.·v<11itc!tsbehce:-der 
bctckent cit dat de i:1S?(:nningl'n p:irnZlir gl~r:cht 

di~n~n tc zijn op at: ej~~n die horcn bij dl' hoofd
functie landbouvv, Maar, \Ni;1~1r n1ogelij.k, die!":! de 
benecrder ()OK rceht tc docn aill1 d~ belange:1 van 
de n<ltu:.:r. Hct Amstc:-Drcehtkimaal (Amstd) 

heeft a1s hoofdfu:1ctic l'1ndbou w en ab nevcn
functic Vc1ar\,vnter. 

In hct stlldiegebied \"!ndt gccn onttrckking 
pl(lat~ \'«.r'l grol1ci\ .. vZlter t(~n o('hoevc \'an d~ 

drinkwntervoorzlening. Er iiggcn d(ln 

ook geen grond\l\!aterbescnerm:ngs
gcbied~n in. 

B:jzond~re aand,1cht vcrdi('nt het 
Stirnuleringspro;ect Kerngcbicd De 
Venen (Strategisch Groen-project, VI;\;EX). 
Het dod van hct project is net tot stand 
brengen v,~n cen kerngebica v()or 
onty.,:i.kkeIing van natuur en recrcatic. Her is 
mogelijk dat de uitvoering en'em ook 
invloed z()l hebben op de watcrhuishotlding 
v~::l de po:der De Eersk Bedijk.ing. Over de 
onwang \'an deze effecten is echtcr op dit 
:nornent geen uitsprJak te doen otT'.dat de 
p:<l!1ont\·v~kkc1i~g zich :1og in h<...!t stad~t:n1 \,Zl11 

'p:-ogr~:rr.n1a \.'(:r1 eis0;:' b12vi:1CL 

Ondilnks schonere motoren en het gebrui:<' V(ln 

schoncn .. \ brnndstof zGi de CO:1cc~tratic veront
reinigende stoffen in de wegbe:m stijgen door 
ncct:nrul~tie. OF' hc~ gl\bicd vein de bodcn-:
si1ncring heeft, voigens informatie van de 

cit'nst Milieu (m Water \(illl de pTovincie 
:\oord-Ho1iund, de sal1ering van de ernstig 
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\'c!"on~reinigde b(1ggers?('cie in het /\mstel

DrcchtkanaC11 lioge prioriteit. Dc s~nering van de 
bovcnste grondlaag \'?on ht.:~~ 'A'ci i a;~d tussen de 
Thamcringsloot c'n de Amsteldijk-noord is 
:ninder urgent omciat de kans O? vcrs?feiding 
gering \\'ordt gc(}cht. 

5.4 Flora, fauna en ecologie 

5.4.1 De bestaande toestand van het milieu 
(flora, fauna en ecologie) 

Dc polders de Ecrst(;~ Bedijking, de Kro~nn~e 
Mijdrcch t C:1 net zuidclijk dec: van de Boven
kerkerpotdcr hcr~ergcn ('en groo~ oppervln k aan 

v\/a<Jrdevolic vvatcT- en oe\'ervcgetc~tiC's. Een 
kn!"(1kteri:;ticke pl~nt in CCZC vegch:1tics is de 
Wat~r~chcerUng. I)e b:(."lsla:1dvcgc t(!tic~ van de 
wcilanden zijn :,(lortcnarm C:1 behore:1 tot de 
zeer algen1(.\\.!n in :\cdcrland \'OOrkonit'nde 

gras:~~dty?en. Slechts lokaal zijn c;- c:1kc'\ie 
interessante gras-iancitypcn. 
);li.n of rnccr n<1tuurlijke \Oeget0ties kornen :n hl't 

nkkerbouvvgeb:ed :1iet of 

'. 

.. . .-........ . 

~ ;,1$-

?- " ... 
-' . " . ' \, 

(

j -'I 

\ ' .. 

j 
: 
1 
.' 

I 

r 

. ~ / _ . 

nauwelijks voor. 
In fK't ZijdeLmec:gebicd 

konx'n (,l'n aan~al 

bijzonclcre c:~ 
wa<:rde\'ollc 
\'C'gcta ti(;.~ty?en 

\"00,'. 

he: gaat hier om 
nj:1tte, schral~ gr<1s

Ia:"':cen en ecn vce!1-

mosr;etland.lr: 
\:ederland zijn cit 
n11nGCr i;1;geme::1C 
tot ;teldzame 

miliet:typen. 
Op het voormalig 
spoor\:vegtrace 
komt een 
interesse:l.t en 

vV(lardevo: 

vege~a~ictypc vOOt. 

Bet vegetc1tiepatroon is 
gcv<1ricerd C~ geeft GUn dat er 

vocdsciClrme omsta:1cighecen 
bcstaan. Dit is cen becircigd 

mi.lie~:typc in '\cder:<1r:d. 
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D~or de ,.anwc:l.t", .dd \'an conce 1 :atie$ Wf.<d{·-

oge is d~ rO\;lc,,"ogc bevo . !:1g v<m me~ m~m · 

Cl: poidcn. de t'rS C 3edijk:ng en c.C:' ~w "cdc 
Bcc!ijking waardc\·oJ. De C\.<1nw<:zi heki \'~n grot!.' 
concentra!.ics Cn.: to'S i:'l d polder d Eers C:' 

Bediiking is Vill1 na 'ionale en intcrr:at:O:"lCl C! 

betekeni '. Va:l de Westcur(lpc~e ?opuiat:c van 

dcze snort roed~ 73% b :-,,:coC'rlilno. Dc <1fge
lope:'. decennia is d~' :-":"'Oel'!2 :"lO ·c popu i1tie 
oncie~ dr 1 . '(ln~en te st<li'H1. :-":aar sdmtting is het 
,an!'a broec!paren i. :-":edcrla. d geqaald va:. 

20.00: :1<'1,.)' 80.0 J of m()geli.jk zelf$ nog mindc:-. 
Gn.it~(), T~:reL:ur en de zclcza .. r:'I voo: 'mnenl'ic 
Zomerrnli:1" zijn ';()dc ijs~'-s() rte:l. D' 
poldcrsloten herbcrgcn a:gcmeen i:1 :\cderland 
v{)ork()menoc broedvogels. De b:'ocdvoge'
be\'olk:nl) van. et ZijdcJn;cergebied is 
··t'\'(~:iecn.i en \,ertOO:1t de ken mer 'cn Y,1n een 
g~' it'<.i met e~;1 .. ogc ~ah.: ur ;'~e "wil.i cit. De 
br()('dvogelbe\'oi ing Vii. de owrige milieus 
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(All stel -D:-echt 'anClal en omringence 2,-:, rs) i:; 
ar.n C'lan soor!en en individut::n. Het ;djn a: e
mecn in Ned riana v()Or '()mendc soo:ten. 
Vo r zovc~ be 'cnd zijn de polder ce Eer"tc 
Beciijking en de L;ithQ<)Tnse polder van <:':'Iig 
bel ng voor overwinterende en ple:stcrende 
vogds. 0 de' de Kr(lrr.me Ylijdrech is \',~:1 
be ang voor four .. gerende Lcpe.l. r. Di' is CC:::1 

'wct.soa:-e soor~. :'-,;eder <1:1C hccft VOOT deze 
~oort, interr.atio~~a bezic:'l, con spec~fickc 
\' ran w(lorde ijkh : '. 

In hot stllcicgebied korr. ' dc tc v · rwncht :'l 

zoogdieroev()lkin<> van het cu.tl,:u~land V(lor. 

:-iierO:'lder' cvindc:1 zich de min of meer a!ge
meen in i\'eder and VOOl': ome!~<ie s()or~C:.'n. 
";itoorn en omgeving en met name .. e~ Am ·t -
Drechtk, m:al herbe.rgt een gevuieercic v:cermui::;
bevo;:'iI~g. Volgen de :-":atuurbcsche~l:lingsw t 

worden iI 1 vleennuizc:-1 gel' 'keno tot d 
e$chcrr.-:.de cierso<.)rte:1. n de nabijheld va . .. et 

~tudt\:!gebicc (Bots' o\jVin~evce!1 ·c· e PbSse:1) 

'omen mClgcHjk n{lg cnkclc andere z lcizame 
zoo'·~dier.:{)()~tcn vOOt die gebond<.'n z;fn aan 
naUe milie~s. Dit gebied eiect ook p{) nt:e' ais 
'cefgebied voor c:e Ottc~. 

Dc amE' ieen die in het stucUe-Iph:ngebied 
voo:"komen 7.:':1 algemccn en 'n :-';ece land 
onbedr igd. De RtlgS TI!CPP d is van d aan
wezi e so()t~ n de eni"'(;' csche::mce (volgens de 
Convcntic van Berrl) . De visfa~.,a i:1 .et gebied 
wordt te:k bC':'nv'oed door tlit'/.ettin~en van cen 
aC::1ta . "issoor en. Dc nic!-uitge.zette \';sfatln<l 
bestac:t l:i c:lgcml:!en il~ \:ederland voor 'omen 'c 
SOOr en. H:e~onder bevind '1'1 zich cen aantal 
soor en die bcdreigd worden op Europe e sch<:a:. 
Op Ri}1< ' ruvcau is er be.eidsaancacht vo r de 
K ei:1e modde:"k:-ui?c:". 
Op het geb:ed van inse. te:1 en ande:-e onge
wcrve!dc ciersoortcn is :.et st:.:dic-/pl,mgebied 
(1;m <1<1:1 S()()~tC:'l sprinkh<1n >n, ;ibe len e C<lg-
. ::1ders. De soorter: ~omen c: !gemeen :n 

:-":ederland \·oor. Bcdreigde c!"l/ot zelcza:ne 
soortcn o~·o:eken. De enige ~dzondering hie:o? 
;!; de bcdrcigde .ibel tlort de Vr{l(.~ge o.azen
make:. Dezc zdczame ~oo:-t 1$ k, :a~tcri ·tick 
"OOr laagveen!cb:edc:1. Popul<lties "an deze 
soor~ zi;::: \'~:1 (i:-:~ r)na:io:-:a 'e !:tete:eni. . 

5.4.2 De autonome ontwi keling 
(flora, fauna en ecologic) 

D~ni!h.:urwaarde:1 van het stlldiegebied zijr. 
.. oog VO()r wat betrcft de wcidevoge's en de 
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vvater- en o(\vcr\"cgetZltlt.\S van d0 ~:doten in het 

cultut~rgrasland. :Vh~'t n;n11C de hoge dichthcder: 

nan Gruttn's zijn v(:n. nat:onJle "n jnt(;'rm~tionak 

betckcnis. voo~ dc~ ovcrigc asp(~ct~'n 'sco()r~' h~t 
onderzocksg('bicd aan actuelc b(\tl'Kenis !"(!la tier 

matig. Ten C1Jnzicn v?on de ol1tv\pikkE:'ling in de 

toekomst is de v~rvv'acbting oat dcze nntuur
\v<1arcen n'dnimanl gc1ijk bliiv(;"'l1. 
\/()or vvat Dctrcft de natu:"1rlijk(~ potenties tegen 

de ach.terg!'ond van het v<lstgesteide beh:id zijn 

de perspectievcn gunst.tg. Grote dclcl1 \'an de 
grasIandgebieden, inclusicf de natte n1ili~us 
binncn het studiegebied, zuBen cnigerlcl vorn1 

van natuurontvvikkeling ondcrgaal1. 

EC-::1 hoge ~1{1t~1ur;ijkheidsg.rZlad valt te \'cr
w,)Citten voor de 'niltte as' Kromr.w :vJijdrt'cht
Anlstcl-Drcchtka!laal in de \yorn1 van veen

nl0erasscn, ~Chri:1aIianden en "v~te!'en. i)l' 
Ilatuurlijkc functie van het Zjjdei.me(~1·gebied zal 

\,\-'orden vC'fsterkt. 

5.5 Lucht, geluid en trillingen 

5.5.1 De bestaande toestand en autonome 
ontwikkeIing van het milieu (Jucht) 

Op ba~is van hct ~it tc voercn beleict zal de 

:.:itstoot van luchtvcrontrc1nigt'nde stoffcl1 i:1 het 

ji:l~~ 2010 \'oor bijna aEe stoffen zijn g('da(~ld. 
CHg3()nde \'<1n het SV\l-II-sccnario dcden de 

tota1.e jaaremissies voor ~OX met 32'X, ten 

opzichte van de waarde in 1993. Ook dl' emissic's 

va:l CO, S02, benzccn, «erosolct1, bcnz(a)pyreen 
zu~len n'let 40-60(}~) dalen. SLnds de invoering van 

de kata]ysator in 1986 en net daarvoor nood
zakd:jke gebruik van loodvriie benzine (lood 
veroorzaakt onherstclbare sch,lce aan cen 
katalysator), is de emissie van lond crastisch 
gcdaald. In 2010 zal hct hclc \A/Jgcnpark van 

loodnije brandstof gebruik maken, waudoor de 

loodemissie tot nul zal zijn gefecuccerc, 

Ten opzichte van de andere componenten cilalt 
d<.' c~rn!ssjc v£ln CO2 bepcrkt (4t}(I). 

'vro;g(.;ns het r~VEIC'\O-sccnarjo CJa:t d0 
CO2-emi$sie met: 1 (~~). Dc verr:1indcring van de 

()v('rigc stoffen is vrijwe1 ge1ijk "an die van het 
SVV -lI-scenario. 

5.5.2 De bestaande toestand en autonome 
ontwikkeling van het milieu 
(geluid en triBingen) 

De gc!uidsituatie langs de \:201 is ondl';zocht 
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(1('lr1 de htlnd van 7 invi:l:snoeKC!1. TC:1 o~!z!chtL' 

Vi:1n dc' ht;id~ge ~~tuatie kunne:"'; l:l' \'o:gcndc 
vvijzigingcn 1:1 de gcluidsitl.}i:itic \'Cf\Vi.1Cht 

\'Vo-::"detl }<.lngs de :\201 '1.~S gC-"l)ig \'In dt'" ,)uto

nornc ontvvikk(.<iT·~g ~n het vt.,1stg·('\s:l'kic b«~'ki: 

Geluid eerstciijnsbcbollwing 
De getuidsltl.latic h1ngs ell" cf..\rstc1!jr~sbcr.ou\\Ying 
\'l\r~Icchtert b:} bet nliJ()lternJ~'ief te!l o?zichte 
van de huidig(.;~ situJtie \'oor ol"'jd<.\ ~('e:lario'~ n1(>~ 

'] 82 dB(;\), ~n1~"!r.kclijk \'an net \VQgV<1K. :)it i~ eL~0. 
gc\'olg V,,111 d~ tocge~1orncn \'crkc~r:-;:!i!:l~nsitci::ct:.. 

Gcill id(Jcl astc ,(Jon il1gell 
gij een 3Ut0110:1lC ont\v!kk('lin~ \'olgens ~-,~:d~\ 

scenario's nlX.'D1t he:: aantcl1 ::-;c<u~dbl'la~tl" 
\-\'oni:1gen h(\: st("rK~t ~f indicn en dv \'ocrtuigen 

i:1 20"10 stiller g(~V\!'ordl'n Zjj!l en het ~chl':c tr~c6 

gephlvcid is P-lC: ~e}uidr(~d l~('crcnd ;:~~f~~t ((~R!\). 

indicn lit..\ rnotorv(1crtuige:-: :"':iet ~~1::C!"' \\'ordcn cr: 
he: \,vL'gd(~k g('ph:1VC~d blijft n1C~ ,,~icht (!sf,:l:.- bc:on 

0):\8) da.n Z8~ i1et a,~ntil1 gCitlidbl<,lS:C \'\!oningcn 

tO~:1~nlcn. 

Gellinderdell 
:n oe hl1]digc situatic zu.ilcn zic1l1(~ng~ de onder

zochte \.\-'cgvakkcn circa 'l.DGe :~1('nSt.~n gchj,;c..ierd 

\'oek'n. rE~rvan onder\'it~dt 4f'{\1 C:Tl.S::gt.' l~ind.e;-. 

Onc'::1k.s dc toenarne van h('~ \-'crkel~r nc(';n: in 

het jClc~r 2()10 hct D(1nt~11 g<..\hin(:l\;:dl~n bi~ bcide 
~cen(l~io's n1.ct circ(1 50 pl\rSOnCn ~1f (3r.~.;,). Dc' 
afn~I:'lc van het aar":tz;l hl~hindcrder~ vvon.:t \'cr

O()rZ~1Clkt door hct st:lk~:· \\'()rcic~ Vllr: dl' r:~o~or-

\'cK"r:uigen (tocpassing V,H1 dl' i::ftrck ex ~;,rti~~~ :03 
van de Wgh (Wet gc.'luidh:ndcr)). 

/l.kocstiscil l"uimteiJesiag 
Hot akocsti~ch :-uirnteb(\sh1g (l'xclusil'f eer~t('
lijnsbe!Jou\vi:~g) binncn de 50 d3(A)-contoll!" 

necmt u1tg~:l~~·1<. .. -:'e V;;-111 het SVV-ii-scCl1ario af nll"~ 
circa 20D na el1 u:tgaandc' V<ln hct l.,\VER\:O
~ccn;):io met circ<.1 2S0 h::.. Binncn de 60 dB(/\)

contour is bij he~ svv-!r-~C(\1.1(1rlo spr;'1Kc van ee:-: 

ilfm~mc :-net circa 6C h<1 en bij hct !\:VER\:O-

5 ti 1 tegcbh'dCll 
Citgnandc van cen V\'/L'hCcKtypv X(~: eich t ;'''lsf,; 1~ 
brIO:!, n1t:'t aftrck c·x ~~t!kcJ lC3 \';'111 de VVgh, ~i~t 

gccn rnket stiltcg('b:l"d - bi} bcidl' scenario's
binn0n de lnv]oea.szon<." \',H') de -i() 03(;\)-

contour. indien er \'Vordt uitgcgl1.an V,1n cl"fl 
"vegdck~y?c nlet dicht a~fillt beto:l, z6nder (l f~rc~ 
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ex artikel 103 van de W~h, dan is Cf bij beidc 
scenuio'$ sprake van een lichtc bci'nv!occing vnn 
het stiltegebied 'Botshol'. Op de grens VZl:1 het 
stiltegebied is de geiuidsbclClsting vnnvvcge de 
ctmaulintcnsitciten op net huidige trace circCl 

45 dB(A). De andere twee stiftegebieccn, 
Bovenkcrkcrpolder en Dc Ronde Hoep, worden 
niet belnvlocd. 

Cllmulatie vall gelllidhinder 
Voor ell: h~lidige situatic en d(' autOr1ome ont
wikkding blijkt sprake t(' Zij!1 van cumulatic 
veroorzaakt door wegverkccrs- en luchtvaar:
law(1(1i. 

In de huidige si ~uatie is spr<1kc van ecn zeer 

slcchte tot s;echtc geluidsituatie voor 
273 pCfsonen en een slechte situatie voor 
1.376 personcn. Volgcn:; de autonomc ontwikkc

i:ng d<1~It de curnu ~atieve geluidhinder ~lccht.s 
bepcrkt. Clobaal vcrkcert 3'}:. minder mense:1 in 
l'en Zecr slechtc tot slechte geluidsitu<1tie. 
Daarna~lst verkecrt 1 OI~/;J n~ind(;~r nlcnscn in een 

~lcchtc situ(l.tie. Er nlC'!g V3n worden uitgeg~an 

dat aEc o(Jsisgegevcns l~T~ ber~ker1jngcn in hun 
totaHteit ccn foutmarg~ tot 10(:-~) kennen. Dc 
cumulntieve gduidhinder verandcrt dus niet 
dr<1stisch. Relaticf gez1cn is de situntie met aftrek 
ex ~irtikci 103 vz;n l~C Wgh we! betcr cia:) ecn 
sjt:,,~(1tie zond(\!" aftrek. Indicn hct tr(1ce 7.Ot] zijn 
voorzicn van een V\fcgdcktypc van 

geluid.rcduccrc~d Z!sfaH dan is er sprZlKc van cen 
relnt:cf :11inst slcchte situiltiL'. Btj de cumul(ltie 
V(ln g«u}dhi~der spcclt he: iuchtv~()rt~avvf)(]i in 

het omringcndc gebied E'en domincrendc roJ bij 

de ocp<1ling van de milicukw"Etcitsmna~. 

Trill ingshinder 
Triiling('n trcdcn mc~ name op door het gelijk
tijdig voorkoD1cn v.on een slcchte grondgcsteld
heidI Z'vVClar vcrkccr, een oncffcn vvcgdck cn een 

gcri~~gc afst41na tt:!ssen de gehindcrdcn en de 
weg. l:1 de hLlicige situ(ltie is trillingshindcr 
\'an'Alege het wegverkcer nict of n<1u"veJijks 
aanw('zig. Als gcvolg van de ilutonome ont
wiki<c]ing ZZlI de aCl';'1\'vczigc t:i:lingsh:nder n~('t 
mcrkbanr tocncmen. 

5.6 Veiligheid 

5.6,1 Bestaande toestand van het milieu: 
veiligheid 

Op het gcbiec Vil:1 veiligheid kiln onderscheid 
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gcmaZlkt v,/orden tUSSCil cnerzijd~ de veiligh(~id 
ten a~nziC'n van gCV~(lrt!P<l\ !"toffcn en (1~ccrzi;ds 

de verkecrsveilighcid. 

5.6.1.1 Gevaarlijkc stollen 
()nderscheid k~n gemaakt \tVordcn tusscn: 

gevnar van de weg voor dc omgcving 
(met name \,crvocr gcva<::rlijkc stoffcn); 
gev~ar van de omgeving VOOT de wcg 
(met name geva"r van industricle 
instaiiatics en andQre trClnsportstromcn 
dan wegverkeer). 

Gevaar voor de omgeving 

Volgens de gemeentc L;ithoorn loopt de route 
voor het vcrVOC.f van gcvaarlijkc stoffcn vani1f de 
huidigc \:201, vin Zijdehvcg en Wicgcrbruini()(lr1 

na"r het industricte~rein. Vcrmocdt wordt d~t cr 
een siuipro:.:tc ::'estMlt uit de dchting 
Amstdveen, vi" de Hollandse Dijl<:. Dczc vcen
dijk is cige:1Ejk nlct gcschikt voor Z\.Vllar vcrkeer, 
Via dez(:: :'Oute wordt wei dichte WOO;'1-

bpbouw~ng (zo("ds in hct ('c..~ntrCi'n. V£1n L'ithoor:'1) 

vcrmcden. Op basis van gegevens uit de 
r;..~pportage 'lnvent()ris()t.ie en evah.:atic ris~co
dr<!gcndc \'\'egtran~portactivitciten in de 
provincic 0:oord-Holl(1l1Ll' (april 1992) hecft de 
dfdcling Lucht, VciEghcid en Gck.lid v(!n dt' 
provincic :-':oord-Holland een scn(ltting van til' 
risico's gcm(lnkt. Ceconciudccrd wordt d(lt O? 
::ct traject A9-LJithoor:l-/\2 (:-\201) geen ovcr
schrijding V(1rt de mZlxin"t£1C'lt toe!~ntb(1re waard(~ 

(grenswaarde) optrcedt. De strecfwaa~de voor 
het individuec': risico en voor het groepsrisico oi; 
een hoge bcvolkingsdichthc:d wordt cvcnwel 
niet gehaald: d(\ situ~tie js voor veroetering 
vatba<1:'. 

GeviJar VOOT de weg 

Op net inch.!stricterreir: van Cithoorn st~(ln zoV\'c! 
bedrijven \""Cl,Trvoor de prov:ncic de mil icu
vergunnjngvcrlencndc inst,1ntie IS, zlis bccrijvl'n 
wa2rvoor de gcmc(\ntt'.:\ de vergunningvc:-ienendc....' 
instantic is. De cerstc grocp bcd:-ijvcn oestaat uit 
Cindu <";'1 Carnpinn :vlclkunic. Cit de fup?Ortagc 

'Scp£l1ing geVl'lClrzetting risicocr(1gende o!Jjrcten 

?rovincic :-\oord-HoEa:1<;i' (scptcmbc~ 1993) olilkt 

dat de effectnfst(1nden (geeft aan tot wanr de 
cffccten van ec-n :nogeli.jk on~cvnl zich aits~rekkl\n) 
v,m de%c bedrijvcn niet rt~iken tot de huidige 
.'\20;. Omleidingsvar:ant C raakt echtcr het 
schadcgebicd van dl' Cndu \vaubinnen bi] 
explosie gewondcn KUnne:1 vallen. De ()verig~ 
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v(1rianten Hggen buiten de cffcctgebieden. 
Voor Sigma en Qt:<lker, twee ·gcmecnteli.jkc· 

bcd.rijvcn, bHjkt uit de milie1.iVergunningen dat 
met de effecten van brnndbare stoffen in verbano 
met de .relaticf gcringe reikyvijdtt\ geen rekcning 

gehoudcn hoeft tc worden. Bij een ongeval met 
toxische stoffcn reikt de schadcafstano (gewond) 
niet tot de huidige ;(201 of de eventuele 
omlciding. 

Op het industrieterrein van Mijdrecht bevjndl~n 
zich geen bcdrijve;, \vaarvan de schadeafstand 
rcikt tot (k~ huidige weg en OF net indtlstrie
tcrrcin aan de Lcgmeerdijk zijn geen b~~d:jjvcn 
gcvestigd die een dsico vormCTI. Langs de 
huidige 1\;201 loopt een brandstoflciding van 
dcfensie. Over hl't risico van deze lciding is gecn 
inrormatic beschikbaar. De invlol'd van lucht
v<lart, W<lt~~r- en spoofwegen op de veiligheid 
van de weg is zowel voor de huidigt, als de 
toekomstige situatie verwaarloosbaar. 

5.6.1.2 Verkeersveiliglleid 
De dienst Wegen, Verkeer en Vervoer van 
;(oord-Hoiland heeft de verkeersveiligheid op de 
~201, vand de Lcgmeerdijk bij Aaismeer tot aan 
de Amstel bij Cithoom onderwcht ,l(1n de hand 
van de ongevallen die geregistreerd zijn bi i de 
dienst Verkeersongevallen Registratie 
(VOR-A VV) van het ministerie Vin:. V('rke(' r en 
Waterstaat over de periode 1989-1993. Het azmtal 
geregjstreerd~ ongcvallen waarbij minstens ecn 
ge\vonde is gevalk~n, beciroeg over dczc peri ode 
gemiddcld 16 per jaarj h(.~t <)arlcta.l ongevaHen met 
uitsluitend materieie schade gemiddeld 60. 
Dodeliike ongelukken deden zich op ait w~'gvak 
niet voor. 

Volgcns informatie Viln de dienst Wegen, 
Verkcer eD Vervm'r L'trecht zijn er op het 
Litr(;'chtse ded van de :'\:201 (Amsteihoek
Hoofdweg geen speciale gevilnrlijk(~ (bIacKs?ots) 
plekken geconstateerd. Cit te1lingen over de 
jaren 1990, 1991 en 1992 blijkt dat er in deze 
peri ode gemiddeldc 43 ongeiu kken per jam 
plaatsvir:den, waarvan 7 n1ct minin1aal ecn 
gewonde. In deze periodc zijn 2 personcn op dit 
wegvak om hct ievcn gekomen. 

5.6.2 Autonome ontwikkeling van het 
milieu: veiligheid 

Om de veilighcid in voldocnae mate te kunnen 
waarborgen zullen de grensw(1arden voor intiivi-
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dueel- en groepsrisico gL'realiscerd en gehand
naclfd moetcn worden (:'..:ViP 2). Daarnaast dient 
hd ALARA-principe (il:> 10\"': as rC<lsonC1blc 

achievable) te worden tocgepast. Door toenamc 
van net \tvcgtransport ~al de kClns op ongelukkcn 
met het vervocr van brandgevaariijke stoffen 

center toencmen. Ook de kan~ op verkeers
ongevalien za! door de ver\v<.1chte stijging vnn 

de automobiliteit groter woraen. 



II 
• • • • • • • 

MER-N20 I Hoofdrapport 

••••••••••••••••••••• 



Leeswijzer 

Hoofdstu 1 
Hoofdstuk 2 

Prt I",~m~tclli"" 

(..' :, doc: 

Hoofdstuk ;) 

7 l' :1c.. .. ::'(~I~ c-n (..~t"d\..· ;" 

);{'nOml'n b\:l'll: :tl:r. 

W n' i:, d«( si tllat if i 17 207 () Waf i~ de :;itllntie in 2010 
fils ('Y geen llinni re~r.'i('11 gC'trofft'll u ordeN? 

Hoofdstuk 4 

Al-'Pl'C 

II 
• • • • • • • 

Hoofdstllk :; 

Hoofd:;"tuk 7 

E(!n"be::C'hri; \'il\;'; .:n \ '~'~!;c1iik:ng V,! ~ iil:lk'l'l 

\'()tlt ;)$~W t \'c ~kl:~r c:) "~'r\'{)cr 

MER-N20 I Hoofdrapport 

••••••••••••••••••••• 

a!s t!r wei mnnfr(!8e1el1 ~efi'offt!1I wOl'rietl? 

- I 
Hoofdstuk 6 

AnayS(! 
l ?i{)s..,ing1>~icht:ngt'n 

Om l cidinssv~r;an en 

1--

Hoofds-tuk S 

Effcctbl~ .hr: jving en \'cfhe lijking 

,,;)riM" ,'n ;>cr mil icll-a::pccl 

Hoofdswk 9 

Vi:rg~ iik::,}; :n ili\!u-~~pcc~cr.: b~r>~'! Eng V(Jor

:,,'u~~on;;ordc \'"ri .. r.te:) v<lnui h..-t mi li"ll ,~ ls !,;ch~',·: 

Hoofdstuk 10 

To " t~inM. \" ~!":, nt(..':1 ~~n doe's~i!i :,g: ()~, t\'vi~k~Hn~ 
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Voorgenomen activiteit, alternatieven 
en varianten 

De doelsrel1ing in dit MER is te onderzoeken Of de huidige :'\201, de 
provinc:iale weg lopeno van Haarlem/Heemstede, via Aalsmeer en 
uithoorn nil3r Hi lversum, bij Uithoorn omgeleid client te worden. 
De ach terliggende problematiek is die van de leefbaarheid in liithoorn 
en de bcreik baarheid van de omringende economische centra. 
In de in het veri eden gevoerde discussies en de daaraan ve:bonden 
s tudies over mogelijke oplossingen van de problematiek zj jn d iverse 
varianten aan de orde gewees t. Van de in beschouwing genomen 
varianten is feitelijk slechts een op lossingsvariant overgebleven: de 
omieiding van de :'\201 ten noorden en noordoosten van Uithoorn. 
De verwachting is dat de omleiding wel een oplossing biedt voor zoweI 
de leefbaarheids- als bereikbaarheidsproblemen. Deze variant is dan 
ook het onderwerp van studie in dit MER. De afgevallen varianten 
worden in paragraaf 6.1. k a rt besproken. 
Als de h uidige :'\201 daadwerkelijk omgeleid dient te worden, am op 
d ie manier ceo oplossing te b ieden aan de pTOblematiek van Ieef- en 
bereikbaarheid is de volge n de vraag welke trace daarvoor het meest 
geschikt is. In de Startnotitic voor d i t MER zi jn 4 mogelijke 
omleidingsvarianten aangegeven. In di t MER zullen deze 4 als, in 
principe, gelijkwaardige varianten in het onderzoek worden betrokken. 

• • • • • • • 

6.1 Eerder bestudeerde maar 
afgevallen oplossingsvarianten 

l!1 het verll!dcn is ccn ~aI1ta l opios~ingsv<1rianten 

bestudend(5)(6)(7) die om diverse redenen 

01~\·() t docndc op!0s~ing bodcn (A{1n de 
geconst~ltc(:rdc pfob:clnat1cK VCln lecfbt~('lrheid 

e:1 bcn~~! i<.b,'ii;') rheid. 
Dczc v""l.ri~ntcn vv'arcn: 

a 
b 

c 
d 

l~e (If;eic:ngs\'ar~(''l r~ ~; 

cL'tun:'lciv,;riant; 

de attto(snct)vvcgVt1!"i(1;1t; 

de Op("nD(Jar vervoCrVttriDnt; 

de VRI"-v;;:rian t. 

OplossingsvariJnten uil het vededen 

11d II Dc nfleidings<wTiant 

DL\ g(,C~1C!'tl' in d0%0 l1fl c.:·id~ n g~v(1r i ant 'A'<:.~~ hct 

vcili:1gvcrk"x'r V:u de Leg:nec:-cljk:n n()orci~lijke 

ric:,ting L1~' tC' h .. id~n n~·~ar de A9. DI.:\:I..4.:~ oplossings

v~~iZl n t b ! ~l« \vl~inig (:ff("ct tc heobcn op dt~ tot,'de 

\ 'erkecr~i:lt(>:1s:jteit op de ~2(r: V\·.JJ~door g<..!l~l~ 

fe..,:tcEjKC oplo~!"!ag g(.'b()dc..~!1 \.·\.'orcit ~)("~ti ;'l'! jccf

~)\1~rh\.~id~?T<)bk·c~"I in Cithoorn en dc..~ bc.:fCik

baJ.rh~id \\~r. c.~c..' ('(onomi~(hl~ Ce!l~n,:. Dez(' 

,)p;o:;;~lr;g \'alt ~('hc('i af (~n z~)l in dit \itER ni<:~t 

meer ,1,):) (.k ordc komen. 
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Ad b DC! ttrJInd'i>aritml 

tunnl'lin:; (2 x 2<ii~trok,'n) van het best;landc tract.\ 

in Cithoorn (\·an Am"te lhoL'\-; tot Tbmeri,lan 

(!(.'r~gtc circn 1.iSO nK·~c;,). Bij 0cn ge~ra\'e~ tl .. H~l~t..' l 

\.'Jn~ f hct n1a(1h:e lc of cen open tl.:nn<:"i!Jak ZJ i 

t:jdcns de .. lar:lcg ~~c..~n of nJuV\'Cnjks vcrkeer 

mogeli;k zijn op \:20: en di('nl'n wonin).'!;,'n en 

..Hld0t'C gcbou\.vc.."!1 afgcbroken tc \.v orOl'l"l.. Door :"l0t 

ontbreken yon <If:<!agcn za: de bercikb;:,1rheici van 

z()\Nd het bedrijvcn.terrcin vnn L:ithoorn <..'r- vnr'; 

hl\t centrum pr()bh:~m.1tisch vvo:"dcn. U(\ v~'rkccrs

kndptlntl'n 0,' de "i201 binneo L:itho(ln1 worden 

opgdost rn~1ar d.(;~ knL'lp:..:nten op h(~t \t\!eg\."nnet in 

L::thoorn zull('1) groter wnrdl'o . Probicmen O? net 

~\..·bil'd \'iln at' le(,'fb~<1 rhl.'id in L.:itboorn 

(gel ujdsh:nderl Vt·iIigh('id, barric.rc\\!crki!1g,) 

v\'ordcn gcdcelteli jk opgciost. 

.I\d c De arlto(~nl'1)wl':ri!arimlt 

E0n V()l1 de n~dn.ikkcli;kC' VOOf\VZh1rdl-'>.n die door 

heide..' prov!~1r:i~:dt..~ DL'sturcn is v0rbonccn oan t..'e n 

ey(.:-'ntuC'k' ()pIossin~ van de geconstttteerde 

proble:"n<.'n is t~a t dc..' :'\201 nit.~t ~1ls \'erv~ngcndc 

route vnor het doorgaJnd verkcer :n:l£ dic.:Jlt."n: 

h~t d<..~org£}~'nd verke~~r m()~t ge~rt;ik blijven 

mJKCn ,',In h~t ho(,fdwegc'n:1ct (A2-:\,)-A4). Zowd 

("en ,!utov"t'gv~1rinnt, \\,~1~dn het l,uidigc trace.: of 

ht' ~ omh . .!idinM~tr~ccS \vordt vl;' rdubbeld nat1r 

2x2-riistrokcn, als Cl"n D.~lt()~n('lw(,~gvarinnt die 

~1 11l·el1 rnogeli jk i~ in ee:> omll'iding trl'kken nieuw 

v(,:\rk.l~~r ~~1n. 0(\%0 v8riar'ltcr. volcoen du~ nict Jan 

de gcstddc r~~dvoorw(l;tl'dc. D();'1rn~ast zal ecr. 

""rdubbciint; Viln he: aimt.::] rijstrokcl1 op hct 

bl'st~1,mdc tr.1cc d(' leetl'(larneidsproblcmen in 

Lithool'"11 vC':"ci0r vcrgroten: tocnan1C bilrriere

\\I('rkin~, g-eluidshindcr, !uchtVCTVUj ling. Deze 

oplossing valt geheel (If en z<11 in dit :viER nict 

mccr ,K1n de ord~ komen. 

Add DI' 0pfllvallT ,!CrDoeroarian t 

In di.:'zt..' v,~ri~~nt is :..:!tt;cgn(1n v.Jn Cl'n forsc :.!~t

breid:ng: v,~n het op0r..b':1<lr VCi\'{x'r (3 hoog'vva,)r

dige (sncl)trilmvcrbindin;;l'n) in combin,1til' met 

Zcer st r i n~cntL'>. ?~rkccrn·h1()t:-("ge:f.~n. l)cz~ \'ari~nt 

le:d~ tot ccn duidc:ijkc vcrmindering V~H1 het 

autovC'r~c(' r, n~~wr op somn'l.ige pL:1etsen ();.') de 

:\:20] bHjvcrl filc~ en capJciteitsproblcmen bcstnan. 

Oe problemntiek worci~ in dezc v,l~i<lnt, met in 

sornmigc gevnllcn nog forsc rc m;,1 otrcg('k~n d~n 

voorgc,teld in het J"iVER\:O-belci d , sk~cht~ 
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gedcc;t~!irk opgel()st. Deze oploss:ngs\'arinnt h~i 

in dit MER a1snog glob .. 1~11 en kvvnlitJti(~f ~lan d~' 

orce komcn danr vvall~' hot nulplusaJtcrnatjef 

vv'ordt bC'Sprl)kcn (paragraJ f 6,3.2,;, 

11d e De'VRI-'lariant' 

Dczc variont oestond uit hancihcvin~ van h0t 

bcstaandl'" trace van de -'20~ nlct dJ.i..1rOij extrn 

inzet v~n \'crkeersgcleider:de DlaatregcJen ()n~ zo 

d(" vcrkcersprohIcrnatiek in C"ithoorn op tc los~C'n. 

Daarbij ging h(~t on1 optimal:sJtk" v()n de 

vt;tkc~~rsrcgcH:1~tana.t:cs {VRI) !?r1 h0t nlct op(.'ncn-

van d(~ brug in C:thoorn 1n d(~ spits. Von:' h0t 

tr;)ject ten ()ostcn v,1n de LL"grn.o('rcijjk biedt cezc 

optim(11batlc geen oplossing: de rui:r'tt0 blnncn de 

rcgeHng<'f1 is 31 voIkcig b('1Lut :s cn dl.,.\ afstanaC'n 

tusscn d,~ kruispuntel1 :;djn tc groot voor el':1 goecc 

coi)n;EnQtie. 

6.2 Voorgenomen activiteit 

Dc \'oorgenomen activ-iteit ten btA10CV(' vvaar\'an 

door dl2 pro\'inc:cs ~oord-l1oUc1nd en Ltrl~cbt 
m.e.r.-plichtige besluitvorn'dng gcplechd client te 
worde:: is het omleiden \'eH1 de huidigc :'(201 ten 
r100rden en noordoosten van L.:ithoom, 
De ornleiding moct een opiossing bieden nan 
2 belangrijkc on<ierHggcnde problernen: de 
10cfDaarh~id in Lithoorn en de b('r(~ikb(1arhl:.id 

van d(! on;ringend(~ cconon11schl\ ccntrn. 

6.3 Alternatieven en varianten 

in de Richtlijn(;~n voor (11: \'lEi\. g~1(1t :1et orn 

.{ alternaticven: net nulZllternnticf, h~~ nutpius
Z!Jternatic.t, net omleidingsa1t(~r:i(1t~ef en bet 

mecst milietl\Tit~ndclijke altcrn<ltid. 

6.3.1 Het nulaltematief 
Ht;t nuralt~rn(1tlcf is fcitcdijk die' situZltje die 

be~chrcverl is in de ,)u:OTIornc ont\.vikk~lii1g: ci(" 
wcg vvordt nict on'lgclcid t!rt h~t hUldige Y(Jst

gestelde rijks-J provinciaal- en gen~e(~ntelijk 
belcid \vordt uitgevoerd. Bet nulaiternaticf 
f~Jngeert hierrrtee nls rcfercntic voor de nnderc 
alternatieven. 

6.3.2 Het nulplusaltern<:tief 
1 let nuipiusalterna ticf is he~ <11tcrnatief \'\'a~rbij 
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de weg nic~ \vordt on'1geleid, \-v{l(lrb:j het huidigc 

vi1~tgestclde rijks-, pfovincic1aI en ger:,ecnte~ijk 
bc\eic \ ..... 'orct u:tgevoerd en \rvaarbij d~n;bovenop 

extra n1aatrcgcll~n "vorden gcnomen 0:11 de 
gec()nsti:.~t('c;dc problCffie;1tick tc Vl\fZ2chtcn of op 
k iosscn. Conform de Richtiijnen \'00:" dit :viER 

gZlat bet hier on1 de uit\lverking va: ... !n~i:\tregel~n 
op net geb!cd van cxtr8 inzct van opcno3ar 
vervoer, van rrlobHiteitsge ~ eh.,icnde n1a;'1tregeler. 

(~larkecrG1ar.:t.regelen) en vz:n v(.)orzieningcn <1an 
de bestil~;,d(' weg 7.0m-kr dat daarbij ingrijpende 

mOlatregelen aan dc o:oe zijn. Een van dc 
doelstcllinhen d(1arb~j is het bevorcQren van h('~ 
gebruik \',In he: hnofdwcgennet (1\2-A9-1\4) door 
hct doorgnc.Hide gerno:orisec:-dc vcrkecr. 
Onder de cerder be~tudeerde oplossings
\,(lri;Jnt<'~:l (par<1grn2.f 6.:) zijn er cen auntal die 
O~idl'r d(.! d<2f!:dtie V(l!1 nulpl:'ls \'aHcrt: 

A fkidings\'ariant. 
'YRl'-variilnt. 

Opcnbaar V('fvocrvariant. 

IJ(' nficidingsvariZlnt en de 'VRl'-\"(lri(1nt bjeden 
geen oplossing v()or de bcreikbaarheid~- C:1 

leewilarheidspfobJemcn. De openbaar V('fVOer
variilnt lost de problemen gedeeltelijk op. 

in de st;.;,di(" :L(~(:1r de c:fcc~en V(1n de openOaJf 

vCr\'ocrv4)!'iant is sprJke vap. 3 idcu'\,l~ hoog

\v~1(1!"dige openb ... 1ar ver\'ocrHj~en n1(;~~ een 

frequcntic van"; VucTtujgen p~r uur: 

Amskrca:n C5-S;oterdijk-Amstcrd<llT. 

ZlljG-J\m.s~('!\'ccn-L'ithoorn-Miidrc.:cht

LOI.'I1l'rsloot- Clr~'Cht CS, 

Haarlcm CS-H()ofdcor?-A~lsmccr

L:it:1Oorn-Yfijd recht-Hilvcrsum :\5. 

l3<1dhocvedorp-Scn:phoi-Aal;:;neer-

L': thoorr.-\1.ijd r('cr~ t-'Koc.kcngcr1-\~ oerdC'~, 

Dc kostcn \,;,1n de i:1an:eS" bedr~~cn 2.750 mjl~oer. 

(prijs::}(;~jI ':990), Door de iJan:<:.~g \'~n deze !ijnen 

zulicn lit' vL'rkeen;intL'r.s:teitl':l. bir.r.en I\D:!'irneer 

t,..'n ter: ,,)()sten vnn A:11Ste1ho<.:k tcgcn de vv'eg
C0p3citel~ ";Clniigg0r. zodat C't..'n gt"ringc verstoring 

~n de VCrkl!0rSahvikKI.:.'Iing tot ~onge~tic %i.11 1eidl'fL 

Op ;1('t gt'dcdte binner: :':ithoorn wMcit de CJ?il

dtcit %l'1fs. ruimschoots overscnred~\n, SJccnts 

indi{:~n n,last ~erderg-en(x.·mde (lmvang.rijkc \'t'r

bet<.~ringen i;'l het Op12nbJ3r v\;~rvocrnct ook t')l~a~

rC'~c:l..:'n getroffen \Norden iI1 dl' .sfeer van 
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f~:!nkercnd t'(;~i<:id zon!s net dr~s:isch bepl\r~en 

\,;,1n d0 parkcerc ... 1p .. 1citcit in dL" belt1:.1grijke "vcrk .. 

g~bi~dcr~ kan d{' vcr~ccrsdruk over grote dl.'\cn 

\:~n de \:201 tot bcnc(:en d(' capac1teit \vordt!!: 

gebr~cht. Vi~I;'1; ()ok in dit g(~v(ll \Nordt Qt' 

capi1citeit op het \-vcggedceih.:' binni... ... n Cithoorn 

ov~;"schrl·d ... 'n., Verrier !::>iijft <.it:' OVe1';dst <.~oor 

vr~ch~vcrkc:cr in Cithoon~ besta,,~n .. ev(~ni)i~ het 

sluipvcrk(.~cr, Qok dl~ t'llt(.!rnJticf bieat du.s g:cen 

volled:gt.' opJossing van d~ prob:ematick. 

Binnen ;1ct kndcr \'an cit ViER is geprol1Cwd een 

nulplusaltcrn£ltier te ontv\'ikke~en die \-\1('1 ('en 
oploss-i ng bi('ti~, Lit het vcrkeersondcrzoek n(;1 ~r 
verb~tl"'ring \'<.1n de be~taandc \veg bIijkt da t voor 

ecn goedc vcrkcersafvvlkkeling vri jvvcJ idle \II:eg

v()kkl~n en krlt:si:1gen moeten \vordc":~ ilCl:1gepa!-)[ 

(zie Bi}1£':.gerapportJ dcel Vcrkeer en Vervoe:, 
jXl,agraaf 9.). Dl' rijstroken tu:o;sen de 
Legmeerdijk ~'n Vinkeveen zOllden vc~d;.;bbeld 
n10cten \vorden, Deze o!nvangrijke ing.rcpen 
vallen niet onder de ddj~iti(! van net m:lpL:s

a1ternaticf. B()VE!ndic~ zu:]en dc%c aanp(1ssi~gen 
de ;tX'fbailrhe:d :r: Cithoor::: j~ist vcrder vefslech
tcren, \/oor het ont\vikkl!ien van ('<!n nu:phls
<11tcrnatief is OOK gcoC1cnt n~H1 hct tre:fcn V8~ 
snelhcidsrernrncnde rnantrcgelcn 

(,biocmbakkenw(;'s') op de :\20: tussen de 
Zijdciweg en dc lrenebn.lg om net doorgaand 

vcrkcer te dvvir;gen over net hoofdvvcgcnn('t 
(A2, A9, A4) te djccn. Voo:-ill de reJaties 
Seh: phol-Zuid ('!1 Aalsmeer \'(1n en !1aa~ het 
oostc;, worden door cczc maatregdcn be:·nv!oed. 
L;j t k\.\'alitaticvc anaiy~e uitgevocrd doC):" de 

dicnst Wegen, Verkecr en Vervocr van 
:\oord-Holland bleek dat l,d effect gering zal 
Zij;l: zowcl he~ vraeht- ids het pL'rs()ncnvc~kcer 
za; door Li~hoom siuipcn om caar:la wec~ op ce 
oors~~ronkelijke route ter~cht tc kOr.1L':1, Om dit 
siujpvcrkcer tl' voorkon1cn z()~:de:1 de aa:1-
sluitingen Than1crl;:an, Lt.1a:1 van Mee:\Nijk en 
Va:' C--;hcntl<18.n rnoc:en vv()rocn afg~sio~cn, Hct 
gevolg hiervan is da~ vc:-keer tu~sen Schiphol en 
:viijdrecht/Vinkl'veen nu verschuift :'.<lU dt, 

~()ute via Ar.1~klvcc:1 (Be;,ebxoaan) en A9, A2. 
Ook het vcrkce~ tusscn Aabmeer en Vink('\'CC;1 

en vo~gendc ~iest voor de ;.o~tc Vltl I\n~stci\'ecn 

en A9, A2. Vcrkecr t;.:sscn Schipho: 
Zuid/ Aa;sl~\eer en Wi:nls en zuidcEjkcr za! ten 
zuicen van Cithoom zijn wcg zoekcn. Door de 
genoemdc n~(l~tn .. ~gel~n zal GUS de l-:rllk op de 
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rOlJtcs \'jo /\rn~tl'h'(\l~n ('n op d(..\ ~")oidL'r\-\'cgcn ten 

zt1idcn van C!thoorn (Blokl<1nds\vl'g en 
volgcndc) toen<.~n1l'n. Her \'~rkecr \'(In en na~1r 

Cithoor.n za~ ,,1.(1 de Zijdchveg n10()te:1 ~,1trn 

rijd(.~n. [)e conC'lu~~~ is dat oo~ d~t (;1tern~til'f ~el\n 
opl(lssing vonr cit' probk'matick Opll'VCrt. 

Cit de hil~rV()Or genocmck ondCfZOl'kcn biijkt dat 
\'(1!1 een .ret2ci nulp~usaltcrn~ti<:f ei~(:'nlijk gCl'n 
Sprf?lKe is. Dit alt~rnatief zai (~i.1.n ook in cit \1ER 

niet vcrdcr worden mccgenomen, We! is hct %(l 

da~ h<:'t nuialtcrn,1tid volgen:,; het l:\VER,\;O
~Cl'~1ar}() in de :'uutt komt V(111 e(;~:'1 nulpl~s

altc:-;1~tlef: vcrg~ickcn n1ct he: SVV-I1-scl)nario 
%1tter~ narrleHjk in het I~\/ER~O-scen~rio l'xtr(i 
ffiJi1:regcien op he~ gcbied V4~r: opcn~"'}n(..1r \-'cr\'ocr 

en extra prij~- en pa;keernl~''h,1tn.:~ge1en 
(zi (' B!p(1ger~1ppor:, d~(:.,j \/erk4..~cy en Ver\'(K~r, 

?~1ragr(!af 3). Dc gevoigcn \'an bt\:ul,} ~ccn(1!'10'~ 
V\'order~ in d it \itER besprokl"n. 

6.3.3 Het omleidingsalternatief 
Hct oDl1eiding::'t.11t('rnatief i~ hl't aHcrn~tjef 
V\r(1<T!'bij de h~1idlgl\ \:201 vV'ordt on1.gelcid ten 

noo;'den en noordoo:,tel1 Viln C it.hoorn, In de 
Startnotitic \'oor dit :v1ER :,;la<1r1 \'001" een eVl'n

~t1ele on1i(;,jd~ng- \'<:1n de :\:201 de vo1genc0 
r(1nd\'()Or\VZl~lrden, conforrn. dC:.' bl'slu; tvorrr'l1ng 

V,-1n de bcide provi.ncj~h.~ b(,~turen: 
Dc omgcleidt.' ~2(),1 nhlg; g~cn vcr ... 
vangcndl.' route \yoor het doorgc.1il ncL' 

\'erkc~r 'Norden. Doorg(1and vC:.\rkl.?(~~· 

dient hcoruik tc r.1aKen \· ;.~n d(;~ gc(5ib(\ndl:~ 

route via het hoofdvv'eg~nnt:.\t (A21 A.4 l~n 
/\9). Dientengevol~e dient de (.lrnit'iciing 

h .. ) \.vorden uitgevo~rd al~ c~n autl)\·vcg 
met ~cn :ijstrook per richting en ml~t door 
vcrkeeri;lichten g0r(~gdd<: kruispunten, 

2 (~elet op de Kosten \7an her ~ot(1 1 e project, 
de aanwczigL' middeh:n ~n dl' grotcre 
noocizai1k v<'ln het oplo~sL'n van de 
problcmcn in L ithoon1 g('schi~~dt ~k 
omlciding \,,111 de :\201 in 2 f<l~en: 
fasc 1 ;~ de onl1cid:ng Lithoorn ('n 

fase 2 :s de orr-~i('~ding r\('1lsTn~L~1. 
3 Dc schadelijKe do();snijding van het t,md

schnp dient tot het t.:.it~r~tc b~'p(~rkt t~ 
",'orden 

-1- 1)(' lJit\'oering is gC'dZlcht als Cl'I1 ;::uto"\Vl\g 

fT1(;,t ()(,1~ ;11(1)\%:11(1(11 toegest<'lT1C sn~lh(':d 

V(1~ 80 kl~1 per 'duro 

5 0(;' krui~ing rr'let de .Am~h.~l vindt ph1'lt~ 

door :niddei van ecn h'lgc bC'v\'ccgbarC:.\ 
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~;l1g dGln \vel ('en uquad~ct. Dl'VOOrK('Ur 

gant hic;~rb!; td~ naar ecn (1q~'l(.illC~. 

Op basis van Cl' hi~rvo()r ve,melce studies :laar 
de probtcmatick en e'en c"entucll' olT~~eiding V<ln 

dc \:201 hebben de betrokkeD S~a tencommissie~ 
in 7.()wcl :\:oord.-Holbnd .}1s L'trecht dez(' voor-
vViiarden geformulcl'fd. 

Vcrgclckc:n rrlet de huidigc situatie start e0rt 

c·v·C'n~u.ele on11ciding bij Citnoorn (v~nu it hct 
\vcstcn gczicn) bij het krujspunt van de hUldige 
\:201 en de Legmeerdijk. In pbats V<.1n rechtdoor 
gailt de omlciding dan over de Legn1.eerdijk 
(dit is volgens de Stilrtnotitie :~Gidrukkelijk al~ 
tijl~elijk bedocki) en bij d(~ R,u1dvveg rcchtsaf, in 
oostdiike richt:ng. \:a l'V(~n cc R<1ndweg gevo]gd 
te !1c:,ben via ecn tr(}c(.' pa:-nHc] ,1ZH1 de R,H1G\.yeg, 

buigt de omJeiding bij d~ bebouwing van 
Lithoorn i0t~ (1.f v(111.wege de eiscn die gcsteld 
\\'ordcn coor de Wet g(~Iuidh!nder. I~tie:-in \v(}rdt 

ge~teld d(1t de nfstund tot ecn dergeJijke "\leg en 
de ccrstC'iijnsbcbo~wing circa 250 n"u:ter dicnt te 
zijn. Het omleiding:-;tracc loopt na de7.e Zltouiging 
nog stc('ds paraile! .;':i)!1 de Rand\-vL'g, OVt\r 

/\ms~l'ivc('ns grondgeoied. Voorbij L'ithoom 
buigt dl' or.11ciding in zuioot}stclijkc rich~ing {If, 
kn:ist de Amstel e:1 loopt door de polder al' 

El'~s t(' B<'.'dijking der :vLijdrl'chtse Droogm<lkcrij 
orr. ('\,e11 \,oorbij :v!ijdrl'ch~ Wl'<.'r <1ill1 tc sluitcn oj) 

het bcsta,1nde trace V(1n d(' '"20'1. 

Dc krui:;;ing met dc Amste; zz: l bc:-;chouwd 
"vord<;'!1 in 2 mogciiikhcQcn: ('en brug (l<1<1g en 
beweegbaar, 2x1-rijstrook) of een aquZl(.:h.!ct 
(in 2 ~iitv()c~ingen: 2x'l en 2x2-;ijstrokeI~). 

De projcctknsten \'oor cit' om ;(~idjng van de :'-:201 
~en nO()rcen V<lll Lithoo;-n zijn begroot op 
90 miljocn gulden (p;-ijspci! 1993) met cen brug 
ov(~r de Am~tel en 120 miliocn gulden mct ('en 

~q:.:acuct. 

Dit i~ exdusicf Kosten voo; mitigercnde en/of 

cornpcnscrcnde ma(1tregelen. 

6.3.4 Omleidingsvarianten 
In de Sta:-tnotitie \'00:- d.it MER is aangegeven dat 
het on1Ieic!ng~a:tl'rnJtlef ondt:rzocht dient te 
"vvorden ~n ~ \'crschj;lend~ V~);1C)ntcn. Dezc 

vari<intcn iopcn ai:l' doo~ de polder de Ecrste 
Bedijking ocr 'Vlijdrcchtse Jroogmakerij, het 
yerschil Z1t in de ?lnat~ \.Vi:ii.1:" bet onilcidingstrz:ce 
gnat t1fbuigc!1 ll(1()r !":~t zuicoosten, de phlats 
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\,vnar het trace de .Arns:el krui~t ~n de pl;;ldts 
\-V(1(1f de on)1cicing t1antakt op net oestc1ance 

trac~ (zic uit;':1t1pk"~1rt achtcr ir, cit f--ioofd
rapport). rlet rC$i..dta(:~t h:ervun is <.:<.1t de d:-ienoeK 
dit" door de omtl'lciing ontstClat, inge:-;Ioten do,,:' 
net nicu\ve trac<.\ het best(;(ll:.ce trt1(X': er~ de 

bebotl'vvint; \'(.1n Cithoon1, mecr of :,\"'lindc~ groot 
z,,] %:;n. 

Het gnat in dit MER on) 3 rei.~le Vari(1!1tl:'n 
(de v~riantcn ,A., B en C) die gehcel \,,111 ('ik ~1(1r 

verschillen. Daarnaast is ef cen comb:natie
variant (variant D). Dez(.~ l(}i.ltste v~r:(1nt is in dit 
:viER <lis ccn gehee! zelfst~:1dige \'ari~nt opge
non1.~n. H.et totaai (l~nta] or.1~eidingsva;i'lnt<..!n 
Dl'dra(lgt cigcnlijk 8 (4 m,1al 2): ..;. trClces en 

2 rnogelijkhedcn (br:.:g of i1q~jaduct) on~ d~ 
Amstel te k:uiscn. 

6.3.5 Het meest milieuvriende1ijke 
alternatief (MMA) 

Het mecst mi1icuvril'ndei! jke ,,]tcnl<lti('f (:\11 \11 A) 
i~ vo1gcns de Wet rnilieuoeheer 'dilt DltC"rn~tjef 

vvaarbij nadcHge gevolgcn v()or net n:.iiieu 
\VOrd0r1 voorkon1~n, da:,,:vvc:, voor zoycr dat nict 

nlogc!ijk is, dezc met gcbruikmaking van de best 

bestil~nde rnogclijkhedcn tcr bescherm:ng Ven 

bet milieu, zo\"ee! :11ogc!ijk worcen bcperkf. 
Vanzctf~prckcnd mod het MMA ook een 

oplossing bicd~!"": voor d~ p!'"oblematick. In dit 
.V1ER zal het MNL-\ bC'stfJ~!1 l,Jlt ecr: oln~C'iding:::.
\'("'~ria!lt, die zo rrtin rnogclip, nadclige effecter1 op 
het miiieu h~eft ~n tC've!1~ ecn bijdr<1gl' lC'\'crt ~)~1:1 
net ve:-betl.:!rcn van de bcn.,'ik- C.:1 lCL't:-'(l('l~heid. 

/\ndere altcrnatievcn :"'ii:~cn niet re~c:: zc zijn of 

tc GUUf of zc bieden gcer~ oplossi:1g. Hie:"nn 
\<\'oroen dezc afgcvnllen t11te:nL1tieven ko:-t 
bescl1;even. 

Een KOrte gebooroc tun::H:'l \',m Amste!hocK tot 
voorbij de Thamcrla;:m (lengte inclt:sid t()crit~c:l 
circa 1.600 mctl'r) komt oF' zief'. in aanme;-k:ng 
,,1s \II\1A: het open pokicr1<lnd~chap wore: niet 
Dangetast en dt.~ Jcefb'1t.l!"'hc:ds- en be!'l'j~iJ{)(1r

heidsp:-oolemcn worden vonr een groot GCC: 
opgclost (zie ook pClfagr"af 6.1.). am de 
bereikbailrheidsprobleme:1 op te lossl'1l zou dv 
tunnel en eigcnlijk hct gehe:c 'oude' t~ilCc..' uit 

2x2-rijstrokcn moc~t!n bes~aan. (~Cb<1Sl~erC oJ-."'> 
gegevens van d<.:' BO;"!'vvcicnst van Rjjk:;vv(Jt~r~t'1(Jt 
zullcn de Kosten van een t~nnel besta(ll1ce uH 

2x2-rijstroken c:rCil 570 mi!joen gu!de~ (exclusjcf 
GTW, prij:-;pei11994) bed;agcn. Het yc;wijd.efcn 

van huizcn en hc~ vC'::-b:-eden va~ net o\'l'rige 
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trOCl; kamen hie:, nog b\wc:"l0p, DC' cO:"ldus:c bl 
d~t de koste:, cc~matc hoog zijn d<l~ l,'n tun:~d 
glX'n rt.'i.~1 <l1:erna:it'f m<..oe~ is, 

Binnen r.el k.1der van cit MER i:< :<.1ml'n met d(' 
C!l'nstl'n Wcgcn, Vcrkccr en Vervut'r \'~n 
;-":oo~d·H()l!and en t.:trecht ge?rObcl'~d l.'('n MMA 
tl' o:'ltwikkcle:1 ,-o:"lcier c!c ~<lnieg "<In ~X'n 
om!eicEng, Dc ix'Ciodlng \ '01 :1 ait M,'v1A wa~ dat 
he! doorg;l::md pcrsone:,:· en n;:ch:verk<."Cr viu 
het hOllfdwcgl'nnet gdcid word:, wMlrdO(lr de 
k't'ib;l;l(hcid in t.:ithoorn en cc concurrentic
positic vnn hct Opt'nb;l;:)r \'C:,VO<"( ten o~'Z:Chtl' 
v<ln d<.' ;lulu zd v('rbctercn, Gl'ri;:C~t is n;::,: ("'I.'n 

COr:loin,'tie "<In d(' volgl'ndc m::at((.'gl":l'n: 
!3c:;t.1ond(' :-'::W: inrichtc-n ;lIs 
'b:oer:lo<lkkc:'1·wcg', 
Hl'ri:'lrkhli:'1~ no1osti:J;gI."nd w<''ge:'::':et te: 
voorkoming ,'om :<l:.!i?\'crk<.'C:" 
ROU!l·sdc:d:ngsysti.'Cr.~ ooo:-ga;::-:.d 
verkecr vi<' hoofcw\" ge:mct, 
Afsnijden boch: bij ~iidn.'cht. 
Westd ijke ontsiuiting incustric:t'rrcin 
t.:i!:'1()():'n doo:- aunleg nieuwe wc~ to: ;:0.:'1 
0(' Amst('rdamscweg. para!ld l'I;:n ce 
1~<lndw<.'g. 

Oos!clijkc O:"ltsiuiti:':g i:'1dt:stri('terrt'in 
t.:i~noorn door bl.:sb<~M'1 Z:..:id·T;::-lg..:nt 
mL'<lC in te rich!e;' voor \' ~achtvt'rk(,'('r, 

L'it de kw;:.i!tatit'w .malyst' o!c:':'cn dl'Zc!fc!c 
bc7.wl'ln:n als oij hct nulpl '-lS.1lternatid: extr<l 
o ruk op pn!dcrwcgen (ten zuidcn van t;i!hoor.1 
e:"l ridl~ing Amstc!wen). !):! ;:!tc.r:':atil'f vcr
schuift de pT()blcmen n;:ar cloe:"S en oiL-rl: dus 
gCC:-l structure!c oplossing, 

Een under alternl'lticf WCl'Ira<ln g<.'Cicc:'lt is Ix.'s~.1at 
wcl uit «n o:nlcici:1g, macr in hl't L:t:'L'Chtsc 7.() 
s:'tel mogelijk richting OI.'Stc:onCt' "'C'o. gccombi· 
:':l'Crd me: een bochttlf:.i:'tijding bi j Mijd rcch:. 
R('k":'!in; houdcnd met d<.' vt'rkcc:-stcchniscr:c 
cisen 7.0l: dit t:'ilC~ in de polder de Et'rstc 
IX:-dijking :cr huogte van de Ecrstc Zijwcg alln· 
sluiten op de bcstaande :\:20i . Hl'! k.'1\,dp.ltroon 
word: bij cit l'I:ternuticf ~chtN in <.'rn:uigc m.ltc 
drorsm,'Cien. Oit ~t;:at O? g(''S?c:'H'It'n vuet met ell' 
tandVOOTWtll'!rdc, C;l! cc :-;cr.cdclijke doorsnijdbg 
.... l'In nl't lancscnl'lp 7.0 ger.ng mogl'E;k dic:'1t tc 
zijn. Oak dit r:!:crrmtief 7.a1 nic~ \'('rCl'r wurcen 
ondl'rzocht. 
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E ~ecten verkeer en vervoer 

:n c!!~ hoofdstu k vVOrdl\r~ de \ 'L-.rk('erSKundige 

cffcctcn oesprokt... .. n \,~1r: he~ onlleidin~s(11tl!rnCltiC'f 

ten 0pzlchte V(1n nc~ n:'1;~ilt('fl~0ticf voor z()\vcl 
hL't SVV-!f-sc~ni:rio ,1is h~: 1\:V[R\:O-sccn'1ri(). 

\loor \v("':t bctreft de ()~)tciding!'var;i1r.ten is cr 
vcrKcL'rsk:"lnaig s<!.'en nOOd%(1~ k ()ndc!"scheid d,H1 

tc hrengcn tusscn de \?Y;<ln:l'n C en L): d(~ li~ging 
\'er~chi1t vvcinig en l~:' ~s ~pr(1k(.' VC1!1 p~n gestfck!

trace {zonccr krui~inr;e~1 en der~e;jjk0). Dc 
vcrkcerskundige effcctcn V{1 !1 ornlcidingsvari;;;1nt 

[) zijn id0ntivk ,)(1n de Cff~c~l~n Vil:1 on11eidings
v~ri(!nt C. 
In p<1r<:)gro<1i 7.1 \:vrrrci!- ingCg'<1ZH1. op hct begrip 

bcrcikb~1(irhcid en op til' d~i.'l.n1(ln \'crbond(":1 

\.ispL'cten. IJeze aspcctc.!1 vort~e;~ dc basis v()or de 
bCSCll rr j v ing \ 'cJ n d c \'e~<,e('rs('if~c [<:n. 

hi parat;rn~1f 7.'2 Y\'o:-d~ r::gc~~J.n op het onder

sc;~eid t:.JSSC'r"'. ?12n- e:~ ~:\"ldiegcbicd en vvorden 
de \'erk<:'\t..~rs~u;idigl' l'ff('cten b~sLhrC'ven voor ht..!t 

?lan- <.\11 ~tudicg~~i~d. In pi1n1gr~1af 7.2.'1 Kon1t 

:1Ct nt:l(l~tC'n'1~~til'f 0(111 d~ orde in vergt'lijkins ~nl\: 

de hUldj~c sit~:at!t'. \:'(\!-\'()i~ens kon-:t in 

?(1:"agr.)(;r 7.2.2 !:ct ornlcidingsOlt0rTl<1ticf (en. de 

<1fzCY:lc(..!r:ijKe ornk~k:jng~-\'< ... ri~;~h_\n) (J'-1n del> orde 

i;~ r(11c1~ic met het nulaltcrni.1ticf. })c \'crsrnll1en in 
vcrKl!crseffccten tussl..~n dc on"! l(':d in~~\,(1rianten 

Zi;!1 bl"pt.lrKt, h~tgt..!C':; ~I..~ ~(ikcn r~l'cft :nct het 

bl\?C~'kte verschii in ligg:r:g tl\:l opzic!1tl' \'an 
1..:'!~~c:1r. I~; dL'ze pi:1ragr~1a( \\'orat ecrst kort inge

gG'!(~n op de ::'el'H'lgri:K~tl' ver~chi1Jen in VcrKl'CfS

l'ffl~c:en tt.:sscn b(\t on;1l'1d~ngs- l~n nu tC'litcrn(jttef, 

Ver\.'oJg<:.'ns \-vo:-den de 4 o:n[cidingsaltern~~il\vt..~n 

111(1(':' gedet .. "t!nel..~rd ~l~s?rok~:i voor \·vat bet:"cft 

;;un vcr~chilk'n in effect t(\n opzichte V<1n il.et 
nu:(}ltcrn()~il\f. Dc: VC:'K('CYSKllndige a~pcc:cr: uit 

paragrJ(;f 7.1 \'o;-mtln c(1('):-bij de il'it~r(1<1d. 

In PJ ra gn_') c.1 f 7.:; komt ko~'~ hl~~ vcrbt.:ten:.'!~ V<'1!i h~t 

bcst(1,)nd(' tracL~ ~1an de orde. 

In rar.?Jgr;:(1f 7,4 \vorc!t i!1g('gaan of> de effecter! 

V,1n de o!T'iklidi;lg 0t-' 3 scn._'t~!~J:ncs (l\alS1l1(\t'r, 

;\r:"1~~eh'~cn en Vinkl~\'e<..'n) :n het stuc iegcbicd. 
I:i ~")'1r(1g;",(1l1f 7,:> \-vordt ing('gc.1<111 op de \'crk.(\er~

eftecte:l op t~e ornleiding, :ndien f~se 11 (e('n 

o:rdeid:ng Vc.1il de ~2(): hi} .. \alsmct'r) ook gQfCn

llsecrd zo~: zijn, 
T('nsjottc vvort1en in p,1!"<1gri1l:1f 7.6 dl\ (1a(\rn(~

ticvcn l~n v~riantt'n v\..lrg«cK~:l \'i~1 ccn multi

criteria r.:lzdvsc. 
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7.1 Analyse van de effecten 

Bij bcrcikbai1rh~1d gnat h~~ \'()or~l orn de rnatc 

vva;;rin de (11ternatk'\\'(~n C:1 \·(1r:.(~ ntcn nan l'lcr~ zo 

gL~nsti~ J~ogelijke verbinding tU$sen h~rkon1st en 

bestcmm!ng bijdr<1gen, Ddt \vi} zcggen ('en 

verbindi~g die zo !111n mogcEjk tc n1~ken he~ft 
n1et O~-'stoppingen, files en !~n~~ r~istijdt~~'1" 
Vooro] het zakelijk en wachtvcrkcCT hccrt da,u 

bclnng oij. De vozgcf':.dc (1spectt::'n zij~; van bL)lang: 
\'~rkcersb~lasti ng; 
vcrkc<.'l"saf\·vikkei ing; 

reistijden per ,1u tO en openb(l(l; vcrvocr; 

brug of aquad\.lC~ op net omlcidingstracc. 

Verkeerskundige ;lspecten l; .", 

D(;~ vl~rkccrskt!nd:g0 t'ff(\cter1 zul1L'n \'\-"o:'dC':~ 

h(~schre\'en ~(l~ d ... · hand \'~n d(:~ i1Spcctt':1: 

Verkecrsbclastillg 

()nl-:f.:~r vt.?'rkl!~~rsbt'1f.1$tinh \\-~)rdt 0(.'~t·epen de n1~1t<? 

\\" ~~Jri:1 \.-vij.z:g:ngc..':1 ('Jptrcdc...'n in ce \'('~TkcerscrL!kt,~ 

op de \"er~chiIlc!'l.dc \\'eg\-'~)k.kl.'n en ond<.:.'rzochtl' 

kru~spuntl..\rl. l)c besc;1fliving vindt pl;')~1ts ,1,"ln de 

h,1nd van dl' etnl,l~lint(·ns:-!.citL·!1 per \.\,cgv .. 1k (';1 dc.:1 

'1vondsp~tsuur~egt"'ven~ Vf.H1 ce krui~puntstrO!"!··H.·:l. 
DC' rt'~Llltate~ hC'bbcn b(;!trekkin~ ()P .. ;~:;tn:len 

rno~orvoe:·h.ligt\n (n" "tj. Op basi~ van ce kn:i!'~ 
?U!1t~tro:ncn in bl't ~vond~p:tsuur k-..U1:1l':1 ~IC('r 

;edetJi!l\!(\rdc \!1tspr~,,:~en \<\~orden gcda(1n over 

doorga<1nciL1 el~ ~lf!)l<1ande v~rkl't.·r'~stro~lll;1. 

Vl!I"kCcrS'lJ~vikkelil:g 

L'")nch.'r \'0rkl't'rsc1fv.:ikk0Ur.~ wo:dt b~grcptn de 

rni1t(;~ \\' .. 1arh, h<.~t Y~:k{.\cr kan l:Oo!"stf{lnlt'n. I)l' 

111(':b,_\ \''<.111 d(lo!'"~tron'ing is de resultcnt<..' vt~r, de 

\'I".'rhouding "\'cgV.:~kC'1p~)citeit ('n vL'rkE't~r:j

ir~ttln:-;:teit, !)e \'vcg\'c~~c()p4tcireit \<\'ordt echter f)ll\t 

~1 tlc·t:n door \'(~rk(~er~int<..'nsitcit bcpa;"11d n'la~~r oak 

"i 

Al:c b,"\si~:~I.,:~l·\'L'as 1:11.(.1k.t.: l'tm~"':..:din!l·ns:t(,jtcn zljn ll~ 

vincl.:n i:1 ;It!~ Biil~\~':;l'r~~ppo:"~1 Dee: v\;rkl.:c: l'r: 
V~'r\'()C'l', p:'lr,:~:..;r(~.)f :~, 

r\~h.' b.:l:-.i~hL'i.!.<.'v\.~ns lni'.;l~L' kn:i!"p;'::"'It:->tr'1ml~n zHf't te..' 
vi!hien in h4..,t Bijl,lg(.'r(lpporL J)('c! VCJ'k<.'1.':" en 

Vl'n-tWr, p~!r~!.~r~1'1:-1C, 
Voor \.'cn v,,'r~u'tw\.)(,)tdi:1g \,;In l-~(' g(.'\'O~,~dL' n~l'~h<:')(h.' 

en I,:il- ~p\...'cifi('kc fI!S1.:l!.'t,,'n p"'!' knl~:-';''')t:!1~ 1,.':1 'r\'(,.';.!sak 
V\'tJr< .. :t VI'T\:\'\.·ZL'n f:d;)r h(~t Bii~L1b\..-·"..:lpport. 

D\~l"l V .. ~rkt~t.'r \~n \\'rV04.,.'i. ?ar.1gra.l!"9, 
De b.J~!~:':;C~(.'Vl'Ib ir:Z.1kc il'istijcl':1 (in minut .. ·:)) z:jn 
te \'indl.'n iJ' hd B1jlo1g4..·rap?()!'~. D~l'l Vl'rkl'er l~n 
Vcr\'i.h~r, p.lrll1:~T<1~1( s. 
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door ztiken ~l.ls \'cl'k<!ei's~icht('nrc~("i::lg, \'\'('ets

b~s!eldheid, s(l~enst~lling Vilrl rnoto ... V'oert~:ig

cates;ori00n, V(IC] of weinig kr1.:jsin~cn e-n 

af~;~~nd0 s:rOUll'n, e!c. 

;\Hc t;cgevcns d:e te l11aken hebben rnet de 

("1pt)citeitintensi~dt\'<:.'rhouc.ing zijn uitgedr-ukt i~, 

personcn\.!uto-(~quh,·;::d.L'nten (pa\.' = n1vt x 1,23). 

Dc7.c eenheid compcnseert bijvoorbecld net 

verschil ;n d()ors~:()mingssndhcid t,:,;sen een 

?ersonena u to ,~n (,~cn vr~ ch ~\\' ~1 gli:~n. 

Hct H'rschil en de mogdijke knclpunter. in de 

verkecrsaf\v'ikkei:-r.g zijn b..:rekcnd nlet bt'huip \.'~ln 

c('r~ ~1~isp\!ntbe1i.lstin ~sfactor VOOT 6 ;)o()fdkruis

p,:nten op het 'oua,' ~rocc' in lwt pl'l:\gebi ... ·d. D(~z(' 

factor ge(~ft Jan of 4..:'1' sprake is vart overbl~la~t:ng 

V0!1 net kruh .. :punt_ Tevcns 'wordt (l~r.gege\'('n 0: dl..' 

tt.ls!-'cn de krui~punten gclegcr1 \vegvwkk("!1 o\.'(~r

b4.~t1St \·vordL"'n, ~11s gc\'oJg V,1n ccn o\'crschr~jding 

va;, de \,,"cgvakCi1?~citC'i~. Vonr" de \'\"e~\.'Jkkcn v(:rt 

Li(.~ omleiciir:.g is eV'L'r:eer:S or,dcrzo(:nt ()f c:r ~pr~kc 

i~ V,1n ()verbel~sti:ng. Met is in~!1.1crs n]ct ond0nk

baa: ant de cJ.p()citeits?ioblC':11.cn op d~ ~201 

lcjden tot c('n vL~r?lilatsing van G1pocitt"its

probicmen nJiU' de on,jc~ding. 

Rcistijdcl1 

De factor reist:jd gt·(·ft inz!cht in de m<ltc V':H1 

!"cis~ijd\,\-,lnst of -vediL""s tL:ssen hl,.":-kon1st en 

bestL"n-1.ming. I!1 dit MER zijn rcistijdcn oncierzocht 

Vt.)O!' \o\-'oon-werkverkec.:r t~n voor z~k(~li.ik \'C:-k(~0r. 

Dl' n:-:stijdcn zijn ondcrzocht VOM zowcl de auto 

drS bet o?enb('~r vervoet. 

\Voon-\v('rKvc;-kcer i~ gedcfinieerd a!~ v~rkccr dut 

van en t1~ar eCl~ vvoornvijk gJ.dt. Zakclijk \·0rk(.~,,~r is 

gedefi('l-ic<:a:i cls vc:k\!(~r dJt van en n3~!' l~e:n 

:~dustrietcrrcin g:~dt. Onderzocht ;(ijn d~ rclstijdl':1. 

v()or hct """oon-we:kvcrKeer v<.'ln cn naar Ltrecht 

en Ffilversun1 vanuit de \<voonwijken Hornmccr 

(/\~:smeer) cn Zijd.elwllilrd ('Cithoom). Voor het 

zakel1jk vcrkecr zijn de reistijden onderzocht van 

e;'n :"Ii1nr Ltrecht en Hjlversurr'. vanuit het v"i!i:1g

comp1ex (Aalsme0r) en het industr.icecrrein 

C:thoorn. Ten s10ttc is ge~eken noor de CO!1Ct:r

r~ntieposjtic van het opcnbanr ver\,oet ten 

opzichtc V,ln Q!2 ,luto ~!~ vcr\'o~rrniddQl. Dcze 

positi~" 1vvordt uitgcdrukt i:1 de VF-fnctot, de 

verhoud~ng tussen d\.~ rcistijd van ocid<::' vervoer

middden. Als ce facto:' tusscn 0 en 1.0 tig: is de 

n:lstijd per op(,.~nbnilr \.'l'rvoer korter dJn per Juto. 

Bii een VF-f;:tctor vun 1 .0 is er geen verschilin 

iebtijd tusscn n('t openba;;1r vet'vocl' en ce (luto. 
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[n he~ T""'cede Structl.:urscherrte:) V<.~rkccr t:n 

VCf\,(){.'l"', ceel d t vvordt V()o:' 20 !O g~strcefci r.~ar 

cen VF·f<lCh'Yr' VJn l.5, cat \.\'i~ ze~g~r: 00 rC'istjjd 

per openb(1'-1f vervoer rrt.:1~ n"'~axi:n"1~1: andc2:holf 

~cC'r r~n~('r duren dar. pc.:r ~uto. 

Bmg of aquadlfct 

Op o;':1sis von avonds?i~suurg~gevens is onder

%ocht of de c4lpaciteit v~n (.~\n J;.1n tc leggen bru; 

of aqcaduct ov(~r net Amstt.'!-DrcchtkJ:rl(1(li op net 

on1Icldi;lgstr~1('e voIdocndc is on1 de verkee~·t-i-

intcnsite:t 01' te vilngen. 

7.2 Beschrijving van de effecten 

Voor de \'~rgcli.jki~'1g :l..ls:-;cn !1et nuia17crnatief e:1 
de ornlcjdingsv~riZlnte;'1 vvordt gcbruik ge:n~akt 

V(ln dL' vo;gcndc indcling: ?langcbied en stt.:die

g('bied. 
E(~t piangcbieL-: wordt omsJotcn door de 

volgt!nde, onderzochte trace~ van de ;\2()~: 
V~i1~1f de ZVv'~rtevv('g (r\alsmccr) vi~ 
Cithoorn en :v1ijcrccht tot aarl Vinkcvcer'. 

CO~lde tracl;') (wcgvak 1 tot en met 9). 
Dc Legrncerdijk tot ~i1~ net ~cgin V(1:1 de 

ofniciding (we~\,(1k !O). 
Dc C1oge;]jke trucc:s V(1TI de o;J:~1(';di;1g 
(\o\-'cgva k 11 tot en met 13). 

/\tbecld :ng 7.1 geeft ecn overzicht \'<1:1 de 
\'crschil iencc \.\'e~\'CJkken. 

rict verkecrsprognosenl0del hceft c1is s~udic
gebicd de..' regio's E~arler:1, Ijmond, :\mstercarn, 
Cooi- en Vechtstreck en het westdijke dee: \'Ml 

de provincie Ltrecht. Teneindc ir~zicht te vcr· 

krijg{\r1 jn de vraag 'N(;~t de uitv\"is~cling is tussen 

net plal)- en studicgeb:~~d, zij:1 3 screenlines - nc~ 

buitcn hl2t ?i(1r~g~bicd - r.adcr 0nderzochl" tc 

vvetcn: de brug b1j J'\als:'r.ccr, de Zi,idcl\l\'cg riC:l

ting Am:o;te]vcel1 (<Jan de noordzijdc VJn bet 
omlcidings(lltcrnaticf) en Vinkcvee~1-A2. De 

resultate!1 \i\'orden bcspfoken i:1 pa:agraaf 7.-+. 

H('~ g;"os V(H1 de \'<~rkccrsgegcve·!"1s hecft bL"trek
King op het plangcbied. D(1~r \\'aar spr<1kc is van 
gcgcvens of conc~usies voar net st~ld icgcbicd z(:d 
dat apart vermdd worden, 

De effcctcn van net nulaltcrnatie; zljn :n feit<., 
gclijk \1"n de autonon1.C ont\vikkcling zoals 

bc:-;chreven in hoofd:-;tuk 4. Tc, vcrgelijking met 

de on11eidingsvZlriC1n~cn \A/orden de cffcctcn hie'r 

:1og1n<1al:; gepresenteerd. 
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Afoeelding 7. f 

.' 
", 

.' 
.' 

7.2.1 l"ulalternatief - SVV-II-scenario 
Over het algemeen is er bij het nulaltematief 
duidelijk sprake va:; een zwaar overbelaste 
situCltie. De gemiddelde etmaalintensiteit 

(uitgedrukt in motorvoertuigen, mvt.) 01' een 
werkdag op de N201 in 2010 zal ten opzichtc van 
de huidige situatie (1993) met 23'Yo toenemen. 
Dc rdaticf kleinste groei vindt plClats 01' de weg
vakkcn Legmeerdijk-\ioorddammerweg en 
Zijdelweg-Van Ghentlaan (15'X,; +3150 mvt.); de 
sterkste groei op het wegvak \ioorddammerweg
ZijdeJweg (48%; +9150 mvt.). Op afbeelding 7.2 
wordt per wegvak zowel de wijziging in absolute 
etmaaJintensiteit weergegeven clis een index van 
het nulalternatief ten opzichte van de huidige 
situatie. 

Gemiddeld neemt de intensiteit in de avondspits 

tussen 1987 en 2010 toe met 52% voor de 
(drukste) west-oostrichting en met 16% voor de 
oost-westrichting. L"it de analyse van de 
kruispuntbelasting blijkt dat - met uitzondering 
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Uithoorn 
13 

8 

Mijdrecht 

van de kruising Hoofdweg/ Enschcd6wt'g - de 
maatgevende conflictbclasting van de overige 
5 onderzochte kruispunten wordt overscbrcden. 
De analyse V<ln de wegvakbelasting wijst uit dat 
6 van de 7 onderzochtc wegvakken een tekort 
aan c<lpaciteit zullen hebben om de spits
intensiteiten op te vangen. Uitzondering hicrop 
vormt het wegvak Zwarteweg (Aalsmeer)
Lcgmeerdijk. 
Dc ;lutoreistijd vanuit Aalsmcer en L"ithoorn na<lr 
Hilversum zal in de avondspitsuur in 2010 ver
dubbelen (circa 35 minuten extra). ?\:aar Ctrecht 
neemt de reistijd toe met 80% (= circCl 35 minuten 
extra). Voor de oost-westrichting geJdt dat de 
Clutoreistijcl in de avondspits ongevcer gelijk 
blijft voor aJlc onderz()chte rel<lties ten opzichte 
van 1987. 
Mede vanwege de verbeterdc openbaar-vervoer
conclities (onder andere zi jtak Zuid-Tangent) 
neemt de reistijd van het openbaar vervoer in de 
avondspits af nnar zoweJ Hilversum als naClr 
Ctrecht: rcspectievelijk 18'X, (= 12 minuten 
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AfllC'C!djng 7.2 Toe-Iafname etmaalintensiteiten (index e n absoluut) bij vergelijking nulaJternaticf 20 10 met 

huidige situatie (1993), SVV·lI,scenario, index: 1993 = 100 

" 
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/ .. 
./ .... : 

.' 

" 
.-'/ 

.-, .-= ...... 
'27 

Afoee/d:ftg 7.3 Toe.Jdname etma.alintensiteitcn (index en absoluut) bij vergclijking "ulaltcr nacief 20 I 0 met 

huidige situatie (1993),INVERNO'scenario, index: 1993 = 100 
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n1inder) en i5 f
/{) (= 12 mtnutcn mindcr), In de 

oost-westrichting bedr'1agt de rcisti jdwinst ] 3% 
(vanuit FElverStt~ circa 1'; minutcn en vanuit 
L"trecht circa 11 r.1.inuten). 

Dc vcrhouding tussen cc reistijd ?(~r auto en met 

het openbaar vervoc~ (YF-factor) voo:- de west
o()strichting in de <lvondspits V<llt c!uidelijk uit i:l 
het voordecl van h('t openbaar vervncr. Dit hceft 
echter zow(,1 te r.1.aken met de ver~icchtcring van 
de reistijd per Juto als met de vcrDetcring van de 
reisti;d per Op('nbilM vcrvoer. Voor de oost
westrichting is de vcrhouding minder in net 
voordcel Viln het O?enbilClr vcryoer. 

7.2.2 Nulaltematief - INVERNO-scenario 

Dc nutonome ontwikkeling volger:s net 
I::\VERl':O-scen<lfio geeft eenzclfdc bee!d als net 
SVV-lld-scenario. Door het strengcre bdeids
?akket zijn de verKeersinWnsiteitcn echter lager. 
De gcmidde:d(, etmaalintcnsitcit o? de \:20-:' in 

2010 za: ten olnichte van de hLlidigc situatie 
(1993) met :0'1" tocnemcn. De relaticf kieinste 
~roci vindt pla<1ts op de wegvakken 
Lqimeerdijk-'\;oorddammerweg en Zijde:wcg
Van Ghent1()~n (3 IX); +550 mvt.); de stcrkste groci 

op hct wegv<:lk \:oorddammcrweg-Zijdelweg 
(31 'X,; +6050 mvt.). O? de Legmeerdijk richting 
veiling is syrake van een afna~~C' van het aC1ntzd 
mo~orvoertuigcn met 5';';, (-1000 mvt.). 

Op ilfbeeiding 7.3 wordt per wegvak zowel de 
vvijziging in ab~oh.!tc ctmaalintcn~~te!t vvecr

gcgeven als een index V;:1n het n~lGltern(ltiC'f ten 
0pzlchtc van de hu~dige si~uatie V\'ccrgege\"en. 

Ondanks de gcr:ngere toena:nc ycrgcieken met 
het SVV-[ld-sce:1ario blijft de verkeerss:tuatie 
overbe!ast. Gemiddeld ncemt de intensiteit in de 
<lYondspits tussen 1987 en 2010 op de drukste 
richting (west-oost) toe met 40'X .. In de oost
vvcstrich~ing neemt dezc cvenV\"cl af, zij hct rnet 

slcchts 21}~). De maatgc\'cnde confEctbclasting 
voor kruispuntc:1 wordt - met uit-zondering v<,n 
de krL!isi~1gcn Legmcerdijk en Hoofd\\1Cg/ 
Enschcccwcg - ove~schrcden voor'" krui~
punten. Lit de analyse van de wegvakbdastin~ 
bEjkt ciat ook bij Q;t scenario op vrijwd aBc 
wegvakken cen tckort Clan C,~p(1c:tcit Zed ocstaan. 
L"ttzondering hierop vormt het wegvak 
Zwarteweg (Aalsmeer)- Legmcerdijk. 

Vergdeken met 1987 z,11 de <lutorcistijd voor de 

drukste richting (west-oost) in de C1vondspits 
tocncmen met 60 ;, 70%. Voor de oost-west-
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richting blijft de autorci~tijd gclijk voor nEt' 
onderzochtc relatics geE;». 

Over de reistijd per openb;);Jr vcrvocr en dt' ver
houding rcistijd auto-opcnbacr v(~rv()cr 

(VF-factor) volgens het J:\iVER\:O-scenario 
bestaat op dit moment gcen l:lfo:-mat!c. VanV\!ege 

dC' vcrbetcrdt~ o?cnbaar-vc:-voercondlties 

(onder Clndere Zijt(lK Zuic-Tnngent en net ()vcrige 
flankerend belcid) mag vcroncicrstcld worden 

dat de reistijd per openbaar vervoer nog meer 
vcrbetert. Daar st<lat tegenover da~ de rcistijd per 
aU~(l .iets beter is vol gens cit scenario. Bijgevolg 
Z~l dc:~ vcrhouding tusscn C'1:.1to en opcnbaar 
vcrvocr nict per se sterk in het voordcei van hct 
openbaar YefVOe[ uitvaEcn. 

7.2.3 Omleidingsaltematief, algemene 
effecten 

Op de ·oudc' \:201 is in de <:lvondspits sprake van 
een Clfnnrnc van net vcrkeer n1ct circu 4tJ<};) ten 

Opzic}1te v('In de sltuatie zond('; o~11eidi~g i~ 
201(1. l)(~ gcnliddelcc ctmZ!();intcnsiteit O? hct 

'oudc trace' zit da~rmC'(' i;1 de buurt vall net 
niveau van 1984. 
Lit de gctota lisecrde etmaalintensiteiten op 
screenH:1c~;' blljkt d,~t or rnet orrdeiding gjobaa~ 
20'~;;) r.lccr verkecr 1:1 net p!Zlngebicd aanwezig is 
dan I.onder omlciding ongeacht hct door
g('rcke~dc scct1nrio (zie tnbel 7.J C~ 7.2). 

D~arn1ee is ec:,. indiciltk\ gc'gcvcn \-',1n de 

verkeersaantrekkC'nde wcrkl:1g V'1.n r.et 
()mleidi ngs~lternati(lf te:1 opzich~(' van het 
nu:-al ternaticf. 
De verkeerseffecten tussen de omlcidings
vnrZGl!"1tcn zijn gering. Dc' bcscnrcvcn effecteD van 
net oD1.1eicingsl::)ltcrn()ticf golden in pr:ncipc voor 
a.lll' v<:lrianten; in de ene varizmt is het effect 
echter groter dan in de (1nccn.' vnri~nt. 

GJobnzd kan echtcr gczcgd \A/ordcn oa: b:j 
om~eiding~vnrl~nt C/O rcl(l~icf i('t~ ;necr verkcer 
gcbn.:ik maak: van de om:ciding~"vegvakkcn 
C(l!1 bi; (~e ar:dcrc 2 o!"!1~eicing~va.riZlntcn. D~ 

gernidde;dc etmttaEntcns:tcit op hct 'o:.~de trace' 

van de :\"201 (door \;i~hoorn en Viijd:-ecnt) is 

~) .... ~ ... ·t(,)t~~i;~(.·\..·:,dl' l.·tm,1(1:i~tc..~ns::...·:t \'00:- ;'l't :~u~,1hcr::~1til".·:· 

is ~C~"I"sl'l~rd ~l~) dc..· (.'tm.)(l ii n t(':~:-oi ~L.': tl'r'\ \'('l)f de 
w(,,:';::\'3kk\..'r~ :,2,3,5,7,}o: en 10. V~)or d ... · 0:'11;1.~id;n:.:;:-;
\':lTl,lntl.'n i:-o dit ver:.:;e;""~I".:n n.h.'~ \,.'l.':"l :-,;\,.,to~,llbt..'\..·:-dl.\ \'tm.l~11-

:nt\~n~itvit ('If' <.:iczt..'ifJc.' w ... ~g\' .. \k;";'(".'n, .1.1n~l·\'~dd :'l1 ... ·t l!(,' 
... ~t ma.1rir~ten~iteiten \',In de oVl'rl.'(,~n:.z():-:'\~ti~e \\"c..·~\',)kkl'11 
1;1 ;2. !4 l'n :5 op l:l·lmll ... ·idin;.;. 



Tabel7.1 SVV-Il-scenario 

Getotcliseerde Etmaalintensiteiten op screen lines 

AbsohlUt 

Index 

:'Iiulaltematicf 

2010 

178.900 

100 

N201 met 

Omleiding A 

211.:00 

:18 

N201 met N201 met 

Omleiding B Omleiding C/D 

213.400 213.800 

120 

Tobel 7.2 INVERNO-scenario 

Getotaliseerde Etmaalintensiteiten op screenlines 

AbsoJuu! 

rodex 

Tabel7.3 SVV-II 

160.300 

100 

190,100 

119 

192.200 

120 

]92.100 

12(J 

Vergelijking tussen 'oudc' trace zander en met omleiding ap basis van 

gemiddelde etmaalintensiteit op screen lines (wegvak 2 tim 9) 

Absoluut 24.900 13.200 13.237 14.:57 

index lOG 6] 61 37 

Tober 7.4 INVERNO 

Verge/ijking tussen 'oude' trace zander en met omleiding op basis van 

gemiddelde etmaalintensiteit op screenlines (wegvak 2 tim 9) 

AbsoJuut 

Index 

22.329 

100 
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13586 13.71~ 12.S00 

61 61 37 

rclatjcf hct kleinst bij omleidingsvariant C/D 
(43':;', minder verkeer tcgenover 39':1" minder 
verkecr bij omleidingsvarianten A en B) 
(zie tabcl 7.3 en tabel 7.4). 
De verschillcn in verkeerseffect tussen de 
2 onderzochte belcidsscenario's, SYY-lI en 
I:\YER\;O zjjn evcneens bepcrkt. Dc verkecrs
effecten komen in bei.de scenario's op dezelfde 
wijze tot uitdrukking met als enigc verschil dat 
de absolute verkeersstromen bij het U\YERl\:O
scenario gcmiddeld 10-15% lager zijn. 

7.2.4 Verkeerseffecten van de omleidings-
varianten 

De bcspreking van de verkeersdfccten van de 
om.ieidingsv<lrianten vindt ook plaats aan de 
hand van de 3 invalshoeken: vcrkeersbelasting, 
verkeersafwikkeJing en reistijden. Steeds is 
vergcleken met het nulaltematicf, dat is de 
situatie in 2010 zander omleiding. Bij deze 
bespreking van de vcrkeerseffecten van de 
omleidingsvarianten wordt uitgegaan van het 
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SYY-ll-scenario. DaaT waar essenticle verschil1en 
in verkeerseffect zijn tussen beide scenario's zal 
het Ii\YER\:O-scenario ook worden besprokcn. 

7.2.4.1 Verkeersbelasting 
Bij de bespreking V<1n de verkcersbclasting'" 
wordt per kruising ingegam1 op: 

net doorgaande verkeer in oostelijkc 
richting (drukste richting); 

de wijziging in etmaalintensitei~ van 
het betreffende wegvak; 
de wijziging in avondspitsintensiteit in 

oostciijke richting; 
het a~s1aande vcrkeer aan de nooro
en / of zuidzijdc van de kruising. 

De genocmcie aantallen bc:rcffen motorvoertuigen 
mvt. Op de afbecldingen 7.4 tot en met 7.9 

worden de wijzigingen in etmaalintcnsitciten V<1n 

de omleidingsvariantcn weergegeven ten 
opzichtc van het nulillterm1tief. 
In hct Bijlagerapport, deel Yerkeer en Yen'oer, 
paragraaf 13, worden de gevolgcn wC'c:.-gegevcn 
van de omleidingsvarianten voor h(·t 'o~de trace' 
in de avondspits. 

:\:201/Legmeerdijk 

Doorgaand verkee: 
per ctl11.ani: vanwege de om:eiding is er 
sprakc van ecn £lbsolute afname van 
het verkeer tusser. de Legmecrdijk en 
de i\oorddammerweg bij variant r\ 
van 8.600 mvt, variant B Villi 8.900 
mvt en variant C/O van :0.500 mvt. 
in de 11(l()ildspit:::: bij het nulalternaticf 
stromen cr :.500 mvt uit dczc kruising 
nilM het oosten richting 
i\oorddammerweg. Bij variant A is dit 
dgcnomen tot 900 mvt (-40%), bij 
variilnt B tot 875 mvt (-42%) en bij 
variant C/D tot 775 mvt (-48%). 

Glooaai stroomt cr dus 40'Yc, minder vcr
keer uit dcze kn:ising naar het oosten toe. 
Afslaand verkeer 

l1o()rd:ijdc: er is sprai<e van ('en vcr
dubbeiing van het vcrkeer O? de 
Lcgmecrdijk in de richting van de 
omleiciing. Bij het r.ul(JJten~Jtief is er 
sprakc van 5.50 mvt; bij variant A 

:-" De h~)$i:-;:,,;I'~I..'V\"':'\S vo()r ~:h : zl..· b(~Spn.'kir:g zijn tl' vindcn in 
hl't B!jlat!('r'''P?ort, Deei Vl~rkl~l'r en Vf.;'fV(l(-'r, p.!r~\g.ra.lf :0 
en 1:. 
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neemt dit toe tot 1.100 mv~, bij variant 
Book tot 1.100 mvt en bij variant C/D 
tot 1.225 mvt. Dit worcit vooral veroor
zaakt door de forse tocname van het 
verke(;~r uit de richting Aalsmeer aat 
afslaot richting omleiding (van 200 
mvt naar 700-825 mvt). Voorheen ging 
men rcchtdoor ricn ting Citnoorn, nu 
kiest men voor de omlciding. Tevens is 
er een afname van het veilingverkeer 
uit het noorden dat afslaat richting 
Uithoom. Gok dit verkeer kiest nu 
voor de om!eiding. 
Verkccr vc:n/nac:r de veiling, verkcer 
van cn naar het industrieterrein 
Cithoorn-::\'oord en Mijdrccht v.v. gac:t 
vi<1 de omlciding en niet meer via de 
'oudc' N201. 
:!lid:ij dc: er ontstaat extra verkeer op 
de Legmcerdijk ten zuiden van de 
\:201 in de richting Kudelstaart. Dc 
totaic uitstroom naar het zuiden is bij 
net nulaltcr:l<1 tid : .175 mvt en bij de 
3 variantcll 1.250 mvt. Dc tocnamc 
wordt veroorz,lilkt door hct dOOT
gaande verkeer uit noordd:jke richting 
naar het widen. Het betrcft onder 
andere verkeer dat v66r de situat:e 
met de onlleiding gebruik maak!e van 
de :\:oorddammerweg en de Poeiweg. 

l'.:201/i\ oorddammerweg 

Doorga.::nd verkee; 
per el1l1C/17!: er is sprake van een <10S0-
lute afname van het verkeer tussen de 
~oorddammer- en Zijdelweg bij 
variant A vc:n 10.200 mvt, bij variant B 

van] 1.000 rnvt en bij variant C/O van 
13.100 mvt. 
in de avoJ1dspits: bij het nulalte:-n<ltief 
stromen er 1.600 mvt uit deze kruising 
richting ZijdeJweg. Bij variant A is dit 
afgenomcn tot 950 mvt (-41 'Yo), bij 
var:ant B tot 900 mvt (-44%) en bij 
varia:\t C/D tot 750 r.1vt (-53%). 

AfslaJnd verkeer 
floordzijde: de verkeersstroom uit 
westeli jke richting die bij de 
:\:oorddammcrweg naar het noorden 
afslaat neemt af. Bij het nuJalternatief 
slaan 100 mvt naa:- het noordcn af, bij 
de 3 varianten is cat gedaald tot 
25 mvt. Het vcrkeer kiest vom de 
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Legmecrdijk er. eus voor een meer 
weste1ijk gelegen ro:.:tc (zie ook bi; 
::\'201 / Legmeerdijk, afslaand verkeer, 
noorctz:jde). 
De verkeersstroom die uit noordelijke 
richting de kruising :\:oorddammerweg 
nadert en TIi1ar het oosten afslaat 
richting L'ithoorn neemt eveneens af. 
Bij het nulalterni1ticf zijn dit nog 
125 mvt. Bij variant A is dit gedaald tot 
50 mvt, bij variant B tot 25 mvt en bij 
variant C/D tot 50 mvt. 
:.uid:.ijdc: geen bij7.0nderheden. 
Het verkeer ricnting Lithoorn en 
Mijdrecht kicst voor dc omlciding. 

N201/Zijdclweg 

Doorgaand verKCt'f 
per <.!ill/aal: cr is sprakc van een abso
lute afname van het verkeer tussen de 
Zijdelweg en de Van Ghentlaan bij 
variant A van 11.000 mvt, bij variant B 
van 12.300 mvt en bij variant C/D van 
14.200 mvt. 
iii de avondspits: bij net nulalternaticf 
stromen er 1.525 mvt nit dcze kruising 
richting Thamerlaa:1. Bij variant A is 
dit afgenomen tot 825 mvt (-46%), bij 
vc:riant B tot 750 mvt (-5PIc,) en bij 
vilTiJnt C/D tot 600 mvt (-61 %). 

Afsl<1and verkeer 
Iword:.ijdt': de totale verkeersstroor.1 op 
de Zijdelwcg (tussen het 'oude trJcc' 
en de omleiding) neemt af. Bij het 
nu laltcmatief zijn dit 1.525 mvt. 8ij 
vilriant A is dit gedaaJd tot 1.100 mvt, 
bij vJriant B tot 1.050 mvt en bij variant 
C/D 1.025 mv:. Het verkeer van en 
mar Cithoorn gaat nu via de omlei
ding in plaats van via de oude \:201. 
:.uidzijde: geen bijzonderheden. 

:'\:201/Thamerlaan 

Doorgaand verkee: 
per etmaai: er is sprake van cen abso
lute afname van net verkeer tussen de 
Van GhentJaan en Amstelnoek bij 
variant A van 10,800 mvt, bij variant B 
van 9.500 mvt en bij variant C/D van 
11.100 nlVt. 

in de aVOIldspits: bij het nuJalternatief 
stromen er 1.900 mvt nit deze kruising 
richting Irenebrug en Amstelhoek. Bij 
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variant A is dit afgcnomcn tot 1.100 
mvt (-42';',), bij variant B tot 1.125 mvt 
(-41 %) en bi) va:-iant C/D tot 975 mvt 
(-49'::;,). 
Bij het nulaJtcrna~jef voIgt her verkecr 
voor de r:chting Mijdrccht <oil.' ~201. 
Bij de vnrianten kiest n1cn vanwcge de 
aansiuiting bij ht!t industrieterrein 
Uithoorn-I\"oord voor de omlciding. 

Afslaand verkeer 
noordzijd(': geen bijzonderhcden. 
zuidzijdc: het verkeer d,lt uit oostcliji<e 
riehting komt en na<lf net zuidcn 
afslaat na()r de Laon van \I1cerwijk 
nerrnt toc. Eij het nulaltcrnatief slaCln 

150 '!1ivt af, bij v(1riant /\ gaat het om 
175 mvt en bij de varianten B en C/D 
betreft het 250 mvt. Dit is het gevolg 
van ('en omslDg vnn net verkeer v<1nu!t 

zowci net industricterrein Ci~hoorn'" 
'\:oore a 1.:; de Zijdclweg naar omgcving 
Thamerlaan en Meerwijk. In de ·oude' 
situ(:ltic ging cat eerst via Citnoorn 
(binnendoor). Vanwege het omleidings
alte:nilticf wordt er gCKozen voor de 
omlclding, vervoIgcns de afsiag 
Micdenweg in de riehting van de 
,\:201 en men vervolgt de route v:a de 
'oude· ,\:201. 

[>,;201/ Amstelho('k 

Ooorgaand verkeer 
pcr ctnlaaI: cr is sprC1ke vJ.n ('en abso
lute afname VJn hct vcrkccr tussen 
Amstelhock en de :v1iddenweg bij 
variant A van 9.700 cwt, bij variant B 

van 8.400 mvt en bij variant C/D van 
8.900 mvt. Tussen de :v1iddenwcg en 
Hoflimd is spr<lke van een <::bsoh.:te 
afna:1le v<::n het verkeer bij v<Jriant A 
van 8.'100 mvt en bi] de varianten B en 
C/O van 7.900 mvt. 
in de IIz'ol1dspit:::: bij het :1U!alternaticf 
stromcn er 1.575 mvt uit dcze kruising 
richting Hofland (Mijdrecnt). Bij 
variant A is dit afgenomen tot 825 mvt 
(-48')io), bij variant B ~ot 850 mvt (-46'}(,) 
en bij \·ariant C/O tot 750 mvt (-52'1.,). 
Mede va':1wege de omsiag oil de 
Zijdelweg en het incustrietcrrein 
Citho()rn-~oo.rd en de gekozen weg 
·buiter.om' via de omleiding en de 
Midcicnvveg is er een bepcrktc dnHng 
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van hct aantaJ mvt dat richting 
Tharnerlaan doorgaat. Brj he! nu1-
altematicf zijn er 625 mvt die 
- komend uit het oosten - doorgaim 
r1<1ar hpt \vestcn richting Tha.mcrlaan l 

bij variant A betreft dit 425 mvt, oij 
V(1riZlnt B betrcft net 525 mvt en 'b~j 

variant C/O betrcft het 55G :nvt. 
Afslaand verkeer 

noord:ijdc: gee!: bljz()nderhcde~. 
::.uid::.ijdc: geen aijzonderheden. 

[>.;201lHofbnd (:\1ijdrecht) 

Ooorgaand vcrkeer 
pCI" etmaai: er is sprake van een abso
lute afname \'Cln het verkecr tusscn 
Hofland en de .Jans] ui ting met de 
om!eiding aij aOe 3 de var:ilnten von 
9.500 mvt. 
in de rYl'ondspit-s: Bij net nula!ternaticf 

stromcn er 1.325 mvt uit deze kr:.:ising 
r:chting Hoofdweg. Bij variant A, i3 en 
C/O:s dit afgcnon1cn tot 650 mvt 
(-51';;,). Onderweg lliwr de Hoofdwcg 
vindt echter de aansluiting met de 
omleiding ?!aats. 

AfsJaand verkeer 
:'1lid=(jdc: gec:1 bijzo:idcrhcdcn. 

~201/Hoofdweg 

Ooorgaand verkecr 
per etmllai: vanaf de aansluiting met de 
omleicing, woar net om;cidings
verkeer zich vocgt bij net verkeer op 
het 'oude trace', tot aClTI de Hoofdweg 
is sprake van cen absolute toename. Bij 
variant A neemt de etmaalintensiteit 
toe met 3.400 mvt, bij varii.1nt B even
eens met 3.400 mvt en bi; variant C/O 
met 2.600 mvL De etmaali;;tensiteiten 
richti:1g Vinkevecn vallen buiten het 
plangebred. Vanaf de Hoofdweg rieh
ting Vlnkeveen ncnlcn de intensite~tcn 
bij de 3 varianten toe met circa 
2.500 mvt. In paragraaf 7.4 wordt aan
dacht besteed aan de uitwisscling 
tusscn het plangebicd en studiegebied, 
waarondcr de situatic bij Vinkeveen cn 
de A2. 
in de az.'()ndspits: onder\lveg nanr de 
Hoofdweg vindt de aansluiting met de 
omleiding plaats. Bi het nulillternatief 
stromcn er 1.375 mv de kruising 
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Afb«!Gmz 7.4 Absolute toe-/afnzme etmuJintensiteiten bij vergelijking nUlalternatief 20 I 0 met 

omleidingsvariant A, SVV. II·s<:envio 
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Afoeelding 7.6 Absolut.e toe-Jafname etmaalintensiteiten bij vergelijking nulalternatief 20 I 0 met 

omleidingsvariant B. SVV-II-scenario 
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Afbeelding 7.7 Absolute toe-fafname etmaalintensiteit!1:n bij vergelijking nulalternatief20 10 met 

omleidingsvariant B. INVERNO-scenario 
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Afoeelding 7.8 Absolute toe-/afname etmaalintensiteiten bij vel'gelijking nulalternatie:f 20 I 0 met 

omleidingsvariant C of 0 , SVV-II-scenario 
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MER.N28 I Hoofdrapport 
••••••••••••••••••••• 

I 

i. 
I-

+2600 



II 
• • • • • • • 

Hoofdweg binncn, maar bij de 
va:-ianten A en B is dit tocgenomen tot 
-; .650 mvt en bij variant C/O tot 
:.600 mvt. Eii vMiant C/D is de instroom 
vanuit de omleiding op de:w kruising 
Kleiner dan bij de anCl!re 2 variant('n. 
Dit komt omdat er onderweg op de 
om]eiding bij de Middenweg meer 
verkeer afslaat richting 'oucie trace'. 
Vancf de Hoofdweg richting Vinkevecn 
is de spitsintensiteit bij het nuJ
alternatid 1.300 mvt. Bij de varianten 
A en B neemt dit toe tot 1.525 mvt en 
bi] variant C/D tot 1.500 mvt. 

Afslaand verkeer 
noordzijde: geen bijzond('rheden. 
naar het :uiden: gee71 bi j%onderheden. 

7.2.4.2 Verkeersafwikkeling 
Eij de bespreking van de verkeersafwikke:ing" 
wordt ingegaan op: 

de overbe:aste kru:spunten op net 
'oude trace en op de omleiding; 
de overbe;(lste wegv(lk.<en op het 
Joude traccY en op de omleiding. 

Ovcrbelaste kruispunten op het 'oude trace' 

(zie tabcl 7.5 en 7.6) 

Voor 6 kruispunten is d~ kruispuntbelasting 
berckend bij verschillendc !ntensitcitsvari(:lnten 
in net avondspjtsuur 2010. 
3ij de beoo~deling Va:1 Ct' capaciteit Viln cen 
verkeerslichtenregeHng is nl('t name de beJ<1s

ting~graad van belang, h!cronder \\forat vcrst!!an 
het quotient van verkeersaanbod en capaciteit. 
Dc som van de belastingsgraad van de vcrkccrs
richtingcn in de ma<Jtgevcndc conflictgrocp 
vormt de maatgevendc conflictbelasting. Ten 
eince voor de verkeersdeclnemers cnigszins 
aanvaardbare wachttijden te verkrijgcn is als 
norm gcsteid dat de maatgevcnde conflictbclasting 

niet hoger mag zijn dan 0,8. Dilar Wilar uit de 
ecrste berekeningsresui ta ten de m()(ltgevende 
conflictbelasting hoger dan 0,8 is gebleken, heeft 
(!t,,:;TI herb~rekening plaat~gev(JnJen, \I\!'<:!arbij 

capaciteitsverhogende :llaatrcgelen zijn voor
gesteld. Deze n1aatregelen worden h!cr nict ant; 
de orde gesteld, mau sta;;!n vcrmeld in het 
Bijiagerapport, dee: Verkcer en Vcrvoer, para
graaf 9. Voorts is :1agegaan in hoeverre de cilpa-

.. ~ at: b,)sisgcg.t'VL'flS VOllr Jcze b"'~Srn .. 'K::':-; zljn tc vindl':1 ~:1 
h~t Bij~~lg-l~r,)pp~rr:, l)(,(.,.'1 V, . .'rkl'l'r l~n V~:"V()L'r~ pJ(.:lgrJ,l f 9, 
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citcit van de huidige wegvakkcn voldocnde is. 
Met betrekking tot de cap<lciteit van een wegvak 
welke dwnrs door ('en bebm.:wce kom loopt , is 
u:t pwktijkervuring gebleken CM het (lfwikkc
Jingsnive<1u nog acceptabel is bij een uur
intel1si.teit vun circa 1.350 pa('/h. Bij hogen: 
l!1tensitei ten i:; het af\'vikkciingsnivcau nfhan

kelijk van factoren als licht- en weersgestddhcid. 
Bij de berekeningen is uitgegaan V<1n personCI1-

iJuto-equivalenten (pae), waarbij rekening is 
gehouden met het aanded vrachtverkeer. 
Alle conclusies voor de i<ruispuntel1 en weg
vilkken zijn gebaseerd op de avondspitsperiode. 
Clobaal kan worde:1 gesteld dat eventueie capac
itcitsverhogence maatregcJen in de avondspits
pl'riode voor de ochtendspits in gespiegek:'e zin 
gelden. Eerst worden de resultaten \/,1n de 
kruispunten besprokcn voor het SVV-Il-scen<lrio 

en dilarni: V(lor hct J?\VERNO-scenario. 

Kruispuntcn op de omleiding 

Aangezien net bij de kruispunten van de om lci
dingsv():"ianten gaat om nicuwe aanleg en inrich

ting wordt in dit MER uitgegaan van zo optimaa\ 
mogelijk ;ngerichte, ovcrzichtelijke kruispu:--.ten. 
Litg~ngspunt is cat de n1(1()tgevence con.f}ict

belasting :1ict z;;:l worden over::;chreden. 
De k.ruisptll1ten op de om:eiding z:jn da.1rbij 
bijvoorbeeId ook op e:kaar ilfge::;temd via <'en 
'grocne golf'. 

Overbclastc wegvakken op hct 'oude trace 

en op de omlcid ing 

SVV-J[-,;ceI1tlrio 

Tabel 7.7 m(lakt duidelijk dat geen van de alter
naticven en v()rir:.ntcn zonae!" meer cen goedc2' 

verkeersafwikkeling gUZIndeert. 
Capaciteitsvcrhogcnce maatregelen op net 'oude 
tr(lCe' zullen ondanks de omleiding nodig blij\'en. 

Op afoeclding 7.: 0 wordt de verhouding tussen 
de gcmiddelde capaciteit cn de avondspits
intcnsiteiten van de wcgvakkcr. op het 'oude 

trace' vvcc.':-gegcvcn vo()r de ht.::idige situatie, het 
nul~lternnbef 0n de onlleidingsv~rianten vol gens 
hct SVV-lJ-scenuio. 

.. Aa~gczien de on11clcings\vcgvL1kken een niet 
onaam:ienlijk ccc1 van het verKec: van het 'oude 
trCJce' afieidcn ;~ nader gckeken n(:1ar de 
capaciteit/intcnsiteitvcrhouding O? de (nieuwe) 
ornlcidingswegvakkcn, Dl~ situatie Z()u :mmers 



SVV-II-scenario 

Tabe/7.5 Aantal overbelaste kruispunten 'oude trace' - SVV-II 

Nul-

Kruispunt alternatief 

N201-Legmeerdijk 1 

N201-Zijdelweg 1 

N201-Thamerlaan 1 

N201-Amstelhoek 1 

N201-Hofland 1 

N201-Hoofdweg a 

Totaal 5 

INVERNO-scenario 

Overbelaste kruispunten 

Variant Variant 

A B 

1 1 

a a 
1 a 
a a 
a a 
a a 

2 1 

Variant 

C/O 

1 

a 
a 
a 
a 
1 

2 

Tabel 7.6 Aantal overbelaste kruispunten 'oude trace' - INVERNO 

Kruispunt 

N201-Legmeerdijk 

N201-Zijdelweg 

N201-Thamer laan 

N201-Amstelhoek 

N201-Hofland 

N201-Hoofdweg 

Totaal 

• • • • • • • 

Nul-

alternatief 

a 
1 

1 

1 

1 

a 

4 

Overbelaste kruispunten 

Variant Variant 

A B 

1 1 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

1 1 

Toelichting INVERNO-scenario 

Variant 

C/O 

1 

a 
a 
a 
a 
a 

1 

• Nulalternatief 

Me! uitzondering van de kruisingen met de 

Legmeerdijk en de Hoofdweg wordt de norm 

overschreden. Overbelaste kruisingen betref

fen de Zijdelweg, Thamerlaan (noordelijke 

kruispuntpoot), Amstelhoek en Hofland. 
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Toelichting SW-II-scellario 

Nulalternalief 

Met uitzondering van de kruising Hoofdweg 

wordt de norm overschreden en zijn capaci

teitsverhogende maatregelen noodzakelijk, 

opdat de conflictbelasting onder de 0,8 

daalt. De reservecapaciteit bij de Thamerlaan 

en Hofland blijft echter, zelfs bij capaciteits

verhogende aanpassingen, minimaal. 

Variant A 

De norm wordt overschreden bij de noor

delijke kruispuntpoot van de Legmeerdijk 

en bij de westelijke kruispuntpoot van de 

Thamerlaan. 

VariantB 

De norm wordt overschreden bij de noor

delijke kruispuntpoot van de Legmeerdijk. 

Variantao 

De norm wordt overschreden bij de noor

delijke kruispuntpoot van de Legmeerdijk. 

De kruising bij de Hoofdweg heeft geen 

enkele reservecapaciteit meer. 

Variant A 

De norm word! overschreden bij de noor

delijke kruispuntpoot van de Legmeerdijk. 

De capaciteit van de overige kruispunt

profielen is voldoende om het verkeer in 

deze variant te kumlen verwerken. 

Variant B 

De norm wordt overschreden bij de noor

delijke kruispuntpoot van de Legmeerdijk. 

De capaciteit van de overige kruispunt

profielen is voldoende om het verkeer in 

deze variant te kunnen verwerken. 

Variant C/O 

Ook hier wordt de norm bij de noordelijke 

kruispuntpoot van de Legmeerdijk over

schreden en is de capaciteit van de overige 

kruispuntprofielen voldoende om he! ver

keer in deze variant te kunnen verwerken. 
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Tabel7.7 SVV-II-scenario; aantal overbelaste wegvakken 'oude trace' 

Wegvakken N201 2010-NUL Variant A Variant B Variant C/D 

van Zwarteweg naar Legmeerdijk 2 rs. 0 0 0 0 

van Legmeerdijk naar Zijdelweg 1 r.s. 0 0 0 

van Zijdelweg naar Thamerlaan 1 r.s. 0 0 " v 

van T.'1ameriaan naar Amstelhoek 1 r.s. 0 0 0 

van Amsteihoek naar Hofland : r.s. 1 0 0 0 

van Hofland D<lM Hoofdweg 1 r.s. 
, 

1 A 

v<ln Hoofdweg naar A2 1 r.s. 1 1 

Totaal aantal wegvakken 6 2 2 2 

Tobel7.8 Aanbod avondspitsuurintensiteiten (west-oost) in pae op de omleiding 

Intensiteiten in pae 

Wegvakken N201 Capaciteit Variant A Variant B Variant C/D 

van Legmeerdijk naar :"\:oordo<lmmerweg 1 r.S. 

van :"\:oorddammerweg naar Zijdelweg : T.:> . 

van Zijdeiweg naar VerI. A'cams(!" weg ] r.s, 

van VerI. A'camse weg naar Middenweg 1 r.S. 

van :v1iddenweg n«ar Aansluiting ,\;201 ] r.s. 

1.800 

:'SOo 

:.800 

1.680 

1.800 

1.200 

1.200 

1.325 

1.450 

1.175 

1.225 1.375 
• ?.,~ .•• _-::> 1.375 

1.450 1.625 

1.600 1.825 

1.175 1.150 

Tobel7.9 INVERNO-scenario: aantal overbelaste wegvakken 'oude trace' 

Wegvakken N201 2010-NUL Variant A Variant B VariantCfD 

van Zwartcweg naar Legmeerdijk 2 r.s. 

van Legmeerdijk naar Zijdelweg 1 r.s. 

V<ln Zijdelwe<,; naar Thamerlaan 1 r.s. 

van ThameriOlOln naar Amsteihoek 1 r.s. 
van Amstelhoek naar Hofland 1 r.s. 

van Hofl,mo naar Hoofdweg 1 r.s. 

van Hoofdweg richting A2 1 r.s. 

Totaal aantal wegvakken 

kunnen ontstaan dat capaciteitsproblemen van 
de wegvakken op het 'oude trace' opschuiven 
naar de wegvakken op de omleiding. 
De wegvakbelasting op de omleidingswegvakken 
is aileen berekend voor het SVY-Il-scenario. Yoor 
de omleidingswegvakkcn is uitgegaan van cen 
capaciteit van 1.800 pac. Er wordt uitgegaan van 
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0 0 0 0 
1 0 0 0 

0 0 0 

1 0 0 0 

1 0 0 0 

1 

1 

6 2 2 2 

een inrichting van kn.:isingen en afslaande 
rijstroken die een optimale verkeersafwikkeling 
garanderen, Bij de oversteek over het Amstel
Drechtkanaal (tussen de verlengde 
Amsterdamseweg en de Middenweg) is sprake 
van een Kleine capaciteitsbeperking vanwege 
brug of aquaduct. 
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T~bel 7.~ n1aakt d:..:idclijk cat rnet n(ln;,(~ hct vv'eg
vak Verlengde Amsterdamseweg-Middenwcg, 

en dDilrmce de oVC'fsteek over het /\mstci-Drccnt

kanaill, bij variant C/D eilpilciteitsp~obkmcn heeft. 

l)c overige wegvakkcn hcbbc~ geen c(lp~citelts
problemcn. (Zie oOK afbcelding 7.1.2.) 

J\'VERNO-sceuario 

Tilbel 7.9 maakt duidelijk dat - ondank:; de 

gcr:ngere intensitciten vanwege dit bel('ids
scenario - gccn van de altcrr-ic1tiC'vcn en \"a:itlnten 
zonder mecr eC:1 goec<.' vcrkccrsafw~kkeling 
g~r<1ndecrt. 

CzpDcitcitsverhogenoe c'l(l(;~tregeicn op het 'oude 
trace' zdien ondanks de omlciding nodig 

b!ijven. 

Op nfoeclding 7.11 \·vordt de \'erhouding t:.:ssen 

de gemjddelde capacitc:t en de intcnsitcltcn \',-:n 
dl' weg-v2kkcl1 op het "oude trace l \'v('prg~g~vcr: 

V()o;'" de h~id1gC !')it:'l<1tic, he: ~lulu:tcrn(1tjef en de 
omleid;ngs\'(~rianten volgens !-let L\:VER\:O
scenario. 

7.2.4.3 Reistijden 
Eii de besprekin~ \'3n de reistijden : \'(H~ en nanr 

het plangebicc wordt ingegnan op; 
de reistijd per auto; 

de reistijt1 met openonar ve:-voc:-; 

de co:1Ct:rren~;epositie \,Zln het ope;1DilZlr 

ven'oer ten opzichte \'em de auto als 

ver\'oermiddel. 

Voar ecn aantal \\'oon- C!1 werkre;atics is n~der 

!:Jeke~en hocved reistijd de rit ?cr auto kos~. 

Het Prognoscmodd biedt C(' mogelijkheid om de 

reistijd te bepakn nan de hand van de 

verhoucing intensiteitj capaciteit en rijsnelheid. 

:--<narn1ate de intcnsitcit de capacite.it nZlcie:t op 
een wegvak wordt de rijs:leJheid aangepast. 

AkiLts kan inzieht verkrcgen worden i:1 de 

:clatieve re:stijdvcrnnderingen over cen trajcct 
met \vijzigende in:en~iteiten. l)c ~ereken1ngen 
zijn gedaan voor de richting west-oost e:; oost

\,vest 1TH.'t en zonder congestil'. Zie Bijlagerapport, 

ceC'l Verkccr en Vervocr, p<1r<lgraClf 8. 
Bij dczc prescnt<ltie vvorden de gcgcvens 
gcbruikt \'oor de sitU2.tic m(~t congestie, aan
gezien deze zien hct mee~t WCiClrschijr-lijk zill 

D<.' b~'~i~;':;l·g~VI.':::-- zi;:-: k \'irl(.h·:~ :n hi.~~ 13i;: .. l:-;l.'r;~?t)():~. 
0 .. .'1,.'; VI..'rk ... ·I.:r e:l Ve!",,{)("r, ~" .. ~r,;):..::r.:1.,f S. 
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voordocn. 0<..' vcrschi11t'll tu~sen de i1ltcrru1t1evcn 

w(lrde:1 wecrgegeve:1 in minute:;. Ze i1ebben 

eehter indiciltieve, \'Crgclijkende hetekenis. 

l)acnrnaast is een ovC':,zicht gema(1kt van d~ 
ge'incexcerdc reistijdvcrsehiLen tt:ss~~n de <llter

natievcn vv'aarbij }~ct zakel~jk vcrkccr drlcmu~J zo 

ZvV,H1r is mecgewogcn. 

Algemeen kan worden gesteld dnt de omleiding 

~Jcchts e('n gering C'Heet heeft O? de reisti;den in 

vergelijking nlet ('en situatie zander onl1ciding. 

Em:rzijds ZOigt de omieioing op de trajecten in 

het plcmgebied vnor mincler con gestic en korten' 
ft'istijden. Anderzijds hecft de omiciding in het 

s';llciegebicd een verkeerS<lantrekkcnde werking, 

'''''aardoof de congestic op het ~rajcct tussen dc' 
ili;n:; luiting bij Ylijdreeht ~'n de A2 tocneemt. De 

rei~tijdwinst Vim de omlciding wordt hierdnor 

deels tC;1tet gedtla:1. 

De rcistijd per .mt() 

:n ti!bcl 7.10 worden de n::is:ijdC'!1 l1ailf 

HilverSllm en Ctrccht V~!1U;t l\()~Sn;ecr en 
Cithoo!"!1 en V.V. \\'ccrgcge,"cn ,'oor net 'v\'o()n- en 

zakelijk vcrkeer. 

Cit de tilbl'l blijKt dil~ de reistijd \'()Ig-ens net 
SVV-ll-seenario bij dl' omleidingsvarianten in de 

west-oostrichting 2 tot 7 ::ninuten beneden die 

van he~ !1ulaHcrn(l~ief Egt. Voor de oost-\vcst

richting gaat hct om cen reistjjdvvi:1~t van 
: tot 5 minuten. Voor beice richtingen dus ee:1 

zccr beperkte reistijc\,\'inst. 

B:j i1et l:'\VER;\;O-see:1a:-io iigt het nict vee: 

a~dcTs. Dc rcistijdv./lnst is I11cr voot' de vvcst
oostriehting tussen de 2 en 7 minuteD en voo:- cc 
O()st-\ves~richting tussen de 1 en ~ n·dnutcn. 

In tabel 7.11 zijn ce feistijden ge"indexeerd weer

gcgt'vcn. Tevens zjjn Jan de z~kc1ijke relatics 

:neer g0\vicht toegekend. De reistijd\vinst v(jn de 
o::nleidjng~varianten ten opzichtc Viln he~ nul
alterniltief vo:gens :let SVV-lT-sccn<:r:o is 5-7%. 

Volgens hct 1:\VER\:O-sc(~:~<lri() is de reistijd
\t\-'inst 7-'11 %). 

De rcistijd met openbaar vctvocr 

Lit t"bc; 7.12 valt ilf te ieiden cat de rc:stijd PL'f 
opcn.ba(l~ vcrvocr tussen de ()mlcidi~1gsvariante;1 
en net nulClltern<1tief ilmper of :iiC't verscniJt. 

Het feit cat er vrijwel g(~en vcrschil tussen de 

omleidingsvariilnten en het nuiillternaticf bestilnt 

op dit ?unt hangt samen met hct gegeven cat de 
zijtnK \'<111 de Zuid-Tangent in net prognose-
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· ~ 
• m robel 7.10 Reistijd auto in minuten (met congestie). SVV-II en INVERNO · ~ 
• Z · ~ SVV-ll-scenano INVERNO-scenario 

• 0 • 
• J::: 

Nul- Variant Variant Variant Nul- Variant Variant Variant 

• 0 Traject heenrichting (w-o) 1987 altematief A B C/D altematiei A B C/D 0 

.~ · ... Q ."0- Woon-werkverkeer ." 0 Hommeer (Aalsmeer) - Hilversum 36 73 69 69 69 57 51 51 52 · ~ • Zijdelwaard (Uithoom) - Hilversum 34 64 62 62 63 54 47 47 49 
• Hommeer (Aalsmeer) - Vtrecht • 40 74 70 70 70 70 62 62 62 

• Zijdelwaa.rd (Uithoorn) - Utrecht 38 73 66 66 67 65 60 60 60 
• • • Zakelijk verkeer 

Veiling (Aalsmeer) - Hil,versum 35 69 67 67 67 57 48 48 51 
Industrieterrein UithooI'n - Hilversum 31 63 61 61 61 50 44 44 45 

Veiling (Aalsmeer) - Utrecht 39 75 69 69 69 69 61 61 61 
Industriete.rrein Uithoom - Utrecht 35 66 63 63 64 60 57 57 57 

Trajeclterugrichting (o-w) 

Woon-werkverkeer 

Hilve.rsum - Hommeer (Aalsmeer) 32 34 33 33 33 33 31 31 32 
Hilversum - ZijdellA",a.rd (Uithoorn) 31 32 29 29 30 31 28 28 28 
Utrecht - Hommeer (Aalsmeer) 36 38 36 36 36 36 34 34 35 
Utrecht - Zijdelwaard (Uithoom) 34 35 32 32 32 34 31 31 31 

Za kelij k "Verkeer 

Hilversum - Veiling (AaJsrneer) 31 33 29 29 30 31 28 28 28 
Hilversum - Industriete.rrein Uithoom 27 29 27 27 28 28 26 26 27 
Utrecht - Veiling (Aalsmeer) 35 36 32 32 33 34 31 31 31 
Utrecht - lndustrieterrein Uithoom 31 32 30 30 31 30 29 29 29 



TcbeJ7. Ii 

Hecn· &. terugrichting mel congestie 

Index OIutorejsti jd 

G(':':'ll<::ddd woorwcr:'ccr - Hilvcr:;um 

Gemidd(':c woon\'erkccr· [.:Itl"eh: 

Gcmiddl';d :r..:lkelijk vcrkccr - HHvcrsu:':'l 

Gcmidccld ~kclijk vCTkcoe~ - Hii\'/."Noum 

TOb.l1 gcmiddeld 

:'\ul· V.ui.lnl 

attemalief A 

100 " 100 .3 
100 ... 
100 93 

100 93 

SVV·II·scena rio 

VOl riOlnt VOIrjant 

B C/D 

.5 96 ., .3 
94 " .3 .. 
93 " 

Tcbel7.12 Reistijd OV in Minuten (m et c:ongestie). SVV_U 

:\u.l-

W est-oost-richli ns 19$7 allctnollief 

Woon-wn-kuukrt'r 

Hom:T1ccr (A.:llsmL ..... r) - Hilve:sum 99 '" Ziide;w~;:ard (t,;ithoom) - HBvcrsllm 99 Sl 

H(I~nml.'Cr (AJis:T1ccr) - L'tre<:h: 7. OS 
ZljddwOl;:ard (t.:itnoom) - L:trL"eht 77 65 

ZQktlijk vrrkur 

Veiling (A."l!smh'r) - HilWflium ,02 54 
l:"ldll~lrieterrein L:ithoom" Hilwl"!'um .7 7S 
Vdling (A;:alsmccr) - t.:trt.'Ch: 79 6S 
incuSlrict('ff('in Liithoom " Utrt.'Ch: 71 59 

Oost-west-richti n S 

Woon-wcr!.··l't, kur 

Hi:."crsl.::':'l - Homml."Cr (A;llsmccr) 93 85 
H:ivcrsum - Zijde]w;:;:arC (L"i:hoom) 99 " l:trccht - HommL ..... r (Aillsmccr) ,. OS 
Utrl.'Cht - Z:jdc1w;l;lrd (L"itnoorn) 76 ~; 

Zakelijk vukfcr 

Hil\'(,r'Sl,Im · Veilir.g (I\;llsmccr) 101 S; 

Hil."eTSum" ir.dus:ri~·t~:"rcin t,;ithoorr. ., ,. 
HihWSl,Im - Vciii:'lg (A;:a l':':':'lccr) 79 OS 
Hi!vcrsu:-:"l " !r.dl,l,;tricl~·rrc:n l:ithoom 71 59 
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I:-lVER:\O·scen.lrio 

Xul · VOlri.lnl Var;:!n! V.lriant 

alternalitf A B c/D 

100 90 90 " lCO " .2 " 100 89 8. 92 
:00 " 93 93 

100 91 91 92 

SVV-II-scen:!rio 

V.lri oln! V:!ri:!nt VOIri.ln! 

A • c/D 

.. .. S4 
81 51 51 
OS 6S 68 

65 65 ., 

'" 84 .. 
78 7S " OS 68 OS 

" 59 39 

55 S; &; 

" .. 54 
68 OS 68 

65 65 65 

S; S; 85 ,. 79 ,. 
6S 6S 6S 

59 39 59 
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mode! opgenomen is. AIle onderzochte 
openbaar-vervoerherkomsten, respectievelijk 
openbaar-vervoerbestemrningen rnaken gebruik 
van deze verbinding. 

De concurrentiepositie van het openbaar 

vervoer ten opziehte van de auto ais 

vervoermiddel 

De prognose van de openbaar-vervoerreistijd is 
beperkt tot het SVV-ll-scenario, omdat het 
openbaar-vervoernet behorend bij het 
L'\VER.'';'O-scenario niet in het model is 
ingebouwd. 

In tabel 7.13 wordt de verhouding weergegeven 
tussen de reistijd per auto en die met het 
openbaar vervoer voor de west-oost- en oost
westrichting. Bij vergeiijking van de%€' VF-factor 
tusscn het nulalternatief en de omleidings-

Tobel 7. [3 

West-oost-riehting 

Woon-werk~crkeer 

Hommeer (Aalsmeer) - Hilversum 

Zijdelwaard (liithoorn) - Hilversum 

Hommeer (A<llsmcer) - Utrecht 

Zijdeiwaard (Uithoorn) - Utrecht 

Za.kelijk overkeer 

Veiling (Aalsmeer) - Hilversum 

Industrieterrcin Cithoorn - Hilversum 

Veiling (Aalsmeer) - Utrecht 

Ind ustrieterrein liithoorn - Utrecht 

Oost-west-rich ting 

Woon-werkverkeer 

Hilversum - Hommeer (Aalsmeer) 

Hilversum - Zijdelwaard (Uithoom) 

Ctrecht - Hornmeer (A.C1.1srl'leer) 

Ctrecht - Zijddwaard (Cithoom) 

Zakelijk 

Hilversum - Veiling (Aaismeer) 

Hilversum - lndustrieterrein Uithoorn 

Utrec.ht - Veiling (A<llsmeer) 

Utrecht - Industrieterrein Uithoorn 
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varianten kan opgemerkt worden dat er amre: 
verschilJen bestaan met de omleidingsvarianten. 
WeI vaH op dat de concurrentiepositie voor het 
openbaar vervoer bij de west-oostrichting in de 
avondspits beduidend bcter is dan in de oost
westrichting. (In de ochtendspits is dit precies 
andersom.) Bij de wcst-oostrichting wordt de 
streefwaarde van 1.5 (SVV-Ild) ruim gehaald. 
Voora! de keuze om de auto of het openbaar 
vervoer tc nernen vanuit of naar Utrecht 
(in respectievelijk de ochtend- of avondspits) zou 
in het voordeel van net openbaar vervoer 
kunnen uitvallen. Voor het grootste deel heeft dit 
te maken met de versJecntering van de reistijd 
per auto vanwege de toegenomen intensiteiten 
en de daaruit volgende congestieproblemen, met 
name bij de A2. 
Voor de oost-westrichting is de concurrentie
positie van net opcnbaQr vervoer een stuk 

SVV-Il-sccn3rio 

NuJ- Variant Variant Variant 

altcrnatief A B C/D 

1.2 1.2 1.2 1.2 

1.3 1.3 1.3 1.3 

0.9 1.0 1.0 :.0 

0.9 1.0 I.O :.0 

1.2 1.3 1.3 1.3 

i.2 L3 1.3 1.3 

0.9 1.0 .. 0 1.0 

0.9 0.9 0.9 0.9 

2.5 2.6 2.6 2.6 

2.6 2.9 2.9 2.8 

1.8 1.9 1.9 1.9 

1.9 2.0 2.0 2.0 

2.6 2.9 2.9 2.8 

2.7 2.9 2.9 2.8 

1.9 2.1 2.1 2.1 

:.8 2.0 2.0 1.9 



slcchter: geen enkele vervoersrelatic haalt de 
strecfwaarde. 

Of schoon er geen indicatie is van de openbaar
vervocrreistijd voor het INVER:-\O-scenario kan 
worden aangenomcn dat, ondanks te verwachten 
verbetcringcn in het openbaar-vervoernet, de 
concurrentiepositie van het opcnbaar vervoer 
verhoudingsgewijs zal verslechteren. Dit komt 
doordat net l~VER:-;O-scenario ieidt tot 
gcringcre verkeersintensitciten. 

7.2.4.4 Bnig versus aquaduct 
Er heeft een nadere analyse plaatsgevonden van 
ae vraag of het verschil uitmaakt of de verb in
ding over net Amstel-Drechtkanaal bij de 
omleidingsvarianten A, B, C, en D wordt uit
gcvoe:d ais (beweegba:e) bn.:g of als aquaduct. 

Hct verkcerskundig effect is benaderd door cers: 
de capaciteitsbeperkencc factor van ecn beweeg
bare brug vast te stellen. Vervolgens is de capil
citeit nn een aquaduct vastgesteld. Daarna is het 
aanbod avondspitsuur op het betrcffende wcgvak 
volgens het SVV-U- en het I\.'VER:'\O-scenario 
geanalyscerd. Tenslottc yond er een confront1ltic 
pl1lats t;;ssen cilp1lcitcit en aanbod (!ntensiteit). 
Zie voor de wijzc Viln berekenen het Bijlage
rapport, dee! Vcrkeer cn Vervocr, paragraaf 6. 

Er is uitgegZlan van een uitvoering met 
2xl-rijstrook. 
Dc capacitcit van het aquad;;ct is bepaald 
01' 1.400 r.1Vt/U;;L 
De capaciteit van ecn beweegbare brug is 
bepaaid op 1.325 mvt/uur (capadeits
beperkcnde factor va.::1 0,94). 

In tabel 7.14 wordt een overzicht gegeven van 
~ct aanbod motorvocrtuigen in net avondspits-

Taber 7.! 4 Aanbod avondspitsuur in mvt op de omleidingsvarianten ter 

hoogte van de Amstel. yo/gens het SVV-II- en INVERNO-scenario 

SVV I !,\VER!,\ 0 

riehting West riehting Oost 'dehting West dehting Oost 

Variant A 350 1.175 275 1.100 

Variant B 400 1.300 ~"}-
,~_;J :.200 

Variant C/D 4-" ;J" 1.475 350 1.350 
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uur voor de west-oost- en oost-westrichting bij 
het SVV-rI- en het [;\;VER:\'O-scenario. 

Conclusie 

Slechts in variant C/D dient zich meer verkeer 
aan (1.475) dan verwerkt kan worden. 
Bij het SW-ll-scenario wo:dt zowel de capaciteit 
van een beweegbare brug als van een aquaduct 
overschreden, bij het [:,\VER\.'O-scenario aHeen 
die van eel'. beweegbare brug. 
Aangetekend zij dat het hier gaat om een fictieve 
situatie waarbij het verkeer slechts ter hoogte 
van de Ar:1stel eventueel te maken krijgt met 
capaciteitsbeperkingen. Op aile andere wegen is 
geen spr<1kc van capaciteitsbeperkingen: er is van 
uitgegaan dat a1 net verkeer wat zich aandient 
ook verwerkt kan worden. 

7.3 Verbetering bestaand trace 

Tn paragraaf 7.2.2 zijn de verkeerskundige 
effecten besch:-even op wegvak- en kru:spunt
niveau. Geoieken is dat de verkeerssituatie in 
2010 zonder omieiciing op vrijwcl aile weg
vakken van het 'oude trace tot problemen lcidt. 
Vrijwcl aUe wegvakken zijn overbc:as~. 
In het Bijlagerapport (dee; Verkecr en Vervoer, 
paragraZlf 9) zijn voor <111e kruisingen en weg
vakken voorstellen gedaa:1 voor capaciteits
vernogende maatregelen. Grofweg komt net erop 
neer dat eC:1 goede verkeersafwikkeling pas 
gereaHsccrd kan wordc:1 ais vrijwel aile weg
vakken en kruisingen aangepast worden. De 
rijstroken tussen de Legmeerdijk en de 
Hoofdweg zouden allen verdubbeld moeten 
worden. Dit betekent dat de leefoaarheid in 
"Cithoorn verder zal verslechtere:1. 

7.4 Verkeerseffecten op het 
studiegebied 

Zoals uit paragraaf 7.2.1 blijk~, [cidt net omlci
dingsilltematief tot vermindering van het 
verkecr op het 'oude trace' door "cit~oorn en 
Ylijdrecht. Tegelijkertijd echter trekt de omleiding 
circa 20% meer verkeer ailn. De vraag rijst dan 
ook weike effecten optreden als we even buiten 
het plangebied kijken. 0r:1 cen inschatting van de 
effecten te verkrijgen zijn de spits:.;urintensiteiten 
voor 3 snedes in het studiegebied geai\alyseerd. 

De brug bij Aalsmee:. Dit punt vormt een 
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beiangrijke toeleidendc weg vanuit het 
westen (/\4). 
Een snede oj) de Zijdelweg ten noorden 
vnn het omleidingsaltematicf. Door deze 
sncde worat inzicht vcrkregcn in de 

toe/afnamt! van wcgverkccr van en nnar 
Amstelveen. 
Het wegvak Vinkcvem-A2. Dit wegvak 
vormt een belangrijke toelcidendc weg 
v<lnuit het oosten (A2). 

Condusies 
t..;it de ana lyse blijkt C<lt - vergeleK(·n met 

het nulalternatief - sprnke is van een 
toename van de verkecrsintensitcit in de 
avondspits op de 3 ondcrzochte screen
lines in net studiegebied: de brug bij 
Aa!smcer, de Zijdelwcg (t(m noorden van 
het omleidingstrace) en net wegvak 
Vinkc"een-A2. 
Dc toenalTiC is brj aBc omleidings
v<1rf,anten relatief gezien her sterkst bij d0 
Zijdclweg zowc] in de richting Cithoom 
ais in de richting Ar:1.stelvecn. Absoluut 
gezien neC:11t de verkeersintensiteit het 
sterkst toe op de Z:jdeiweg in de richting 
Cithoorn (circ<l 250 mvt) en op het 

w('gvak Vjnkeve~'n-A2 in de rich~ing van 
de :\2 (cirC<l 200 mvt). 
J\ls we de vNhouding tusscn cie capa
citeit C~ de intcnslteltcn van de 
bestude(;'rae we:gvakken bekijkcn da:.1 

blijkt dilt er bij net omleidingsalternatief 
capaciteitsproblemcn ontstaan bij de 
Aalsmecrdcrbrug in de richting 
Aalsmeer /Uithoorn bij het SVV-lJ
scenario. De capaci.tcitsproblemcn bij de 
Aalsmeerderbrug riehting Hoofddorp, de 

Zi jcclweg rienting Cithoorn en op het 
wegvak Vinkcvcen-A2 in de ricnting van 
de: A2 worden bij het omleidings
alternatief groter. 
Eij net :~VER~O-secnario ontstaan 
eapaciteits-problcmen bij de Zijdelweg in 
de richting Uthoorn. Ais gevolg van het 
()~Ttlc.id~ngsalternatief \VOrC0n de capn
citeitsp:-obJemen op het wegvuk 
Vinkevecn-A2 in de ~ichting van de A2 
groter. 

Tabel 7.~5 gecft een ovcrzicht van de avondspits
intensitciten gc'presenteerd op de 3 onoer;.:ocht(, 
sncdcs voo: de huidige SitU<1til' (1993) en de 
nltcrnaticvcn en va.riilnten volgcns het 5\'\/-lr- en 

Afbcelding 7.12 Indicatie-index van de extra groei van etmaalintensiteiten bij volledige omleiding ten opzichte 

van een gemiddelde omleidingsvariant bij Uithoorn. SVV-H-scenario 
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Tebel 7.15 

SVY-II I:'\VER.,"O 

Avondspits 2010, 1\ul. Omlciding Omidein;; Om[ciding :'\ul- Omldding Oml('idi~ Omlcieing 

~~nbod in p.:.c "" .:.1~ernJtjef A • CID J!tem.:.ticf A • C/O 

Atdsmurdrri1r"8 

rio Hoofddo:"? «()-w) 
., ._-_ .• 1:> 2.6.'lO 2.675 2.675 2.675 2.250 2.275 2.275 2.275 

rl. Aa[sml.'Cr (w-o) 2.i25 2.575 2.725 2.700 2.700 2.275 ., . .,. 
..... 0 2.-WO 2"'CO 

Zijd('/wt'g 

rio 1;l:hnom (r<""7.) 1.230 1..;00 :.550 :.6CO 1.625 1.230 1.430 1.500 1.550 
ri. Alnl'tc:\'ccr. (z-r.) 750 s;o 1.025 :.075 1.0i5 '50 975 1.025 

N201 (Vini."ntt't'II-A2) 

rio UitnO(lm (o-w) 1.350 1.175 :.175 1.1 75 !.l75 "5 925 925 900 
rl. A2 (w·o) 1.300 1.550 1.775 1.775 1.7511 1.375 1.625 :.625 1.625 

Ter.)e/7./6 

SVV·1l I:.IVER:,\O 

Omleiding Omle;d;n; Omlciding Omicid;n& Omlddin; Omltidin; 

Index (Xu]J!temJtid =100) A • CID A • C/O 

Aal~m("t'rdu;'ntS 

ri. Hoofeci!>,"? (o-w ) 101 101 101 101 101 10i 

rl. A:llsmccr (w-o) :(J. 105 le5 107 105 105 

Zijddwrg 

rio Ulthoom (n·z) n9 123 .,-.a li6 :20 ;2':; 

rio A:ns:c:vccn (z-n) 121 12' :26 '" 122 lZS 
,'-:201 (Yh,kcvun-A2) 

rio Uilhoor:1 (o-\\") lCO "Xl lCO JOO 100 97 

~. A2 (w·o) ,,-.. , ,,-.. , 1:3 118 ilS ns 

rebel 7. 17 

SVV-ll I~' VERNO 

Indic~tit ovcrbtl~slc 1\ui· Omieidin; Omicidin; Omieidins :'\ul· Ornltidin; Omleidins Omleidin; 

weSv.lkkcn 1993 ')lIernJI;ef A • ClD JllCrnJlid A • CID 

Aa/Smcerdcrllrug 2: % 2: rijstrook (2.liQO pae) 

r:. Hoofdd()rp (o-w) 0 0 0 0 0 
r:. A;th::nccr ( ..... -0) 0 c 0 0 0 0 
Zijdc/wtS 2 % 1 rijstrook (J.J()() pat) 

rio Uilhoorn (n-z) 0 1 0 1 
rio A:nstch'l.'1.':') (z-:') 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"'201 (Vinkrol'tn·A2) 2 % J n"jstrock (1.S00 par) 

:i. l:itnoom (o-w) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
::. A2: ( ..... -0) 
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Uit de tabellen 7.15, 7.16 en 7.17 blijkt 
het volgende: 

Aalsmeerderbrug 

SW-II-scenario 

Ten opzichte van het nulalternatiei 

neemt de verkeersintensiteit in de 

avondspits bij de Anlsmeerderbrug 

richting Hoofddorp nauwelijks toe. 

In de rienting Aillsmeer /Uithoorn 

n!;''Cmt de verkeersintensiteit met onge

veer 5% (circa 125 pac) toe. In het gevlll 

van cen om1ciding is het wegvak in 

beide richhngcn overbcJast; blj het 

aulllitematicf alk'cn in de richting 

HO(lfddorp. 

IN'VERNO-scenario 

Hij dtt scenario neemt de spitsintensi

teit dehting Hoofddorp ten op~ichte 

van het nuLaltematief eveneens 

nauwelijks tOt'. In de richting 

Aalsmeer/Cithoom is sprake van een 

groei met ongeveer 5% (circa 125 pac). 

De vcrschillen tussen de omkidings

varianten zijn gering. Er zijn geen 

capaciteitsproblemen. 

Zijdelweg 

(op de omlciding, van en naar Amstelvcen) 

SW-II-scenario 

De verkeersintensiteit in de avondspits 

blj de Zijdciweg in de richting 

Amstelv~'Cn n!;''emt ten opzichte van 

het nulalternaticf toe met ongevecr 

25% (circa 175 pac). In de richting 

Cithoom neerot de spitsintersiteit ten 

opzichte van het nu!altematief toe met 

ongeveer 23°,{, (circa 300 pac). 

Dc toename van de spitsintcnsiteit in 

beide richtingen is het sterkst bij 

omleidingsvariant C/D. 

b de richting Uithoom wordt ~'Chter 

de capaei teit op het wegvak over

sehrl'den bij beide alternatieven. 

Dl'~e overschrijding is bij het 

omleidingsaltematicf groter dan bij het 

nulalternaticf. 

MER-N20 I Hoofdrapport 
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INVERNO-scenario 

Eij dit ~(mario neemt de verkeers.

intensiteit in de avoncispits bij de 

Zijdelweg in de richting Amstelveen 

ten opzichte van bet nul,dternatief toe 

met ongeveer 20';0 (circa 175 pac). 1n 

de rienting Uithoorn neemt de "pits

intensiteit ten opzichte van het nul

altcrnatief toe met ongevecr 20~Yc) 

(cireil 250 pae). 

De toename vlln spih:intensiteit in 

beide richtingen is het sterkst bij 

omleidingsvariant C/O. 

1n de richting Uithoorn wordt de eapa

citeit 01' het wegvak overschreden alj 

net omleidings-altematicf. 

N2Dl-V inkeveen -A2 

SVV-II-scenario 

"De spitsintensitc1t in de richting A2 ten 

o?~ichte van het nulaltt'rnatici neemt 

toe met ongeveer 15°,1" (circa 225 pac). 

In dt' riehting Citnoom biijft de spits

intensiteit gelijk aan het nul~lternatief. 

Er is eveneens weinig verschil tussen 

de 0n11eidingsvarianten. 

He! wegvak Vinkevee;1-A2 is zowel bij 

het n1)kdternatief <lis ;;'ij de om1cidings

variilnten overbelast. Deze overschrij

ding is bij het omleidingsalternatief 

groter dim bij het nulalternatief. 

INVERNO-scenario 

Dc spitsintc-nsiteit in de richting A2 ten 

opzichte van het nulaltematief neemt 

toe met ongeveer 18% (circa 250 pne). 

In de riehting Uithoorn blijft de spits

intensiteit ongeveer gl'lijk aan het 

nulnlternatief. 

De overbe!asting van het wegvak 

Vinkevcen-A2 is ook bij dit scenario alj 

het om1eidingsalternaticf gwter dan bij 

het nulalternatief. 
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INVERNO- scenariolll, uitgedrukt in 
pae's (personenauto-equivalenten). 
In tabe17.16 worden de avondspits
intensiteiten gelndexeerd weergegeven 
ten opzichte van het nulalternatief, Dit 
geeft inzicht in de verkeerseffecten als 
gevolg van het omleidingsalternatief. 
Tabel 7.17 geeft een indica tie van de 
eventuele overbelasting van de weg
vakken op de 3 snedes. 

7.5 Effecten bij een volledige 
omleiding (Aalsmeer) 

am een indruk te krijgen van de 
gevolgen als naast de omleiding bij 
Uithoorn (fase I) ook de omleiding bij 
Aalsmeer wordt aangelegd, is een 
verkeersprognose gernaakt uitgaande 
van het SVV-II-scenario, 

Als indica tie voor het effect op de 
etmaalintensiteiten op het omleidings
trace wordt op afbeelding 7.12 een 
index gegeven (per wegvak) van de 
toename van het wegverkeer op het 
omleidingstrace, indien de omleiding 
bij Aalsmeer (fase II) voltooid zou zijn. 
Als referentie dienen de etmaal
intensiteiten op het ornleidingstrace 
zonder fase II. 
Uit de afbeelding blijkt een extra groei 
van 30-60% (afhankelijk van het 
wegvak). 

Afbeelding 7.13 geeft een beeld van de 
verhouding capaciteit/intensiteit op de 
omleidingswegvakken voor de 
4 ornleidingsvarianten A tot en met D 
en voor een volledige omleiding 
(fase II) inclusief Aalsmeer. 
De afbeelding maakt duidelijk dat er bij 
een volledige omleiding in de avond
spits capaciteitsproblemen ontstaan op 
diverse omleidingswegvakken, indien 
uitgevoerd als 2x1-rijstrook. 

111 In het Bijlagerapport (Deel Verkeer en 
Vervoer, paragraaf 12) worden de avondspits
intensiteiten in mvt (motorvoertuigen) 
weergegeven. 
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7.6 Bereil<baarheid: vergelijking 
alternatieven en varianten 

Het doel van de omleiding is het verbeteren van 
de leefbaarheid in Uithoorn en het verbeteren 
van de bereikbaarheid van de omringende eco
nomische centra waarbij de nadelige gevolgen 
voor het milieu zo gering mogelijk zijn. 
In deze paragraaf worden criteria gefonnuleerd 
om het begrip bereikbaarheid nader te concre
tiseren. Via een multicriteria-analyse (MCA) 
zullen de alternatieven en varianten met elkaar 
worden vergeleken. Het resultaat is een rangorde 
vanuit bereikbaarheid van gunstig naar minder 
gunstig. 
In hoofdstuk 10 zal deze rangorde worden ver
geleken met die vanuit leefbaarheid en milieu. 

7.6.1 Criteria en gewichten 
Bij bereikbaarheid gaat het, nogmaals, vooral om 
de mate waarin de alternatieven en varianten aan 
een zo gunstig mogelijke verbinding tussen her
komst en bestemming bijdragen. Dat wil zeggen 
een verbinding die zo min mogelijk te maken 
heeft met opstoppingen, files en lange reistijden. 
Vooral het zakelijk en vrachtverkeer heeft daar 
belangbij. 

Voor de beoordeling van de relevante effecten 
voor bereikbaarheid is een aantal toetsings
criteria geformuleerd. Deze criteria hebben ieder 
een eigen gewicht meegekregen. Ze vormen de 
invoer voor de multicriteria-analyse. 
In dit MER zijn de verkeerseffecten geanalyseerd 
aan de hand van de invalshoeken: 

verkeersbelasting; 
1.11 verkeersafwikkeling; 

reistijden per auto en openbaar vervoer; 
brug of aquaduct op het omleidingstrace. 

Op basis van deze invalshoeken zijn ook de 
criteria gekozen. Omdat echter de verkeers
afwikkeling nauw verbonden is met de verkeers
belasting zijn alleen de verkeerseffecten van 
verkeersafwikkeling als criteria gebruikt. 
Deze methodiek leidt tot de volgcnde criteria 
voor bereikbaarheid: 
\ . Aal1tal overbelaste wegvakken huidig trace 

De bereikbi1arheid is er het best mee 
gediend als er zo min mogelijk over
belaste wegvakken zijn. 

i t Aantal overbelaste kruispunten huidig trace 
De bereikbaarheid is er het best mee 
gediend als er zo min mogelijk over-
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belaste kruispunten zijn. 
Aantal overbelaste wegvakken op de 
am/eiding 
De bereikbaarheid is er het best mee 
gediend als er ook op de omleiding zo 
min mogelijk overbelaste wegvakken zijn. 

• Doorstroomproblemel1 brug/aquaduct 
Het omleidingsalternatief met de minste 
doorstroomproblemen is het gunstigst 
voor de verkeersafwikkeling en bereik
baarheid. De avondspitsintensiteiten bij 
de kruising met het Amstel-Drechtkanaal 
op de omleiding zijn afgezet tegen de 
capaciteit van een brug of aquaduct 
(in 2xl-uitvoering). De (in de meeste 
gevallen negatieve) verschillen zijn 
omgewerkt naar een rangorde. 
Reistijden per auto 
Het omleidingsalternatief met de kortste 
reistijden per auto is het gunstigst voor 
bereikbaarheid. Er is voor gekozen om de 
reistijd voor het zakelijk en vrachtverkeer 
driemaal zo zwaar te laten meetellen. 
Na deze weging zijn de gegevens 
gemdexeerd. 

Alle criteria hebben eenzelfde gewicht mee
gekregen omdat verondersteld is dat ze allen van 
even groot belang zijn voor de bepaling van 
bereikbaarheid. 
Een aantal verkeerseffecten is niet meegenomen 
bij de toetsingscriteria. De verkeerseffecten van
wege de verkeersbelasting zijn niet meegenomen 
omdat de concrete uitwerking daarvan weerspie
geld wordt in de criteria van de verkeersi1fwikke
ling. Het zou dan lei den tot dubbele criteria. 
Vanuit de invalshoek reistijd zijn de reistijd
effecten van het openbaar vervoer niet mee
genomen aangezien dit criterium niet onder
scheidend was voor de alternatieven en 
varianten. 
De VF-factor (concurrentiepositie openbaar 
vervoer ten opzichte van de auto) is niet gebruikt 
omdat dit niets zegt over de bereikbaarheid op 
zichzelf. Het zegt alleen wat over de keuze van 
het vervoermiddel. 
De methodiek leidt tot de in tabel7.18 en 7.19 
gehanteerde criteria en hun effectscores voor het 
SVV-II- en INVERNO-scenario. 

7.6.2 Rangorde bereikbaarheid 
Het resultaat van een MCA is een rangorde. 
Over de absolute verschillen tussen de posities 
geeft de MCA geen informatie. Uit de voor-



TQ~i 7. /8 MCA.tabel be reikbaarheid 

SVV·II·s<:en,lrio 

Criterium 

A,mt.::! o\'c ~~:.~sN.' 

kn::s?u:"ItCr"l b:lciig tr.::et.' 

2: AOl:l~,l! ov"·T~IJ$!\.' 

w<.'i;vJk:"(."'f\ huidig tr.lC<! 

J A.:!r"ltnl o\"~r:X-:.:!stc 

wCS\",) ;';k ... n 

o:":":l('ici:"lgstrnc..: 

.; Vcrgdi;k:n;; rd~tljdcn 

?Cr .::.:to (::"lccx) 

.3 Door~troom?r(lb~l·m ... "fl. 

Bn:g/ Aqu~cotct·{Am~tcl) 

scwicht 

20 

'(I 

A 

'rug AquJ. 

, , , 
6 , , 

o 0 0 

100 93 \13 

7 , 1 

Omleidings,)l tcm<ltieven 

, c o 

BTUg Brug AqU<l Sru; Aqu<l 

, , , , 
, , , , , , 

0 0 

93 93 0' 0' " 0' 
, 3 , 6 , 6 , 

Cri:,·rium S i~ \'? ordlnJ!" !'Ch."'ll;~'!'C<J<,)rC. lA' ,. .. "",~ '·;lrii.'rcr. hi..rbij \'~r. 1 :,): "n met i. 0..: ()\·"ri);\.· ,~r:l .. ·ri ... %i)n o:,·..cOl,rJ <lp r~:i<.>,;<;;',,~1. VII\.)!" bc,c,' ...:~_,i,·n 6,,:d: 

h .. , .. l.lscr d,' ,,"(>n.' c,.,.:..· ;;unSI;;;,.,. !!,.: ;!, ... "",ti..!. 

Tcbe1 7.19 MCA·tabel bereikbaarheid 

l;\"VERNO·sccn~rio 

Crit ... rium 

A..'l:l10l~ o\"crb-clllS:C 

k:"1.:is?unIC:"I h.:idiS t,..,~cc 

2 A:I:\t;)! (l\'c6cI<lstc 

wegvllkkcn huicig tr,)c..: 

J A:mtJ : ()vcrbcJ<l~:c 

wt",;\'Jkh":"lOmJdding 

.; V"''1>clijki:"lS rt-isrijd(,'n 

?CT ,)ulo (inc:cx) 

5 Doors:roomproo!!.':":":cr. 

Bn:;;! Aqullc!.UC1.(A ::-:stc!) 

gewicht 

" 
" 
" 
20 

2. 

;\" U L 

, 
6 

0 

100 

7 

A 

Srug Aqua 

, , 
0 0 

91 91 

2 

Om lcidings:allcrnOlt icvcn 

, c o 

Srug Aqua BTug Aqua 'rug Aqu,) 

, , , , , , 
0 0 

01 " " 0' 92 

, 3 6 , 6 5 

C.,:.,·,.,,,,m ;. i~ 0;> o:"C!i:ul,' ...:-:wJI h"''!'CO(\rC. 0.:- ,>ror~'" \'~rii?t"" nk.,.\Iij '·an : :01 ,." G\I.': 7. I), .. OVl!ric ... • rn:"r;;' ~~:n ~,-..roord. ,"'? rJ:'os<ha .. :. VOM b<.~.c!" ..en .. :,,,, ;;,,;.!t 

10" ... L1~{'" <i~ ...:or~ d • .,.:.,· ~"ns:'g,·r lw: Jh,·m.,I1,·f. 
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gaanc e be!'chrijving V{l!~ de verke , rseffccten 
blij , t ev~nwcl O<lt het verschH tu sen nier 
omlciden of weI Or.1 ('iden behoorlijk i$, maar C.::t 
~u 'sen de omleiciin"sv,dantcn sl 'chts gc'~i:1"'(' 
verschillcn be t(la :~, 

SVV- If-scennTio 
1/2 vari,mt B met br. g of .::quaduct 
3J4 varian A met brug of aquaduct 
5/6 vari,mt C met i'lquaduct eL variant 0 met 

nqu<ld uct 
7/8 vnri.::nt C met brug en va:iant 0 met b:ug 
9 nu laltematief 

Vilnuit 'e inva shock berei 'baarhcod K(lmt 
o:nlcidingsvariant i3 bij hct SVV- I1-sccnari(l ,loS 

be te naill' VOTen, 

Afoeelding 70 13 Resultaat multicriteria-analyse 

Aspect: bereikbaarheid SVV-II 

l\.TUL ALT 

ABRUC. 

AAQUADUCT 

BSRUG 

BAQt.:ADUCT 

CBRVG 

CAQUADUCT 

DERDC. 

OAQUADUCT 

Aspect; t>ereikbaatheid INVERNO 

NULALT 

ABRUG 

AAQUADUCT 

BBRUG 

BAQUADDCT 

CBRUG 

CAQDADUCT 

DBRUG 

DAQUADUCT 

II 
••••••• 
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IN VER:\ O-scenario 

1/2./ 
3/4 vClriant A met brug of aquadud en 

variant i3 met brug of aquad'Uct 
5/6 va:-iant C :11ct aquc:duct of variant 0 met 

aquaduct 
7/8 variant C mct hrug cn vari'lnt D met brug 
9 nui<:ltematief 
Bij het I:\VER0:0-scenari() komen de omleiding::l
vari. nlen A 11 Bas oeste naa: voren, Het maakt 
daarbi j niet uit of de oversteek over he! 
Amste -Drech~kanaal wordt uitg~voc:d as bru" 
of als aquaciuct, 

Gij beide scen?rio" seoor! het nu121~ernatief vOor 
bcrei 'ba(orncid relatiel het .1cchtst. 
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Milieueffecten; beschrijving en vergelijking 
per milieuaspect 

8.1 Inleiding 

In dit hoofds!ul< komen de mili('\.l(:'ff,'cten aan de 
ordc vc'H1 net nulalt(:'r1'~atief en hL't on1ieidings
altcrnatief n~et de S vt1riante.n (4 t~~Cl~S ~'n brug of 
aquaduct Or.1 de Amst,,: tc kruisen). 
In net «lgcmeen zuUen de ~:lieueffcc~en v()lgens 
het SVV -H-scennrio weinig versch:llen met d ic 
volgens hct I~VER!\iO-::;cenario. AIleen aspecten 
die van de verkeersintensiteit afhangcm - zoals 
ge!uidhindcr cn ltlChtkwal:teit - zuBen bij net 
SVV-Il-sccnario (reIatief meer verkeer) wat 
slecnter uit de bus ko:nen dan bij het 
l\:VER:\:O-sccnario (re:<:ticf minde: vcrkecr). 
De beschri}vlng vindt plaats per n1ilicuZtspectt 

conform dc' indeling uit hoofdstuK 5: 

landschap, archeoiogie en c:.:ltuurhistoric 
(LAC); 

bodcm en (grond)water (B&W); 
floro, fauna en ecologic (FFE); 
l;'lc:,t, gc1uid c:: triilingen (LGT); 
veilighe;d en woon;-nilieu (V&W). 

Dc be:;chrijving per ITtilicu<Js?('ct wordt voon:f
gegaan door cen ?C1ragr(1<1f vl/aarin potcntielc 
effecter. op net oetrcffcndc milieu(lspect worden 
gean£llyseerd. Aansiuitend z£;l per miljeua~pect 
cen vcrgelijk7ng v~n altc!"natl{~\'en en v<'1r!fJ.nten 
\'Vorden gcmnakt. HC!t :-e~ultaat v~n d~zc vc~

gc~ijking i~ een rango!"oe va;'! a;ter:1atievc~ C:1 

v~ri(1ntcn gezicn vanuit bet betrcffcnde miliet:
aspect. In noofdstuK 9 volgt een vergdijking \',1n 
de milieUilspectcn onderling. 

8.2 Effecten op landschap, archeologie 
en cultuurhistorie (LAC)3 

h~ deze paragraaf komcn de effecten aa:1 de orde 
vnt1 de voorgenomen \vegomicgging op het 

iandschop en op de \,vaardcvo]le (cultllur
historische) clementen en pat:·o:1cn. 
Citgn:lg~?Unt b:j net (In(:~Jys('ren V<1:~ de effcctl'n 

VZlrt een \lvcgonllcgging is de structuur V~:1 net 
gebieci. De historisch gegroeidc, ruimtc.~:ilke 
siln~~'nhiJl1g en de il~ te;:1(' \,erschil;en bepalen 
ceze struct~ur. n:e:-a(1r1 ontlce~,: !let gebi('d hnZir 

iandscnap?eiijkL' Kwa;iteiten. Dezc kwaiitciten 
z;jn once; tc verde:en in: 

gebruikSVV(la~de; 

belcv~ngs- of cu~t:..:reie vV(l(lrde; 

tockon1stW(1arce. 
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In paragr<Jaf 8.2.1 vindt een an<Jlys(' plaats van de 
3 genoen1dc \-\1(:arden. Hicrn() worden de effec~en 
<paragraaf 8.2.2) beschreven en zu:icn de 
alternatievcn C!1 variantcn met elkt!nr \/\/orden 
vergelekcn (p(1r~gra'lf 8.2.3.), 

8.2.1 Ana lyse van de effecten 

Cebruikswaardc 
Bij gebrtdks\vaarde is sprakc v.nn a<1ntasting van 
het landschilp door de huidigc weg of omJciding 
wanneer de 'samenhang' va:: .net gebied wordt 
benadccld. SamenJ,«ng dt:idt op een o:1dcrling 
vcrband t1.;~scn rujm~cljjkc eenhcde!1, 1ijn
e:ernenten e,~ net grondgebw:k. Deze samcn
hang zorgt voor cen herkcnbaar en goed bereik
bi!Clr gencel. 
Als criterium gcldt: vcrstoring van visuelc, 
fysieke ('1'./ of ftmctionde rdatics in een gebied 
(b()rricrewerk~ng van\vcgc cen obstakel: ~C'ts niet 
kUn!1en zien, ergcns nict kunnen k0-;11en, iets n.iet 

kunnen doen). 

Belevings- of CZllturele waarde 
Wegcn n.ebben sterk stn:cture~cnde eigen
schappen: zij r,elpen ruimten dcfinieren en 
()!ngrcnze:1, leggen vcrbandcn tussen ruimten cn 

"verk~'n o~denend. Dc be:cvir.gs- of culturelc 
vvanrde kZln ",'orden a(1ngctast door cen ingrcc? 
:n de ordc, !dentiteit en ~i.r~ge\·i.:;g v(~n cen 
gebied. 

1 Struc!"ur 

Structuuf - waarbinncn zich een bepzaide ordc 
bcvindt - is heel bdangrijk voor de manicr 
vvaarop men %ich in een gcbied kan orientercn en 
da<2r:n handclcn. 

Criteria zijn: 
aantC'lsting kenme:-kcnde opbouw van het 

gcbied (ruimtd:ik~' hoofds:ruct:.:ur); 
doorsr:ijding of o:~derbrei<.:ng cont:nuYtcit 

van ~tructurercnde 1:j;;clen1cnten, zo()is 

de ,\mstel of een cultuurhistoriscn 
vvaDrdcvoIic cijk; 
o;xieling ]zmdsch"ppclijke cennecen 
zoda!11g dat z:; njc~ ~eer ats geheel 

worden ervarerl. 

2 ldentiteit 

Identitcit duidt op het spccifiekc karakter V(1n 

cen gebied wilardoor hct cuidelijk hcrkcnbaar j:>. 

Elcmen~cn v~n cultul.:rhistorische \vaarde zij:1 



• •••••• 

TraCl,;f,: S en C :ouden hh" de Amstd o'\.1('rbruggcn. 

hier van belang. \1aar ook bij7.0ndere groepen 
beplanting, stroken bebouwing of markante 
punten in het landschap. Zo'n element hoeft niet 
per se een monument te zijn. Veel hedendaagse 
bouwwerken, zoals sluizen, bruggen, of 
industriele gebouwen, kunnen een gebied 
identiteit verlenen. 
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Criteri<l z.ijn: 
aa:'ltasten van de ruimtelijke verscheiden
heid van specifiekc iandschappen door: 
het wijzigen, toevocgen of latcn ver
dwijnen van ecn of mecr cigenschappen 
die dilt landschap juist typcren 
(vervlakkend - tegcnovcr
contrasterend); 
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3 

ver<lnderen of verdwijnen van unieke of 
zeldzamc ruimtelijkc clementen met 
cultuurhistorische waarae of een mark,mt 
uiterlijk. 

Aantrekkelijkheid 

Aantrckkclijkheid heeft te maken met de 
csthetische betekenis van een gebied voor de 
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toeschouwcr. Deze betekenis hangt samen met 
de ruimtelijke integra tie, of weI de soepe!e 
manic; waaro? losse onderdelen in net grote 
gehecl worden opgenomen. Aan de betekenis die 
d<lTI <Ian een gebied wordt toegekend dragen 
diverse elementen bij, zoals landschappelijke 
schoonneid, gaafheid en het zicn van sporen van 
net vcrlcde" in het huidige l<lndschap. 
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Ecn relevant criterium is: 
net verstoren of neg<1tief be·invloedcn van 
integratie door het aanbrengen van eel'. 
gebiedsvreemd element, of wei het <lan
tasten va:1 de diversiteit in het gebied 
door het vervlakken of verstoren van de 
voor het gebied kenmerkende, onderlingc 
verhoudingen tussen maat, schaal en 
uiteriijke kenmerken (verschijningsvorm). 
B.ijvoorbeeld het aanbrengen van een 
groot kunstwerk (brug of aquaduct) in de 
natuurlijke loop van eel'. rivier (Amstel). 

Tockomstwaarde 
Eel'. wegomleiding kan zowd voo:delen als 
nadelen voor de ontwikkeiing van het gebied 
met zich meebrengen. Afhankelijk van de vorm
gevlng kan een weg net landschap op positievc 
wijze begrenzen en definic:en: het kan de 
diversiteit tussen gebieden zichtbaar mil ken. 
Er Kleven ook nadden aan: een weg br<.'ngt een 

Keen 8./ Nul-alternatief 

doorbreken relatles 

barriere werking 

doorsn~dtr.g/aantasting 
structurerende "inen 

opdelen !andschappe;ij~e 
eenheden 

MER-N20 I Hoofd rapport 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

bepaalce dynamiek met zicb mee waardoor op 
den duur stadsra.ndverschijnselen en wildgroei 
kunncn opt:edcn. De aanlcg van cen vvcg kar~ 
invloed hebben op de fiexibiJiteit, !:lencersbaar
hcid en cuurz<1amhe:d van een gebied. 
Criteria zijn: 

het aanbrengen van onomkeerbare 
verandcringen in de ruimtelijke en 
functioneie structuur van net gebied; 
het makcn van restruimten Ville een 
zodanige vorm en afmeting dat net 
huidige, of een alternatief gebruik nict 
meer mogelijk is; 
ruimtelijke destilbilisatie op de lange 
termijn (stadsrandverschijnselen); 
mogelijkhcid tot synergic (onder synergic 
wordt hier verstaan: de mogelijkheid 
waarin de aunleg van een weg ecn 
win-win situatie oplevcrt door cOr.1bi
natic .met functies als natul;[ en rcc.rcatie). 
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!(acr! 8.2 Omleidingsalternatief 

doorbreken relaties 

bar:iere werking 

coorsnii .ding/aamasting 
structo rerende lij nen 

~~~ opdeien landschappelijke 
.~ eenheden 

8.2.2 Beschrijving van de effecten (LAC) 

rn ot!zc paragraZlf z~,Een de cffectcn besprokc!1 
worden op hct landsc;1np. Eerst per alterniltiei 
(regionaal schoalniveau), vervolgens per varian~ 
COKna: schaaln:vc(lL:). Tabd 8.1 geeft cen 
bcoordcling van de effec:en pcr ,llternc1tid en 
variant. 

l\'lIlaltematief (kaart S.1) 
l)c on11ciding \.vorct niet D(lngelegd. De situ~ti(' 
komt overc(~n met de huici:ge situntie aangevuld 
n:ct de au tonon1C ontvvikke!ing (zie parf:1gr(1af 5.2 
van dit Hoofdropport en Achtergrondrapport, 
hoofdstuk 7). 

Omleidillgsalternatief (kal1rt S.2 ) 
Ee:1 omleiding ir. welke vorm dan ook za: 
effecten hebben op de ruimtciijke hoofdstructuur 
\ · ~1:1 net stt~dicgebicd . L!t de bc!'\ch;-ij"ing VDn de 
huidige situc:tie in paragrilnf 5.2 blijkt dnt he~ 
st~diegcbied in 2 zones kan worden verdeelo: cc 
Verstede!ijk~e Zone (stedclijkc: moza"ick in de 
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driehock Aalsmccr, Githoorn en Amste1veen) en 
de Landdijke Zone (zuidelijk dec; Bovenkerker
po,der en radervormige structuur van Dc Ronde 
VC:1en). Een omleiding tast de gebruikswaarde 
van het dOOfs:1cdcn gebied aan: het verstoort de 
visllelc en fysicke relaties. Dczc vcrstoring is :n 
de Verstedelijkte Zone minde: groot dan in de 
Landclijkc Zone. Dit kom t door cc loop Vim de 
om:eiding: ten westen van de Amstclloopt de 
omlciding precies langs de randen van stedelijke 
en landc!ijkc zones, ten oostcn van de Amstcl 
dwars door bet polderlandschDp. Voor de aan
tasting v,m de bclevings- e:1 cultuurwa<lrde geldt 
min of meer hetzelfde. Ook van deze waarcie is 
de aanti\sting in de Verstedelijkte Zone vrij 
beperkt omdilt de omleiding long~ randcn van 
n.:imtelijke eenheden ills Legmeerdijk C;1 

:'\oordelijke R;mdweg loop;. DilClmaast is ecn 
niel:w(' weg redelijk inpasbaar gezien de ver
stcdclijking 1.':1 net grootschalige karakte; van de 
nog open gcbiec.en. In de Landelijke ZO:1(' is de 
sitt;(ltie anders. Hie: ",/orat d(~ belcvings- en 



TobelS.1 Aspect: Landschap - SVV-IIIINVERNO-scenario 

Criteria Alternatieven 

A B C D 

Omschrijving Gewicht Nul hr aq br aq br aq br aq 

Gebruikswaarde 

[SA:-.1E:-':HA\;Gj Barricrcwcrking; ver$toring visuc1c, 

fysieke en functionele rela ties door net crcercn vnn 

ruimtcLijke barrieres. 1()% 2 2 3 3 
, 

4 3 3 ... 
Belevings- en culture1e waarde 

2 [STRCCn":CRj AantJsting v,m de voor het gcbied 

kenmcrkende opbouw (gent.'el van ru imtdijke 

?(1troncn en l()ndscnapstypen). 1-0 ; :l1O 2 2 3 3 5 5 4- 4 

3 [STRtJCTl.:CR] Doorsnijding of onderoreking 

contint:lteit structurercndc lijnclementcn .. zoais de 

Amstd, dijken en linten. 10% 2 2 3 ,> 
, 4 4 " ""t 

4- [STRt..:CTt..:l.:R] Opaclen Yim ruimtelijkc 

CCIlhcden/versnipperen van kuvc1s. 104Yc, 2 2 3 ~ 4 4 4 4 .' 
5 lrDE\:TITErT] Aantasten ruimtelijkc verscheidenheid 

van specifieke landschappen door: het wijzigen, 

toevoegen of laten verdwijncn van c~n of meer 

eigensch;tppen die O<lt hmdschap juist typeren 

(vervlakkend < > contrastercnd). l 5(~,~, 2 2 3 3 4 4 4 

6 IIDE\;TlTElT] Vcrandercn/lnten verdwijnen V(ln 

ze!dzamc of unieke elementen met cultuur-nistorische 

wililrde en/,)f eel". markant uiterlijk. 10':;', 2 2 3 :\ 5 5 4 4 

7 [AA~TREKKEUJKHEIDJ Verstorcn van de sp<.'cifickc 

verhouding tussen: maz:t-schau1-verschjjningsvorm, 

door in <G.:z, of meer van deze ruimtclijk(' hocdanighcid 

een gcbiedsvreemd element <l<lrl te ofengcn 

(verstoring < > h<lrmonie). l OI'l1"> 2 2 3 3 4 4 , 
.:+ .. 

Toekomstwaarde 

S IFl_EXIBILlTElTJ Het aanbrengen van onomkeerbare 

veranderingen in de ruimtelijke-functionele structuur 

van hct gCbied. 5%, 2 2 3 3 5 5 4 4 

9 [BEHEERSBAARHEID] Het creeren van restruimten van 

een zodnnige vorm en afmeting dat het huidige, of een 

alternatief gebruik niet meer mogelijk is. -ii ' 
,:) !~) 2 2 3 3 5 5 '* 4 

10 !DCL:RZAAMHEIDj Ruimtelijkc destabilis"tic 01' de 

lang~' termijn (stilcsrandverschijnselen) 5'"XJ 2 2 3 3 4 4 4 4 

11 [OG1..iRZAA:-.1HEiDj M()geiijkhdd tot synergic 

(zorgcn ciat de ingreep een win-win ~ituatie oplevert 

c .m .v. comb~natie van functje~ zoals weg/natuur/rccreatie). 5tYe> 2 2 3 3 , , , 
4 ." .. .,. 

'br'-;:::,brug; ·("Icl"=\1quaduct. 

ABc crit~rj.l zij!"l gescoord op ()rdin~k~ schaaL Dc $Cores variercn van: tot en n,\(;'t 3; hoc bg0r d\.\ S<:OTC des te gunstigcr net b('t;'t'fk~ndC' ~lltcrnJti...~f/v,)fi<~nt. 
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cu] ture!e wZl~rde in grote mat£' aangetast. In de 

Bovenkerkcrpolder blijft deze aantasting bcperkt 
tot het mccst zuideiijke deel. fn De Ronde Yemen 
doorsnijdt de omleiding eeIl vrij gave fuimteiijke 
eenheid: het noordelijk dee! va;: de polde:- de 
Eerstc Bedijking. Structurerende lijnelementen 
zoals kaden, dijken en ontginningslijnen worden 
doororoken. De orde is dus aangetast, maar oak 
de icenti~eit van het gebied: de ruimtelijke 
verscheidenheid in het gebicd vermindert. 

Ook de toekomstwaarde van hct doorsneden 
gebied wordt aangctast. Dc ontstane restruimten 
en de ruimtelijke dynamiek die een autowcg 
altijd met xich meebrengt, kan resulteren in 
ongewenste verstedeJ:jking. In dit verba:',c is de:.' 
polder de Eerste Bedijking kwetsbaa:-: de zones 
bij Amstelhoek en )..1ijdrecht kunnen ~en prooi 
va Jier1 aan il!lerlei stadsrandve:schijnsclen. 

Omleidingsvarial1t A (kaart 8.3) 
Trace A is het meest noordelij~(' en rechtc tr~cG. 
1!1 he:.'t :--':oordhollands(' gedet'lte :ig~ !1et trace op 
eC:1 afstand vnD ongeveer 250 rnctcr VC::!1 de 

Randweg en de bebouwde kom "Van Lithoorn. 
Trace A doorsnijdt verschjJlcnde lij:-lclementen 
die een structurercnde werking hcbben. Hct 
krt.:ist de 'v'iiddclweg, doorsnijdt de 

Boven Kcrke::polderd:jk en vervolgens de 
Amste;dijk. Dc oversteek van de Amstd 
gcscnicdt op ecn v\'()t bochtig, maar \'isu~e: 
onopvailend pelOt van de rivier. Aan de 
L"~rechtse zijdc raakt :race A de Amstelkade, cen 
drictal poidenvcgen en lnopt vlak langs de meest 
z:.J.idelijke poJderdijk van de Eerste Beciijkir1g (de 
Poeldijk). Kort daarna voegt de weg zich toe aan 
de huidige :\:201, circa 500 meter v6c)r de 
Hoofdwcg. Omleidingsvariant A heeft ais enige 
va::iant geen parallehveg nodig in de polder de 
Eerste Bedijking tcr ontsluiting van boerderijcn. 

Bij dit trace zullen gcen eiemer1ten Vi)n cultuur
historische waaree verloren gaan. Hct huidige 
agrarische gebruik zul enigszins worden bcperkt. 
Hct t::ace verdeelt verschillende ruimtclijke 
eenneder1. Een strook v<ln 200 meter van de 
Bovenkerkerpo!de: wordt afge~neden en de 
kavelstructuur van de Bovc::1kerkerpolder raakt 
versnipperd. Toch blijft de schade bepcrkt, 
omdat het trace aan de rand v<ln de polder ligt. 
Dc f('struimte in de Bovenke:kerpolder leent zich 
goed voor natuurbouw en recreaticf :nede
gebruik (aanlcg stadsrandpark). 
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De versnippcrcnde werking V(ln ~r(1ce /\ in de 
polder De Eerste Bedijking vait mee: het t~acc 
voegt zich op vrij natuurlijk wijze a(~:~ de:.' bestaanc:e 
verKi1velingsrichting toe. De:.' Eerste Bedijking 
wordt in 2 ongelijke stukken ve:decid (ruwweg 
eenderdeltweedcrde). De restruimtcn hebben 
een zodanige grootte en vor:r. d<lt zc redelijk 
bruikbaar blijven voor <lgrariscnc cioele.inden. 
Gezien de vrij Glutonome Hggi~g v()n het trace is 

de kans op stadsrilndverschijnselen rclatief klein. 

Omicidingsvariant B (kaart 8.4) 
Trace B is ook als een vrij rccht trace tc karak
teriseren. Vanaf de Bovenkerkcrpolderdijk auig: 
het zich in de ricrtti:1g van de mcest zuid
oostelijke uithoek van de Bo\'cnkerkerpolder. 
De Bovenkerker?olde~djjk, Y1iddenweg en 
Amstcldijk worden coorsnedcn. Dc sluis bi; de 
Hollandsedijk xa; wellicht gesloopt moeten 
worden. De kruising met de Amstcl vinet pJaats 
in een bocht. Op deze plek bjcc~ de Amstel ee:1 
?ittorcsk ~it%icht. Dc Bovenkerkc;?o;der wordt 
versnippcrd en afgesnecen op cen m<1nier die 
weinig recht doet aan net huidige yoorkomen 
van de polder (oost-west lopende kavcls, rechtc 
iijnen). Aan i,;trechtse zijde worden de 
Amstelkadc en het Wavcrve(;'nsc Pad door
sncd(;~n. De polder de Ecrste Bcd i;king vvordt 
door midden gedecld. Dric' poiderwegen worden 
doorsneden. Vanaf de Ticn !3oercr1weg tot aa;: de 
Eerste Zijweg ~omt cen pnraliel\veg met een 
ongelijkvloersc kruising bij de ~iddenweg. Een 
paar boerderijen zulier1 dirl'ct hinder Vill1 de vveg 
ondervinden. 
In de polder Groot Mijdrecht wordt de nog open 
hoek ten noorden van de huidige :\:201, ook in 
tweeen gedecld. :\:et ais trace "I A voegt trace 1 B 
xicn bij de huidige :\201 500 meter voor de 
Hoofdweg. 

BZlrricrevvcrking, doorsnijcing en ,'ersni?peri:1g 

zijn du~delijkC' effecten \,(,111 trac~ B. Een stuk V(1r1 

de Sovenkerke:polder wordt op ontsierende 
wijze afgesneden: net trace voigt niet tie k<1vc1-
structuur. Agrc:rischc bedrijven x~:llen ver
moece:ijk in hun functioneren hinder onder
vinden. De restruimten z:jn Kleiner en qua vor:l'. 
moeiiiiker in te rich ten. De mogelijkhedcn om de 
weg te cort'tb:ncrcn met n<ltuurbouV\' en rccrc2tie 

zi.jn beper~te~ dan b:j trace A. 

De polcie: cie Eerste Bedijking wordt a"nge~ast. 
:\:iet ancen omdat het in twceen worct gedeeld 
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Ziehl op Ll.:thc)or'n var:uit de:' lv.idde~~w('s en .\1idJcnWr.'taiH:~. 

en de ruimte]ijke eenheid wordt verstoord, maar 
ook omdat de dijk, evenals de interne poldcr
wegen (en dus de bebouwingsstroken), worden 
aoorsneden. :\'aast extra doorsnijding ka::l de 
parallelweg ruimtelijke destabilisatie met zich 
meebrengen (aantrekken stadsrandverschijn
selen). Het landelijke en openlijke karakter van 
de polder de Eerste 8edijking wordt voorgoed 
verstoord. Ook de nog resterende, open uithoek 
van de polder Groot Mijdrecht wordt in tweecn 
gedeeld waardoor beperkingen kunnen optreden 
voor toekomstig gebruik. Door zijn Jigging in de 
buurt van het Mijdrechtse industrieterrein kan 
het zuidelijk deel van trace B stadsrandverscn:jn
selen oproepen. 
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Zicht o~~ :Vdddcn·~i,.'t'tcring. 0.0 de tlchtergr(md A1i/dr::ch: ('U 

Wav<.'YVC','l1se pad. 

Omleidingsvariant C (kaart 8.5) 
Trace C is het meest zuidelijke trace. Vanaf de 
Bovenkerkerdijk buigt dit trace af naar net zuid
oosten, richting het "Cithoornse bedrijventerrein. 
Hoewei het trace relatief weinig ruimte van de 
Bovcnkerkerpolder in beslag neemt, is de aan
tasting van de ruimtelijke structuur aanzienlijk. 
De weg snijdt een aantaJ structurerende lijnen: 
Bovenkerkerdijk, Middenweg, HoJlandsedijk en 
AmsteJdijk. De oversteek van de Amstel vindt 
plaats in een bocht die karakteristiek is voor de 
rivier. De kans bestaat dat het gemaal 'Generaal 
Eerste Bedijking' (1862) aan de Utrechtse zijde 
van de rivier gesJoopt moet wo:den. De polder 
de Eerste Bedijking wordt in ongelijke stukken 
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verdeeld. Het trace doorsnijdt en loopt vlilk 
langs de Middenwetering ,vDardoo: de herken
oaarheid VDn dit element verdwijnt. Hoewel de 
weg met het bestaande kavelpatroon meeloopt, 
snijdt :"1et de Amstelkade en aile 3 de ?oider
wegen af. 

De strook boerderijen l,mgs de Tien Boerenweg 
wordt in twceen gesplitst. In net zuiddijke cied 
van de polder raakt trace C de voormalige 
goederen spoorlijn. Het Waverveense Pad voor
bij buigt de weg zich snel in de richting vun de 
huidige \:201. 

Barrierewerking, doorsnijding e:1 versnippering 
zijn duidelijke eHecten die zullen optreden bij 

trace C. De bruikbaarheid van de restruimte in 
de Bovenkerkerpolder is gering en de door
snijding van net Uithoornse becrijventerrein kan 
de potenties voor verclere ontwikkeling vermin
deren. Ook hier bestaat de kans dat het zuidelijk 
dee! van het trace bij Mijdrecnt stadsranci
verschijnselen oproept. Ook de parallelweg in de 
polder de Eerste Bedijking k,m leiden tot rui:n
telijke destabilisatie. Over hc~ algemeen worde::. 
de effecter: op het aspect landscnap negatiever 
beoordeeld dan bij trace B. 

Omleidingsvariant D (kaart 8.6) 
Trace D is een kruising tussen trace B (a an de 
r\"oordhollandse zijde) en trace C aan de 
Ctrecntse zijde. Bet verschilligt in de m(lnier 
waarop de Amstel worot benaderd aan de kant 
vom de polder de Eerste Bedijking. Dit resultecrt 
in een licht slingerende varm van net helc trace. 
Evenals bij trace B zal de sluis bij de 
Hollandsedijk ges!oopt mocten worden. Aan de 
overkant van de Amstel kan het gemaal 
'Generaal Eerste Bedijking' wellicnt gespaard 
blijven. 

De s1ingercndc bcweging van dit trace staat in 
scherp contrast met de kavelbelijning nn de 
polder de Eerste Bedijking. Voor net 
:'\oordnollandse gcdeclte (ten westen van de 
Ar::Istel) komen de effecten ovcrecn r::Iet d ie van 
trace B; voor net Ctrechtse gedeeite met die van 
trace C. 

Aquaduct en brug 
De kruising met de Amstel kan tot stand worden 
gebracht door middel van E'en aquaduct of een 
lage, beweegbare brug. 
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De o.fnlet!ng V(ln QCr. tlquad:.lct i:ncluslt:f d(~ 
toeritteT'. bcdraagt or.geveer 700 bij 15 meter; 

:ndicn v(lorbercid op 2 x 2-rijstrokcn G;~n 7CO bij 

28 rneter. Dc afrnt!ting von net gesloten g~dct:;tc 

ligt tusscr. ce 60 en 10e meter, dhonke1!jk van de 

breectl" van de Amstcl per \'~riont . Dl~ hoogtc v;1n 

het gC$iot(;~n g~dcc Lte is ongev('cr 9 ~1"h.;~r. Oe 

bovenk;..'rn~ van het gesloten g('dc('lt~ vormt e'en 

oak \'\'","1,)r net Vv'ater ao()rheen st-roomt: de ovC'r

g~ng van \"/~ter naar land kiln d\.ls z..;cr ,"~b:up~ 

zijn. Dc toeritte.:1 naar bet aqu~cuct 'g!"i:.1VCn' zicb 

over cen (,1fstand V,~:1 circ(1 300 m..:tcr ge!e:delijk in 

net landsch(1p in. 

Dl' keuze voo. een aquiJduct kun zow0i negat:ef 

'-11$ PQsitief u itp~kken voor het ! and$ch~p. EchterJ 

veel is ;::fhankeli jk van on twerp- ,'n inrichtings-

.. "!~pecten. Vantlit het landschap gcrcdcnecrd i~ cen 

(.1(.1ntnl aspectc~l bcp~ k:'nd voor ('en go~de inpa:;

Sing. Onder <1ndC're het ontwerp van het gesioten 

d(.~l (we! of t;0er. oevcront\vikkcling) en de \vijze 

Viln aansbiting va" het sesloten naM het open 
dec~. 

HoC' hct aquaduct uitgevocrd ",,'ordt is met nJ.me 

belangrijk bij de ()v('rga;'\g van :1~t gesloten naa r 

net open ge-decltc. Dc w:jJ;~ van uitvoering heeft 

0ff~ct op de pl;::<ltsclijk<' samenhong tussen o('vers 

en achtcrl~r:d, maar o(.) k O? de beleving Y~n net 

gebied «an beidc k~1nt(ln van de Arnstc1. De Hexi

bilitcit en oeheersbaarheid val1 het gebied in de 

~()ekomst kunncn ook negati0f "vorden bc'~'nvloccL 

Door zijn vcrdicptc ligging hceft een aq:..loduct 

ingrijpcndc en or."mkcerb~re gevoLgen. In f()ite 

gaat het on, een lange trog die (lIs onpasseC'!'oare 

barrii!re tungeert. Het spreckt voor zich dat net 
eHect bij een aquaG uct met 2x2-rijstroken groter is 

aan bij een uitvoering van 2xl . 
De mogelijkheid be~taat om het aquaduct niet in 

de Amstel aan te lcggen maar op een stuk land in 

~'('n bacht ven c.e rivier. In dit geval wOTdt na 

gerecdkon1cn van net kunstwerk een nieuwc 

w~terwcg gegravcn om het \vater over net 

aquaduct to leiden Cafsnijden bocht'). De OOT

spronkc:iijke bocht zal hierbij worden gedempt. 

Rel'lc optics voor het afsnijden van een bocht zijn 

de varianten B en D (is zelIee bacht) aon de 
l;trechtse kant en in minden! mllte de kleinere 

bacht bij variant A, eveneens <lan de Ctrechtse 

zijdc. Dc bocht aan de :\oordholland~e k,mt van 

vari~nt C knmt nic-t i;, aanmerking V3nyVI2'ge de 

aanwezigheid van huizen. De ilanieg van ",en 

aqueduct op net land betekent een nog gro~ere 
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J;;1TIS;ag op net i,U"'ld:';;c:1ti? d,1T1 Janie:;.; in dl.~ An"tstcl: 

net J.fsnijden V~1'n. de borht t~1:.;;t in gro~c r11Jtc de 

id ... ~nti~(~:t V .. 1l~ de tivier az:n. 

Voor de kcuzc van 00n brug kOmL\r\ 2 typ~r: ~n 

a;'1nmL~rking: de basculc- en 00 o?h~Jl")rug. Dc 

bJsculebrug hccft ecn diepe k~lder \vJorin z:ch hl't 

tt'gcngcvI/lcht bevindt v· ... D3nnec de ~'rug open l~n 

<..~icht ga<1.t. Bjj een ophaalbruM vonnt dl' bovc!l.

con~tructic het tcg0ngc\,\,icht. Dc ophJJlo~ug kri~gt 

hierdoor een. n1c1rk(lnt uit-('rli}k. Dc J.fmcting \'a~1 

hc~ ~uns~v\'crk zeif voor 2 x 1 rijbJiln bL'dra~gt ; 20 

bij ~3 mctl'f. Dc Jengtc \'In net %,lndlichJ,1~11 tc-n 

bch()l'vC \';:)n de tocrittcn lig{ ir: de ol"dc- \-'(1:1 400 

meter ;Jan \\'ccrszijde. Di.. ... lo(':-it ~lJn de k~lnt \'an de 

poldl~r de Ecrste Bc:,djjki:lg Z~! gezien d0 cicp(' 

ligging van dezc po1der prorni!;\S.\l:t J.anvvczig zijn. 

Dc doOr\'J~1rthoogte kon1t na~H' vcrvvachting 

ovcrccn !nct de Prins<~s !re:'K'bruh van de ~-:~idl~e 

'\201: 2,80 meter. 

DC' ('ffccten \~,U'l een brug op de circcte en \\'i}dcrc 

o~gc\'i:"lg zijr: sterk afhar:kdiJk \~~H-: net O;'l~\.\'crp: 

b'1rrier('\vl..'rking door de opl()p~ndc tocrittcl"':, 

vc-rstorlng V;}l1 net uitzicht op de A:nst0} e~-: vJ.n 

Ander~zijd~ kan CC!"l brug j.)1s rl'larkJnt ?unt tt.:ssen 

Sedljking fungeren. Dc .~mst('l en h;'l .. "lf 

k\1rakte:--istjcke loop z:jn \'J.naf ('er:. ~'!"t:g gOL:'C 

zichtb(l;.1f. ()OK biec..:'t ccn brug rnogcEjkhcd.er. voo~· 

con"tbir1Jtie I'YI.ct fhltuurbOl-1\v OliH.h1t de () ... \verzon~ 

intact kan b::jvcn. 

Een afwcging van de effcctcn vnn {:~en nquaductl 
brug is pas goed mogelijk Cliln de hand van een 
ontwerp. Alnoewel net hier gaat 0::1'1 een ingreep 
op de AmsteJ <l1s structurcrcnd lijncle::nent op 
het regionnal schaalnivcau, is het kunstwcrk 
vooraI op Ioka!c schaal tc bel even. Zowel bij ecn 
brug ais bij een aquad.uct is er eerder sprake van 
aantasting van de omgeving vun de Am~tel. dan 
van de Amstci zelf. (A,mtasting van: 
Bovenkerkerpolder, bovenlandeIi t .Atri.:;-,Lelkad<: 
en polder de Eerste Bedijking). Zie reeks illus
tratieve schetsen op afoeelding S.l. 

8.2.3 Vergelijking alternatieven en varianten 
(LAC) 

De toetsingscriteria op grond waarvan de <1<mlcg 
van een eventueie omleiding zal warde:,. beoor
deeId, wegen niet allen even zwaar. De criteria 
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die :nct gebruiks\va(:~rd(;', b~]C'vings- C:1 cUlLurele 

\.vau.rde te :n~kcn hebben, krijgcn (~en hoger 

gc\vicht dan de criteria d1C op tOCKon1stvvaarde 
slam~. Dat is omdat cifccte:, op de fysiek
rt!imteJijk aspecten van het landschap net rnecst 
C(l~lcreet., voorspelbaa!:' en blijvcnd van Kar()kter 
zijn. Verzachtjng van de negatievc gevoJgcn is 
slecht~ bcpcrkt mogelijk. Binncn het conlponent 
bclevings- en culturc;c waarde word('n 2 criteria 
(met be trekking tot ::;tructuur en idcntiteit) 
z\\.'aarcet gC\I\'ogcn dan de andere. De redenering 
:1ierachtcr is dat dcze effecten region(1ai V(1I1 £lard 

zij~ en als zodanig geaccentuecrd dicncn te 
worde:'.. Dc criteriu bij t()cKomstwaarde stoelen 
oj) vee! onzeke:-heden en wegen hiewrr. minder 
zvvaar. De cffectC'TI van cen keuze voor Clqu<1d:.!ct 

of bn.'g worden gclijk gcw<1ardeerd, omdat de 
doo~slaggevende inzichten pas op ontwerp- E'n 

jnricl1tlngsnivcau duideEjk vv-orden. In tabe18.1 
op pagina 82 staan de toctsingscriteda e~ hL!n 
gcvvichten vvec.rgcgC'ven. De toegekendc ~scor~s' 
per (Jl-tf..'rn~1tief en vilr:ant dienen nls invo<.:r voor 
de multicriteria-anaiyse (MeA). Hct resulta<'lt 
van de MCA voor de c:itcrii .. :mgroep lar:dschi.1p 
staat in afbcciding 8.2. 

1 
2/3 
2/3 
4/5 
4/5 
6/7 

Rangorric LAC 
nulaitcr~atief 

variant ,\ nlct brug 
\'ari~nt /\ rnet ZlqllC:1duct 
v<lri,mt S met brug 
variant B met aquaduct 
v(lriant D nH~t brug 

6/7 variant 0 met "q1.:acuct 
8/9 variant C met brug 
8/9 vClriant C met acuaduct 



Afbee/ding 8.1 Brug 
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t Amstel 

Zijaanzicht 
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... Overzicht 

Brugberm vormt een 

fysieke en visuele barriere 

Toenadering brug over de Amstel 

vanaf de polder De Eerste Bedijking 

Zicht vanaf de brug richting 

Bovenkerkerpolder 



Afbeelding 8.1 Aquaduct 

f:~' 

a 

b 

c 

t Amstel 

Zijaanzicht 
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Overzicht 

Fysieke barriere maar visuele verbinding 

~ Toenadering aquaduct 

vanaf de polder De Eerste Bedijking 

~ Zicht onder het aquaduct 



Afbeelding 8.2 Resultaat multicriteria-analyse 

Aspect: landschap SVV en INVERNO 

~ULALT 

ABRUG 

AAQt.:ADUCT 

B BRCG 

BAQCADUCT 
CBRCG 

C AQUADt.:CT 

D5RUG 

DAQUADt.:CT 
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8.3 Effecten op bod em en 
(grond)water (B&W) 

Aan de h;:nd Viln een ingreep-effcct an<11yse 
zullen eerst de meest relevante cffccten op 
bodem en wilter worden vastgcsteld. Daarna 
voIgt cen beschr:j\'ing Viln de effecten per 
alternatid en variant. Vervolgens worden criterl<1 
vastgesteld op grond waarv;m de altematieven 
en varianten via eel". multicriteria-analyse zuilen 
worden vergeleken. Omdat de richtlijnen 
aandacht vragen VON de mogelijl<e verschiHen in 
milie:.Jeffect tussen eel". b:ug en aqtwduct zullen 
de effecten van deze kunstwerken apart worden 
besproken. 

8.3.1 Analyse van de effecten 
In tabe: S.2 staal". de ingrepen die bij de ailnleg 
en gebruik van eel". weg plaatsvinden. 

Tobe/8.2 Ingrepen bij aanleg en gebruik 

Aanlegfase 

uitgrnven cunetten, sloten en bouwput 

vo,)r constructies; 

t()epass~n bronbcmilling 

opbrcng0n z<lndlichaam 

zelndwinning 

neicn Vim palen en pluJtsen d(lmwandcn 

bij constructies 

Jnnbrengen V\lcgvcrharding 

GebruiksfOlse 

v~rkeer 

glJdheidsbestrijding 
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).ia analyse van deze :ngre1'en op hun gevolgen 
voor de aspecten bodem en wate: zijn de 
volgende 1'otenticle effectel". vastgesteJd: 

Effecten op geomorfologiscne opboU\· .... 
Ef;ectel". op grondwaterstroming. 
Effecten 01' kwantitatievc waterh:.:.is
houcing op1'crvlaktewater. 
Effectcn op kwaliteit v;::, de bodem, 
grond- en oppcrvlaktcwatcr. 
Effecten op grondstoffe:woorraad. 

Hierna voIgt een nader(> besc:,ouwing van deze 
milieucffecten uitgesplitst nZlar aanleg en gebruik 
van de evcntue!e omleiding. ZO\lvel de direc~e 
gevoigcn van ecn ingrecp al::; de effecteD die 
~unn(\n optredcn tcngcvolgl! va.n andere cffccten 
komen aZln de orde. Bijvoorbecld: een verZlnde

ring Viln de grondwateTs:roming k,l::l weer 
indirect effect hebbe:, op de kwalitcit va:: opper
vlaktevv(.1ter. 

Effccten OJ' gcomortoJogische opbouw 

Hd uitvoeren van oodemtechni!<che ingrepcn 

zor::s gr(luf'A!f1r~7.\.1arnhcdcnJ hck·n en hct 

opbrengen Vim zilnd vefstO()rt de 0poouw vnn de 

bodf2m. Hocvcel :nctcr grond :..!itgeg.r~vC!n 0n 

opr;cbracht za l \\!ordcn hangt ond<."r andt:rt~ t~f van 

de zettingsge\'ocligheid, de gr()ndv.:ntQr~h'nd en 

de hoogtcligging Vilil aGnsluitcr.de \vegcn, Dit z()l 

moeten blijken uit uitgebr~id bodemtechnisch 

o:,dcrzoeK V()()!"afgi,1C1itd <),,1n de ultvocrl!1g. Tcr 

indiciltie hebb<:!rl de dienstcn Wegen, Verkeer en 

V~'rv{1er van de provincie~ Ct~echt en 

:\:onrd-Hoi;<'Ind 01' grond van de OJ.' dit moment 

besc:':KbClTC gegevcns ccn ruwe schatting gem~3kt. 

0;:> ;\;oorc.nollnnds grondgcbied Zil! circ;) 1 meter 

grond \-vorden nfgcgraven en opgC'vuld m<:!t zJnd 

0n vcrnardingsconstructie. Voor de zettings

gevoeiigc b\~em op Ctrechts grondgebicd (polder 

de Eerstc Bedijking) wordt tli~geg(lan van: 

uitgraven :; mNer veen; 

opbrengcl1 5 m<.'tl'T zimd 

(inclusid:; r:wter overhoogtc); 

O,S n'letcf zctt:ng v~n i(':'ste-rt?nde : meter 

dikke vcenp::lkkct; 

nfgrnvcn 0,5 rneter ovcrhoogte nn %etting. 

Zo\\:cl de aunlcg van ecn brug ais vnn ~er. aqu~

duct tast de gcomorfoi(lgic ;Jiln. Ook het ('vcntueel 
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vcricggen Vil)1 ondergrond~e ;cidingen of het 

m~)kcn van constrccti("s Oln leiciing0n :12' kruiser~ 

ti~::;t de bode:r.opbouw 0.('111. Hoe groter de 

dj~mctcr hoe groter l'Cn event,leei effect. :v1et 

n(lmc de Egging va~ de vVRK-tr,1nsportleidlng met 
een. diznn0ter van 150 C~1 is hierbij v~n bcl4l.ng. 

Volgens iniorn1(!tic v~r: de dien~t(.'n Wege!), 

Verkeer en Vervocr Viln bcidc bd~okken 

provincies zn} het vcr;L>ggen V;)-;"1 de WRK-leiding 

ecnte:- nie a~n de ord" :.-:ijn omdZlt bij het defini

ti0ve "Vvcgon~\'\'erp met de loop var. dC'ze leiding 

iekening gehouden wordt. Hct precies sam en

v~ilen vCln de weg en de leid1ng wordt hier~00 

voorKonwn. Afn;mkdijk van h",t tmcc zal er wei 

et:!rt overkhJlzing gemaakt moe-ten worder:. 

:'\Z(lst effecten van z~ndgebruik ter ? l(la~se van de 

""eg kunn('n cr ook gc.:'\()morfologiscne eHecten zijn 

op de pj(1at$ \.'~1n de \>vint\::1.g. Het bld~id ,",yan de 

p:(')\,lncic~ en hct Rijk is cr cchter op gericht om 

zovecl mogcJijk gebruik tc maken vDon zccz,"lnd. 

De beschrijving van de milictleffeeten v~n de 

\'\"inning V~1n zeC'%,·H'ld P.:lst niet in oit MER. 

Hicrvoor is in he! i<l~ccr van het Rcgion~a~ 

Ontgr()nding~?l~n "'oordzee E'en ap,~rt Milieu

EffectRapport opgesteld.(9) 

2 Effectcn op de grondwatcrstroming 

Mogelijke effccten var: hl't opbrengen v~n z~nc. op 

de droogl~gglr.g (ofst<'lnd grond\.vatcr-rn«411veld) 

v~n gronden In dircctC' omgcving %uitcn gering zijn. 

Door het hanten.;·n Vt:1n cen uitgco;;liancec!"d ophoog
schc:n(1 (ophogc:1 in f~$cn) kan v.,'<)rden v()orkonlcn 

dat de <langrcnzende granden omhoog konwn. 

Het toepcss(i'r\ van b~onbemaling tijdens dl> aanlt>g 

van kunstwerken (brug, aquaduct. duikl'fS, over

kluizingen van leidingen) kan invlocd hebben op 

de grondwaterstroming. De grondwaterstand in 

de directe ()mgl~vi1\g k~n hicrdoor tijdelijk worden 

veriaagd. Vanwege de zcttingsgevoeligheid van 

de bodem z~l er eehter gewerkt worden in bouw

kuipen met ondervvaterbeton wa<lrdOOf bron

bemali:'"l.g nict nodig zi!l zijn. 

De diepe gn1af- en baggerwerkzaam.beden tot in 

het eerste watervocrcnd pakket bij de aanleg van 

eel'. kunstwerk kunnen van invlocd zijn op de 

grondwilterstroming. In een kwelsitu<ltie kan 

hierdoor de toevoer vun (brnk) grondwnter toe

nem.en w<luTdoor de kwalitcit vun net opper

vlilktewuter word: bei:nvloed. Bij de nanleg in dt.' 
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A:n~tcl ]s echtcr sprakc van een lichtc inzijg

~itU;'iti~, w<l<lrdoor effecte:1 kunnen optreden op de 

kwalitcit v<'on net grondwuter. HOl'wcl deze 

effech:n door een zorgvuldige, ::nilicuhygii:'niscb 

ver~1nt'A'()()rde, ltitvoering kunncn \varden bcperkt 

is cr gezien de crnstig vt.~rontr(~inigde w<.1terboden1 
!'prake V.1n een verhoogd risiro op verspreiding 

V'L1 \~erontreinigi:'\gen na~r het grondwater. 

Als gCYl,lg van net doorbMcn v,m water

scncidende lagen bij hd hc~ien kurmen lckkages 

ontstaan waJrdoor de grondwaterstroming kan 

worden bci"nvloed. A.f:',ankciiji.: of cr s?rake is van 

e~n inzi;gsituatle of ecn K,,ovcls:tuatic kar. dit weer 

effect hcbben or de kwalite:~ van respectievelijk 

grond- en oppervlaktcwater. Door gebruik te 

m.lken V<1n speciale hdpalen Cscnrocfpuhm' en 

tegcliik beton storten) is de KaM op lekbges 

center g~ring. 

3 Effect~n op kWJntitaticve watcrhuishouding 

oppervlaktew.llcr 

De Jartleg van de vveg met berms!oten ka:n (-en 
verandering betckcnen van de a(lnv()er- en 

~fvoerroute$ va:) hct oppcrvlaktewJter in de 

dO(lr~ned~'n po:dcrs. Dezc verandering kan weer 

gl'volgcn hebbcn voor de \A/aterk\.v;llitcit cr. de 

dai);m(~c samenhnngende flora en f'1una. ~oar 
v(~rw~chting z1..:!1en de hoofdwat<;·rgang ... ·n C'chter 

int,Kt blijvcn door midde; van het «anleggen van 

dui.kers v'lnardoor de w(Jterhulshouding niet 

\"cz~n!ijk 721 veranderen. Dc ~ffcc:tcn zullen 

daarom gering z!jn. 

4 Effecten 01' bodem-, grond- en 

oppervlaktewatcrkwalitcit 

::\ailst eerdergenoemde indir",cte cffcctcn als 

gevolg van veranoeringen :n de hydrologiC van 

gtond .. en oppervl<1ktew"ter :ljdens de aanleg VC1n 

kunstwerken kunnen bodel11, grond- cn opper

vlaktewater verontreinigd worden door stoffen 

(onder andere zware met~len en PAKs) afkomstig 

van wegconsttuctiemat<!rialcn. ::\aar verwachting 

zul de aanleg van de weg ecnter conform de 

im.m.issie-eisen uit he! Ontwerp-bouwstoffcn

besluit (1993)(10) van VRO:v1 worden uitgevoerci. 

Het effect van uitloging van VL'rontreinigingen op 

de oodemkwaliteit zal d,m ook m.inimaal zijn. 

He! opbrengen van zeez<lnd heeft een tijde1i;ke 

verhoging van het zoutgeha;tc V<ln bodem en 

wilter tot gevolg hebben. 
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Dc tijdsdut:r en de m«te \\,~1nrirl de%.0 vl"rhoglng 

plaatsvindt is primnir afhankelijk v<ln het zout

gchaHc V(1n hct zccz~nd. Daurnnast zijn onder

meeT de hoogte vnn hct zandEcha~n11 ophoog

snelheid, de hoeve~lheid ncersbg en de 

gt.'ohydrologische situatie van belang(9)(J 1). 

Volgen;; het Ontwerp-bouwstoff~mbesluit ~'n het 

be:;tuurlijk convenant tussen onder imdcr~' ck' 

provLl"lcie :--':oord-Holllnd en de wc:ter

schappen(12) dient er echter om:ilt zeezilnd met 

minder dan 200 mg chlo~ide peT ki logram droge 

stof te worden gebruikt. 

De belangrijkste c()!"l.centrati'~v(,!rhoging i-:'l het 

oppervlaktewater vincit plaats tijden,; hd ophogen 

zeif doo!" een rcchtstr0ck.sc afvocr naZl:- de b~rm .. 

sloot. Elj langeurige :-teersla:; kan de concentratie 

in het iozingswater V<ln ontzilt zeezand (200 mg/l. 

15% vocht) mnximaall.330 mg/I (= concentr;c1tie in 

het poricnwater) bedr<lgen(11). Dc uiteindc'iji:.c 

verhoging van de conceI',tr~tic in het opperv]akte

water wordt :n<.'de bepa~id door het debiet V.:ln het 

QJl.tv<lngcndc oppervl~ktc\"C1tC'r -in relatie to~ de 

n(lcveclheid uittrcdend chloridehoudend water. 

Vaak is net debiet vnn het opperdaktewatl'T vele 

millen groter dnn dat van het lozing::;wilter. Dc 

ui~cindclijkc verhoging van de conccntratle in hct 

oppc!"vlaktc\\flltcr i~ cinrl be"dr.g. 

Bchlllv(" rechtstreek$ kan, ~f.'i~nkclijk van de 

oodemgesteldneid, het chloridegeha!tc van het 

oppcr.·],lktewatcr ook indirect wordl'n bcYnvlo('c 

via het grondw.:lter . Wanneer het ophoogzand 

direct contact milakt :net wMervocrendc pleisto

cene zandcn dan kan er via hc~ grond\t\'Jter na 

cnkele maa:1d~n tot enkele Jarcn ee:) pickcm.issie 

optreden in het oppcrvlaktewllter viln de wegsloot 

(9)(11). ~ilar v('fwacnting zai dit bij het ophogcn 

v;)n de evcntuck (l;nlciding van de ;\;2()j vrijwel 

nict plaatsvind(.~n omd~t de cunct niet tot op hct 

p1eistoceen wordt uitgegr;)V0n; er blijft een siccht 

waterdoor;atendt:!' vccnla8g aG1n\vC'zig. 

Het I.littrcd('ndc water dient oeschouwd te worden 

<lis een tijddijkc cmissicbron waarvoor ('en ver

gunning in hct kncicr van de Wet verofltreiniging 

oppeTvl<lktf.~w"ter is vereist. In dc%c vergunning 

zu;:en eisen opgeno::nen geric}:t op een zo gering 

mogelijke vcrhog:ng v<ln het zoutgehalte VJn het 

or-tvangl'nde oppervh1ktewater. Daarnaast is het 

van belilng dat cr Mar gestredd wordt om het 
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ontzil~:ngsniveilu pc: 1 janu<lri : 9S18 v('rder o:nlaag 

tl' brcngcn tot maXinlaJ) 35 mg ch!or:de per 

kilogrJ.m droge stof D1Ct f'.:~en chlotidegehalte van 

maximaa\ 20() tot 300 mg/l in het uittredende 

wilter(12). Eet dfect VM', het gebruik van on:zilt 

zeezand za; dJn ook vrij bepcrkt zijn. 

5 Effcctcn op grondstoffen voorraoild 

'Cit :,et oogpunt om %0 zuinig mogclijk om te gann 

;net de grondstoffenvoorraad is h('t van beiang om 

zo 'A'einig :nogelijk zand te gebruiken. Daarnnast 

zal er hij minder zandgebruik 00).; mindcr 

transport pl<latsv:nden. De noevcdheid ophoog

z(lnd hangt ondermccr af v,,~n de' %ctting~ge\"()e!ig

hcici van de bodcm en v~n de ~engt(" en breedtc 

va=" net tr~cc. Ook $p~clt de keuzc van ecn brug of 

aqu<lduct cen TO:' De hoevcelhcid nnd \'()or de 

a~nleg ,,'an dc..~ toeritten Vil!) cen brug 1~ veel groter 

d,1n VOOT ccn aquaduct. Bij de- ilJnlt.:~g \'3n een 

Jquilduct komt juist grond vrij die, in geval van 

bou\ven in 130 Amstel, ~r:1stig vcrontreinigd is met 

PAK ,~n z,,\"~:e rnetaJel"l.. D('~(:~ bagger is te 

bcschouwcn als chen1isch afval en /l::a: op verant

\\'O(yrd0 wijze g(''$~o;-t moct<:n \vorac:l. 

Conclusie c//ect"cl1 tijriNIS aanleg 

Cit de voorgaande analyse voigt cat tijdens de 
aanleg de onderstZlande cffectcn relevant zijn: 

Effecten op geomorfologische opoouw 
door bodemtechnischc ingrepen. 
Effecten op kwaliteit bodem, grond- en 
oppcrvJaktewater (met name bij 
bn;g/ aquaduct). 
Effecten OF grondstoffc:, voorraad 
(%andgebrt:ik). 

De effecten op de geomorfologische opbouw zijn 
onomkcerbZlar en permZlnent. De beoordeling 
van deze effecten is afhankciijk van het oeln
vioede oppervlaK en va)". de wailrdcring van de 
ondcrscheiden fysisch geog~afischc ccnheden. 
EvcntueJe dircctc en indi,ecte effecten v,m de 
<lanJeg van eel". brug of aquaduct op de kwa! i~cit 

van oodem en water zijn tijdei:jk. Dc beoordeling 
van het effect hangt ilf van de hydrologische 

situatie en aanvvezighcid va~ verontrcinigingcn. 
Door een zorgvuldige uitvoering van de 

vv'erkzaarn.heden zi;n de g(-volgen te bepcrken. 

Vnnwcgc dc gcringc afstc:nd tussen de traces zal 
er naar verwachting gCC:1 of vrijwel geen verschil 
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bestaan tt..:ssen de zetttngsgcvocHghcid van de 
4 traces: hct verschil in zandgebruik zul voor
n<Hnelijk bcpaald worden door (1et verschil in 
lcngtc van de oml<?idingsvarianten en van de 
kcuze brug of <1quaduct. 

Gcbruik van de tVt'g 

Tijdens de gebruik:.;fasc zijn gecf1 <.:!f~cctcn tc 

verw~lchtcn of geomorfojogic en k\""'~.1n:it~ticvc 

\"'·at~rhuis.houding. Effecten O? d~ kwailtcit vz:.r. 
oodem en (grond)\I\,(}ter zijn dJ(lrcnt~gct'l \-ve.: 

moge!ijk. 

Effcctcn op bodcmkwalitcit 

Eifecten oJ) de bod"'Olkwalit0it Kt:nne:) optrcdC'l1 

("Jls gevolg V<ln: 

a h~t verkeer: 

b 

uitl~il.tg()s::;~n (vcrzurendc ~~offc:1, 

}xlk en %\.vare n1ctak1l"".); 

lckk<lgc~ \',1n oiieprodukten; 

slijtagc van bander. (';" vvegd0k 

(PAK C:"l ZW<1re mctai.m); 

glJdheidb{~strijding (~~rooizout). 

V,,,kea 

V()lg~ns de 'A'J.h:rht6:-;:toudingspli.1.nncn vnn de 
p~·o\!ir.ci('~ \:o()rd-l·ion~nd en CtrQcht ligg(\!1 t?r 

bin:1\~n hct studiegcbicd gec~r v('r7..uringsge\'ol'~ige 

~r()r'!d,~n. Hct effect van ccpositic \'~1n vcrzurenac 

stoffcn Ilit uit:'~atgasscll (met name SO;: en :\Ox) 

)(al dan ook gering zjjn. 

Jl' zw,~re Oletah:n en PAK Vt'~sp~eide:-l )(ich decJs 

door droge \'crv{J4'!iing n~"!.ar d<.' bcrn1C!"l ,-~n 

..:;":tmo:;fccr en oet,\h; slcCln zij ncer op nl't \\fcgdck. 

:'\(1 r~gQnvt.\l \'\'orden de neergcs;ag(·n \'cror~t

reinigingen door het t'('genvvat~: opgenomCl": C~) 

stron1cn via zogen33nlde run-off nCl~r de bern1 of 
ko.mcn yiil natte ven~;,a~iing in de bern1 en O(1!)

grcnzendc gmnden. Cit onderz(lck komt n~M 

\'oren d<1t de totaie massastwom van PAK en 

%\\f~rc meta len c\,crueclg is n1(:'t de verkecrs .. 
intensitcit (13)(14)(15). Dt' vcrontrc,jnig:r.g is hC't 

grn<)tst in e'en strook van enkelc mete:s vanaf de 

w~b. :'\Dannate ell nfstar:d tot de \·veg to('n(.~cmt, 

neemt de mate van v,~r()ntr('inig:ng c1f. :\a 30 tot 40 

meter kon1t de vcnl:1treinigiilg niet meer boven 

het achtergrondsgehalte ui:(16)(17) . 

Voor de vC'r~ic~!e \'e!'spre~ding v()n veroiltrcini

gingen in de bod~m geldt .in het algcmecn d,1t de 

concentraties da~en bij toC:.'nc-nlCt'l.Qc diepte. De 
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verontrcinigingen concentrcrcn zich n1.ct nZlmc ~n 

de bovcnste halve meter. 

Strooizout 

Door stro()izo~t kim vcrzilting optreden van 

bodem en wate·r in de omgeving van de \veg. 

Dit ka~ \'Vt'er negati(;~vc gevol~en h('bbcn voor 

Eora en filuna. Ook kon door stuif- en spotZ{)ut 

schade optreden aan de vegetatie woardoor de 

bladeren \'erdrogcn. Van het gestrooide Z()ut kom: 

coor "fspoeling ~r"'I vcrstu:ving circa 950/0 terec:"t 

binn~n 0C'n strook v~n 2 meter vanaf de 

weg(lH)(19). De bei<'lsting is at11,mKelijk van de 

opp.:rvlakte van hct wcgvak en van het ~":Clntnj 

strooibeurtl'n. Omd,lt strooizOllt makkclijk oplost, 

zal het sncl uit- en Ofsp<klen en via ondiep<:' 

grondwaterstl'orning k:m het Wilt terechtkomen in 

de bcrmsloten woardo(lr ;,ier mogdijk effecteD 

optr0den O? flora en tOUnD. 

2 Effecten op grondwatcrkwaliteit 

D0 door h~ .. t vcrkecr uitgestot('n zwar~ met4'!!er., 

PAi(', en ()li~~prod1.lkten i.:uilen zich \'oor<); 

ophopen in de bovenste lilag van de boGem. 

Gezien de slechte doorJaatbauheid ,,;::n de k;ei- en 

v0enbod~m en het fcit dat z()w(,;'1 de be~tJande v:eg: 

als de ev(~ntucle omieiding door ove:\-\'cgcnd 

k\velgcbieden lop en, ulng vcr'v\~~1C!'t mng \A.'orden 

dat verv;,riling v~n bet grond\vater r.lct of 

n.'luweliiks zal plaQtsvinden. Ook het str0oizout 

Z(l; het diepere (at br(lkke) grondwater niet 

bl!·invloccicn. 

3 Effcctcn op kw~liteit oppcrvlaktcw~t~r 

Door de ui~stoot van milieuvreemdc stoff~'n KJn 

de kwaliteit van net oppcrvlaktewilter in d(' 

directc omgevmg (de berms!oo t) wo:den bC'in

vioed. De bei'nvloeding kiln %owe1 direct zijn 

(v('rwaaiing en run-off) <ll~ indirect via hL't 

ondi(~pc grondwater. De mZltc \'\'narin dit gebeurt 

is evcncens Ilfhnnkelijk v~n de vcrkccrsjntensiteit. 

Zoals eerder vermeld k.m ook net gebruik van 

strooizoll~ invloed heoben op de wateri<wil litcit. 

De bcoordeHng van dit .... ffcct hang~ onder~1e'lr ar 
van net chloridegeh.;lltc van i,ct ontv~1ngende 

opperv 1<1 ktew~ teT. 

COllclusic cfft:cten tijderzs gebruik 

In de gcbruiksfase zijn voora1 de cffectcn op de 
kwaliteit van de bod em en het oppcrvlaktcwater 
van beJang door: 
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uitstoot van ZWZlre metalen en :' AK door 
net vcri<eer; 

net gebruik van strooizout. 
Dc totale bclasting met milic"lvre<:mde stoffen 
ncemt toe mc~ verkcersintensiteit. Bij de beoor
deling van het effect is de groottc va:, ::et oc"in
vloede oppcrvlak van belang. Daarnaast speelt 
de kwctsbanrheid van het ontvangcnce milieu
compartiment een roJ. Citgangs?un~ hic:bij is da~ 
bclasting van reeds verontreinigde berm en 
bermsloot Jangs huidige :-":201 minder ncgCltief 

beoordeeld wordt dan de reliltief schone langs de 
omJciding. Als maat V(lor het effect op de 
bodem- en wZlterkwaliteit wordt daarom dc' 
wcglengte VZln de omJcidingsvariantcn genomc:,. 
Dcze wcglengte dient ook aIs mJat voor het 
periodicke effect Vein strooizout. 

8.3.2 Beschrijving van de effecten (B&W) 
in dczc paragraaf z~llen de gcvolgen voo~ 
bodem en water Dcsproken wo:-den aan de hand 
van de vastgestcldc rcleva:1te effecten uit para
graaf 8.3.;. Ecrst per altcrnaticf, vervolgens per 
variant. De nadruk. zalliggen op de cffccten die 
discriminerc:"d zijn. 

Hl!t nulaltematief 
Omdat er geen sprake is \'ar. eer. omleiding 
zullen er geen effecten op de geomorfologischc 
opbouw van de bodem en op de kwantitatieve 
waterhulshouding van gro:",~d- en oppcrv:akte
water optreden. We; treden er effecten op die 
af:.,ankclijk. zijn van de vcrkcer~i;:tensiteit. 
Vergelekcn met de bestaande situJtie z<li, ooor 
toename van de vcrkeersinte:1sitei::, de hoevecl
heid milicuvrcemde stoffcn in de reeds vcront
reinigdc berm en bermsloo~ stijgen. 

Om f ei dingsa I tenza tief 
Bij iederl' va:iant van :--.et omleidings<1Itematicf 
z11.l de geomorfologic van de bodem worden 
Danget()st. De bodembeschcrmingsgcbiedcn in 

de Bovenkerkerpolder en de polder de Eers:e 
Bediji<ing zu]en worden doorsneden. Dezc <1a11-
tasting is permanent en onomkecrbaar. Gebruik 
van ontzilt zcezand als ophoog:nateriaallcidt tot 
een tijdclijke verhoging van het chloridegeh<llte 
in bodem en oppervlaktew<1tcr. De periode wa<1r 
b:nnen cit effect speelt is mnximaal enkele jaren. 
Het zoetc oppervlZlktewater in de :-":oorder 
Legmeer- en Thamerpolder z11.1 hier meer invloed 
van ondcrvinden d<ln hct mindere zoete water in 
de Boveni<.erkerpolde: en de polder de Eerste 
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Bedijking. 1:1 de brakke polde Groo~ :v1ijdrecht 
zaI het effect niet merkbaar zijn. Bi j de aanleg 

van icdcre \,,1rl~nt zulle!"': grotC' hoC'veclheden 
ophoogzand nodig zijn. Door werb:aamheden in 
de Am!'tel b:j l:e aanleg van brug of aquaduct 
b~~s:a<lt de kan~ op verspreiding VZln de in het 
slib aunwezigc veror:treinigingen naar grond- en 
oppervlaktc'A'at<"L Oo~ ais de S~!1Cr1ng van de 
wa:erbodcm inm:ddels hecft pi<:Zltsgevonden 
blijft cieze kans aanwezig omd<lt ;,mg niet a1 iwt 
verontreintgdc slib z111 worden verw:jderd; de 
terugsaneringsgrcns voor P AK bedraClgt naar 
verwllchting 17 mg per ki logram droge stoF"'~ ; ' 

(zic Achtergrondrl1pport, hoofdstuk 8.4.4). 

Bij de n~nk~g van kunsh'\:'(~rkcr: zal ge\-vcrkt 

wordc:1 in bouwkuipe;1 m(~t ondcnvaterbcton 
wJardoor bronbemaling niet nodig is. Effecten 
O? de grondvv<1tcrstand \-vorden d£lc~rom :dct 

verwilcht. Wd zuiJe;1 er tijdC';1S net lceg?o:-np~~n 
van de bou\vkuipcn b!j tJ~:11eg van CC:1 kunst
vvcrk in de ver()nt:-cin]gdt~ ,\:ns:eI maatregc:en 
gctroffen moctcr: vvordcn OITl ve:-spreiding \' (1:1 

verontrcinigingen tc voorkomen. 

Af:1Zlnkelijk van de verkcersintensitcit Zed tijciens 
het gcbruik van de omleiding bij ieoerc variant 
de nog rebtief schone Dodcm en water in de 
directe omgcving vvorder": bcl<lst met zvva:e 
metalen, PAK en olieprodukten. 
:-":a 30 tot 40 meter vana; de weg komt de vero;lt
rciniging ~ict meeT :,ovcn het ~chtergr()nd
genaite ui~. Hct bei'n,,!oede oppcrviaK hangt af 
van de lcngte van hct trt1ce. Daar staat tegenovcr 
dat, vergeleken met de a~ltonome on~wikke:ing, 
de belilsting Jangs de be~taande :\201 dneemt. 
Door hct alltoverkeer in he~ verleden is echter de 
directe omgeving van de beS~il,lI1de weg a: ver
vuild g('rDC1kt. Er is d!.!s sprakc V(1[1 een kleinere 
tocnmne van vcror:treinigingen in een reeds 
bestaandc ve~vuilde situatie. Bovenstaar,de gaat 
oak op voor de effecten van het geb:-uik van 
strooizod bij gladheidsbestrijding. 

Variantcn 

}1:et verschil in lcngte va!1 de omleiding bcpaal ~ 
in grote mate net onccrschcid 1n effect tusscn cc 
vJrianten. Daarnaast is het verlies a<ln oppcr
vi,1Kte bodembeschermingsgebied van bclang. 
De berekening van hct ~u:mtebeslag gaat uit van 
de breedte van de weg indusief berm en berm
sloot en de event~elc aanV\"czigheid van ccn 
parallelweg (afoeelding 8.3). De effecten van de 
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Koart 8.7 Aantasting bodembeschcl"mingsgebieden: variant A 
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fl,fDceiding 8.3 lndicatieve dwarsprofielen 

dwarsprofiei 
zonder paral;e!weg 

dwarsprofiel 
met paralielweg 

4.5m. 

••••••• 

4.5m. 

6m ~.5m 

_~5m 

aan!eg vnn brug of t1q1.;'ld:"1C~ 'vvorden npnrl 
0ch(1l:ddd.. 

Omlcidingsv01ri,mt A 

.t\Uccn bij dcz(\ varit1n~ z,11 n~aT vcrvvachting gccn 
par<llklweg tcr onts!l:it:ng van de polder de 
Ecrste Bcdiiking nodig zi;n. Hct oodemprofic! 
van circa 81 1-1il zal worden Jangctast. Hierv;;1n is 
45 ha bodenlbt.!s<:hc:rn.:ngsgebied (k<l£lrt 8.7), 
De hoevcelhl'id ophoogzand oedn1ilgt circ" 
1.250.COO m' xet brug en circa 1.050.000 m

n

• rnct 

cH.1uaot.:ct. 

Bij gC'brui~ van ont/,,ilt zcez(1nd vi!"'.d~ c('r~ 
tijdclijke bclasting met chloride plailts vnn berm 
en ot'rmsioot met een lengtc van 9,1 kilomcte!'. 
Door he~ verkcer wordt dezclfde lengte ?ermn

nent belast met zware me-taicn, PAK en olie
produktcn. I)C' hocvcclheid "...litgestoten stoffen i~ 
cver:rec ig :nct de ,·crkccrsi:1tensi tcit. T ('r 

incicatie, volgen~ h<.': SVV-IJd-sccnurjo varie('~t 
de etri.1J()Hr.tc::siteit op de nieuvlc vvcgv,1kk('!1 

vrJn de on11ciding tussen 12.400 en 20.500 mvt.; 
volgens het l\:VER\:O-sc('nil~i(l ~\.lssen 1:. iOO en 
18.500 mvt (zic Biji,1gcrnpporl, deci Verkcer en 
Vcrvoer, P<Jf<1g;"(la: 11). 

Omlcidingsvariant B 

lnc:usicf de p<lrui1dweg z<ll hl~t bodempfofiel 
van circ<1 R4 h~ vvordcn C1nngc~()st. Hicrvnn i~ 
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c:rCiJ 46 ha b()ciembeschcr,,'11jng~gcbied (kaar~ S.S), 

l)c hoevcclheid Ophooh%and o~dra~gt met brug 

circo 1.24CJ.C()O m met aqu<1duct Cil. 1.U40.()CO m . 
Ontzilt zeez~nd er~ nct verkec.7 zorgcn voor e('!1 

~")c;"1sting van bern1 C~1 bc:-n1s1oot n1et e'en tcngte 
\,.'1n circil 9,2 kiio!1wtcf. V()lgen~ het SVV-lld
scenario variecrt de c~n1a();intcn~iteit per ni(;'u'v\' 

weg\'a~ tUS:iCl: 12.4CO-22.10[) :'!1vt; volg<.'r1s 
J:-\VER:\:O ttlS:ien 11.1 GO en 20.000 mvt. 

Omlcidingsvariant C 

Het bodemprofid van circa 88 ha z<J] worden 
(l£lng~tast. Hicrv~n besta,1t circa 20 h<J ui t bod0m
be:,;chermingssebied (kanrt 8.9). Op hC't grond
gcbicd \'an \:oorc-Ho1inne d()o~:;nijd t trace C he: 
vcrontrcinigtie weiland :ussen de 
Thameringsloot en de Amstcldijk. De bovenstc 
;Srondlaag 1S matig tot sterk \'crontr(.\inigd !TH;'t 

PAK's en Z"'''llre nletil!cn. Sij Ol\ cvcntueie nanJcg 

vnn dit trC1ce zL1i~cn rn~(ltregclcn gctroffcn 

mocte-r1. worden om \'ersprciding te voo~komen. 
Dc hoc\'eelhcid ophoogzJnd bedr(1()gt :11et brug 

circa 1.195.000 rn , met ,1C;:.:<1duct 995.00D m. Voo~ 
het kruisen V(ln de WRK-lcid;ng di~'nt oii dez0 

variant ('en o\'crk1u:zing gen'1oakt tc \'\'ordc~ .. 
Ontzilt zeezanc en verkccr belasten circa 9,4 
kiiornete: berm en bermsloot. De ctm<lal
}ntens!t(~ltc:;~n per niCU\N \-vcgvak variercn tUSS(':~ 

'J2.100 en 23.900 mvt V(lOl' het SVV-lld-sccnario 
en ~usscn 1 O.~OO en 2: .400 \'<lor h('t I \:VERNO
sccn<1rio. 

Omieidingsvariant D 

He~ bodemprofiel VRn circa 88 hn zal worden 
a.angetJst. i-iicrvan is circa 23 ha bodcTI1-

oescher~;:1.gsgcbjcc (ka()rt 8.10). De hoevcclheid 

ophoogz<lnd. bedriJagt met brug circa l.1S().OOO 

m', met aquilduct 9S0.00n m'·. Ontzi:t zeezemd en 

verkecr oelasten CirGl 9,5 kilometer berm en 
bcrmsloot. De v~~rwachte etmaalintensiteiten zijn 
gclijk ()(.lTI v(1ri,l! .... ~ C. 

Effectcn brug cn aquaduct 

Dc kruising n1ct de /\mstel ~(ln COOf middcl van 
cen lage bc\vecgbarc brug of cen aqt;Zlduct 
pluatsvincien. Omda: de kruising D!j variZln!: B 
samcnvalt met vari<1nt D kornen er 3 k:-uisingcn 
ir. aanmcrk:ng. Zowci de ac:nleg van ('en br:.:g als 
V<ln CC!1 ~ql~~ldtlct tast de geonlorfologic £1Gn. Bij 
0e:1 brug verdw:jnt ce oorsyronkelijkc bode-m 
o:1der hN zane van de toeritten; bij een aquaduct 
wordt dl' bodern afgegraven. In verband met de 
zcttingsgcvoeligheid V(1n dc.:' bodcm zal cr bij de 
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Kaart S.S Aantasting bodembeschermingsgebieden: variant B 

I A 
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VERKLAR I NG : 

~ BODE!1BESCHERI1J NGSGESJ EDEN 

~ AANGET AST SOOEI1BESCHERM! NGSGESl ED tCPP. 4S. 9 HAl 

Bron: Diens! lIilieu en Woter, Provo Hoard-Holland (HH) 
Dienst Wilieu en Waler, Pray. Utrecht (1993) 
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;<oort 8.9 Aantasting bodembescnermingsgebieden! variant C 
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VERKLARING : 

t::=3 BODEMBESCHERM!NGSGEBIEDEN 

moo AANGETAST BODEMBESCHERMINGSGEBIED lCPP. lS.7 HAl 

Bron: Dienst lIilieu en Water. Pray. Noord-Hollonc (19H) 
Dienst lIilieu en Water. Pray . Utrecnt {1993J 
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Kaar: 8.! 0 Aantasting bodembeschermingsgebieden: variant D 

e,8 
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VERKLARING : 

t:::j BODEMSESCHERMINGSGEBIEDE~ 

~ AANGET AST SODEMSESCHERl"Il NGSGESl ED (O?? 22.9 HAl 

Bron: Dienst lIi l ieu e:l Water, Proy. Noord-Ho j lon~ (1994) 
Dienst lIi iieu en Weler, Provo Utrecht (1S93) 
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aanlcg \V,ln kun~tvv("rkc:1 g0\-ve:-kt vvord~n in 
bOU\Nkui;Jen van ~~,d<:'n dC!r.l\\'~!1de-:1 :nct onder 
V\'atl'i D()n t~ bren~('n fundt:ringsp'l~en l-n een 

CVCJ1CC-nS onder \vat('1r te s:ortcn bctonnen vlocr. 
Ook bi: het b()~;wen vim C(;'11 aClU,lduct OF> ht't 
land (zie ;xl:'<1FPli1f 8.2.2) :1.<11 d(;'z(' m(,thodc 
\A.·orden toegcp~I!'-1t. Ver(.~rogjng~~ffcctcn in d~ 
onig('\'ing van de kunst\vcrken y\,orden can ook 
ni('t ycr\,,·acht. Bij aanlcg \'an kunstwerkcn in de 
f\.rn~tei n1o~tcn t1jd~rts net cenmalig leeg~oJn?en 
van de bcn.rvvku:pen n1a;:trl'gelen worden 
getroffen on~ ver~preiding \'In \'erontreinig-ingcn 
tc2 voorKon1en. 

Dc hoeveclhcid zane! \'oor de (1(1f:lcg \V;Jn de 
to(:'>ritten van C'cn brug is \'eel grote:- d,u"! voor een 

aquaduct. Bij de (]()n icg van (~en aqufJduct kOTIlt 

jui~t grond vrij cie, in ~ev~d \'(111 bOl,l\·vc.'n in de 
/\n1stel, crl"~stig vcrontrcinigd 1:> t":1l't P/\K en 

ZV\:,H'(' n1ct'1Jen. Deze b<1ggl'r zn l op \'er<1ntvvoorae 

vvi jze g0stort iTlOet('n 'vvtJrdC'n. 

Lit de (In(llysc' van de efft'ctc.'n blijkt dat de kans 
op \'crsprelding Viln \'~rontrcinigingen bij de 
,;<In:cg vnn een aquuduct onder de huidig0 
!\mo;tc: lioger ingeo;chat wordt dan bij een biug. 
Ho('v,,'e[ de huidige hocveelheid vefontrciniging 

VDfW.f d(~ Cindu in noordvvaartsc richting 
()f:1cemt, blijft het P/\ 'K-gC!1dlt~ ruin'lschoots 
bovcn de ~ignalC'ringsv\'a2rdc(22), ()nl deze rcdcn 
w():-dt cr geen ondersch('ici g('~nakt tuss('n de 
kanse:l op versprciding nn,l r gro:xl- en oppcr
vlaktevvatcr per v~riant. 

Bi; de aanicg vnn een nqu<1duct op het l;:md bij de 
varlZlnb .. ~·:1 B (= D) en J\ !~ geen ~pr(1ke van risico's 

op \'crsprciding van ve!'ontreil1igi~gen. Hicr 
~taat tcgcnovcr d<lt voorafg<.1and <.1~n net 'inpoJ
deren' van de oorspronkeEjke rivierbocht ('crst 

een sanering v~n de \rvZ!tcrbodcm dient plZlats te 

vim"lcn. Het oppervlak van lwt te sanereJ1 gebied 
is vee; groter dan bij (1(ln;eg van ~cn aquaduct in 
de Amstel. lif cr een t{)talc sanl'ring (inc~usicf 
afgrevt;:1 en storten) p i ~1ats zal \'inden of dat 
hydrologisch isolcren V(l:~t'lat, is oF' dit moment 
nict ~lan tc g~vcn, H.:crvoor is nZlder ()~'ldcrzoek 
gcboden. Indicn voor isola~ic gckozen worat dan 
h('e~t net ingepoldcrdc stt:k grond cen bcperk~e 
geb:-uikswaarde. 

8.3.3 Vergeli jk i ng alternatieven en varianten 
(B& W ) 

Voor de beoordeli ng va n de reieva nte effecten op 
:1et l1:.;?(~ct boden1 en \\'~tcr zijn de vo}gende 
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toctsingscritcri,~ geformulecrd: 
".\"ntasti:~g gcomorfologie: onntc)l hcctar(;'J1 
(l (lngctast bodemb<..'schcYningsgcbicc. 
Zandgcbruik in m. 
Bcoinvloeding kwaliteit grond- en 
oppcrvlnktcvvatcr b~j <!anlcg: .insclintting 
op grond van voorgaa;ldc <1n<'11yse . 

[)c'in,r:oed ing k\A/al1b~~~it bodem en 
oppervhlktt'\:\'Zltt'r bij gebruik: wcgJcngte 

{)mlcidtngsv(lri~n.tcn: ;: , 

:-let critcriun"l geomorfologie krijgt hct grootstc 
gl'wicht (60":',) omd.:1t dit effect ?ermo:~t'nt en 

o:lomKeerbanf is. Het criterium kwalitei~ bodem 
en oppl'rvt(lkteV\!~ ter krijgt 2()<},;) ornd~t ook hier 

sprake ;::; van ecn penY'k1ncr:t effect. De pcrma
~1ente bel<lsting \'un de nog relaticf schone berm 
en bcrmsloot inngs de o:nleiding vvordt 
ncgatic\'er beoordeeld dan de overige 2 effecten 
die cen gevvlcht van 10tX) krijgen toebcdeclc, 

In t.-:oel 8.3 staat de mate w,l(1rin oe effecten 

optred(!n pt.lr altcrnaticf en varlC1nt weergcgcvcn. 
Deze '~coT(~s' dienen als invocr voor de multi
critcri<:1-<:l.nalyse. Het resulta,lt vzm de MeA voor 

de crite;iumgroep bodem t'!l water st<1at in 
arbeelding S.4. 

2 
3 
4 

~ 

7/8 
7/8 
9 

Rangorde BtiW 
:1uJ(}ltcrr:ntic; 
variant C met brug 
variant C n1et aquadL:ct 
variant D met brug 
vari<lnt D met aguaduct 
variant l~ met brug 
vari<1!1t 1\ n1ct aqi..!aduct 
v<.1rinnt B n1et ort:g 
v(lriant B met aqu~duct 

V<1nuit het milieuaspect booc:-n en watc~ komt 
het nul- en nulpiusalternatief a;s ::,cstc naar 
voren. Binnen he: omlcidings<1lternat:ef zijn de 

cffccten Vil~ variant C hc~ minst nadelig, 

r(.~inj gdl~ berm 1.~:1 b~:"ms;(,w~ :,':~gs '.-:l' huidi~l' :\2C1 
rr::nder nC~~1~1l'( bc..·rH.)j"d\., ... ~i(,: w()rd~ d,1!1 \'.1n d<.' no~ 
rl'!.),ti~f schonl' I,~n:.;:-o dl' omk· i l!i:'.~. 



Tobe; 8.3 Aspect: Bodem en Wat.er SVV-lIIINVERNO-scenario 

CriteriOl 

OmschTijving 

[AA~l.EGJ AontustiIlg geomorfologk' (in hal 

2 :AA~LEGJ Zandgebruik (in 1.000 m3) 

3 lAA~LEGJ Kwaliteit grond- en ()??(~rvlaktewater 

4 !GEBRlJIKl Kwaliteit bodem en ()ppcrvi.:lkt,~wQter (in km) 

·be· obrl';;; .,'q. ='''I,,,,duCl. 

Gewicht 

60% 

10% 
)()<y" 

20% 

A 

Nul br 

0 ~5 45 

0 1.250 1.050 

2 3 

0 9; 9,1 

Altematievcn 

B C D 

br aq br aq br 

46 46 20 20 .,,, 
_;"J 23 

1.2'10 .040 U 95 995 1.1$0 980 

2 3 2 3 2 

9,2 9,2 f.) ,";' 9,4 9,5 9,5 

Cr: h,,~um 3 h; it~oord f,)? orcjn~llc ~h.,~)t: de ~on!.'" V.l :"jC:,,\~n hicr~ij \ 1.):1 1 lot C;"j rncl3. 1)(- ~ore.o.; ()P de- ovc.rigc l" ritcria ~iin u p r.\:~o...'i(:h;')tl!. Voor l1<:idl: sc.h~lcn 

(ici -t: hoc I, H,cr de ::-.COTe des ~c ~tln s.tig,-·r scnor~ h~t (!l~cf!e(,d~ Ilt:c!"t,.,:: ~f. 

Afoee,'ding 8.4 Resultaat multicriteria-analyse 

Aspect: bodem en water; SVV-II en INVERNO 

~ULALT 

ABRUG 

AAQUADUCT 

1313Rt..:G 
BAQCADt..:CT 

CBRCG 

CAQCADliCT 

o 8RiJG 

DAQt.:ADCCT 

• • • • • • • 

8.4 Effecten op flora. fauna en 
ecologie (FFE) 

in dezc paragraaf worden de effccten op de 
t1t1tuur bescnreven van de aanlcg en gcbruik van 
een cventuele omlciding. Eerst zal in purugruaf 

8.4.1 een analyse van potcntiCie cffecten worden 
gegcvcn. Hierna worden de dfccten beschreven 
(piltagraaf 8.4.2) en zuBen de ilitcrnatieven en 
vZlrianten met elkaar \A'orden vcrgeIeken 
(paragraaf 8.4.3). 
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8.4.1 An;>lysc van de cffcctcn 

Ann de bmd van cen nnillyse van de ingrepcn 

(zie- paragrauf 8.3.1) op hun ge-votgen voor de 

natl.lur zjjn polcnti01c effccten vastgcstcld. In deze 

paragruaf vindt c~n analy~e plaJ.ts of dczc effectcn 

ook daadwerkclijk ;cuHen optreden. Zowcl dire-ete 

als indircctc e-ffecten komen aan de ordc. 

Vcrdroging vacl,tg('boltdcn ccosystr"'L"rt 

Bij hct ,1«nlegge:1 van een W(~gtrace is het sam::; 

noodzakelijk via bronben1<lling grondw<lter

standen te verlagcn w(l,udo(), verdroging optreedt 

in de bodem. Er kunn(~n d,)arbij onomkcerbare 

b()dcmprocessen optrcd(~n. in veenbodems 

oxydecrt het veen, wnordoor hc~t veen vcraarcit. Bij 

verdrogingsgcvoelige vcget(ltics kunncn zeldzamc 

plantcn het ond('rspit delvcn. Bij veraardins van 

veen verdwijnen de aan veen gebonden plante

soortcn. 

51j de aZlnieg van de traccv~rjantcn zJ.] center gecn 

uitgebreide aanpassing van de hydrologic plaats

yinden (zie ook par~gra~1f 8.3.1). 'Dc vcrwnchtlng is 

d~t dit i2ffel:t nit'r of vI·ijwt.:l nici Zil] optrcdcn. 

Biotoopvcrlics flom, fauna, ,·cosystcm'·fI 

Bij de t.l.nnleg van C'cn ~ut{)vveg zal een gebied tcr 

oppervlZlktc van d(~ \-\leg \vorden bcdekt n1('t 

ophoogzand <;~n V,)Or L'en groot dec! bcdekt m<.'t 

J.sfl.1l L H~ ... t abi()tisch rt1ilieu vcrandert drastisch 

door net aangcbrachte zand. Dc oorspronkt'lijkc' 
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Koon 8. !! Biotoopverlies graslandgebied met weidevogelconcentraties 
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VERKLARING : 

/ , , 

GRASlANOGEB1ED MET 
WEIDEVOGELCONCENTRAT!ES 

TRACE OPPERVLAK AAN BIOTOOPVERLIES 

- TRACEGEDEELTE MET 
B10TOOPVERLIES 

A 
B 
C 
o 

22 ha 
11 h a 
13 ha 
: 4 he 

8ron: Dienst Ruim!e en Groen. Prov, Noord-Hollond. ?Nl 1989,1993 
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Kaarl 8.; 2 Biotoopverl;es graslandgebied met water- en oevervegetaties 

----------1 

.. ~ . 

---" .................. ~------------JIillL-----

VERKLARING : 

-

CESlED XET SOO~TENR!JKE 

~ATER-/OEVERVEGETAT!ES 

GE81ED MET ZEER SCCRTENR!JKE 
WATER-/OEVERVEGETAT1ES 
TRACEGECEElTE MET 
81CTOCPVERLIES 

TRACE 

A 
B 
" v 
o 

OPPERVLAK AAN 810TOOPVERLIES 

39 h a 
31 h a 
2S na 
25 na 

Bran: Dienst Ruimle en Groen, Provo Noord-Hollond, PNl 1969 
Dienst R;.:;r;:te en Groen, Prov o Utrecht. PUl lS79.1988,~993 
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tlora en fJ:;rta v{;'r'ho\~ijr.t \'oBcdi~. Dc asf~itla()g 

verhi:1dc'rt ;;1UC- ont\.\'ikke!ingsmogc-iijkhccier. voor 

p:o~t (;'n elf'r. AHc(.'n de b~rmt:n ztdlct1 ,\ls ~r()ene 

!inten nog n()tut;riijKe p<)tcntics in zich drn~en. 

Bij hl.,.,t on11cjdin:;.;salt0r~_at:ef zal ccn ~~Jr.nlcrkelijk 

oppervL.l~ a3n grash1ndgcbicd nlct \,'v~idevogc~

conc(,~ntratil,.;'s en rnet (zeer) soortendjkc \O\\1tcr- tOn 

()cv,~rvegeh'tiQ.S: ve!"chvijne:"I, Het oppe-fvlnk 

biotoopvcrlics i~ peT VtlrizHlt vl.~rschinend 

(b:1rt S.l; ~n kJ<1rt 8.12). 

V(!rstorh:g/IlU1Ul 

Bij gcbf'..llk van de \vcg trecdt geluids- {!r'l zicht

oc]"1sting op tcr "vc(~rszijdcn V<.1n de wcg \,vaarooor 

de f~una k(1n worden \'er~toord. l-lct ncgaticf 

~:i:str<11~ndc df~,<.'t op bijvoorbecld br(\cdvoge!s 

hDngt Ji van cit.:' lond~ch<lpsstructuttr, de mJxi

munlsnelheid (;.'n de intens.it(;~it van h~t vcrkL'0r 

(Rcijr:er: d ,:1, 1992). 

Vcrs-turing tre0at op z()\.v~! l.:lT~gs de huidigc ~20: 

~b !angs hct (.1mleiciingstr,1ce. oij de bereken~r.g 

\",Hi d(.~ ~toringszoncs vvordt uitgcgil,:n \"nn de 

volg<.'nO<' par,lmcters: 

Ecn open l~ndschaps~tn..lctl1t.:!'. 

SO km/llur. 

VC'rkC'eTsintcnsitciten pc: rclevar.t \vegvak 

op basis van modclber(;.~kening«:n door d1! 

dienst \Vcg(\r'\, Vcrkccr en Vervoer van de 

?Tovincie ~()ord-Holhmd (zie Bijlagc

rapport, d(;'d V~r~ ... ~~r en VL'rvncr, 

p(lrJ~raaf 11). 

Xe:l tocpZls~;jng van !let model V~H1 Reijncn ct a1. tel'" 

b0n~Kening \'<,n .storingseffc-ctcn or broedende 

\veidevoge!s door het \'vcgvcrkcet is de brc~dte 

van d(' storin~sz.()ncs vc."!stgcst0!C. 

De k<1<1rten 8.13-8.16 toncn per vuiimt de storings

zones. Per variant is h('t op?crvlJk met \.\'cidc

vogeicolx"l1tr~ltics be~ekcnd d~t onder invjocd 

st;.1Jt V(1n v(~~torir1g door hct vvcgverket':. 

Aal!tast;Ilg l'colog;sc1ll.' rclofics t'n natllurlijk(' 

l)ot£'1I/i<,s op 10kale sclltlal'" 

DoC); de b~rr~()revv~rking vnn een verk0er~\Vl':t.g rnet 

daaraan g<..\koppeJd de ve!"snippering va:1 hct l()na-

Onder h)i\.Jl~ :;ch.-)al wo:dt hh.~:", Vl~:",st:li.ln hct 
pnJdl!rni\"(',1t: . 
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SCh~1P \'\:on.:ier. ()P lok~"!~e ~ch~al %oV\.'el cl .. , l~C()

togisc;,e rcl~tje:: zb dt...' r:~1tu~lrl:jkC' })ott'nti('s van de 

rcstgcbiL'dcn ~~nng('tast. 

Ecologischc rel~ti(!s 

De aanleg v~n l~(~n ()m,cidingstrac(~ il~idt tot l'l.'n 

fysict:.e barri~n .. ~ in het lQndsc;lap. Croncigcbondcn 

k!cincrc diersoorten, zo~ls k1sckt":"r'l ('n ~k'ine 

zoogdk'rt~n zijn hierdoor niet meer in Stf.1.:1t hl\t 

geb:l'd il,ln de ,mdere kilnt V<iJn de wet; tc bCl"ciken. 

Zelf~ voo:- ccn n100icle ir.sekt(~ngrollp ,lr~ vlinccr~ 

w('rkt de ~anwezig!1dd \YJn ,,'\;~n verkecrs\ve~ J~!j 

een onnce:~1bnr0 ba~ri.l~r('. }{ct \,\"L'gVl'r~l\(\r n1.h1kt 

de b~rrie;"e\-vt'rking sterkeL Dit h'-1ng~ af \"4Hl d(;' 

~a!"c vo.n het vcr;;'ccr en d(~ \'(;~rkccrsintQnsitl'it. Dc 

ha:-rier('\'\/erking door net \v ... ·gverkccr bCi'nvloecit 

d(,..~ gchele grondgt?bonden f~1t!n(l~ ir~s('kten~ ~1rnfi

biecn, f0pt:elcn en zoogdi(;~rcn. 

r)()OT de b(.l:ri(\Y('\vcrking \v0.-dt het l~ndschJ? 

'vcrsn:pperd'. Dl'ze vcrsnippcring k;ln gevotg ... ,~ 

h('bben voor de nat:..!Uf. Dc \'o;g0nd~ eff('ctl'11 

Kunnen o?t:-cden: 

2 

POPUi,ltic,; V<111 ccn bcpaaic(' :j(wrt wor(~cn 

O?g~S?1its.t in subpopu1.atil~:;" 

De uit\."issc!ing: van crfcU.jk m(.1ter:z<l: 

;'ll~(~mt i1f. Di! ~~Jil~t ...1(' ?Opu~ .. ,~:t' 

k..,vctsba;:1rder voor t()('komstigt! rnilicu

verandt .. ring<!n. D\1t~rn'1ast kunnen ded

populati0s in de g:c\,arc:\Z0J10 tcrecht

komen, om<.:h)t 0.\.' krjtischc ond0rgrc:'~ 

\,,1:1 de populaticgrootte is bcrcikt: het 

min;n1um~re~,11 von .... ~n lc\'cnsvJtba~·1.: 

Dicrsoort~n# a:(! Pf()ot.:'r('!l de b,-~rrlerl:' tC' 

pi1SSere!1# loperl kans verkee:'ss;,1cntofft.:r 

te VI/orden. Ec..~n bijkonh.\:1d neg~tief cf:(~ct 

Viln hct gl"brujk V(Hl de ,",\'eg is het 

vcnlorzilken van v~:'ket2rssl,1cht()ffC"rs 

onder <l,lsl'tcrs ("OS, kranl, ekskr). Dezc 

w()r.d(,.~n ai.1r.g(~~;""okken doo: d:0~'cn di .. " 

eerder Goor het wcgvcrkecr zijn vcn-vond 

of gedooc t'n op de ri!b~l):1 zjjn b::jvcr. 

ligg('n. 

:-';al\:urJijke potenties 

Dit aspect is voor.nl van t00p~ssing op ;oka:~ 

schaal. Dc potcntie V~11'" ('en rl'stgcbicd hllngt nf 

van C'L'r, ilnntal factorcn: 
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Kaart. 8./3 Verstoring weidevogels: variant A 
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~:::::::::;:; ZONE MET VERSTOR1NG VAN IIEIDEVOGELS (OP? 99.7 HAl 

Bran: Dienst Ruimle en Croen, Provo Naare-Hallene, PNI 1989,1993 
H.J.V. ven den Sijtei, 1991 
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Kocm. 8.1 4 Verstoring weide vogels: variant 8 

A 
D 

--~---------------/ 
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VERKLARING ; 

-

F,:,·.:j VEJOEVO~ELCONCENrRATIE ZONO£R VERSTOR1N~ 

!:::::::::::i ZONE "ET V£RSTORIN~ VAN W£lDEVC~ElS lOPP. 6~.7 HAl 

Bron: Diens! hlmle en Groen. ProY, )lcard-Holland. PNI 19U.1993 
H.J.V. yon den Bijlel. U9f 
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Kaar( 8.1 5 Vcrstoring weidevogets: variant C 
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~ WEIOEVOCEl CCNCEN ~RATJE 20~OER VERS ORJ NG 

f':::':':'~ ZONE ME~ VERS~OR1NG VA)J liE DEVOCE~S to?? 61 HAl 

S:on : Dienst Ruimte en Groen . Pro •• N oo rd-H o II D~e. PN t r9S9.199j 
H.J.V. vor. den B'jlel. 199 : 
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.'<.aart 8.16 Verstoring weidevogels; variant 0 
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VERKLARING 

F.:.·.·j WE1DEVOGELCONCE~TRAr ! E ZONDER VERSTOR1NG 
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!:::::::::::i ZONE MET VERSiORI NG VAN WEIDEVOGELS (OP? 65.2 HAl 

BrOfl: Dienst Ruimle en Groen, Proy. Noord-Hoilond, PHI 1989,1993 
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2 

3 

4 

De huidige natuurlijke kwalitcit V<ln het 

restgebied: de ailnwezigheid van 

bijzonde~e flord- en founae1cmentcn bi(;~dt 

cen hogeTe notuurlijke potentie d<ln bij 

afwezighcid von dcze organismen. 

De omvang van h,,·t restgebied: cen groot 

gebied hecft een hogen~ natuurlijke 

potenti(~ dan cen kieincr gebied. Zo heeft 

een groter gcbicd v<~ak rustige delen die 

vJn bch1ng zijn voor storingsgcyoe]ige 

5l)Ortl~n. In een klciner gebied zullen 

rustige terreindcien ontbrckcn. 

De ligging van het !"estgebied: een gebied 

met een mime open eco]ogische vet

binding met vergdijkbare omliggendc 

gebieden heeft hogere potenties dan eer. 

gcbied nabij bcbouwing of ingeklemd 

door infrustructuur. 

Dc functic van het restgebied op ],mgere 

termijn: een stabie1e landclijke gCbruiks

functie is beter voor de ontwikkeling VJn 

de nJtuurlijke kWJliteitcn d<ln ccn gebiec 

woarin de functie verandcrt in l~n ricn

ting met intensiever mcnsclijk gebruik. 

Het effect '<lantosting van eco!ogische rc!atics en 

natuurlijke potenties op iokale schaar speel! voor 

dit :vIE!, op polderniveau. Voora: in gebieden met 

een hog(~ :'\<~tuur1ijke kwa litei~ treedt het effect op: 

pOlder de Eers!e Bedijking en de 

Bovenkerkerpolder. 

Het omlcidingstrace veroedt de polder de Ecrste 

Bcdijking in 2 restgcbieden. Dit heeft negatieve 

gevolgen voor de pleistcrende wintervogels 

(Smienten en Goudplevieren), die behoefte hebben 

aan ecn zckerc omvang aan rust- en fourageer

gebieden. Dierpopulaties in de resterende 

gebicden zl111en door een gedeeltelijke verbreking 

van de eeo\ogische rc!ilties kwetsbaarder worden. 

Effceten o? de graslandgebieden met (zeer) 

soottenrijke watcr- en oevervegetaties zijn op 

grond van dit aspect nict nannemclijk. 

Dc n~tuurUjke potentie van hc~ :.-cstgcbied ten 

noorcioostcn van het ornlc:dingstracc is door hanr 

ligging in het open en wcinig doorsned~n poldcr

landschap grot",r dan de restpotentie van het 

ge!Jied ingeklemd tussen omleiding, bestJandc 

trace van de N201 en de bebouwing van LJithoorn. 

Hoc gr(lter het noordoostelijk gelcgcn restgcbied 
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hoe hoger de natu llrUjt\c potentie. 

Dc groott(· V<ln dit gebied v(',schilt per vari,mt 

(bart S.17-kJ<lrt 8.20). 

Het aspeet na~uurlijke ~estkwaliteit-restpotentic is 

rninder relevant voor de Bovcnkerkerpold"r, omdat 

hier elk omlcidingstrac': dlent bij bestnande 

infrastructuur is gesitueerd en het grootste dec! 

van de polder ten noorden vun ccn om.lcidings

truce 1igt. Dc Hgg~ng van trace A. is zodanig, G'-1t 

een resterende 'poldersnipper' in de 

Bovenkerkerpolder nog enige omvang heeft. Deze 

'poldersnippcr gelegen tussen de HoHandse Dijk 

en hct om:eidingstracc is center ingeklemd tusscn 

3 wegen en de Arnstel. De natuur;ijke potenties 

van deze snipper voor bijzondere faunaelemt'nten 

zijn lailg. 

Aantasting potel1tiif/e ccologische rt.~'atics op 

rcgi(Jllah~ schaal 

Het ontstaan van een fysieke !Jarriel'e in he~ land

schap kan toekomst:ge ecologische reJaties cuur

zaam verstoren. Natuurlijke ontwikkclingen in de 

regio kunnen (voor een cecl) worden gefrustreerc, 

omdot in een deelgebied een bnrricre is opge

worpen. 

Een omleiding zal de we~tclijk gclegen verbin

dingszone binnen he~ Strategisch Groenprojcct 

De ;'\ieuwe Venen duurzaam verstoren. Deze 

verbindingszone is belangl'ijk voor ;,et :nstand

houdcn cn ontwikkclen van eco]ogische relatics 

tusscn de laagvecngebicdcn van de ~'ie1;wkoopse 

Piassen en het Botshol. Dc vcrstoring geldt ool<. 

voo: een belilngrijke noorc-zuid verbinding in de 

Ecologischc Hoofdstructm.:r zO<lls aJngegeven in 

het Nationa<1] :\atuurbdeids?l<ln. Dc cHeck:'\ zijn 

voor aEe vDrianten v~n ~cn vcrgelijk~ZlTc grO()ttc 

(bart 8.21). 

Aantasting bcrm(-sloot)milieu 

Bij de aanleg von een weg worden zJnd en weg

cOr1structicmaterialen aangevoerd. Via de neerslag 

kunnen chemische vcrbindingen uit deze 

materiaien afspoelcn naar de bermen en berm

sloten. LJitloging van milieuvreemde stoffen uit 

constructmaterialen wordt eehter niet verwacht 

(zie p<lragrud 8.3.1). WeI kan er een tijdclijke 

vcrhoging van het zoutgehalte in de bermsloot 

optreden door het gebruik van ontzilt zcezJnd. 

Aan zoetwater gcbonden WJter- en oever-
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Kaart 8. i 7 Re.stgebied met goede natuurlijke potenties: variant A 

VERKlARING 

t:::3 CEalED MET NATUORL1JKE POTENTlES 

iRACE A 
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Koon 8./8 Restgebied met goedc natuurlijke potenties: variant B 
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Koar: 8. f 9 Restgebied met goede natuurlijke potenties: variant C 
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Keen 8.20 Restgebied met goede natuurlijke potenties: variant 0 
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VERKLARl l G 

t:::3 $E8IEO MET NArUU~L!JKE POi£NTIES 

TRACE 0 
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Kaart B . .21 Verstoring verbindingszone in ecologische hoofdstruc:tuur 

D 

-1':"::':1 
~I 

begeleid-natuurlijk moeras 

half-natuurlijk moeras 

veenweide-natuur 

weidevogelrijk grasland met 
waardevolle slaten en oevers 

half-natuurlijk moeras en 
veenweide-natuur 

-~ 
~ 

D 

-
Bron: Dienst Ruimte en Groen, Provo Noord-Holland 1991, 1992 

Dienst Ruimte en Groen, Provo Utrecht 1993 
Hoogheemraadschap Amstel en Vecht 
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland 
Gemeente Uithoorn. 
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weidevog.elrijk wasJand met waardevolle sloten en 
oevers, veenwerde-natuur en half-natuurlijk moeras 

corridor met natte "stepping-stones· 

gevarieerde natuur ontwikkeling 

barriere 
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vegetaties kunnen hierdoor worden bemvloed. 

De verwachting is echter dat deze invloed gering 

zal: het effect is tijdelijk en kwetsbare zoetwater

vegetaties komen niet voor. 

Bij gebruik van de weg door het gernotoriseerde 

verkeer kornen milieuvreernde stoffen op het 

wegdek terecht. Door uit- en afspoeling kunnen 

bermen en bermsloten verontreinigd raken 

(zie paragraaf 8.3.1). Deze vel'Ontreiniging kan van 

invloed zijn op de natuur. Het precieze effect 

hiervan is in het algerneen moeilijk te kwanti

ficeren en blijft buiten beschouwing. 

Verontreiniging ecosystemell vatU/it de luc/1t 

De uitstoot van uitlaatgassen door het verkeer kan 

leiden tot een toename van de effecten van 'zure 

regen' in een zone ter weerszijden van de 

verkeersweg. Het betreft hier zowel een 

bemestende als een verzurende invloed op de 

bodern. Deze invloeden treden vooral op bij 

bodems die hiervoor gevoelig zijn: voedselarme 

zandgl'Onden. 

In het studiegebied liggen echter geen verzurings

gevoelige gebieden. Effecten van 'zure regen' op 

de vegetatie zullen dan ook niet of vrijwel niet 

optreden. 

Criteria 
Op grand van de effectanalyse kunnen de 
volgende toetsingscriteria worden geformuleerd. 
Randvoorwaarde is het scheidend vermogen van 
een criterium tussen de varianten danwel tussen 
de varianten als geheel en het nul- en nulplus
alternatief. Indien een criterium scheidend werkt 
op variantniveau is zij uiteraard ook geschikt als 
scheidend kenmerk op het niveau van de alter
natieven. In hoeverre onderstaande criteria oak 
scheid end zijn ten aanzien van de keuze van een 
aquaduct danwel brug ter hoogte van de Amstel 
wordt apart besproken. 

Ruimtebeslag 

Verlies aan graslandgebied met concen
tratie van weidevogels. 
Verlies aan graslandgebied met waarde
volle water- en oevervegetaties. Onder 
waardevol wordt verstaan soortenrijke en 
zeer soortenrijke vegetaties (zie ook 
Achtergrondrapport, paragraaf 9.2). 
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Scheidend vermogen op variantniveau. 
Per variant is de lengte aan doorsnijding van het 
betreffende graslandgebied berekend. Het 
opperv lak is berekend aan de hand van de 
breedte van het dwarsprafiel van de weg, al dan 
niet vergraot door het biotoopverlies als gevolg 
van de aanleg van parallelwegen 
(traces B, C en D). 

Verstoring 

Het oppervlak aan graslandgebied met 
weidevogelconcentraties waarin ver
storing plaatsvindt. 

Hieronder vallen de effecten van audiovisuele 
belasting op de fauna door het wegverkeer. Het 
scheidend vermogen van dit criterium is 
mogelijk tot op variantniveau. Aangenomen 
wordt dat het positieve effect op de weidevogels 
als gevolg van de afname van de verstoringszone 
langs de bestaande N201 na aanleg van een 
omleidingstrace voor elke omleidingsvariant 
ongeveer hetzelfde is. 

Versnippering 

Aantasting van de bestaande natuurlijke 
relaties en potenties op lokale schaal 
(polderniveau) . Bij de aantasting van de 
ecologische relaties is geen onder scheid te 
maken tussen de 4 omleidingsvarianten. 
Dit is weI mogelijk voor het deelaspect 
'restpotenties'. Het restgebied in polder 
de Eerste Bedijking ten noordoosten van 
het omleidingstrace he eft hogere potenties 
dan de zuidwestelijk hiervan gelegen 
polderrestant. 
Aantasting van toekomstige ecologische 
relaties op regionale schaal (project 
De Nieuwe Venen) . Hierbij is geen onder
scheid te maken tussen de verschillende 
omleidingsvarianten. (Wei bij de keuze 
brug of aqlladllct). 

8.4.2 Beschrijving effecten (FFE) 

In tabel8.4 staaIl ue effecten op £lora, fauna en 
ecologie weergegeven. 

Nulalternatief 
Bij het nulalternatief blijft het bestaande trace 
van de N201 gehandhaafd en zal er geen 
omleidingstrace worden gerealiseerd. De 
bestaande natuurlijke situatie blijft in grate lijnen 
gehandhaafd. Zowel voor de weidevogels als 



Tobel8.4 Aspect: flora, fauna en ecologie; SVV-II/INVERNO-scenario 

Criteria 

Omschrijving 

[RUMTEI3£SLAGJ Dlotioo?v0rlies 

wcidcvogclll (in b) 

2 lI~UMTEBESLAG] Biotoopverlics 

gr~lsjandgebied met waardevolle W<1ter

en oev('rvegetaties (jn hn) 

3 rTOE\:AME ACDrO-VlSCELE 13ELASTi\:Gl 

Vcrlltoring wcidevogels (in hal 

4 !VERS:-\IPPERl:\:GI Aantastinf!; ecoi()gi$che 

relatics en potenties O? 'ok.l ie schaal 

5 [VERS:-\IPPERI:\:Gl Aantasting tQd(omstigc 

C'cologische r<.~l ,)tic~ op reginn;;lk' schnaJ 

Gewicht 

15(}';1 

.., - Uf 
.,:};() 

20% 

,,-0: _ .?/o 

,,) - (1: _=> ID 

Xul 

0 

0 

0 

'[ 

A 

br aq 

22 22 

39 39 

100 100 

6 7 

2 -' 

Alternatieven 

B C D 

br aq br aq br aq 

11 11 13 13 14 14 

31 31 .,-
~:l 25 25 .,-_:l 

65 65 60 60 65 65 

4 5 2 3 2 3 

2 3 2 3 2 3 

Dl' t"~r~k:; crih 'rill .I.:j:' r;~~·o(.)rd op r.lt i()scb",~~") 1. Dl.~ l':"'lt~t~ 2 op ():'di =,~k scha"ll; de sc(y:,e~ vclricren hil'rb ij V.)r\ 1 to t con m,,'t 7. 

V(J()1'" bcidc..' ~,hah.m ~t.~!dt: h<.k' 1.1ger d ~ ~()r(" dc!" k ~un~ti~cr scoorl h('t betr<.~ffcnd<..' ,lacrno;1ti(~ilvari«n1 , 
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voor de waelrdevolie water- en oevervegetelties 
treedt geeD biotoopverlies op. Effecten van 
vcrsnippering zullen niet optreden: bestaelnde en 
toekon1stigc ecologische relaties en potenties 
blijven bestaeln. 

Vergeleken met de huidige situatie neemt het 
wegverkeer o? de ),;201 toe waardoor ook het 
effect Veln verstoring wat grater zal worden. 

Omleidingsalternatief 
Zoa!s uit de analyse VelD de effecten blijkt heeft 
net om ieidingsaIternatief grote gevolgen voor de 
natuur. Iedere omleidingsvariant lcidt tot 
biotoopverlies, verstoring en aantc::sting van 
ecologische relaties. Op regionale schaal zal 
icdere omleiding de westelijk gelegen verb in
dingszone binnen het pmject De ~ieuwe Yen en 
duurzaam verstoren. Or grond van de overige 
criteria kunnen verschil1en tussen de varianten 
worden aangegeven. 

Omleidingsvariant A 

Het biotoopverlies voor weidevogeis en waarde
voile water- en ocvcrvegetaties bedraagt respec
tievclijk 22 en 39 na. Yerstoring Vim weidevogels 
door geluids- en zichtsbelasting treedt op in cen 
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gebied ter grootte van 100 ha. Bestaande ecolo
gische rdaties binnen polder de Eerste Bedijking 
en in mindere mate ook in de Bovenkerkerpolder 
worden aangetast. De restkwaliteiten en -potenties 
van de 2 declgebieden zijn zeer beperkt. 

Omleidingsvariant B 

Het biotoopverlies voor weidevogels en waarde
volle water- en oevervegetaties bedraagt respec
tievelijk 11 en 33 ha. De storingszone heeft een 
oppervlak van 65 ha. De ecologische relaties 
worden aangetast, zij net in iets mindere mate 
dan bij variant A. 

Omleidingsvariantcn C en D 
De effecten van beide varianten komen vrijwel 
overeen . Gering onderscheid bestaat tussen de 
criteria biotoopverlies en verstoring weidevogels. 
Binnen het omleidingsalternatief tasten de 
varianten C en D de ecologische relaties en 
potenties (op lokale schaal) het minst aan. 

Effccten brug en aquaduct 

Voor het verschil in effect tussen brug of «qua
duct zijn vooral de critcriD behorend bij ver
snippering van belang. De aanlcg van een brug 
biedt de mogelijkheid om een groenstrook te 



hZll1dhavc:n :angs de Amstel. Populaties dier
soortcn k1.1:1.nen, zij net via ecn smal1e never-zone, 
contact met eikaar houden. Ook blijft zo de 
mogc:lijkheid bc:sta"n voor een (smaIle) natuur
()n~vvikkeiingszonc (onder de brug door). Cit hct 
oogpunt van bcpcrk~ng van de Ir .. ate var~ vcr
sn:ppering is een brug dus te verkiezen boven 
ee;:: aquaduct. De overige criteria discrimineren 
1iiet ~vezen1ijk tussen brug en aquaduct. 

8.4.3 Vergelijking alternatieven en varianten 
(FFE) 

De vergelijk:ng van de alternatieven vindt plaats 
nan de hand van de vastgestelde toetsings
criteria. Aan elk toetsingscriterium is een gewicht 
toegekend (zie tabel 8.4). Bij de toekenning 
:tcbben de volgende over\vcgingcn C'C;"'I rol 
gc~peeld: 

2 

3 

Hoe groter het belnvloede oppc:rvlak hoc 
hoger hct gCVvricht; verstoring van wcide
vogel~ weegt derhalvc: zwaarder dan het 
biotoopver}ies. 
Indie:1 compensatie mogelijk is, weegt het 
effect minder zwaar: effecten van ruimte
besbg steken wat dat betreft wat g~n
st1ger af dan versnippering. 
Hct opwcrpen van een ecologische 
barricre in net landschap heeft voor nu en 
in de toekomst een blijvende aantasting 
van ecologische relaties, zowcl op lokale 
als rcgioD<lle schaa: tot gcvolg. Daarnaast 
is de nieuwe autowcg voor vee! d.ieren 
een n:euwc risicofactor (verkecrsslacht
offer). Ook de ecologische potenties van 

restgebieden verr.1inderen: de potenties 
van deelgebieden opgeteld zijn kieiner 
dan net oorspronkeJijkc aaneengesloten 

Afbeelding 8.5 Resultaat multicriteria-analyse 

Aspect: flora, fauna en ecologic; SVV-II en INVERNO 

~l:L ALT 

A BRliG 
A AQCADUCT 

BBR1JG 
B AQl:ADt.;CT 

C BRliG 
C AQUADUCT 

D BRGG 

D AQGADl;CT 
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gebied. De cffecten van vcrsnjpperin.g 
wegcn daarom zwaar mee in de beoor
de:ing van de effecten op de n(ltuur. 

Hct res:.:ltaat van de :vtCA staat in afbe-elding 8.5. 

2 

3 

5 
6 
7 
8 
9 

Ral1gorde FFE: 
nulaltermJtjcf 
variant C met brug 
variant D ~net brug 
vari,mt B met brug 
variant C met aquad1.lct 
variant D met aqua duct 
variant B met aguaduct 
v(lriant r\ n1.ct brug 
variant A met aquaduct 

8.5 Effecten op lucht, ge[uid en 
trillingen (LGT) 

8 . .5.1 Effecten lucht 
Vanv1lcge het wcgverkecf, maar 001<. \'~;nvJege 
cvcntuele andere a<lnwezige bronnen in net 
studiegebied, kan de luchtkwaliteit aangetast 
worden. 

De vo[gende potentiCle effecten h:rmen zich 
voordoen: klimaatverandering, verzuring, 
vermesting en versprciding. (23) 

Klimaatverandering 

Emissie van CO2 

0 .. z()gen~amde 'broeik~~g<1~sen·, waaronder CO2 

bcperken de v'larmteuitstraHng van het ~arci

oppervlak. Doordat de c()ncentratie aan kociK<1s

gil$SCn in de atrnO$f~0r tocnc0mt, lnet nanl.e d,xrr 

verbranding van fossicle bTJndstoffen (onder 

andere door htot vcrKeer) wordt verwocht dilt de 

gemiddeJde temperiltuur op aarde zill toenemcn. 

De gevolgen von cczc fl'ntpert1tuurstijsil;g kunnen 

crnstig zijn (~tijgcn van de zccspicgel, verschuivcn 

van kUmaatzones). 

Vcrzuring 

Emissie van 502' NOx, en VOS 

Stlkstofoxiclen, zvvaveloxiclen en hun v<)lg
produkten (salpeterzuur (H;>(03) en zwavelzllur 

(H2S04) kunnen, :1<1 depositie, dircde scilildc 
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vcroorznken nan n'l~teri~lcn, cultllurgoedercn en 

ecosystt'l1:wn. Vluchtige organischo: stoffen (VOS) 

hebben iJ~vl(),'d or de omzetting v~n ;":0, in 

salpctcrz~Jur en spclcn daarmec ecn rneer i11dircc!e 

rol in de vcrzu ri rlg. 

FotochemischC! Illcht-.;crontrl.'inigmg 

Fotoch~n1ische luchtvc.r()ntr~1niging hceft bctrek

king op cie vorming Vi10 ozon en nldehydcn in de 

ondt'rste lagen vem de iltmosfeer onder invloed 

van zonlicht. Dit veroonaak: de zogenaamde 

zomen;mog. De vorming van ozon en Jldehyden 

(wailronder PA:\:) is het gevolg ViI::I de a<lnwc::dg

heid Viln :\"0" en koolwaterstoffe:l in de atmosfet'r. 

;V!ct het oog daarop zijn ook voor kool .... ·aterstoffen 

irl het :'::v1P .. ll doelstellingcn opgeno:nen onl de 
ernissie re beperken. De emissieoeperi<.ing v~n ~O, 

komt b:'j ,~r.dt~re tbem(l's 4lan de orde. In he-t 

SVV-lid i.s ,~ls doelstelling geformuleerd dnt de 

hocv('elheid door het wegvcrkeer l.!.itgestotcn 

kootv..'<"lterstoffen in 1995 20(g) en in 20'1 0 75~};, i ~'lgcr 

moet zijn dan in 1996. 

Bdasting vI!Tzuri11gsgevoe/ige gl.'bil!dcJl 

Depositie Viln door het verkccr uitgestote·n vcr

zurende stoffcn en C(.)["lccntrntics van stoffcn in de 

luc:-t~ kur.nen de gez()~dheld (vitaJitcit) van bomen 

aantzsten. Door de structuur vZtn bossen is d~ 

schnde hicr vaak groter dJ:1 bij .:mdcrc vcgetJties. 

Vermcsting 

£missie van N-stoffen door Iret 

gemotoriseerd wegverkeer 

De depositie van stikstofverbindingen leidt tot 

vermesting van de bodem, waardoor vcgetatie

typcn die een arme voedingsbodem nodig hebb(~n 

(zoals heide) overwoekerd worden door vegetatie

typen die een rijkc voedingsbodem nodig hebben 

(zoal$ grns). Het vermestingsprob!eem is nauw 

verwant <lim het verzuringsprobleem. Ook bij 

bcmesting is sp~ake van schade op <okale sch(l(l; 

(door lokaal hoge concentraties v~n :\:-sto~fen) en 

or regiona:e schaal. 

Verspreiding 

Verspreidirtg va11iuchtverontreiniging 

In net onder~taande wordt per component eel'. 

korte beschrijving gegeven van de belangrijkste 

effecten op gezondheid en milieu. 
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KoolmollOXlJdc (CO) 

Bij net effect \'an koolstofr:1on()xydl.".~ O? dec' ~~cn~ 

stilJt de \,crstorirlg van het zU1.:rstoftranspo~t 

cent:~a1. Kooist()fmonoxyc.e hec:t r'I~1m01j;k een 

grote~~ (lffir~itC'H nl<~t hernog!obine (hc~ zuu:'stof 

tr3nsportl~rcndc eiwit in h~t blol;!.d) d~n zuurstof. 

Bij hogc conccntultics van a~n kooh;tofrnonoxyde 

gcoonden hemoglobin<> kllnnl'n vcrand,,~ringen in 

ilart- e:1 longfunctie optredcn. Kooistofm(ll1oxydc 

drae~gt op mondiak schaJ.l ook bij <Jan de VCf

hoging van bet troposfcrisch uchtergronc!nivc,)u 

van OZ011 en ]evert tevens een indirecte oijdrJge 

ann net brocikascffcct. Dit 1~1,1tst(' wordt vcrOOf

z",1k~ door oxydatie V,1:1 CO tot CO2 ~'11 <ioord<!t 

koolmonoxydt' de halfwaarcctijci van nwt~a<m 

(ten v~n CC :'roeikasgasser.) \'cr!cngt. 

Stikstofdioxide (N02) 

Stikstofoxiden.l v .... ·aaronde: stikstofdlox:dcJ zi;n 

:ongirri~erendC' stoffen{ die bi; !11cns l"r1 dier schndc 

KL:nncn \'('r()()r~"ken ,~iln net longweef~d . Dit kJ:l 

optred('11 bij <leut!.! hoge dose~, maar o()k ::,ij 

chro:1:sche bloot!"tcllinj; ann 141ge do~cs. ~og:eli;k 

VL'rstL'rkt :;t:kstofdioxide de schildelijke werking 

V('In Z\vi.1vc!dioxide en o%on op mens, dier en pbnt. 

Stikstofoxiden d:<.1gen, san1<..~r. rra:t vluchtige 

orga~1iscbe stoffen, bij 41an oZOT'lvorming en spclen 

tevc':1S ccn rol ;n dL' vorming \'an smog . De 

cicpositie \'on ~tikstofoxidcn $peelt een be!a!1grijkc 

1"01 bij de verzuring ~n \'(!rmc:-oting'''. 

ZWflveldioxide (502) 

Bij mens en dieT kim zW<lveldioxide sch«oe <Jan hct 

I()ngweef~cl veroorzaken. Dezc schade treedt op 

bij zowd ilcuk hoge doses a:s bij chronische bloot

stcEing aan lage doses. H('t ('fiect knn \A.'ordcn ver

stcrkt door de c(lmbin<ltic met zwevendoi' deel~es. 

Zwitveioxiden spelc!1 tcvcns ccn rol bij vc~zurjng. 

Ben::cc:1! 

Bcnzcen kan negotieve neuro!ogische effccten CI"l 

leukemie veroorr.aken?). 

Ben::o-a-pyreen (Bap) 

Bem:o-a-pyreen is de meest gevo~r!ijk geachte 

P AK (Po\ycyC\ische Aromatiscbe Koolw(ltcrstof) 

en wordt a!s carcinogeen <I~ngcmeTkt. Afhankelijk 

van de opnamerot:te kJn jong- of n~Ji1gkanker 

worden Vl'fOorzaakt. 
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Fijn stof 

Bij hogc conccl~traties kunnen irrit;)ties Jon de 

lucht\v(;;~gcn optredcn. Milieu-inviocden best~1~1n 

uit C'en v(,.~rminc~rd~ 11chtinstraling bij hoge 

conccntr .. 1t1L'S. Bi} dcpositie op biaderen k..1.fl de 

totosynt:l(!SC nadciig- bl!'lnv}oed \'Vorden. 

ZWllrte rook 

Z\vartc rook is de verkorte Jonduiding voor d;.1t 

d(\~l vnn de s~ofvornlige ;t!Chtve:rontr(~ir.iging dat 

mt.;·t de zv:nrte-rookn1ethodc gen1cte!1 \"· ... ordL 

Chcmiscb gc;t.ien kan %\Val'tc rook worden gckcn

schctst [lis ccn nlQat voor de concentroti(~ van 

clcmcntair Kooistof en het tota~l (1(1n extrahccrbi:'1re 

()yg~1nisch0 vcrbinding0n. Z\varte rooK is inh(lkcr ... 

ba,1t (maXi!l"lUnl diarnete1.' circa .3 gn1), ('n karl 

irritntie V3f: de long(~n v(,;\r()or:t,a~en. Hoge c()nc~n

~:"~)ties vcrsterken de ]ongirritcrende werking V«t~ 

%Vv~1Vt~ldioxlde. Z'.v(.'lrte rook ~pcelt, cv~n(lls andere 
JcrosoicnJ l~~n roi bij o\;-'o vorrr:ing v~n smog. 

8.5.1.1 Analyse van de effecten 
Vanwege de identieke verkecrsintensitciten op 
de omJeidingsvariantcn C en D is er geen onder
scheid gemaakt in behandeling van de effecten 
tussen beide omteidingsvariantcn. 
Voor de analyse van de effecten op de Iucht
kwaliteit worden de totale emissies van milieu
schadelijke stoffen gehanteerd, gerelatecrd aan 
de emissiedoclstelEngen die in het miIieubeleid 
zijn vastgclegd (NMP, NMP+, XMP-II). 
De totaJc emissies zijn opgesplitst in de volgcnde 
cri teri u r.1 groepen: 

2 

3 
4 

Emissies 

Klimaatverandering: COTemissies in ton 
per jaar 
Verzuring: :\Ox-, VOS- en SOz-emissies 
in ton per jaar 
Vermesting: :,(Ox-emissies 
Verspreiding: Emissies van CO, NOx, 
502, Benzeen, Benzo(a)pyreen, fijn stof en 
zw<ute rooK in ton per jaar 

lmmissies 

Daarnaast is onderzocht of de ccmcentratie op 
korte afstand van de weg van CO, N02, benzeen, 
S02, BaP (benzo(a)pyreen), fijT'. stof en zwarte 
rook, best<l<lnde grens- en richtwaarden over
schrijden. 
Voor de berekening va~ de concentratics langs 
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de diverse \vegvakken is gebruik gemaakt van 
het CAR-model. Met hct CAR-model zijn de 
concentraties van CO, ~02 en Cr,H 6 berekend. 
Voor de achtergrondconcentratic is wKcning 
gchouden met geschatte waarden voor 2010"'. 
De vcrwachte concentratics van de beschouwde 
componcnten zijn berekend op basis van de 
cmissiefactoren uit het CAR-model en de voor 
2010 geprognotiscerde achtergro~dconcentraties 
van CO, ~02 en Cr,H6. 

Yom de betreffende wegvakken zijn de concen
tratics berekend op een afstand van 5 meter van 
de wegas. Dit uitgangspunt is gekozen omdat zo 
een 'worst case' ben«dering wordt verkregen. 
Omdat bij wegvak 5 spr<lke is van eerstelijns
bebouwing geeft deze benadcringswijze de 
realiteit weer, terwijl daarnaast ook voor de 
\vegvakken waarlangs fictspaden Hggen dit een 
redelijke benadcring is. Afbeelding 7.1 op 
p~gina 49 geeft een overzicht VC1n de weg
vakken. 
De respectieveIijke immissies per wegvak, het 
aandeel van net "Y\;'egverkcer en de toetsing aan 
de grens!richtwaarden staan in het Bijlage
rapport, Dec! Lucht, paragrad 3. 

8.5.1.2 Beschrijving van de effecten 

Huidige situatie, nulalternatief en 

omleidingsalternatief 

El11issies 

.Klinwatvera;uieril1g 

toont voor de huidige situatie, het nulalternat:ef 
en het omleidingsalternatief (en de or.11eidings
varianten) de hoeveelheid CO2 die door het 
wegverkeer op de beschouwde wegvakken 
wordt uitgestoten. 

2 Vcr:uring 

In tot en met zijn VOOT de huidige situatie, net 
nulalternatief en het omleidingsalternatief de 
totale hoeveelheden ~Ox, VOS en 502 opge
nomen, die door het wegverkecr op de oncer
zochte wegvakKcn worden uitgcstoten. 

3 
Voor net mi1ieuthema Vermes':ing wordt ver-



TobeI B.S CO~-emissies in ton per jaar 

! UL-

altematief Omleiding Omle iding Omleiding 

1993 SVV-U A B C/O 

COz 22.716 2 .734 26.:53 26.513 26.536 

Tabel B.6 NOx·emissies in ton per jaar 

;";L'l.-

nlternatief Omleiding Omleiding Omleid ing 

1993 SVV-lI A B Cfo 

:\Ox-p<.'rs .auto 216 57 72 72 73 

:\0. 228 :54· ,93 195 197 

;-..lOx-totaal 444 211 265 269 270 

Tabel B.7 VOS-emissies in ton per jaar 

;\"tJL· 

alterna tief Om leiding Om1.eiding Omleiding 

1993 SVV-IT A B cro 

YOS-pcrs .. auto 101 37 39 40 39 
YOS-vrachtal.:to .:t2 26 29 29 29 

YOS-totoal 143 63 6S 69 69 

rebel8.8 SOrernissies in t.on per jaar 

1993 

SO~ 9,8 

••••••• 

~tJl-

Olltema tief Omleid ing 

SVY·II A 

Omleiding 

B 
Om leidi ng 

C/O 

6,. 7 .. 4 

wezcn naar net<>"cen over de ~Ox-errdssie is 
vermeld onder net miiieutne.ma Ver%uring 
(TabeI8.6). 

4 Vt'r::prcidiIl8 (£lIIi:;:;i<':' ill lOll pcr jnnr) 

7,4 

toont voor de huidige Situatie, het nula te:natief 
en het om eidingsa tematief (en de omleidinas-

MER·N10 1 Hoofdropport 
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i\:UL-

aitcrnatief 

INVERi\:O 

20.? 9 

NUL-

altemntief 

l~VER. '0 

51 

150 

207 

NUt-
alternatief 

I:'\:VER. ' 0 

33 
26 

59 

i'.1.;L

alternatief 

I ;'IlYcR. 0 

5,S 

Omleiding 

A 

24.2 2 

Omleiding 

A 

6A 

195 

25$ 

Om'leiding 

A 

J4 

29 

64 

Omleiding 

A 

7,0 

Omleiding 

B 

2-1.61') 

Omle"idins 

B 

64 

198 

262 

Om leiding 

B 

33 

30 

65 

Om leiding 

B 

7,2 

Omleiding 

C/O 

24,686 

Omlciding 

C/O 

64-
199 

263 

Omleiding 

C/O 

34 
30 

65 

Omleiding 

C/O 

7,2 

varianten) de total~ h()eveelhed nCO, :-';0x, 
Ber.zcen, Bel P, Fijn sto~ en ZWClrte rook, die door 
het wegverkcer op de beschouwde wegvakke:"\ 

ordt uitgestoten. 



T<;!lo' 8.9 

NUL· :-':UL-
.1l1ern.l.Iief Om leiding Omleiding Om leiding .1itematief Omieiding Om[eid ing Omleidins 

199::; SVV- II A • CJO I~VERXO A • CJO 

CO .......... A 2: 2,3 ')." ., --".- 228,2 215,5 191.1 200,1 204,'; 2o:t.; 

:-':0)( ~') ,- 210,6 263,0 201),3 269,7 206,6 255,1 261,7 263.2 

SO, ,~ 6,1 7,3 I," 7,4 5,S ,~ -, ',- 7,2 

Bcnl'A'("l'l 2.' :,1 1.2 I~ 1,2 \,0 1,1 :,1 1,1 
B;lP' 10 ' 0 .. ') 0,3 0,.1 0,3 0.' 0,2 0 .. 1 0,3 0,3 

Fljn :,Iof 17,4 7,7 9,3 Y,2 9,2 7,] 6~j 8S S,5 

ZW.:Jrh! :-ook " , 4", 5] 5,8 5,11 '; .4 5,1 -, -, ._," '- ,,. 

Tobe/ S.IO 5amenvattting Emissies, Index emissies omleidinZS"'arial'lten (en op~i(hte van nub.ltematief 

SVV_II I1":VERXO 

X\lI- Omleidins Omleidins Omleid ins Xu [' Oml~jdins Omleidin; Omleiding 

.lllern.llief A B CIO alternJtief A B CID 

I Klim.1atveranderi ng [lUfu CO~ 

Co, 100 120 122 i21 100 I I ' 121 122 

2. Venuring [ude;r ;VOx 
:-':0X-JX'rs..:ll.lto 100 126 126 128 100 '" .. , 1'--, :23 

"O,,\!<;lch!.1uto 100 :26 128 :2:-; 100 m 127 128 

1\Ox-101;ul 100 126 127 128 100 1'--, 127 127 

Intle;.: VOS-tm;s.:;ies 

Vos.-pcfS...:luto 100 105 lOS 105 100 103 106 103 

VQS-\'r,lcht::t.: lO 100 ll '; 115 11. 100 :16 1i6 119 

V05-lot::31 100 109 111 110 100 109 111 110 

Index SO,remissies in ton/jaa.,-

SO, 100 120 122 123 100 121 p-- ' I'" -' 

S Vennesling Zit l\'Ox-t miHil! 

:a Versprciding Inde;r fmissies /uehrvel'ontrcinigellde eomponClltcn 

CO 100 106 107 I'" 100 105 107 1\J6 

~OX 100 126 127 128 100 123 127 :27 

SO, 100 120 ill 123 100 121 123 12~ 

Se~\.'\·n 100 lOS liO 109 100 107 109 109 
iklr-l0" 100 1\9 1:9 1\9 100 122 -" '- 122 

Fi;n stof 100 " - II. 119 100 11 7 :20 120 -- , 
ZWllrl(' rook 100 I I' 121 121 100 1i6 liS lIS 

MER·N 20 [ Hoo fdropport 

• • • • • • • ••••••••••••••••••••• 



lmmissics 

Tobe! 8./ 1 Aantal wegvakken waar overschrijding van grenswaarden plaatsvindt (I) 

NUL- NliL-

alternatief OmJeiding Omleiding Omleidiog alternatid Omleiding Omleiding OmJeiding 

1993 SVV-lI A B C/D tNVERNO A B C/D 

N02-grenswa(1,dc ~ :> 3 3 2 2 1 .' 
CO-gl'enswa;m.k n 0 0 0 0 0 0 0 0 " 
SOz-grensw;:1udc nee nee nee n <:.'C nee nee nee n.e~ nee 

ZW<lTte rook 

grcn~wotlrcic nee nee nee n<..'C nee nee nee nee nee 

Bt'nzecn 

grensw<l,U'cie I 1 1 ! 

BaP-grensw;)arde 0 0 " 0 0 0 0 0 0 \, 

Totaal 2 4 4 4 4 3 2 3 2 

Tobe/8. /2 Aantal wegvakken waar overschrijding van richtwaarden plaatsvindt (I) 

:'\UL-

aitern.lti ef Omleiding Omleiding Omleiding 

1993 SVV-II A B C/D 

\:O~-rjchtwaafde 12 12 18 's 18 

Fijn s:of nee nc~ nee nee nee 

SOz'Tichtwo:1arde nl.?c nee l'~ec nc~ !') I;tL' 

Beru:ccil 

richtwaarde 4 S .. ,> 3 

B~J>-r ich twaM<ie 12 12 18 18 IS 

Totaal 28 32 40 39 39 

:) grotcr of g .. ~Hjk .)an de brt."Tls(richt}w~ard~. 

• • • • • • • 

8.5.2 Conclusies lucht 
De nu volgende conclusies gelden zowcl voor 
het SVV-II- als het 11':VER:'\0-scenario. Re!atief 
gezien zijn er vrijwel geen vcrschillcn tussen de 
uitkomstcn van bcidc scenario's. Absoluut 
gezien echter is cr bij het J:".!VER:\iO-sce::l.ario 
sprake van ongeveer 10% lagere cmissics. 

Bij het omleidingsalternatid zal de uitstoot van 
luchtverontreinigende stoffen ten opzichte van 
net nulalternatief in het jaar 2010 vom bijna alle 
stoffen zi jn toegenomen. 
Dc verschillen tussen de offileidingsvarianten 
zijn minim<laJ. 
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Nt:L-

alterna tid Omleiding Omleiding Omleiding 

INVERNO A B C/D 

12 18 )1 1 . 

nee nee nee nee 
nee nl.~e nee :lee 

5 3 2 2 
12 18 18 18 

29 39 38 38 

De totalc jaarcmissie in ton per jaar voor "Ox zal 
met ongeveer 25% toencmcn ten opzichte van het 
nulalternatief. De emissies van CO2, 502, 
benz(a)pyreen, fi jn stof en zwarte rook zullen 
met ongeveer 20% tocnemen. De totale emissies 
voor VOS, CO en benzeen zu]]en met ongeveer 
1 Q0/c.) toenemCl1. 
Sinds de invoering van de h ltalysator in 1986 en 
het daarvoor noodzakeiijke gebruik van loodvrije 
benzine (lood veroorzaakt onherstelbare schade 
aan cen katalysator), is de emissie van lood dras
tisch gcdaald. [n 2010 zaj het heJe wagenpark 
van loodvrije brandstof gebruik maker., waar
door de loodemissie tot nul zal zijn gereduccerd. 



Cit de conccntratieberekcningen (zie Bijiagc
rilpport, Dec! Lucht, Tabel :3 tot en met 18) 
blijkt: 

Op geen van de wegvakken wordt de 
grenswcwrde voor CO overschreden. 
Litgaande van het SVV-U-scenario wordt 
O? d.e wegvakken 1,5 en 10 bij het nui- (':1 

omleidingsalternaticf de grenswilarde 
voor ;-";02 overschreden. Eij het nula lte:-
natief wordt ook op wcgvak 3 de grens
waarde overschredcn. 
T..Jitgaandc van het I~VER:\:O-scenario 
wordt de grcnswaarde voor \:02 bij het 
nulaltetnCltief overschredcn op de weg
vClkken 3 en 5. Bij de omleidingsvarianten 
A en C/D wordt de l\i02-grenswaardc' 
aileen overschreden op wegvak 10. 
Bij omleidingsvariant B komt daar 
wegvak .=; bij . De richtwaarde voor .'\02 

wordt o? vrijwc! alie wegvakken over
schreden, ongeacht net scenario. 
Op wegvak 5 \'v'ordt de grenswaarde voor 
C(,H6 (benzeen) ove:schreden bij beide 
scenario's. 

Afbeeiding 8.6 Resultaat multicriteria-analyse 

Aspect: luchtkwaliteit SVV-II 

;-JL"L ALT 

A BRCG 

AAQL"ADlJCT 

BBRVe 

BAQUADUCT 

C BRlJG 

CAQUADUCT 

DBRUG 

DAQUADUCT 

Aspect: luchtkwaliteit INVERNO 

NULALT 

ABRUG 

AAQCADUCT 

BBRUC 

BAQUADUCT 

CBRC"C 

CAQUADlXT 

DBRUG 

DAQUAD1.:CT 

• • • • • • • 
MER-N20 I Hoofdrapport 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Op aUe wegvakkcn wordt de richtwaarde 
voor Benzo(a)pyreen ovcrschrcden. 
De grenswilarde wo:-dt echter geen enkele 
keer overschreden . 

Vorenst<1ance condusies zijn getrokken op basis 
van berekeningen met geprognotiseerde 
gegevcns voor acht~rgroncrri\'eau en emissics. 

8.5.2.1 Vergelijking altcrnaticven en VtlrialttL'n 

De vergelijking van de altematieven vindt plaats 
aan de nand van de vastgestelde toetsings
criteria . Alvorens de vcrgclijking te bcsprckcn 
zuUen cerst de criteria besprokcn worden. 

Criteria en gewichten 

Voor de beoordeling Vil:1 de rclevan~e effecten 
voor ll1chtk\-\o'aliteit is een (}antal toetsingscriteria 
geformuJeerd. Dc criteria zi jn onderscneiden 
n<lar de grocpen Emissies (:~n in1n1issics. 
In tabcl 8.13 en tabe] 8.14 worden de scores weer
gegeven voor het SVV-U- en IXVERXO-sccnario. 
Dc emissiecriteria dragen bij aan de lucht
veront:ciniging in de regio en krijgcn een 
gewicht van 10%. Hct immissiecriterium, dat de 
concentratic iangs de \vegv(lkkcn \vcergecft, 
krijgt ('en zwaarder gewicht (20'X»), omoat dit ('en 
lokaal effect sortel.:rt. Op deze wijze is een redeiijke 
verricling gen1aakt tuS$C~ luchtkwaljtcitseffecten 
op rcgionaal en lokaal nivcau. De criteria en de 
gcvvichten vormen de invoer voor de multi
criteria-analyse voor het aspect lucht. 
Hct resultaat van de .\IleA staat in atbce1ding 8.6. 

R;mgorde Lucht 

SVV-Il-scellario 

:-':ulaltcrnatief 
2/3 
4/5/6/7 
8/9 

variant A met brug of aquaduct 
variant C en D met brug of aquaduct 
variant B met brug of aquaduct 

INVEl~NO-scCllario 

2/3 
4/5/6/7 
8/9 

:-':ulalternaticf 
varic:nt A met brug of aqu<ld uct 
variant C en D met brug of aquaduct 
variilnt B met brug of aquaduct 

Bij beide scenario's komt het nulalternatief voor 
lucht als beste naar voren en scoort omlcidings
variant B reiatief het slechts~. 



TcbelB.13 Aspect: Luchtkwaliteit • SVV·II-scenario 

Criteria Omleid ingsvilrianten 

A B C D 

: u l· 

Omschrijvins Gewkhl altern. br aq br ilq br aq br aq 

[klimnatv\!randering] Er.1is~il! C~ 10% 2 7~' . .H 26.153 26.153 26.5 S 26.5 :3 26.536 26.536 26.536 26.536 

2 ~Ver:f.\l r:ng/\lc:-mcstin~1 Emi!:sic ;\J0x·totaa 

(tor./jaar) 10~t. 21 1 265 265 269 269 270 270 270 270 

3 IV~r:f.~lringl emi:osk VOS· tot<la ,0% 63 68 68 ~9 69 69 69 69 69 
4- [Ver7.u~ir.g Em:ssi(' S02 :0% 6, 7,3 7,3 7,4 7,4 7,~ 7,~ --I,'T 74'4 
:; Versprdding: Emissi~ CO '0% ')") ~ 

- '-':> 22' ., ... ~ 224,2 22S,2 228,2 225-5 215,3 225,5 225,5 

(, , Ver$pn~!dir: • Emissic Benzcen 10% 1" 
') 1,2 1,2 1,2 1,2 ,2 1.2 1,2 ',-

7 :V~rspr"idin 'J Emi~i~ fij:) slof lO'l':, 7,7 9,3 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

S 'yersprl'icing] Emis.~ie zwarte rook IO~: 4,~ ;:',7 5,7 5,$ 5,ts 5,S 5,\ 5,\ 5, 

9 :Immh.iesl Allntlll wegvakken WMr 

o\l\.'fschrijding v~n gr~n~- <If richtwn(lrd(.>n 

? )i\Cl. s\'indt 20% 36 44 ';3 ~:- 43 43 ~3 ~ 

Tobe18,14 Aspect: LuchtkwaJit'eit • INVERNO·sccnario 

Criteria Omlcidingsvarianten 

A B C 0 
~ul· 

Omschrij~ing Gewich t altern, br oq bT aq br aq br aq 

Klimai1t \'(rnndcri:1sj Emis."i~ CO: tG% 20.28<'> 2?212 24212 24.(>.9 2 ... 619 2~.6i56 24.686 24.6 6 2 ..... 686 

2 [V.:r:f.l!rin" /v~'r:1'~t:l~l; e mi 'si~ ="0x-tOtall l :0' " 207 258 2.5S 262 262 263 253 263 163 
3 IVcr;t,~: rinsl E~li,:sie VOS-tot:':lll -:0'10 59 64 M 65 65 6- 6;; 65 65 
.; IVcr;;:uringi Em:ssic O2 10'Yo. 5, 7,0 7,U 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

5 Wrspr ic:ng' Emh;"ie CO 10% 91,1 200,1 200,i 204,4 20 .. ,4 202,4 202,4 202,; 202,-1 

6 Ve::spreici in~l Emi sk Be!':)'.!.'!:n 10% 1,0 1,1 1,1 ,1 :.,1 1,1 1,1 1,1 , ,1 

7 :Verspreiding1 Emissic Hin ~tof )0% 7,1 $,3 8,3 8,5 $,5 8,5 8,5 8,5 8,-

8 Vel'$?,rcid ing l Emissic )(wart(' rook 1.()% "'t,4 5,1 5,1 -., J,_ 5,2 -, J,_ 5,2 -., 
:>-~ -

-') 
::>~ 

9 Immb; 'k>:;) Aantal ~£V~ ~kcn \\tnar 
ovcrschrijding van grcn:-- of richtwaarden 

p:ililtsV::ldt 20% 32 41 41 41 40 40 4(J .;0 

'br'= 1",'.'; "1'1'- .1'1'" duct. 

I\ t \.' crt :c-::a ziin ~<.~<:oOrd ('P r.~tio~d'(l ... : ton ltit~ ... (."Cirt:~: ;;1 :on/j.'t:t:'. 

Voor Ck"idl.· -.chil ~n o".-ldt hoc !a~cr d" SC():-~" d~ t .. ~ ~UJ1st ;;;\'r h .. ·t J tcrn'ttk!. 
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8.5.3 Efiecten Geluid 
Zowe1 bij de aanlegfase als bij hct reguliere 
gebruik kan een weg geluidseffccten met zich 
meebrengen (zie kneer). 

Aaltil?gfase 

Gnafwcrkzaamheden 

De gcbruikte bouv.nnachinC5 voor grn~fwerk~ 

zaamheden kunnen gcluidhinder veroorzaken. 

Hct g01uidvermog,~n v()or vcrschillende c8te

gori0Cl1. gr~~fm,~chines loopt uitcen van ongcvcer 

106 tot 118 dB{A) volg{'!l1s ty?ckcuring per 

1 januari 1993. 

Tr .. nsport 

Hct tfonsport v~n gronc c..~n/o~ :!"!ateriDal vlndt 

vC'cjal ploi-1ts met z\'\'are vrachtV\/.:!gcns met L'l'n 

gcluidvern1ogCr"l \~tln ongev0er 185 tot ': 1: cECA). 
Oneffcnheden in de vv'0g kUnnC!1 I('icien tot 

~rillinghinde:. 

Heiwerkzaamheden 

F-ici\v~rkzaan1hedcn kU!lnen vet'! geh.lid .. cn 

trilli-:1ghindcr veroorzaken. Dc n1w.ximJl\.~ gt.~iuid~ 

niVC~'H..1S op 13 meter ~lfstand V<lrt Ol\ in~tullntics 
vilricren ~t;ssen de 86 dJ3(A) V,lor ('NI hyc:r;1ulisch 

blok met nlr'.ntel cn rubber balg fond cit' p'-1 .. 1i ~ot 

'IDS dE(A) voor een diesclblok zondl~r ..,koestische 

voorzicn:ngen. 

Intrillen en trekken van damwanden 

Het i"lcic!l of intrii1efl van dan"l\vandcn js cen 

i1unzicnlijkc bron van ge}uidhinder en (.'\1::: gevolg 

van resoll.Jntie met de rnc-tClJen \·vana va~k groh:-r 

nog dan bij heip1l1en (bronstcrkte > 125013(/\)). 

Ecn o:terniltieve methode is hd hydmulisch 

indrukken VJn danl.wandcn,.. OJt a<:n1zienlijk 

m1nd~r (geluid)ovcrlast v~ro()rzt.:akt. 

Overige werkzaamhcdcn 

Sij ov('rig~ weri\.zaan1h~dcn Y.l3Zlrbij gcbtuik 

gema.akt \o\~o!"dt van va~t'~ instJ.Unties (onder 

(1nacrc luchtcompresso:"s) is hc-t mogl"i ~k 0[1 v(}ak 
verplicht, om gell1icsbeperkende voorzieningen 

(gelu:ddcmpcr; gcluldlsoi('rende omk~sting) te 

treffcn. Dc g(~luidhindcr k"1n hierdoor aan%:enI:jk 
bepcrkt worden. 

MER-N201 Hoofdrapport 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

GdmliksfaSI! 

Geluidhindcr omwonenden 

Do..: milicueffecten \'~n gcluid zijn vcrs<:hiUenc van 

a,"!rL!. Een dee: Viln dczc effecten heeft rcchtstreeks 

betrckking op net menselijk en dierlijk <)rgDnisme. 

Dit geldt het meest dl:i~~dijk voo1' bi;voorbec1d 

zcer k:.:1Chtig gcluidt dat bcschodigingcn ann het 

gehoor kiln vcroorzaken (Laeq's boven ~O dECAl, 

Lmax boven 120 dE(A». Deze (~xtreem krachtige 

ge1uiden QOl'n z:ch langs verkec:rswcgCrl echtC':!r 
aIleen in de berm vnn de vveg voor. Ook rclatief 

zacht gcluid k1ln effect hebben. Zo k,lnnen bij 

piekgeluidel1 van,1f 35 dE(A) sJaapstoornis$en 

optreden, terwijl bij piekgell1iden vJnaf 55 dB(A) 

ccn belnngrijk deel von de menscn w,lkkcr worOt. 

Cewenning vindt daaroij meestol niet plo,lls. Een 

tweede soort citect is de hinder die OCWtlst wordt 

(.~rVilren en die oanlciding geeft tot onbchagcn en 

bij hogc ge:uidniv0<.1uS ook tot gezondheids~ 

klnchten. Er k(}n in pri:1clp(\ n.:·("C~ sp:.nkc %1;n V(1n 

;1::1dcf VJn cen bcpaalde ge!:.ddbrof:. zodra het 

geh..:.i<.: is te ond0rsch(~iden van het orn.geving~
gcltlid en/of merkba.:}r \"~~r:->k.·rkt. Het ~ilnt(ll 
gch~nd(,Tden is jn dat gcvzlla,)g ten opzichtC' v~n 

hct aantal o!r~w()n0nd('n. In de meo1orie van dl,..' 

Vv'et geluidhindef 'A'ordt ~angcgcv0r. d~1t bij cen 

gC'h.lid~niveJu V(l11 50 dB(A) aan de gcvd \~an de 

v.:oningcn nog- ~pr<lke is \",)n ecn rcdclijk \lv()on- en 

ll'efklimilaL Cit bek'vingsondefzoeken is gl'bleKen 

cat vana; een geh..:.idsniveau van 35 dB(A) er 

sprak0 kan Z1jn v~n crnstig(~ hinder4 In de mc\!~tc 
gC\,,-~lt(!n is er cC:1ter,.. ook wannecr de gei:Jid~ .. 

b,'la~t:ng o:nl1el1 de wettelijke normcn blijft, 

spr<);;'e V,ln hinderbeleving door omwol1endcn. 

De v<1stgestelde normcn zijn bcrekend voor de 

gcluidsbclasting blnncnshuis. Bij geopende ramen 

en in de dirl'cte omg~vjng v()n hct huls is de 

bel osting cchter hoger. In wijken met een hoog 

pcrcentag,:" wO!1ingen met tuin is de ern.st van de 

geluidsbcla~ting dCl3rom groter, 

Rustverstoring in relatief stille 

gebicden 

Vcrhoging V.':U'I hct gcluidsniveau in een wettclijk 

bcschern1d stiltcgcbicd door 8Jnleg V(ln nic1.;we 

infrastn.tctuur is ann tc mer ken Zlls ccn ernstig 

effect von dczc ingreep. 
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Trillingshinder 

Voor de hUidige situatie is tr:i.:ingshinder van

wege het wegverkeer niet of nauwelijks mmwezig. 

Aj~ gevolg van de .:lutonomc groei zil l de ilJtl

wczige trillingshinder nil-t o1erkbanT tocncmen. 

Het is mogelijk cat bij de omleid ingsvilfinnten 

tljdens de aanlcg en la:«?r (lIs g\2'vo!g van het 

weggebrllik hinder wordt ondervonden van 

trillingen. Trillingl'n treel'n met n.:lme op door :cet 

gelijktijdig V()OrKOmCn van een siecnte grond

gesteldheid, ~wn~r verkccr, een o'['\~cffcn wcgdck 

en een geringc afstnnd tussen de gchinderden en 

de yves.]n hct stud:cgcbicd z~ l na~!" vcrwachtlng 

geen trlI!ingshindcr optredcn buiten ecn zone van 

circ(l 50 meter V<1n de w(~gas. Binnen deze zone 

bevinden zi('h ~:echts cen bcperkt tl~nt~l 

vvoni-ngt~n. Om DC.%0 cffcctcn e!ligszin:; te vcr

zachten zijn cr stzr,d'-!~rd uitvoerings- en 

nlitigerende n1ail.trcgczc:n, 

Standaard uitvocringsmaatregclen 

Een nieu\lv ~)an tc lcgg~n wcg z~)l n'l()ctcn voldocn 

aan de Wet gcluidhinder. Dit ,",oudt in dat de 

geluidsbclasting van woningen l<lngs de weg in 

principe niet hogcr mag zijn dan 50 dB(A). In 

uit;(.ondcringsgcvL111en kan een hogere y..,rafJrde 

\vordcn t()cgelaten. Dit k«!1 center nlIecn \'V'aI"' .. neer 

deze hogere waarde wordt gecor':1penseerd met 

zodanigc maatregelen aan de woning dat de 

geluidsbclasting in de g01uidgevoeHgc rujmten 

vtin de woning wordt beperkt tot 35 dB(A). 

Bovendien mag de hogcrl" w~ardQ bij wcgen met 

een hogcre maximum sneiheid dan 50 km. per uur 

nie~ hoger ;djn dan 60 dB(A). Voor nog tc bouwen 

woningen geldt een nlaxhnzlc \-\rJ,(lroe v~n 

55 dB(A). Dc afweging voor het todaten van cen 

hogef(~ waardc vindt pas plaats bij d e voor

berciding V<ln net bestemmingspJan en in dit 

stndium V,1n het planproces is dan ook niet bekend 

of, en zo ja bij vvelke woninge!1~ een hogen~ waarde 

Z<:l: worden toegelaten. Volgens een Tecente publi

ka~ie van VROM (V.d. Bergh, 199:) komt de 

hinderbeleving in el'n dergeJijke wonin~ als 

gcvolg van extra gcvt?lisolatie, ovcrecn .met de 

hindcrbeleving van cen wonlng WU<1Tvan de 

gl'.'luidsbdasting buiten Jan de gcvel 10 dB(A) 

iager is. In del-c studie is erv~n u:tgegaan oat er bij 

de a(1n.1eg van ni(~uwc wcgen zodanige maat

regelen zullen worden getroffcn dilt de gduids

bclasting van aile woningen bepcrkt zal blijven tot 

50 dB(A). Hierondcr v(llt het standaard toepasscn 
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vnn geluidreducerend 3$falt (CRA).:· 

Mitigerende maatregelen 

Er been JJntal mogc!ijkhcden om gcluidh:ndcr 

tijden,; de <lanlcgfase te beperken. Door het 

gebruik van 'stille' machineg kan de hinder door 

bou.\vmachines worden vcrrninderd. Still{~ 

rrtachincs hebben cen gcluidvcnnogen dat onge

veer 5 dB(A) 1<11'cr Iigt dan de geidende type

kcuring:;ei:;. Door het schrocven van p<llen in 

pJaats Viln heien kan het gelu:dsnivcau op 

15 meter <lfst<lnd beperkt blijven tot 62 dB(A), 

da: is ruim';O d6(A) minder d~n heien mt' t el'n 

diesclbloK zonder <lkoesti$che voorzieningen. He~ 

hydrmllisch indrukkcn Vi):1 metalen damwander. 

in plaats VJ:1 heien, gccft nauwclijks gcluidh:'nCl'f 

0n ook geen triHingen. Verdt.~r kan door S:.1c ~ ;'(·ids

bcperkcndc maatregekn de gcluid~bclnsting 

worden gcreduc(.>erd. 

8.5.3.1 A nalyse v an de Effecten 

FoutanaI ysc 

He~ onderzoek heeft pJaatsgevonden op streek
~"lanniveau, niet alle voo!' c.e rekenme~hode 
bcnodigdc invoergegevc!1s (zoals de Egging \'an 
de wcg, weghoogte en dcrgelijke) zijn bekend. 
Om deze red en is voor de berekeningen, u[tge
voerd met standaardrekenmethode : conform 
het 'Reken en :v1eetvoofschrift Verkeerslawaai:, 
een aantal aannamen gedaan. Deze :nethode is 
cen cenvoudige rekenmethodiek met een bc?crk~ 
tocpassingsgebied, die ten opzichte van stiln
daardrekenmcthode lJ tot cc::: gerin.ge over
scnatti:::g van de bcrckende waarden leidt. Door 
hct toepassen van standaard-rekenmethode 1 en 
door de aanna;-ncn die zijn gedaan, ku:mcn de 
uitkomstcn niet op onderdeel i.n absolute zin 
beoordeeld worden. Omdilt alJe varia:1tcn met 
dczelfde uitgangspunten zijn berekend, is cen 
onderling vcrgdi;i< van de vilrianten te:1 aan.zicn 
van de akoestische aspectcn voor de besluit
vorming wel mogelijk. Een gelt:idsberekening 
met standaardmethode II, die in het kadcr van 

Cekozcn i:-. hc!t bl.·~';!"!P LCI.'r Open :\sf.!l! Bl~ton (Z()A3) 
n: <.:! tc h~l1tcre!1 Dl" Vl" r\!\··:;z:n~ n~.lr dit <.:r'I<.: !ype \V~,~dCK 
kom.t nil:'~ n1I.'i.,'j" ()\'en~<..'r: m(' t C(.' h"roeiendL' ci\"c.·,;,,~it\"'it ,1 .. 1n 

;~duic.n\dccl.~rcndl' wq~dt'k~yp~tl. Het bc~rip ZOA:) is 
vcrv,lnt;"'!i do~i' net beg:-i? Gclu;(: ReJ;'!(.·l~rc.'nf.~ A~f,,):t 
o?d~1t cr :;':;CL'!i twijh'i OC!:'>t.1Jt ()\'vr (k~ b(:,)o:~dc f~inc t it·. 



TebelS.IS 

Aantal 

Wegvak woningen 

4<1 ea. 27 

4b ca~ 52 

5 ca. 75 

6a ca. 5 

Tabe18./6 

Aantal 

Wegvak woningen 

4a Co. 27 

4b -" CO.:J_ 

5 ca. 75 

6a ca. 5 
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een tc volgen procedure voor de aanleg van een 
gekozen variant of een reconstructie moet 
worden uitgevoerd, zaJ derh<live tot kleine 
<lfwijkingen van de in dit rapport gepresenteerde 
gcgcvens leiden. 
De beschrijving van de geluidseffccten richt zich 
op de volgende cffcctcn: 

Aant<ll geluidbe1aste woningen - SVV-ll 
en I?\ 'VERl'\lO. 
Aantal ge1uidgehinderde en ernstig 
gchinderd personcn - SVV-ll en Il\:VER"O. 
Aantasting van Stiltegebicden - SVV-JI en 
I~VER;-;O. 

Akoestisch ruimtcbeslag - SVV-IJ en 
IXVER','\:O. 
Cumul<ltic van wcgverkcers-, industrie
en luchtvaartl<lwaai: milieukwaliteits
maat - SVV-ll en [,(VERNO. 

8.5.3.2 Beschrijving van de effecten 
Voor cen volledig ovcrzicht van de gegevens en 
een verantwoording van de werkwijze wordt 
verwezen naar het Bijlagerapport, Deel Gcluid. 

Tcncinde de presentatie van gegevens over
zichtelijk te houden en rekening houdcnd met 

Geluidsbelasting eerstelijnsbebouwing 

in dB(A) - SVV-TJ 

R u id ige N'uJ- Variant Variant Variant Variant 

situati e altern. A B C D 

62-65 62-66 60-63 59-63 58-62 5 6'2 

61-65 62-65 59-62 59-62 58-61 58-61 

62-72 6~ -73 6 -71 61 -71 61 -71 61 -71 

64-66 66-68 ~-66 ~66 64-66 64-66 

GeluidsbeJasting eerstelijnsbebolJwing 

in dB(A) - INVERNO 

Huidige Nul- Variant Variant Variant Variant 

situatie altern. A B C D 

62-65 62-66 59-63 59-63 58-62 58-62 

61-65 62-65 59-62 59-61 58-61 58-61 

62-72 63-73 61-71 61-71 61-71 61-71 

64-66 66-68 63-66 64-66 64-66 64-66 
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meest waarschijnlijke ontwikkeLingen is ervoor 
gekozen am bij allc hier geprcsenteerde gegevens 
vaor 2010 stand<lard uit te gaan van: 

het tocpassen van aftrck ex artikell03 
Wgh (het in de toekomst stiller worden 
van motorvoertuigen); 
wegdektype DAB voor hct 'oude' trace 
van de .;\201; 

wegdektype GRA op ieder omleidings
trace. 

Geluidcontouren omleidingsaHernatief 

Op kaart 8.22 - kaart 8.29 (vanaf pagina 132 tot 
139) staal'. de poldercontourlijnen voor de 
50-,55- en 60 dB(A)-geluidscontour van de 
omleidingsvarianten weergegevcn. 

Geluidbelaste woningen 

Binnen bebollUide kom - SW-JI 

Voor de eerstelijnsbebouwing van het huidigc 
trace is de geluidsbelasting berekend zonder te 
corrigeren met artikell 03 (W gh). Deze correctie 
is 3 dE(A) voor wegvak 4a (buitenstedelijke situatie) 

Tebe!S.17 Wijziging geluidsbelasting in dB(A) 

van de eerstelijnsbebouwing ten 

opzichte van de NUL-variant, 

SVV -II-scenario 

Variant Variant Variant Variant 

Wegvak A B C D 

4a -2 .. 3 -4 , -.., 
4b -3 -3 -4 -4 

5 -2 -2 -2 -2 

6a -2 -2 -2 -2 

Tobe/8.IS Wijziging geluidsbelasting in dB(A) 

van de eerstelijnsbebouwing ten 

opzichte van de NUL-variant, 

INVERNO-scenario 

Variant Variant Variant Variant 

Wegvak A B C D 

4a -.) -3 , -4 -'7. 

4b -3 -3 -4 -4 

5 -2 -2 -2 -2 

6a -2 -2 -2 -2 
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en 5 dB(A) voor de wegvakken 4b tot en r:.1et 6a 
(binnenstedelijke situatie). Zie tabeJ 8.15 en 8.16. 

lJi t tabel 8.17 blijkt dat de geluidsbelasting aan 
de gevels van de woningen langs het huidige 
trace bij een omleidingsvariant circa 2 tot 4 dB(A) 
afneemt t.O.V. het nulalternatief. Dit betekent 
praktisch een halvering van de geluidsbdm;ting. 
Het betekent cchter niet ciat hierdoor de 
saneringssituaties (> 55 dB(A)) wordel1 opgclost. 

Cit tabel8.18 blijkt dat ook bij de berckcningen 
volgens het J!\VERi'\O-scenario de geluids
belasting op het huidige trace praktisch word t 
gehalveerd. Maar ook hier worden de sanerings
situaties nict opgelost. 

Buitetl de bebo/lwde kom 

Cit tabel 8.19 blijkt oat bij her SVV-If-scenario het 
aantal geluidbelaste woningen buite11 de 
bebouwde kom bij het nulal.ternatief net kleinst 
is. Van de omleidingsvarianten lejdt variant A 
tot het laagste aantal geluidbelaste woningen. 

Cit tabel 8.20 blijkt dat bij net r~VER:\O
scenario het aantal geluidbelastc woningen 
ouiten de bebouwde korr: eveneens bij net nul
alternatief het kleinst is. Ten opzicnte Veln hd 
nulaHcrnatief is het aantal geluidbcbste woningen 
relilticf net kleinst bij omleidingsvariant D. 

Geluidgehinderde en emstig gehinderde 

personen - SVV-1I en INVERNO 

in de Wet ge1uidhinder .is voor de geJuids
beJasting afKornstig van net wegverkeer als nor!"1: 
(grenswaardc) een etma<llwaarde van 50 cS(A) 
opgenomen. Bij een geluidsbelasting van 
50 dB(A) zal slechts ('en klein percentLlge VLln de 
bcvolking hinder vanwege net wegverkcers
lawaai ondervinden. Het aantal personen d,rt 
zich gchinderd :tal voden is geschat op basis van 
de relatie tussen hoogte van de geluidsoe!Clsting 
en de kans op hinder. Bet aa:"ltal gehinderden l'l1 

ernstig gehinderden vanwege net wegverkeers
lawaai kan, per geluidsklassen, worden bepaClld 
door het aantal woningen te vermenigvuldigcn 
met de bevolkjngsdichtl-:eic. 

TabeI 8./9 AantJ.l geJuidbe1aste woningen (excl. bebouwde kom) - SVV-II 

Uitgaande vJ.n DAB met J.ftrek (oude trJ.cel en GRA met aftrek (omleiding) 

Variant A Variant B Variant C VariantD 

2010-NUL +/- A +/- B +1- C +1- D 

t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.O.V. 

Abs. Abs. NeL Abs. NUL Abs. :\j UL Abs. :-';UL 

60 dB(A) 56 54 -2 53 -3 67 +11 57 .,. , 

55 dB(A) 78 95 +17 97 +1.9 119 +41 101 +23 

SOdB(Al 99 1"~ .).) +34 135 +36 173 +74 155 .;.56 

TabelB.20 Aantal geluidbelaste woningen (excl. bebouwde k~rn) - INVERNO 

Uitgaande van DAB met aftrek (oude trace) en GRA met aftrek (omleiding) 

Variant A Variant B Variant C Variant D 

2010-NUL +/- A +/- B +/- C +/- D 

t.o .v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. 

Abs. Abs. XUL Abs. NUL Abs. XUl Abs. NCL 

60dB(A) 56 .:Jl. -5 53 ·3 ~, 

;) .. -2 47 (' -1 

S5dB(A) 77 90 +13 96 +19 94 +17 8~ ,> +6 

50 dB(A) 95 129 +34 135 +40 143 +4S 118 +23 
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robel8.21 Aantal geluidgehinderden en ernstig gehinderden, incl. bebouwde kom 

(uitgaande van DAB met aftrek (oude trace) en GRA met aftrek op omleiding) 

Aantal +/- t.o.v. W.v. +/- t.O.V. w.v. emstig +1- t.o.v. 

SVV-fl-sccnario pers. NUL gchinderdcn NUL gehinderdcn 1 UL 

20.0 - :\iUL 2.319 96- 468 

Varia:lt A 2.42: + ]02 9% + 31 481 -7- 13 

Vori,mt B 2.277 - 42 959 -6 466 -2 

Vari.mtC 2.391 +72 .001 +36 486 + 18 
VoriantD 2.337 + 18 978 + 13 474 +6 

Tobe18.22 Aantal geluidgehinderden en ernstig gehinderden, incl. bebouwde kom 

(uitgaande van DAB met aftrek (oude trace) en GRA met aftrek op omleiding) 

Aantal +/- t.o.v. W.v. +/- t.o.v. w.v. ernstig +f- t.o.v. 

I:-';VERNO-scenario pers. NUL gehinderden NUL gehinderdcn :-';UL 

2010-1\I,;L 2.307 

Var:ant A 2.239 -4 

Vari::nt B 2.277 -30 
Vari;,mt C 1.801 - 506 
VuiantD 1.726 - 581 

Een nadere vCf<lntwoording van de gehanteerde 
methode van bcrckencn is tc vinden in hct 
BijlagerClpport, Deel Geluid. 
lJitgaandc van net SVV-H-scenario wordt in tllbcl 
8.21 het aantCll personen weergegcvcn dM binncn 
de 50 dB(A)-contour woont. 
Van dat aanta! is aangegeven hoevee1 mensen 
gehinderd, respectievelijk ernstig gehinderd 
wHen zijn. 

Dit de tabel blijkt dat het aantal gehinderde en 
ernstig gchinderde personen het kleinst is bij 
omleidingsvariant B. 

lJit tabe18.22 blijkt dat het aantal gehinderde en 
ernstig geninderde personen volgens het 
I~VER:\O-scenarjo het kleinst is bij omleidi:1gs
variant D. 

Aantasting Stiltcgebiedcn - SVV-JI en 

INVERl'iO 

lJitgallnde van de meest slechte situ<ltie 
(wegdektype DAB zonder aftrek ex artikell03 
Wgh) gc1dt voor lllle varianten - zowel berckcnd 
met het SVV-TI- als met het l!\VER:\O-scenario-
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961 467 

95: -10 463 -4 

939 -2 466 - 1 

835 -126 418 - 49 

809 -152 406 - 61 

dat het Stiltegcbied Bovenkerkerpolder binnen 
de invloedssfecr van de om\eiding komt. De 
geluidsbelasting op de grens van dit stiltegebied 
is circa 50 dB(A). Als norm is uitgegaan van een 
etmClalwa(lrde van 40 d8(A). Dcze 40 dB(A)
contour ligt op circa 1.000 meter uit de wegas en 
dus ruim 650 meter in het stiltegebied. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de mate van beln
v\oeding afnangt van de ligging van het trace. 
In die zin tast variant A het stiltegebied het 
meest aan en de varianten C en D het minst. 
De geluidsbdasting op de grens van hct stilte
gebied 'De Ronde Hoep' vanwege de omleiding 
.1s circa 40 dB(A). Van een be'invioeding van net 
stiltegebied is er derhalve geen sprake. 
Voor het stiltegcbicd 'Botshol' is er sprake van 
een lichte oei:nvloeding. Op de grens van het 
stiltegcbied is de geluidsbelasting vanwege het 
huidigc truce en de varianten circa 45 dB(A). 
In de meest gunstige s.ituatie (wegdektype GRA 
met aftrek ex artikcll03 Wgh) ligt de 40 dB(A)
contour voor de BovenkerkerpoJder maximaal 
200 meter binnen net stiltegebied 
Bov enker kerpold er. 
Hct stiltegebied 'De Ronde Hoep' en het stilte-
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gebicd 'Botshol' worden bij dczc situatie niet 
aangetast. 

Op kaart 8.22 - kaart 8.29 (zie pagina 132 tim 
139) wordt eveneens de belnvloeding van hct 
stiltegebied door de omleidingsvarianten 
weergegeven voor de 40 dB(A)-geluidscontour, 
uitgaande van GRA met aftrek ex artikel 103 

Wgh. 

Akoestisch ruimtebeslag - SVV-II en 

INVERNO 

[n tabeI8.23 en tabe18.24 wordt, uitgaande van 
respectievelijk het SVV-II- en INVERl,\O
scenario, voor de verschillende altematieven en 
varianten het aantal hectaren weergegevcn dat 
wordt blootgcsteld aan cen hogere geluids
belasting dan 50- en 60-dB{A). In het Bijlage
rapport, Deei Geluid is het oppervlak per weg
yak weergegeven. 

SVV-JI 

Ten opzichte van het nulaltematief leidt 
om]eidingsvariant A tot de relatief kleinstc 
toename van het geluidbelaste oppervlak. 
Dc verschillen tussen de variante:1 zijn echtcr 
bcperkt. 

INVER-NO 

Ten opzichte van het mlJaiternatief leidcn de 
omleidingsvarianten C en D niet tot een toename 
van het geluidbelaste oppervlak buitcn de 
bebouwde kom. 

Tabe18.23 Akoestisch ruimtebeslag in ha, SO dB(A)- en 60 dB(A)-contour, excl. eerstelijnsbebouwing 

uitgaande van DAB met aftrek ex art. 103 Wgh op oude trace en ZOAB met aftrek op 

omleiding - SW-II 

Aantal hectare Aant.al hect:a.re 

Wegvakken buiten binnen 50 binncn 60 

bebouwde korn dB(A)-contour +/- t .o.v. NUL d S(A)-contour +/- t.o.v. ;';UL 

. !ulaltemat:ef 683 149 
Variant A 883 +200 179 
Variant 8 894 +211 183 
Van-antC 940 + 257 190 
Variant D 940 .;. 257 190 

Tobe18.24 Akoestisch ruimtebeslag in ha, SO dB(A)- en 60 dB(A)-contour, exc!. eerstelijnsbebouwing 

uit.gaande van DAB met aftrek ex art. 103 Wgh op oude trace en ZOAB met aftrek op 

omleiding - INVERNO 

AantaI hectare Aantal hectare 

Wegvakken buiten binnen 50 binnen 60 

+ 30 
+ 34 
+ 4: 
+ 41 

bebouwde korn dB(A)-contour +/- t.o.v. NUL dB (A)-contour +/- t.o.v. NUL 

20:0 - ~t.;L 633 145 
Va~iantA 824 .;. 191 :72 .;. 26 
Variant B 853 + 220 176 + 31 
VariantC 632 , l34 -10 . 
Variant D 632 - 1 134 -10 
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Keen 8.22 Poldel"contourlijnen - Variant A - SVV-U-scenario 

VERKLARING 

10 d81A) CONTOURLIJN STI!. TEGESIEOEN 

50 dS (A) CONTOURLI IN 

55 da(AI CONT OURL1JN 

60 d8(AI CON TOURL IN 

Bron: Diens! Ililieu en Woler, Provo Noord-Holicnd 
Cluster Geluid, Oktober 1994 
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Kaor: 8.23 Poldercontourlijnen - Variant A - INVERNO-scenario 

VERKLARING : 

40 dBtA) CONTOURL .J1i STIL ::CESIEOEN 

SO dBtAI CON OURll.JN 

55 dBtA) CONTOURlI.JN 

60 dB(A) CONTOURLl.JN 

8ron: tliens! lIilieu en later, Provo Noore-Holland 
Cluster Geluid, OUobtr 1994 
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Kaan 8.14 Poldercontourlijnen. Variant B . 5VV·II·scenar.io 

" 

VERKLARING 

~o .S(Al CONTOORLIJN STitTECEB IEOEN 

so .S(AI CON TOURt IN 

S5 dS (AI CONTOURlIJN 

£>0 dS (Al CONTOURL IN 

Bron: Dienst Ili li eu en ic ier . Provo Nooro-Ho ll ond 
Clu sltr Gt l uid . Ok ( ober 1994 
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Koart 8.25 Poldercontourlijnen - Variant S - fNVERNO-scenario 

, 
" / 

/ 

i 

/ 

! , 
' ......... 

-- ~--------.... 

'v'£RKlAR NG : 

~O .B CAl CONTOURL I IN ST I Ll EGEB EDEN 

50 d8CA) CONTOUR~IJN 

5S daCA) CON TOURLIJN 

60 dBCAI CONTOURLIJN 

Bran: Dienst Vilieu en later, Provo Noord-Hollond 
CluslerCeluid, Oklober 1994 
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Kaan 8.26 Poldel'contoul'lij:nen - Va.riant C - SVV-tl-scena.rio 

Boyenlcerlccr 

po rd er 

De Rond," Ho ep 

Bo hhoo I 

•• (I . 

VERK ART G 

~o d9 (Al CONiOURlIJN S: LTEGE9! EDEN 

50 dB (Al COIHOURlI.JN 

SS dB (A) CONTOURLi.JN 

60 dB (A) CONTO;)Rl!JN 

B ron: Die n ~ I \I j 1; e u en Va I e r. Prov o NODrd-Hollcnd 
Clus! H Ge l uid. Oklober 1994 
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Koort 8.7.7 Poldercontourlijnen - Variant C - INVERNO-scenario 

VERK LAR IN G : 

40 dBIA> CONTOURLI JN STILT EG£BIED£!i 

SO dBIA> CONTOURLIJN 

55 lBIA) CONTOURL IJN 

60 ~B IA) CONTOURL IN 

Bran: Oienst lIilieo en Wahr. Pr ay. tioord-Holland 

Cluster Geluid. Cldober 1994 

MER-N20 J Hoofdropport 
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Kaan 8.28 Polde,.cont<yu,.lijn-en - Va,.ia.nt 0 - SVV-II-scenano 

, / I 
/ 

----- -'"-

VERKLAR1NG : 

40 dS (/I) COS TOURllJN 

SO d81Al CON T OURL! IN 

SS dS tAl ::01> T OURL! IN 

60 d8 (/I) CONTOURLiJN 

B ron: D i en s t IIi lie u en Waler. 
Clusttr Gelu i d. Oktober 

.. 
----.-

Pr 0 v. 

t9H 

--. 

/ 

~-- ----

ST I !.. TEGES1EOEN 

NUTd-Holland 
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Kccrc 8.29 Poldercontourlijnen - Variant 0 - INVERNO-scenario 

--
./ 

, 
/' / / 

I 
·---......1 

VERKLARING : 

<0 d8 (A) CONTOURLIJN 

SO dB CA) COIITOURLI.JN 

55 dB (AI CONTOURL1JN 

60 dB IA) CON r OURL! IN 

,1 

/ 

/ 

~ sri TEGE.81EDEN 

B r en: Oienst 11;1; e u en Wa tt!. Prav. Heerd-Helland 
Clusler Gtluid. Oktober 1994 
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Tobe/8.2S SVV-II 

MilieukwaJ itcits milat 

na cumulati c 

1993 

2010 · :--:ljL 

Vilri~l'\t A 

Va riant S 
Vui~l'\tC 

Vari,)nt D 

Tabe/B.26 INVERNO 

:'IIfilieukw;:1 iteitsmant 

na cumulatie 

1993 
2010 · ;\;CL 

Vui,mtA 

VDri,mt B 

VariantC 

VJriantD 
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Cumulatie van wegverkeers-, industrie- en 

luchtvaartlawaai: milieukwaliteitsmaat, 

SVV-Il en INVERNO 

Tl' ondcrschciden geluidshronncn 

industridawoai 

Bij de beoordeiing van net industrieiawaai is 
uitgegaan van de zone om het industrieterrein 
'Cithoorn en Amstelkade' %oal5 is vastgesteld bij 
het Koninklijk Besluit van 15 juni 1993, 
nr. 93.004828. De 50- en 55-dE(A)-contour, %oals 
ook de zone vanwege het industrieterrein Cithoorn 
en Amstc!kade zijn aangegcven op de zone kaart 
in het Bijlagcrapport, Dec! Geluid, Kaart 1. 

Lucht paarlla'l<)nai 

Voor de beoordeling van het iuchtvaartlawaai is 
uitgegaan van de situatie 2015 met een pafClllclle 
vijfdc baan, zoals beschrcven in het rapport 
R.92.536.A2, dd. 2 dQcemoer 1993 van :-aad
gevcnde ingenil!urs b.v . dgmr. De etm(1al
wa<lrden voo:- het j<l3T 2015 bij eQn par<111elle 
vijfde baan staan in net Bijlagerapport, Ded 

Aantil! gehinderden 

naar klasse 

0 

273 1.576 

267 ~ 01., .... 
.i. ... .,..-.) 

312 1.462 27 

159 1.47, 24 

159 1.573 30 

159 1.519 30 

Aantal gehinderden 

naar k lasse 

Verk!aring 

slecht/z0c-r sic-cht 

sl~cht 

[) mZltig 

o Verklilring 

273 1.576 

261 1.420 

156 1.456 

159 1.468 

126 1.614 

126 1.459 

27 

27 

18 

18 

-- = slccht/%eerslecht 

= sic-cht 

o = :-r..!ltig 
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Geluid, Ka<1rt 2, Deze wilarden zijn afkomstig 
van net ecrdergenoemde rapport van dgmr nr. 
R,92.536.A2. t.:it genoemciQ k<1art bl1jkt cat het 
onderzoebgebied is gclcgen tussen de 50- en 
65-dB(A)-etmaalcontour vanwege Sch:phol. 

Berekelling cUl/lu[atie: 

de milieukwaliteitsmaat' 

In artikd 157 van de Wgh wordt de mogelijkheid 
geoode:1 om rekening te houden met het cumu
laticf effect van gd uidniveaus vanwege verscnil
lende gcluidsbronnen. Hiervoor is een reken
methode ontwikkeld wanrmee de kwaliteit van 
een sitlliltie met meerdcre geluidbelastingcn kan 
worden berekcnd. Dc bnsis V<1n dcze methode is 
dat de geluidbel<1stingen vanwegc de verschil
knde bronnQn naar rato van hun hinderbijdr<1ge 
wordc11 opgetcld. De waarde die we met behulp 
van dezc methode berekcmen no em en we de 
.\1ilieukwaliteitsm aat (L~hn,mkm)' 

Voor de oeoordeling van de etma,lImilieu
KW<11itcitsmaat is uitgegaan van de TIU volgende 
kiasse-indeling: 

dOdB(A) 

50-60 dS(A) 

60-70 dB(A) 

> 70d3( ) 

Beoordeling 

gocci 
nlaHg 
slccht 

~Iech~ :ot 
zccr ~lctcht 

Afkorting in 

tabellen 

+ 

o 

In dit hoofdrapport wordt de milieukwaliteits
maat gepresenteerd voor de verschi1lende 
alternatieven en omleidingsvarianten. In net 
BijlagerappMt, Oed Geluid, bijlagetabclJen, 
staan de tabdlen vermeld met de basisgegevQns 
inzake aantallen gehinderden per alternatief en 
sce!1ariovariant, per gel:.:idsbro:1, per geJuids
klasse en type wegdek. 

SVV·f [·s,·C'lwrit> 

Cit tabe] 8,25 kan worden afgelcid dat, uitgaandc 
van het SVV-II-scenario, de miliQukwaliteitsm<1at 
na c:.:mulatie relatid net minst slecht is bi] 
omleidingsvariant B. 

[i\'VER?liO-sCCl1I1rit> 

Cit ~Zlbel 8,26 kan wordc:1 afgc1cid dilt de mi:ieu-
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kwaliteitsmaat na cumulatie relatief net minst 
siecht is bij omJeidingsvariant D. 

8.5.3.3 Vergelijking aitematieven en varianten 

De vergelijking van de alternatieven vindt plaats 
aan de hand van de vastgesteldc toetsings
criteria. Alvore!'.s de vergelijking te bespreken 
zuBen eerst de criteria bcsproken worden. 

Criteria en gewidrten 

Voor het aspect geluid zijn 3 criteria gehanteerd: 
Armtai geizil7derden/emstis gei1inderdel1 
Aangezien voor de vergelijking tusseD de 
a.ltcrnatievcn en varian ten de aantallen 
crnstig gchinderdcn geen tocgevoegdc 
vvaardc hebben, is aileen uitgegaan van 
de aantallen gehinderden. 
Anniasting Stiitegcbi:!Cien 
Bij deze scoring is uitgegaan van net 
relatieve verschi1 in bei'nvloeding tussen 
de alternatieven en varianten. Het bleek 
dat net wegdektype en weI of niet aftrek 
ex artikel103 Wgh van invloed is op de 
mate en omvang van aantasting van de 
stiltegebieden. Daarnaast verschillen 
wegvakken van de omleidingsvarianten 
in hun ligging ten opzichte van de stilte
gebieden Bovenkerkerpoider en 
De Ronde Hoep. In de scoring komen 
deze Zlspecten tot uitdrukking. 
Akoeotisch l'uimtehesiag 
Het betreft hier een indicatie van net 
iJantal ha (zie tabel 8.23 en 8.24) ten 
behoeve van de vergelijking tussen de 
alternatieven en variantcn. 

Bij deze criteria zijn niet opgenomen: 
aanta; geluidbelaste woningen. 

Tobe! 8.27 Aspect: geluid - SVV-Il-scenario 

Criteria 

Omschrijving 

Aantasting stiltgebiedcn 

Aanta: gcluidgt'hindcrdcn 

Akocstisch ruinltcbcslag 

MER-N20 I Hoofdropport 

Gewicht 

33 

33 

33 

Nul 

1 

965 
683 
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br 

, ... 
99 
88 

Via net toetsingscriterium 'aantal gehinderden' 
worden de woningen impliciet meegenomen. 
Deze aantallcn zijn tevens inciusief bebouwde 
kom en eerstelijnsbebouwing. 

cumulatie van verkeers-, industrie- en 
luchtvaartlawaai. 

De milicukwaliteitsmaat na cumulatie is niet als 
toetsingscriterillm genantcerd omdat dit :v1ER 
aIleen de geluidcffccten van weI of niet omleiden 
in kaart dient te brengen. Dat laat onverlet dat 
deze miiieukwaliteitsmaat na cumulatic aan de 
orde wordt gesteld bij de keu:le vom net Meest 
Milieuvriendelijk Alternatief. 

In tabel S.27 en taed 8.28 worden de scores voor 
het aspect geluid wecrgcgeven uitgaande van het 
SVV-fI- en INVERNO-sccnario. 
De 3 geluidcriteria hebben een gelijk gewicht 
gekregen. Op deze wijze is cen redelijke ver
celing gemaakt tussell de diverse aspecten van 
geluidhinder. De criteria en de gewichten 
vormen de invoer voor de multicriteria-analyse 
voor het aspect Gelwd. Het resultaat van de 
MCA staat in afbeelding 8.7. 

2/3 
4/5 
6/7 
8/9 

1/2 
3/4 
5 
6/7 
8/9 

A 

aq 

, .. 
99 

88 

Rangordc Geluid 

SVl/-[!-scci1ario 

nulaJterna~ief 

variant B met brug of aq:.zaduct 
variant D me~ brug of aquaduct 
variant C met brug of aquaduct 
variantcn A met brug of aquaduct 
l."·VER..VO-scenario 

var4.nt D met brug of aquaduct 
variant C met brug of aqua duct 
nulalternatief 
variant B met brug of aquaduct 
variant A met brug of aquaduct 

Alternatieven 

B C 

br aq br aq br 

3 3 2 2 2 

95 95 100 100 978 
S9 89 940 940 940 

D 

aq 

2 
97 
94 



Tebe18.28 Aspect: geluid • INVERNO·scenario 

Criteria Altematieven 

A B C D 

Omsch'rijv ing Gewicht Nul br aq br aq br aq br aq 

Aantasting stiltegebieden 33 4 4 3 3 2 2 2 2 

A<lntal geluidgehinderden 33 961 951 951 959 959 835 835 809 809 

Akoestisch ruimtebeslag 33 633 824 824 853 853 632 632 632 632 

'br'= brug; 'oq'= aqu~d\lct, Dc critcri<1 2 en 3 zijn gcscoord op ratiosch'1ol. Criterium 1 op Q:x\inale gchaaL Dc scores varii'rcn 

hierbij tussen 1 ~n 4-. Voor beide scha!cn gddt hoc lJ.get de score des tc gun$tigcr het aJtcmattcf. 

Afbeelding 8.7 Resultaat multicriteria-analyse 8.6 Effecten op veiligheid 

Aspect: geluid· SVV·II 

NULALT 

ABRUG 

AAQUADUCT 

SBRVG 

BAQUADliCT 

CBRUG 

CAQUADUCT 
DBRt:G 

DAQUADCCT 

Aspect: gcluid • INVERNO 

~LALT 

ABRUG 

AAQCADCCT 
BBRVG 

BAQUADVCT 

C BRt:G 

CAQUADUCT 

DBRUG 

DAQCADUCT 

••••••• 

Bij het SVV-lI-scenario komt net nulalternatief 
voor Geluid als beste naar voren. 
Bij het INVERNO-scenario is dat variant D. 
Bij zowcl net SVV-Il- als net INVERl\:O-scenarlo 
scoort omleidingsvariant A relatief net slechtst. 
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8.6.1 Gevaarlijke stoffen 

Gevaar voor de omgeving 
Een omleiding biedt de mogelijkheid om met 
behulp van een verkeersgcleidingssysteem het 
doorgaande transport van gevaarlijke stoffen niet 
meer over het oude trace maar over de omleiding 
te laten plaatsvinden. Doordat de bevolkings
dichthei.d langs de omlciding lager ligt dan langs 
het oude trace (met name kern Cithoorn) zal het 
groepsrisico dalen. Daarnaast zal het vervoer van 
gcvaarlijke stoffen met bestemming het industrie
tcrrein Uithoorn niet meeT via de Wiegerbruinlaan 
plaatsvinden maar via een nieuwc ontsluitings
weg naar de omleiding: de 'Verlcngde 
Arnsterdamseweg'. Ten aanzien van het aspect 
'gevaar voor de omgeving' bestaat er gecn 
veTschil tussen de omleidingsvarianten. 

Gevaar voor de weg 
Omleidingsvariant C raakt het schadegcbied van 
de Cindu (Uithoom) waarbinnen bij explosie 
gewonden kunnen vallen (kaart 8.30, pagina 144). 
Dc (werige varianten liggen hier buiten. De acti
viteiten op de overige industrieterreinen binnen 
net plangebied v~mnen geen :i5i(0 voor de 
omleidingstraoSs. 

Langs de huidige ),;201 loopt een brandstof
leiding van defensie. Op de plaatsen waar de 
verschillendc omieidingstraces weer aansluiten 
op de ),;201 zullen overkluizingen gemaakt 
moeten worden. Het risico van deze leiding is op 
cit moment niet bekend. VOM aanvang van de 



werkzaamheden dient d<ln ook nacerc infor
matie ingcwonnen te worden bij het ministerie 
van Dcfensie. 

8.6.2 Verkeersveiligheid 
Op basis van hct huidige ongcvailcnbee1d heeft 
de dienst Wcgcn, Verkeer en Vervoer van de 
provincie \:oord-Holland voor het wegvak 
Legmeerdijk-AmsteJ het effect van de omleiding 
op de verkeersveiligheid bepaald. Daarbij werd 
gebruik gemaakt van de gegevens over de 
verkeersongevallen van de dienst Verkeers
ongevailenregistratie (VOR-AVV) van het 
ministcrie van Verkeer en Waterstaat ovcr de 
periode 1989-1993. 

Voor de schatting van de reductic van het aantal 
ongcvallen op het te ontlasten gedeeJte van :\"201 
is door mid del van de verkeersprognosecijfers 

(intensiteiten jaar 2010 van een 'gemicdelde' 
omleiding) de ufname/toename in hct aantil l 
potentiele conflicten bepilillc. 
De ongevalsgegevens op het 'oude' trace voor 
wwel de huidigc situatic als de sitUiltic in 2010 
met omieiding staan in t<:bel 8.29. 
Het aantal ongevallen op de 'oude' :\:201 in 2010 
zonder omleiding is gesehat op 490. Om een 
uitspraak te doen over een mogeHjke verminde
ri!',g van het aantal ongevallcn moet eehter ook 
rekening gehouden worden met ongevallen op 
net nieuwe trace. Aan de hand van de ongevals
gegevens van vergelijkbare provinciale weger. 
wordt cit aan~al geschat op 95 ongevaJlen per 
5 j,wr. Hct totaal aantal or.gevalJen in 2010 met 
omleiding bedraagt dus 354 (259~95). Dit 
betekent cat de omleiding leidt tot een gesch<1tte 
vermindcring in 2010 van :36 (490-354) onge
vallen per 5 jaar. 

Tabel B.29 Ongevalgegevens per 5 jaar op het 'oude trace' voor zowel de huidige situatie als de situatie in 2010 met omleiding 

Blackspotlijst N20 I (Legmeerdijk - Amstel) 

Met 
Zonder omleiding omleiding 

KW Kruispunt en wegvak Stra;atnamen lets urns tot 

K Ki1~teleinwg burg Legmeerdk Legmeerdk 0 :3 53 66 

W Kasteleinwg burg Lcgmeerdk Kasteleinwg burg 0 1 1 

W Provincia1cwg Kasteleinw<> bur" b b Podwg 8 9 

K Poelwg Provincialewg Pr()vincialewg 12 17 29 

W Provincialewg PocJwg ~oorddammerwg 4 17 21 

K :\oorddammerwg Provincialevv'g ProvinciaJewg 3 21 24 
W Provincialewg :\oorddammerwg BST 5021 HMP 183 :5 18 23 

K Provincialcwg Watsonwg Zijdelwg 7 28 35 
W P:ovincialcwg Wotsonwg BST 5021 HMP 183 6 15 21 

W Provinciolewg Watsonwg Ghentln v Adm 9 26 35 

K BST S021 HMP 183 Pmvincialewg Provincia lewg a 1 

W Provincia1cwg EST 5021 HMP 183 BST S021 HMP 183 2 7 9 

K BST 5021 HMP 183 ProvinciaJewg Provincia1cwg 0 1 

K Provincia lewg Raadhuisstr ev Raadhuisstr on 3 ,) 6 

W Pmvincialcwg Raadhubstr ev BernhMdln pr 11 12 
W Provincin1cwg Raadhuis~tr ev Mijdrcchtse Zuwe 3 22 25 

K Bernhardln pr Meerwijk In van Provincialewg :5 36 41 
W Provincialewg Bemhardln pr GhentJn v Adm 12 13 

K Ghentln v Adm P:ovincialewg Provincialewg 2 6 8 

Totaal aantal ongevallen 79 301 380 

'LC:.'t~' :: hct aJ.ntal gcrcg:strecrcc ongc",.-)Ucn w4I(lrbij minstens {'lin gcv.'oncie is :,;~v:lllcn. 'Urns' = net .)ant;)l ongevnll~:'I. m(~ t uitsluitend n'.aterii:1c sch«de. 

K ::= kruising W ;:; wcgvak. 
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tot 

56 
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Keen 8.30 Afmetingen schadegebieden Cindu bij e.xplosie 

c 
-----
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........ /' " /' ....... -...,.., -----

VERKLAR G 

LETAAL STRAAL· IOO~ 

GE~ONO S.RAAL: 355. 

VARIANT B. C Ell 0 

Bron: AV IV,1S93 B~pDlinq gevccrrelling risi coo ro qende obj!eier. 
Prav. Noo rd-Hollono 
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Voor het aspect vciEghcid \.vordt gcen ap~rte 
multlcrite~io-an.nlyse uitgc-vocrci: het asp(;~ct 

wordt in zijn g~;'l'et ondcrgebrilcht bij 
'lcefbaarheid'. 

8.7 Effecten leefbaarheid 

8.7.1 Inleiding 
De leetbaarheic in eel'. gebied wordt bepaaJd 
door het geheel van omgcvingsfactoren dat 
inwerkt op de geestelijke en lichamelijke gezond

heid en welbevinden van de mensen die in da,; 
gebied verbli j\ 'en. 1:1 dit \t1ER staat de lccft><1ilr

neid in net p langebiec ccnt:-aal. Het accent ligt 
hierbij op de kern Uthoorn. Dc drukke \:201 
loop t hicr dwars door de bcbouwde kom waar
door de lecibaarheil~ negaticf wortH belnv loed. 
Deels bestaan deze invlocdcn uit vei ligheids

aspecten en algcmcne nlilicuhygienische 
aspccten ,1is geluid en luclitvcrontrciniging. 
Dc effecten van E'en eventueJe omlcid ing op deze 

aspecten stilal1 in het vor:ge hoofdst:.:.k beschrevcll. 
D2:arnn('lst verstoort de \-veg ook ~()ciazl-ruiin

teijjk(:~ ?~tronen: d<.' \\:eg vormt ecn bfJrrtere 
tUSSCl1 de voorzien ingcn in het noordd:jk en 
zuidel ijk d<.~cj Vel n Citnoor::. 

8.7.2 Vergelijking alternatieven en 
varianten 

Op grond \'an hct gcstclde ~n paragraaf 8.7.1 zijn 
VOO1" net vergelijken van de effecten op leetb,1ar
heje c!"iteria \·astgcstcld. De criteria te:1 ('lllnzien 

van lucht en geluid l-ijn een ~eiec~ie uit de 
bcschreven criteria in h()()fd~tuk 8.5: 'lIken de 
exclusicf op de mens ger:chte criter:a zijn onde~
gebracht bij het aspect ieefbaarheid. D:t bctc"ent 
dat vanuit het uspect Ccluid alleen het criterium 
'a(;)nt~l gcluidsgchindcrdcn' bij lcefb()(1rheid 

wordt onde~gebracht. Binnen het Zlspect h:cht 
wordt hl't criterium 'aanta; wegvakken dat 
g:cns- C:1 r~ch~v\'a~rdcn van de ]c.ch;k\l\'(d;te~t 
ovcrschrijdt gesplitst in: het criterium 'aanta! 
wegvakken d,lt grenswaarden overschrijdt' en het 
criterium 'aantill wcgvakken cat richtwailrden 

overschrijct' . Hct eerste crite:-ium komt bij 
ieefbaarhcid; he: tweede b:j de invalshoek rni licu 
(zie hoofdstuk 9) . De red en hierv()or is dat 
grcnsvvaarcicn gestcld zijn op gronci va~ risico's 

voo~ dc mens tl'rwijl de (strellgere) richtwiwrden 
gebz:seerc 7.ijn op het functioneren Viln het 
ecosystccm. 
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Dc criterin v()or k'efonuheid zijn: 
1 Barricrcwerking 'oude' trace. 
2 Kans OF stu ipvcrkeer door WOOll

gcbicden. 
3 OvCrl2St \'rachtvcrkeer (onder andere 

tril lingshinder). 

5 

6 
7 
8 
9 

GeV(1~r i:;d~, striel(' installnties voor de 
'v\;'cg. 
Risico's transport gcvaariijke stoffen voor 

omgevh1g. 

Verkeersve:ligheid. 
Overla~t tijdens aanleg (tijdeJijk effect). 
Aantal gcluidgen:nderden. 
Lokale h.;chtkw<11iteit (o\'erscnrijdi:1g 

grens\v~ () rden ) . 

A:s maat \'oor ba:ricrewerking en sJuipverk('e:- is 

gckozcn \'oor de gen1iddcldc ctm()alintensitejt~n 
op het 'oude' tr2lcc (wcgvak 2 tot en met 9). 
Citgilngspunt is ca t naarmate deze intl'nsiteiten 
lager zijn ook de barrierewerking en het s~uip
verkeer in Cithoorn afneemL De etm.::al

inten~iteiten l.;it hoofcstuk 7 zijn vertai:11d naar 
ordirwal sch<1Z11nive(Ju; gezien de kleine 

verschi:len tussen va:-iant A en B krijgen deze 
varianten dezel fde score. Het criterium overlast 
:ijdens <1ilnleg spreekt vom zich: a l] ecn als de 
omlciding wordt ailngdegd is e: overlast. De 
aan1eg van de gehc:c omieiding z<11 naar ver
\vachting 3 jilar i:1 b('slag ncmcn. Er bestaat ge('n 
wezcnlijk ve:-sch il tussen de va~ianten. De 
overigc\ criter1Z'l zijn in ho()fds~uk 8 ('l} cJZln de ordc.~ 

gc\veest. Tnbcl n.30 C~1 tabcl 8.31 geven cen tot(l~1 1 

overzicht Vim de criteria en scores voor het 
SVV-IJ-scena.rio respecticveJijk I\:VER:\O
scenario. He resul taat van de :vrCA's staat op 

afbceJding S.S. 

1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
5/6 
5/ 6 
7/ 8 
7/8 
9 

Rallgorde leejbaarlwid 

SVV-Il-scenario 

variant B met brug 
\'arii:1n~ B n1ct aquZlduct 
varian~ D met br~g 
vi:1riant D rne~ (1~U(lcuct 
var:ant C n1et br:.!g 
v~r jant C met aqu,lcuct 
variant A met ~1rug 

variant /\ met i1quZlduct 

nu:al:ernc1 ticf 



Afbeelding 8.8 Resultaat multicriteria-analyse 

Aspect; leefbaarheid SVV-I1 

~ULALT 

ABRUC 

A AQUA DUCT 

I3 BR 'C 
BAQUADUCT 

CBRUC 

CAQUADUCT 

DBRUG 

DAQ ADUCT 

Aspect: lcefbaarheid 1 VER.·O 

NULALT 

ABRUG 

A AQUA DUCT 
B'BRUG 

BAQUADUCT 

CBRVe 
CAQUADUcr 

DBRUe 
DAQUADUcr 

••••••• 

I :V ER~O-scen.lrio 

1/2 variant D met brug 
/2 variant D met aquaduct 

3/4 v<lriant C met brcg 
3/4 variant C met <lquaduct 
5/6 vari,lnt A met brug 
5/6 variant A met <lquaduct 
7/ ' vuiant B met brug 
7/8 variant B met <1quadilct 
9 nuialtcrnllticf 

Het nulal ernatie' taM in beide scenar.:o·s 
ondermm; iedcrc om eid:ng vcrbetert de !ed
bmlrhcid in het p!<lngcbicd, met name in 
t.;ithoorn. Opvallend i' h t vcrschi! :n d ?()sitie::
van vminnt B. Bij :.ct SVV-sccnario st'dat de;.:c 
variant O? een gcdee!dc ccrl'te plaats en bij het 
!:,\:VER:-..lO-scenario op de (.>en nc ond.er~te. Dit 
k~)mt door he~ verschi! in geluidhinder en 
luchtkwn litt'it (7.:e tC!be. 8.30, en tabci 8.31). 
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Opgcmcrkt moct worden dnt eem omieid:nl; 
w liliW(ln:" de ecfbaarheid in en rondom 
Cith(}orr1 vc~bctcrt, maa:" oat deze op andere 
plaats n in het stlldicgebied ersl -cht rt al!' 
OC~V{).g van de verkcer ·aantrekk · nd > wer ing 

an de oml idir.g (zie p<lragraaf 7.4). 



Tobel S.30 Aspect: Leefbaarheid SVV-II-scenario 

Criter ia AI te roa ticvcn 

A B C 'D 

Omschrijving Gewicht ~u l br olq b r aq b r aq br aq 

Barricrcwl':'kir,S oude ~ace :0% 3 2 2 2 2 

2 Ovc.rlas: \r r<lchtv<trk ... c~ (trWir'gshindcr) -0";', 2 

:> C(.'vaar i nd\.!stri~;le :n,,:a ;atic~ Otlr dc. we> 5f~J 2 2 
.t Ris:c()'~ triln.."port f;,'\,nnr:ijke ~tQffen \'oor omgc: 'inS JO% 2 
5 V erk~rswiJigh"ic 10% 2 

6 Knns op slui? 'C;'rk(>cr door woo:'gcbiedcn 10".{, 3 2 2 2 2 

7 Overlot<t tijden de annle~ (t:jdelijk cf!ect) - ." " ;l /" " 
8 "(Inti! gc'uidgehindcrdcn 2~)~/Q 965 ~(, 996 Q,:;9 959 1.001 1,001 978 97n 

9 l()klll !ccntkw:lliteitr aantill w~vak,<C;'n ",aa rb;j 

gr(,:1sw"ardc:1 wordcll o\'crschr",dcn 20'f" '* 4 ~ 4 4 ... .f oj 

'br' ;.; "tu;.:.; ' j"~"l' oqu,".ha.:~. Dc 4..i:-no.t(" ("rtt~ri~1 I.".iil' ~ 'scu ro (:~p ordin.lk·, 1 .• tI'. 0.. .. ,'-«'r\'~ \':!r;~;r~'I~ hil'ruij ttJSSC":l I en 2 ():'t tot ~:~ :11 ·t 3. rik·rhlt':'\ j i:- blfl:.ir 

l!c.,.:,coord ... ~!1 crit °rti ~n 9 .l.ijn \)P !"~lt:f.«h. ;:: g\."sc JOrd. Vot1( \l ~:\.· ~l'.! : ,,· !,~ ~dcil hu.:l,);.;c:" dl! ,r,,~ \..~I .. ~ h: gun$ti~cr h\.\1 :J11('m~!tt'L 

rebe/ S.3 / Aspect: Leefbaarhcid INVERNO-sce nario 

Criteria A l tcmaticvc n 

A B C D 

O mschrijving Gel,yich t Nu l hI" aq br aq br aq br 

1. B<ll"ric~ewerk~:'8 oud(' trace ;0% 3 2 2 2 2 

2, O\'crlas: vl"achtvcrkcer (triilingshi:'lcier) 10% 2 

3. Ce·vaar i:'ldustriiH~' inst:':tl tics voor co wcg 3"1.. 2 2 
.,., Riilico's tr,1:'1Sport £~' ', .. 3rl:jkc st()f(cn 11'00; omg",ving 10% 2 

5, Vcr -ccr$veili",hcic 10% 2 1 

6. Kiln:; op sluipverkeer door woongcbicdcn 10% 3 2 2 2 2 

7. Ovor as! tijden:; de llllnieg (tijcl!lijk effect) 5°' In 0 I 

Aanta: "ciuicgch.indercon 2()' ~. 96 951 951 <r9 9- 9 835 \'15 (1') 

9. Lokale lucntkwalitcit: aantal wcgvakken wa~ :t>ij 

grc.., sw;:il :den worden ovcrscnrcdcr. 20% :; 2 2 3 3 2 2 2 

'br' '" b.u;:; ',II)' " ,lqU'I ,lll ~(. IX' c·"':" 6 crill'r;;) z ijn s(!""Coord (lP ordini>k' :«'h~JI. (A, :<or~", varii'r<!n hJ(~rbii !~IS."'11 I cn 2 II . 1 tot ~'n met 3. ("ri:<'~:,,~, i :~ !)in,lir 

);c.,;c(l(\ro e:1 (Titwi,\ S ~n 9 ~,ijn <>p rJtio~ChJ ,ll SC'~C(lord , OM ,\ I" l'Ch.l cn !;drl: h,l<.' 1.,);(·r dc' ,;con: des Ie f:,:.l:"'l i~"r :I<~: .,:t('m~t;cI, 
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Leeswijzer 

Hoofdsluk 2 

I'n';:l"Cms~ejJbg 

l':'lead r-I Hoofdsluk ;) 
Hoofdst ... k 1 

:nk'iding: 
Te nl'ml'~ en ttrlk~ 

Waf i::: de sill/ali" in 2010 
ttl::: t'r gec" II/aatrcgc!£'i/ gl'trojjc1! wordm? 

Hoofdstuk .; 

I MiX-e1 
\'crh'('r .'n "l'rV(lCf 
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Hoofdst ... k 5 r 
:\1 :!i':'U • .lolp<.octcn 

Hoofdstuk i 

Effl'('tbl,-.<'hri;\':nj.; l'n vcr-helijk:n); \'.:: ~ i:l:'lh ... n 

\'(It,r ;Jlo?l'("t \'(·rkl .... ·: ('Tl \'('r\'(II,'r 

M ER- N20 I Hoo(droppor: 
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Wat is d(' :::ituatit' ill 2010 
als cr we! lII(/atrt'gdf.'1! gl'trojfcll WOrdl!i!? 

Hoofdstuk 6 r An;l:~'$o.' 

tl?lOl's:r.glor:cntinr;l':'l 

Om leid ins-~\' J rilmten 

Hoofdstuk S 

;:!f.'C::X'SChrijl':n!i en I'cr;;(·!iij;.inl; 

\':'I r ::Int('n ;X': mi1iclhh?l'('t 

Hoofdstuk 9 
Vcrgdijidn;.; milicu'.l:<?CCtl':'l: bc?:l:in., voor-

;u,· ... rsr.mgorCl' \'oI fi,m:"n \',lnu:: he: m:!iel.: :lIs !;ch(.'t.·; 

I 
Hoofdstuk 10 

Toe!:,::,:;; I'M::Intcn .l:ln C(I('lSldHng: on:wikkdin~ 

:'lwc"t mHil'l.:wicndl·:ijk :l l :,:r:l,llid 

Hoofdstuk 11 

:vtHi.'U-..'!(l'C:CIl m, ... ,:<1 miii ... u\' ri"-'1~<.lc:ij;" 

"l:cf:'l.,tic! .·n comrx-ns;:tk ('n 

\'\·:-I,.,eh:cnd,· :'!',:l,,:rl",;,';"n 

HoofdslUk 12 

L."Cmtl'n ;n kl'nni,. ,'n ,'\,.1:1,:<1::,: r 



Vergelijking milieuaspecten 

9.1 Inleiding 

1:.1 ait hoofdstuk worden de om!eidingsvarianten 
per scenario met dkaar vergdeken op grcmd van 
<1]1(' !T'jlieuaspectt)n. De varianten zullen vv'orcen 
afgl'!zet tegcn de situatie in 2010 zonder 
omleiding: het nulaltl'!rnatief. In net vorige 

i~()ofdstuk zijn de milieueffecten bescnreven van 

hct nulaltematief en de ornleidingsv<lrianten. 
Per r.JiiieuCJspect is een mU ltic:iteria-analysc uit

g('voerd. Dit resultcerde in verschillendc rang
orden pef aspect. Dc v[<lag is nu welke variant 

het minst schadelijk is voor het milieu ills geheel: 
we:ke \'uiant komt het best '..lit d(.' b,:s ais met 

alk miUeudfec~en rekening \,"ordt gehouden. 

De volgende milieu<1specten zijn in beschouwing 
gcnon1cn: 

Landschztf), archeoiogie en cuituur:1istoric 

(LAC). 

Bodem en "vater (B&W). 
Flonl, fn:..:n(1 en ecolog.ie (r:FE). 

Lt:cht (L). 

Ge!:.:id (G). 

Deze onderiinge vergeEjking gesch;edt ook door 
('en :YlCA. Hct eindresl.lIt~~at hicrvan is ecn r~"lng

orcc "an mi:1st nCldelig nClaf mees: nadclig VOOf 

het milieu Clb gehccl. Deze rangorde :5 de ecrste 
stap op weg n<1ar net ()ntwikkcien "an ee:1 meest 

m:Jieuvriendelijk altcmatief (MMA). In hoofd

stuk 10 zal bekc1<en worden of de variant die 

Tobel 9,1 Aspe<:t: Luchtkwaliteit SVV-II-scenario - lnvalshoek: Milieu 

Criteria 

A 

Omschrijving Gewicht :'IOul br 

?"O/ _ v/() 28 ~? ,1 _ 

hoog scoort vam:it milieu ook l'en bijdrage !evert 

nan het bereiken van het dod van de activiteit: 
het verbderen van de bereikbaarheid en leefbaar

held. Hiertoe wordt de rangorde vnnuit milieu 
gcconfrontecrd met de r(lngorden varn.dt bereik

en ]ccfba~rheid. AZln de hnnd van deze verge1ijking 

z,ll net 'vL\IlA verder ontwikkdd worden. 

9.2 Herschikking criteria 

Vooruitlopend op de vergelijking met de 
inv<1ls,1oe1<en bereikbaarhcid en leetbaarheid 
vinet ec;"\ kleine berscnikking van criteria plaats 

oinnen de invZlIshoek milieu. Voorkomen mod 

worden d.,t er sprake is van 'dubbcle criteria': uit 

methodische overwcgingen mogen criteria die 
onder IecfbaZlrheid vaEen nict meedoen bi) de 
'v1CA v<1nuit de invabhoek milieu, Dit oetekent 

dM bil1ncn bet rnilieuaspect geluid het criterium 
'a,)ntal gcluidsgehinct!rdcn' vcrvaH en dat 

binnen het aspect lllcht een spjitsing plailtsvindt 
V<1n net critcrit:.m 'aantcl \·vegvakken \va~rbij 

grens- of richtwaarden worden overschredcn'. 
V<1nuit de invalshoek mi lieu wordt aileen de 
overscnrijding van de (strengere) richtwaarden 

als criteri~:m mcegcnomen. De invocr Vi:l':l de 
aspc'cten lucht en gcluid st<H!t in tabcl9.1 tot en 
met tabel 9.4. Dc invoer \,<1:1 de overige aspecten 
~s overcenkomstig de scoringstaoellen in 

hoofdstu~ 8. 

Al terna tieven 

B C D 

aq br aq br aq br aq 

32 40 40 39 39 39 39 i1mmbsic~l Ovcfschrijding r;chtwaa:-dcn 

2 IKJim~iltverandcring] Emissie CO2 
'lOf};) 21.734 26,153 26.~53 26.513 26,513 26.536 26.536 26.536 26.536 

3 !Verzur.ing/vcrmesting1 E!nis~ie .\."O;c~otaal 

... IVer,.ming] Emissic VOS-totJal 

5 !Ve:-zuring] Emissic 502 

6 :Vcr~pn:idingJ E:ni~sic CO 

7 :V('r~?rcidingl Emissie B~nzeen 

S IVerspreiding] Emissie :ijn stO! 

9 [Versprcidir.g! Emissie z'vvarte rook 

10tj(1 

10! ~,) 

10r~~1 

10~{) 

:O(~) 

10(Yo 

:O(!'c> 
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2:1 265 

63 68 

6,0 7~3 

212,3 224,2 

l;1 'J,2 

7,7 9,3 

4,8 5,7 
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265 

68 

7,3 

224,2 

:,2 
9,3 

3,7 

269 269 270 270 270 270 

69 69 69 69 69 69 

7A 7,4 7A 7~4 7A 7,4 

228,2 228,2 225,5 ??- -_ .... :J,~ 'J'J- -__ :l,:l 225,5 

' ? '1,2 :,2 1,2 1,2 1,2 .,-
9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

5,8 5,8 5,8 5,8 3,8 5,8 



To~19.1 Aspect: Luchtkwaliteit INVERNO.scenario - Inva!shoek: Milieu 

Criteri~ 

Omsc:hrijving 

I Immi:<,,;(~; OvcnlChr:jding nch:""JJrdCll 

2 IKlim<!.::.!\,cr::r:do.:-:'1ng! I::n:S$ic CO:!; 
:; IVl'~z:I ~:ns /\,(,:'ll\t'$li1li>1 E:nb_ ... i,· :\:O,,-:o:.::.::! 
.; !Vcr';(;JT:ngi Em;s."i,< VQS.:I)~<:! 

:; [V" ~,,-,-urin& 1 EmiS>';c SO: 
6 IV ... rs?n.';din~1 Em:$ic CO 
7 IV"rsi'r~:idin;;! EmiS$i~·Ik.·nl,;",·n 

S IV"n;?;'('idlng! Emissic !if I': :::of 
q IV('l'S?!'(';d,n~ ! Emis~,,' z ...... ar:'· :0<.)1<, 

Gewkht 

20% 
10')(, 

Ul",. 

:0':::-

10'1. 
10% 

iO'%, 

10'~, 

10'::' 

","ul b, 

29 " 20.2$ 24,212 

207 258 
;9 " 5,.'1 7~ 

:9:,i 200,! 

i,O ." 
7,1 1i .. 1 

';,4 3,1 

A 

'. b, 

3'} '" 2 ... 212 2-;.619 

2.~S 262 

'" ,,; 
7,0 -, ,-

200,1 20';,4 

!, I :,1 

S~ 1),5 

3,j ;~ 

Tobel 9.3 Aspect: Geluid SVV-II-scenario -Invalshoek: Milieu 

Cri teri.::. 

A 

Omschri jving Gcwicht Xu l b, '. 
A,lnt.lsl':1J; s:iit('l-;(·bi.xkn - 4 , 

2 Ak()('S:h;ch n::ml{':x-s:::g ;00. 683 ." "" 

Ta1x:i 9.4 Aspect: Ge luid INVERNO_5ccnario _lnYalshoek: Milieu 

Critcri.) 

A 

Omschrijvin; Gt'wichl ~ul b, '. 
A,mt.lSlin); :::litl-g<.:bi<--c~·n 500

/'. 
, , 

2 A:"~:;:;c:h nlimtC:'Cl~I<!;.: ;0,0. 633 ." -- S" --

Altcrn.::.tievcn 

B C 

'. b, '. 
3S 38 '" 2~.61'} 2';.086 24.6S6 

"2 26.1 263 
6; 6; ,,; 
- , ',- 7,2 -, '-

')n. ~ -""' ... 202,4 202,4 

1.: :.1 !.l 
S,":; S~ 8,5 

3,2 -, ,-- - , , .. 

Altcrn.:lticvcn 

b, 

; 
894 

b, 

; 
1)53 

B C 

'. b, 

3 2 
/:1<,1'; 9.;0 

Altcm~lievcn 

B c 

'. b, 

. 2 ., 
S53 ,., 

'-

'. 
2 

"" 

'. , 
632 

b, 

'" 24.68(, 

263 
0; 

7~ 

20' ' --
1,1 

$,5 -, '.-

b, 

2 

'" 

b, 

2 
632 

~a~' " :,,-u;:,; "'<1' .... :tI .. ,~" .. :. Cri:.·,..,,,,,, I ;,. up tmlin.)k-.-.d-~l,)l gL ....... "'.r.l , L),. ~.res "~r","""-n hi"f.>:j tu.~ ! ,"1'.; . 

Crit,·,h.om 2 L~ <>;' ",Ii."..,·!!:!.,! j;e.-.".,-d. v.,.., bo.·;cc ..... 1'I.l:"" <-.."at !w,.- :JJ-, ... .,. c:,. ;;n,,,-' d ... " :"·I>um.l;~"r IK-l J:Ict;'t.::I(':'. 
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0 

'. 
38 

2~.6l:S6 

2., 
6; 
7~ 

202.':; 

t> 

o 

1.: 
8,~ 

3,2 

'. 
2 

940 

'. 
2 

632 
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9.3 Vergelijking tussen de aspecten 

De vergelijking geschiedt door een MeA. De 
vraag hierbij is welke gewichten de vcrschil1endc 
aspecten toebedceld krijgen. Om de gevolgen 
van dezc keuze im::.ichtclijk tc m(lkl'n wordt cen 
aantal MeA's gedraaid onder vcrschillende 
gewichtstockenning. fn eerste instantie wordt 
een resultaat gepresenteerd wcUJrin aEe aspccten 
even zwaar zijn meegewogen (elk 20':-;,). 
Dit resultaat geldt als een referentie. Daarna 
worden 5 resultaten geprcsentecrd waarin een 
van de aspecten 40% krijgt en de andere allemaal 
lS')!". Ten siotte zal door ecn beargumenteerdc 
gewichtskeuzc de voorkeursrangorde v«nuit 
milieu worden vastgestcld. Het voordcel van 
dcze aanpak is dat aItijd nagcgaan kan worden 

wat de rangord~ zou zijn indien men hct niet met 
deze keuze eens is. 
De rcsui.taten zullen voor beidl' scenario's worden 
weergegcven. Bij eike analyse zal ('en gevociig
heid (l(wgeg(;'ven staan (SD). Dezc gevocligheid 
gecft de marge aan waarbinnen de gewichten 
kunnen vnrii;'ren zondcr de rangorde aan te tasten. 

9.3.1 SVV-II-scenario 
In afocclding 9.1 staan de rcsultatcn van de 
MeA's met verschillende gewichtstockenning 
per aspect. Dc rangordes zijn wccrgcgeven 
volgens een vaste volgorde van alternatieven en 
varianten. In label 9.S staan de rcsul tatcn 
nogmaals wcergcgeven .. maar nu gerangschikt 
van minde! nadc1ig naar meer nndejig vom het 
milieu. 

Tabe/9.5 Rangorde milieu met verschillende gewichten, SVV·II·scenario 

5 x 20% LAC 40% B&W40% FFE 40 % Lucht 40% geluid 40% 

Nul Nl:i Nul Nul :\:ul Nul 

2/3 C br 2/3 A br 2/3 C br 2/3 C br 2/3 Cbr 2/3 Cor 

2/3 Dbr 2/3 Dol' 2/3 Dbr 2/3 Dbr 2/3 Dbr 2/3 DbT 

4/5 Caq 4/5 A ag 4 C aq 4 Coq 4 A or 4/5 Caq 

4/5 Daq 4/5 Daq 5 Dog .5 Doq 5/7 A,lq 4/5 Doq 

6 A br 6/7 B or 6 A br 6 B or 5/7 Ci1q 6 B or 
7/8 Aaq 6/7 C br 7/8 A aq 7 A or 5/7 Dag 7/9 A O. 

7/8 B br S C oq 7/8 Bbr 8/9 Aaq 8 B or 7/9 Auq 

9 Bag 9 B aq 9 B aq 8/9 Bag 9 B aq 7/9 Bag 

SD=O% SD = 11,2'l{, SD = 11,2%, SD = 11,2%. SD", 11,2% SO = : 1,2% 

Tabe/9.6 Rango~de milieu met verschillende gewichten, lNVERNO·scenario 

5x 20% LAC 40% B&W40% FFE 40% Lucht 40% geluid 40% 

:\:ul ;\;ul ;\;lll :-iu: Nul 1 Nul 
2/ 3 Cor 2 Dbr 2/3 C br 2/3 Cor 2/3 Cb:- 2/3 C br 

2/3 Db, 3/4 C br 2/3 D or 2/3 Dbr 2/3 DbT 2/3 Dbr 

4/5 Cag 3/4 D aq " C ~q 4 Caq 4/5 Cog 4/5 C Jq ... 
4/5 Oaq 5/6 A br 5 Dag 5 Dag 4/5 Daq 4/5 Oag 

6 B br 5/6 C aq 6 B br 6 B br <> B br 6 A or 

7 A br 7/S Aaq 7 Abr 7/S A br 7 B<:q 7/8 Aaq 

S Aag 7/8 B br 8 A <1'1 7/8 B aq 8/9 A br 7/8 B br 
\I B nq 9 B aq 9 B nq \I A aq 8/9 Aaq ') Bilq 

SD =0'70, SD = 11,2(%) SO = 1],2% SD = 11,21Xl SD = 11,2% SD", 11,2'},o 
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Af'oeelding 9.1 Rangorden met extra gewicht naar aspect - SVV-II-scenario 

Alle 5 aspecten elk 20% 

NCL ALT 

ABRCG 

A AQt.:ADUCT 

BBRt.:C 

BAQVADUCT 

CBRVG 

CAQVADCCT 

o BRlJG 

DAQUADUCT 

Bodem en wa ter 40% 

"]\lJL ALI 

ABRUG 

A AQUADlJCT 

BBRCG 

B AQLiADlJCT 

CBRVG 

CAQlJADUCT 

D BRUG 
DAQlJADUCT 

Lucht 40% 

Nt.:L ALT 

ABRCG 

A AQUADUCT 

B S.RCe 

B AQt.:ADlJCT 

CBRUG 

CAQUADUCT 

DBRUe 

DAQUADUCT 

in aile gevallen komt net nulalternatief er als 
oeste uit. Op zich vanzeifsprekend omdat hier 
geen sprake is van e(:~n ingreep in net milieu. 
Variant 0 met brug staat bij iedere gewichts
tockennjng op cen gedeeldc tweede positie, 
meestaJ samcn met variant C met brug. Aileen 
indien het aspect Landschap bdangrijker wordt 
gevondcn dan staat variant A met brug op een 
gedl'clde tweede plaats. 
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I I 
I I 

Landschap 40% 

Nt.:L ALT 

A BRlJG 

AAQUADUCT 

BBRUG 

B AQUADlJCT 

CBRUe 

CAQUADUCT 

DBRUG 

DAQlJADUCT 

Flora, fauna en ecologie 40'Yo 

NGL ALT 

A BRUG 

A AQUADGCT 

BBRUe 

B AQGADliCT 

C BRliG 

C AQUADUCT 

DBRUe 

DAQUAD'UCT 

Gelu.id 40% 

~UL ALT 

A BRlJG 

A AQUADliCT 

BBRGG 
B AQUADt.:CT 

C BRliG 
CAQUADGCT 

D BRUG 

D AQliADUCT 

9.3.2 INVERNO-scenario 
l:it afoeelding 9.2 en label 9.6 'olijkt dat de 
rcsultate:1 van het 1?\'VER?\O-scenario grote 
()vereenkomst vertonen met het SVV-ll-scenario. 
Ook hier staan de varianten C en D met brug op 
de bovenste posities. 

9.3.3 Voorkeursrangorde milieu 
Vit de resultaten met de toekenning van extra 
g('wicht per aspect komt duidelijk naar voren dat 
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Afbeelding 9.2 Rangorden met extra gewicht naar aspect - INVERNO-scenario 

Alle 5 aspecten elk 20% 

;\;ULALT 

A BRliG 

A AQliADCCT 

BBRUG 

BAQCADlXT 

C BRCG 

C AQCADt;CT 

DBRCG 

o AQliADCCT 

Bodem en water 40% 

:--:CLALT 

A BRCG 

A AQCADt:CT 

SBRUG 

BAQCAOCCT 

C BRt:G 

C AQUAOCCT 

DBR1...:G 

DAQUADUCT 

Lucht 40% 

"'CLALT 

ABRCG 

AAQUADUCT 

BBRt:G 

B AQt:AD1XT 

CBRCe 

CAQCADUCT 

DBRUe 

DAQCADUCT 

de varia:lten C en D met bn.:g- vrijwcl aJtijd hong 
scoret1. Von: wat betreft de bovenste positics 
maakt het dus niet uit aan wdk aspect meer 
waarde worat gehecht. Toch zai er VOOT net 
bcpalcn van de:: uiteindelijke voorkeursrangordc 
vanuit milic .. : een gt'wichtskeuze gemaakt 
mocten worden. 

Door de toekomstige stedeJijke ontwikkclingcr. 
en wegenaanleg zal de nattlur in de randstad 
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Landscllilp 40% 

""CL ALT 

A BRliG 

A AQCADCCT 

BSRlYG 

B AQUADUCT 

CBRUG 

CAQCADCCT 

DBRUG 

D AQUADtXT 

Flora, fauna en ecologie 40% 

:\fULALT 

ABRUG 

AAQUADCCT 

B BRliG 

BAQCADliCT 

CBRCG 

CAQCADCCT 

DBRCG 

DAQUADUCT 

Geluid 40% 

NULALT 

ABRUG 

AAQUAD1...:CT 

BBRUG 

BAQt:AD1...:CT 

C BRt;G 

C AQL"ADUCT 

o BRL"G 

DAQUADt.JCT 

steeds verder onder druk komen te stann. Voor 
het ecologisch functioneren is het van belang de 
ncgaticve gevolgen vnn deze ontwikkelingen 
zovecl mogelijk te beperken. Daarnnast is de 
aantasting van de natuur, zoals biotoop
vcrnictiging, in grotc mate onomkecrbuar en zijn 
mitigere.nde n1aatrege.1en om de ~C'gatieve 
gevoigen te beperken slechts in geringe mate 
mogelijk. Op grond van dezc overwcgingen 
verdicnt net aspect flora, faunCl en ecologic een 
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~('hl!id hoog f;cw:cht. AI$ \ ·oorkl..'1.:rsrnngordc 
v;::nui t milieu wmdt cnn ook gekoxcn "om c<..' 
rilngoraC' wiln:oij florn, f;:unilcn ('Cologie (FFE) 

~O% en de overige '"!s?C'C~en iL>cer 15". krijgc:,:; 
tocbcCL'Cld. 

In cc vonrkl'un;rangoroc v.m~it :niHcu Slnil! he: 
nuklItCr:1il:icf dU$ bov{'mmn gevol)-jd {l? C{':l 

W .. >dcdde tWL'Cde plMtli d(Xlr de vilrii"l:1ten C en 0 
mct brug, x()wcl V(lor he: SVV .. Il .. nl$ V()or h,t 

I:\VER:\"O .. scenilrio. Bij het tOCkl':"\:1l':' "nn <..'<..'!l 
nog zWilnrd<..'r g<..'wicht ilnn FFE zzl de rnn)-j()T(::c 
o?schuiw:'l ni"l;."lr de ri"lngorae ui: ?il r;)grmlf $.4.3, 

WilU FFE fci:dijk tt:1 gcwicht Vil:':; lOO'l>:. hccft. 

Zoab vcrwoord in 7.6.2 en I :':; het B:j:<lgerilppor:, 
Dec: MCA. g1..'Cft he! T('$ulta;."lt '·il:':; ..:il..' MCA g .. • .. m 
inform;)tie m·l'r dl' &r(xJltc \';."In de vCf$Chil!cn. 

Hicrvoor m(){'t tC:'uS);l'grC"?Cn worde:"l op cc 

bcschrijving V;:::1 dc mil:C'ucfft..'Ctcn. Cit ccze 

D(:schrij ... ing blijkt dat het vc:sch:J tUS:-1e:'l nkt 
omicidcn (nt.:l;::ltemntiefj en we! omleidc:: groot 
:s. ),IInilr (lOX tussen dc vU:i":ntcn bcstailn mm .. 

zicnlijkc vcrschiJ!en: de ilil::t<lst:ng van het ilSpL'Ct 
F!orO!, Fllt.:na en Ecologic (p<:ri":g ~.ltlf SA) door 
, ·c:rio:ntcn C en 0 ii' du:dcJ:j" m:ndcr groo~ Ci"::1 
duo:, de vllri::nten A cn B. 
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Leeswijzer 

Hoofdstuk] 

lnic:ciing 

Hoofdstuk 2 

·):-obl~ ·!"n$:c.-'!Hng 

n dl)t~, 

Hoofdstuk 3 

T\t n .:r.cn f.. • .n .. ~rd~r 
~eno:~wr. b ",luit<':1 

Wat is de :,Ltllatil! iii 2010 Wl/I i:: tiL' sifuatic iii 2010 
(11$ er gl!ell ml/tlt rcge/'el7 getiofJf!i1 worden? 

••••••• 

Hoofdstuk 5 

i1 il'~h1 ';:>ItC,cn 

Hoo{dstuk 7 

E!k'('toc~c;,~ij " ins C:1 V<'~;;c:ij ;-ing ,' <l r i,mt ;1 

v{)or .. l:::;PL~t vcrkl~"r C!-: ,~c:-vocr 
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als er wI!! mni1fregt.'leil rafro{fen wordell? 
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Om leid i nssvtlri,:lOten 

Hoofd ' tuk S 
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v,~ri.1n:{'r. per mi il-u-1SPCct 

Hoofdstuk 9 
t.·rgl, lij ' i:1t; ~~i!:t! \': -()~P~ ~te:1: .. -'p:~ lin,g v('~t)r· 

K"'Ur"'TJn~ordc \'ari~ntcn <lnuit het :ni:i<.,u (1:: g<'iwel 

'Hoofdstuk 10 

Toctsb • v. rianten aan docb:tcllino: ()ntwikkcling 

mecst mi'icuYricndclijl< ,1lternJticf 

---_._-

Hoofdstuk 1l 

M;!;c;;-<;f!('('!c:'l ~~',.st mj[:<:;,:'· ~:c :1 c(.' ;;;k 

,1 il<'mJtk! <'n cl>m?(.'ns:l tk (' :1 

\ '(,'j;t...(!chtc.'nOl" nl ... "ltr"f;C'lC':1 

Hoofdst<Lk 12 
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Ontwikkeling meest milieuvriendelijk 
alternatief (MMA) 

10.1 In leiding 

Het mccst milieuvricnddijk alterniltief (\I1MA) :~ 
vo~gcns de Wet miiicubchecr 'net uHcrnaticf 
w<1<l~b;; mldeligc gcvolgcn voor het milieu 
worden voorkomcn, dilnweI, V()Of zover cilt nict 
moge:ijk i~, deze met gcbruikmaking V<ll1 de 
beste' best,,.mdc mogclijkheden ter beschert-:1ing 
van hct miHeu, zove<':.'[ mogcEjk wordt.m bcpcrkt'. 
V<ln"elfsprekcnc zal net MMA daarnil<lst ccn 
bijdrage moetcn 1evere., aan de oplo~sing van de 
berc:kbaa:heids- en ]cefbaarheidsprobJemcn 
rondom Lithoorn. In hoofdstuk 6 zjjn <-'en aantaJ 
vnriantcn bcsproKcn \,\raarvan de nadciigc 
gcvolgen \'oor het milieu beperk~ Zi;:1. Gcen \'an 
dez~' varianten bood cchter cen opiossing voor 
bc:de ?roolemen. 
L:t hoofdstllK 7 (Effecten Vcrkeer en Ve:vocr) en 
pnrt!gra£1f S.7 (Leefbaarhcid) bli jkt dar ecn 
omlciding bij Lithoofn we; bi jdraagt "an de 
verbetering van de leefo<1i1rheid en bcreiKbL1ar
he:d in en ronciom dezc kem. Derhalve zGllllet 
).t1MA best<1an uit cen on'lcidingsv~r!ant \!\'(;1arbij 
de nadelige gevolgen door mitigerende en 
compenserende maatrl.'gelcn zoved rnogclijk 
worden Dcperkt. 

1n hoofdstu K 9 is de \"oorkcursfilngordc van de 
orn1eidingsvarianter: vanuit de :n\'a;::;hoek miliell 
\,(ls~gest(;;'ld. r\nn de hand VLln dezc r~nhorde za l 
he: V: \1A verde:- ontwikkc;d worden. :\agegaan 
Z(l ! worden in hoevcrre de \·arianten die hong 
scorcn op milieu ook ccn bijdr«ge lcvercn aan de 
d :.:b":Jel<: doe1stdling V<1n de activiteit: het ver
be:eren van de kefoaarheid in Lithoorn en het 
verbeteren van de bereikbaarhl.'id van omlig
gende econornische centra. Hiertoe worden de 
rangordcn vanuit milieu vergclckcn met die van 
;ecrb<1arheid en bereikbCluheid. De criteriCl op 
grond waarVGln de rangorde v,lnllit ledb(1(lrhcid 
is vastgcstcld, sta<1n beschrevcn in p<l::"ag:-ani 8.6. 
Dc criteria voor bercikbaarheid staan in 
paragraaf 7.6. 

Opgemerkt moet worde;; dat een o;nleid:ng ten 
aanzien het Gpeet berei~oZ:(l=-h01d si('chts ecn 

gedeeltclijkc oploss ing is. A:~ gevolg Vil!1 de 
verkeersaantrekkende werking van de or.11eiding 
%<11 de situiltie buite:1 het plangebied 
vers:ecnteren (zie pilragrililf 7.'::') . 
Daarnaast z<ll cr bij ('en vo:lecige omle:ding 
(dus inch.:sicf Aalsmccr) "ov('cl extr(l verkecr or 
de o:n1eiding r.ijden dut ('r i:1 het SVV-lI-scennrio 
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capaciteitsproblcmen ontstaan op diverse weg
vakke!1 van de omleidi ng ze:f (par<:lgraaf 7.5): 

binncn de gcstclde randvoorwauden van 
2x1-rij~trook i:;; ('en volledige omleiding geen 

structurelc oplossing. 

10.2 Vergelijking milieu, leefbaarheid 
en bereikbaarheid 

In tabell0.l en afDeelding 10.1 staan ce rang
orden YOOf het SVV-sccnurio vanuit de verschil
lcnde inv,dshockcn f'lC1Clst eik<1ar vvccrgcgeven. 
in tabellC.2 en afbeelding 1G.2 staZll1 de resul
tatcn voor het I:\VERl\:O-scenario. 

Tabel 10.1 Rangorde vanuit milieu, leefbaarheid 

en bereikbaarheid, SVV-II-

scenario 

BCf ci k · 

Milieu Leefbaarheid b Ol Ol rhcid 

;\;u1 1/.;, B br 1/2 3 br 

2/3 Cbr ]/4 13 aq 1/2 B nq 

2/3 Dbr 1/4 Dbr 3/4 A ,)r 
.! Caq 1/4 D ~lq 3/4- Aue; "T 

5 Daq 5/n e br 5/6 C aq 

6 B br 5/6 C ,1q 5/ 6 Daq 

7 A br 7/P, A o~ 7/8 C br 

1>/9 Aaq 7/8 A Jq 7/S D br 

8/Y Bag 9 \it:! 9 :\"u; 

Tabe! 10.2 Rangorde vanuit milieu, leefbaarheid 

en bereikbaarheid. INVERNO· 

scenario 

Bercik-

Milieu LeefbOl<lTheid baarheid 

:\u1 1/2 Dbr 1/ 4 A br 

2/3 C br 1/2 Daq 1/4 /\ ~q 
2/3 D br 3/4 C br 1/.J. B or 
of Caq 3/4 Ci1q 1/4 Bat; 
:; D aq 5/6 A br 5/6 C aq 

6 B br 5/6 A ~q S/6 Daq 

7/ 8 /\ or 7/8 B br 7/8 Cbr 

7/8 B aq 7/8 B aq 7/ 8 Dbr 

9 A aq 9 :\\11 9 :\u1 
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Afoeelding 10.1 Rangorden vanuit milieu, leefbaarheid 

en bereikbaarheid 

SVV -II-scenario 

Milieu 

NVLALT 

ABRUG 

AAQUADUCT 

SBRUG 

BAQUADUCT 

CBRUe 

CAQUADUCT 

DBRUe 

DAQUADUCT 

Leefbaarheid 

NULALT 

ABRUe 

AAQUADUCT 

SBRUe 

BAQCADUCT 

CBRUe 

CAQUADUCT 

DBRUe 

DAQUADCCT 

Bereikbaarhcid 

NULALT 

A BRUG 

A AQUADUCT 

SBRUe 

BAQUADUCT 

CBRUe 

CAQCADUCT 

o BRlJe 

DAQCADUCT 

In tabel 10.3 en tilDeI 10.4 stailf1 rcsultaten nog
maals weergcgeven maar dan voIgens cen V(lste 
v()igorcic va:1 <1Jternatievcn en variantcn. 

SVV-scenario 
Het nulaltcrnaticf necmt in de rangorde v,muit 
milieu de bovenste plaats in. Dit oltcmatief komt 
echter niet in i1<mmerking V()or hct MMA omdi1t 
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Afbeefding 10.2 Rangorden vanuit milieu, leefbaarheid 

en bereikbaarheid 

INVERNO-scenario 

Milieu 

NULALT 

ABRUe 

AAQUADUCT 

SBRUe 

SAQUADUCT 

C BRlJG 

C AQUADlJCT 

DBRUe 

DAQUADUCT 

Lcc{bOl.1Iheid 

NULALT 

ABRUe 

AAQUADUCT 

BBRUe 

BAQCADUCT 

CBRUe 

CAQCADCCT 

DBRCe 

o AQt:ADUCT 

BercikbOlarheid 

NCLALT 

ABRUe 

AAQUADUCT 

BSRUe 

BAQUADUCT 

CSRve 

C AQliADUCT 

DBRve 
DAQUADUCT 

het geen bijdrage levert <,un het op;ossen van de 
probiem(ltiek. Het dient alleen <lIs referentie. De 
cerstvolgendc kandidaten voor het yCv1A zijn de 
varianten C en D met brug die op een gedeelde 
tweede plaats (2/3) staan. In de rangordc vanuit 
leefbaarheid komcn deze varianten op 
rcspecticvelijk plaats 5/6 en 1/4. In de ri1ngordc 
bereikbaarheid staan ze op plaats 7/8. 
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Tabel /0.3 Rangorde vanuit milieu, leetbaarheid 

en bereikbaarheid, SVV-II-scenario 

Led- Bercik-

baar- baar-

Altcrnaticf Mil ieu hcid heid 

:\;.rl 9 9 

A brug 7 7/S 3/4 
A aquadl1ct 8/9 7/8 3/4 
Bbmg 6 1/4 1/2 
S {.1qunduct 8/9 1/4 :/2 
C bru" 

" 
2;:' 5/6 7/8 

C Z!quaduct .;. 5/6 5/6 
o brtig 2/3 1/4 7/8 
o aquilduct 5 : /4 5/6 

Tebel J 0.4 Rangorde vanuit milieu, leetbaarheid 

en bereikbaarheid, INVERNO

scenario 

Leef- Bere ik-

baar- bOl ar-

Altematief Milieu heid heid 

:\;ul 9 ':l 

A br;.rg 7/8 5/6 :/4 
A ngunduct 9 5/6 :/4 
B bn.:g 6 7/8 1/4 
B ,1GU,ldt:ct 7/8 7/8 1/4 

C brug 2/3 3/4 7/13 
C JquJduct 4 3/4 5/6 
o brug 2/3 J/2 7/8 
o aquaduct 5 1/2 5/6 

I~VERl'\O-scenario 

YOM het J\:YER\:O-scenario staan de vari,mten 
C en D met brug eveneens or een gededde 
tweedc plililts (2/3) in de rangorce rr.i:ieu. Sij 
leetbaarheid stililn ze res?ectieve1i;~ or piaa ts 
3/4 en 1/2. In de filngorde van bereikoC1C1rheid 
stailn zc beide op p:aats 7 /S. 
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10.3 Conclusie 

Cit de tilbclkn 1 0.3 l~n 10.4 blijkt dilt gcen cnkele 
variant hoog genotceiG staat in aHe 3 d(' rnng
orde::1. E~ zal eus een keuze gemaakt moeten 
worden. Voor :wt meest milieuvriendelijk a[ter
natief oetekent cit dat gekozcn word t voor 
variant C of 0 nlct brug: dczc variantcn staan 
zowe] in de rangorde van Milieu als in die van 
Leefbaa:heid in de hogere p()sities. Dit geldt 
voor beide scenario·s. Yoor Bereikbaarheid staan 
beide varianten in de onderste regionen. Bij de 
beoo:dcling moet echter niet a1lcen nilar het 
resultaat van de MCA gekeken worden. Een 
MCA levert weliswaar een rangorae op van 
gtmstig naa:- mindcr gunstig VOOT bet bctrcffende 
(lspect, mnc1r geeft geen i r. forn1~ tie over de 
absolute verschillen tussen de posities 
(zie Bijl<lgerilpport, Dee: MCA). Cit hoofdstuk 7 
komt naar voren ant door iederc omleidings
variant de bereikb<larheid vcrbetert: de reistijd is 
wat minder en het auntc:l overbelaste wegvakken 
en kruispuntcn is dt.:ide;ijk lager dan ~~rlj het 
nuJGl~crnC)ticf. !)C;.\ vcrschi]en tussen dl' vnrianten 
zijn ecbtej gering (zie pC1[<1graaf 7.2.3). 
VcrgeleKen met de ~ituat!c 1:1 2010 zondc~ omlci
ding leidt v()riant C of D met brug aus OOK tot 
cen \ 'crbetering V,1rl de bcreikbaiirhcid in het 
?i<lngebie(..~; de verbetcrLn.g is CC:1tcr teD opzichte 
V<ln de variantcn A e:1 B niet optimaa1. 
Hoewl'I de Varii::1!'1tCr1 C en D nlct brug or cen 
gelijke positic staan bestaat cr cen lichte voor
keur \'oor \'ariar"'~ : 0, omdat C('\zc \V(1t beter scoort 
O? Lecfbac1rheid. DaarnC1(1st zijn de negabeve 
effecte:~ van deze variant op :wt l<lndschap ook 
iets minder. 

Eindconclusie 
lndien besloten wo.rdt tot de aanleg van een 
omleiding bij uithoorn dan kan omleidings
variant C met brug of omleidingsvariant D met 
brug beschouwd worden als Meest Milieu
vriendelijk Alternatief, aangevu id met 
mitigerende en compenserende maatregelen am 
de nadelige effecten zovee) mogelijk te 
beperken. Variant D met brug heeft een lichte 
voorkeur. De nadelige effecten van beide traces 
op het milieu b l ijven evenweJ groot. 
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Het meest milieuvriendelijk alternatief 

I 1.1 Inleiding 

In hoofdstuk 8 zi;n de effecten van de varinntel1 
C en D al per milieunspcct uitgebreid 
bcschrcven. In dit hoofdstuk word('n de dfecte.n 
kort samengcvat. Tevens zal aang(:~gcvcn \vordc:~n 
hoc de nadeHge gevolgcn voor het mHieu door 

rni tigcr(\ndc en c()n1pens(~rc~dc mautrcgelen 

zoveel mogelijk ktmn('n worden beperkt. In zijn 
algclnecnhcid gaan deze m~()tregclen ook op 
voor de andere varianten. 

I 1.2 Effecten MMA en mitigerende en 
compenserende maatregelen 

11.2.1 Omleidingsvarianten C en D 
De ligging v;J'r~ de traces C en 0 is vrij\vcl gclijk. 
Alieen ter hoogte van de Ams:el is ,~e loop ver
~chillend. De beschrijving VJrl de rniiieucffecten 

gddt voor beide vClrianten. lndie;~ er wezenliike 
versch:ller. ziin dan zal dit worden tl2.ngegcven. 

LandscJzap 
Dc aanleg van tracc C of D betekcnt een ac:n
tas~ing vnn de ru:mtelijke noofcstrnctuur. De 
aantilsting binnen de Verstedc1ijkte Zone 
(stede1i;ke moza"icK in de diicho0k ~A.Glsn1~er, 
Cithoorn en .An1stclveen) ;s nog reiatief bepcrkt 
omdat r:ct trace langs randen \'<;n ruimtC\ijke 
eenheden ais Legmecrdijk en :\oordelijke 
R.:mdweg loopt. D<larnaast is het trace rcdclijk 
inpasbaar gczien de vcrstccclijk:ng en het 
grootsch<11igc karClKter V<1n de nog OpC11 

gebieden. In dL' LundeEjkc Zone 
(Sovenkcrkcrpolder en de radcrvormige 
structuur v(Jn Dc l(onde Ve11c;:) lS dc ('!<)ntasting 
cchter groot. [n de Bovenkcrker?oider bEjft dcze 
aantasting beperkt tot het z~iceliik dee!. In De 
Ronde Venen gaat het trucc cW<lr:; door een vTij 
gave fuimte1ijke ccnheid: de poldl~r de Eerstc 
Bedijking der Mijdrl~cht~chc Droogm<lkerij. 
Structufendl' lijnelenw.nten ;t.oals kaden, d:;;,c:~ 
en ontginningsiijncn V\Jorden door-broken. Ook 

de toekomstwaarde van het doorsnedc:: gebied 
wordt aangetast. De ont:-;tane :e~tru:mtcn en de 
ru:mtelijke dynamiek die een autovv'eg altijd met 
zich n1eebrcngtJ kan :-cs:;]~ercn in ongc'vvenstc 

vcrstedelijk.ing. VOOfC1i de restruimtcn in de 
polder de Eerste 5edijking zijn hiefvoor kwets
baar: de zones bi] Amstc:hock en ::vtijdrecht 
kunncn ten prooi va Hen (l~n allcdei stnds:-and

verschijnsclen. 
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Ook de pua:lelweg in ccze po;der kan ver
:-tedclijking ililntrckken. Ten slotte kiln trace C 
001< gevolgcn hebben V(lor net mom.:mc:nt h(,t 
gemilal 'Ceneraill Ec~ste!:ledijking': hct voor:opig 
t:ac~ g<lilt vlak langs of doo:, dit gebouw. 

Mitigerende maatregeler: 

!3ij het voorlopig ontw(~r? van het gedcdtc ten 
noordcn V(ln Cithoorn is uitgegaan va:1 cen 
zocilnigc afstZlna to~ de bcbouvving d(1t e::- gccn 
gcildd~~cht'rmen noodzakeHji<. Zi;~1. /\ls dczc 
scherrncn echtcr \vel gcp:aa ts~ \A.-orden dnn kiln 
net :r(1CC rneer naar net %t.:iden Veln dt' 
Bovenkerk~~rpolder verschu: ven. Hiercoor 
verm:ndert de aantastir;g \'an de 
30venkcrkerpoldcr en nec:'nt hct oppcrviak aan 
restruimtc at. Het dooTsn:jdingsdfect vnn trace: C 
blijft dun bcperkt tot de Hol1<::nose Dijk en het 
;ndus:ri~~gebied van L'it:'oorr1. TrilCe D Zm.l 

cvenwijdig aan de Hol!<lndse Dijk Kunnen lopen, 
zodat de nieuwc vvcg :n fc;tc :nt:'t de dij~ r.1ec

loopt. Da(1rnuast moct bij het dcfini~ieve o:1twt.:r~; 

V(}n ~racc D rekcning gehouden 'A'orden ~-:et de 

slui:; bij de llo:lancse Dijk. 

Een goede landsc~appl<ijke inpassing V,,:1 de 
brug is afhanke]jjk van de inrichting VrJr'! de 

oeverzon<.~ en cen zorgvuidig vormgev:ng V(1n de 

brug zeif: de kc1rai<.tcri~tiek(2 !oop yan <.if..' fiv!('::, 

mod zov~'er mogc1ijk he.ke::bilM blijven. 
Bij de land~cha?pel:jkc i;;?('!s~i!1g mot't rckcni:1g 

genotldc:1 worden met hct h()ogtevcr~ch:l 
(circa 4 meter) tusseD de po:der de Ec:-:;te 
Bedijking en de Amstel. Jezc s:erk opio?ende 
toerit (l2n d~ L'trcchtse knnt Vr(18gt C0n zorg

vuldige bchandcling, zodnt zi; mind~'r storend 
overkom~. 

De neg.'ltieve c :fecten \'nn zovv'el tr.1CC C a:s trace 
D in de polder de Ecrstc Bed:jki:1g ktmne:l 
worden verzacht door i'>ij hd ddiniticve ontwerp 
rckenir;g te houden :net: 

h('t gen1(JZll'Cen(;'r(}cd Ee:'stl~ Sedijking'; 
2 de Middenv,,·('tcrbg, zod<:t dcze cei1t:aie 

waterioop enigszins Ill':kc:~b<:ar biijf:. !-let 
zou (lIs bCgl~1cidc;1d c:en1('n~ \'an de \veg 

i<.unnen f:.:ngcrcn; 
:; de voormaEgc Spoor:ijn. 

Bodem en water 
Dc bodl~rnbesche:mingsgeb:eden in de 
Bovcnkerkerpolder en de polder de Eerste 
Bcdij~ing zullcn worden doorsnecen. Ecn opper-
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vl.nk VOln circa 20 ha nan bodcmbeschc:m:ngs
gebicd zal worden u,mgctns~. Deze aantnsting is 
permanent en ()nomkcerbaar. Op hct grond
gcbied van \:oord-Hol1und doorsnijdt tr(1Ce C 
bet verontrcinigdc weiland tussen de 
Thnmeringsloot en de Amsteldijk. De bovenste 
grondlaag is matig tot sterk verontreinigd met 
polyc:ycJische uromatisc:he kooiwaterstoffen 
(PAK's) en zware metnlen. Trace D doorsnijdt dit 
weiland niet. Dc hoevedheid ophoogzand 
bedraagt circa 1.200.000 m' (inclusief brug). 
Gebruik van ontzilt zeczand als opnoogmateriaal 
leidt tot een tijdelijke verhoging van het chlorid('
gehalte in bodem en oppervlaktewater. De 
periode waarbinnen dit effect speelt is maxirr.a<:l 
cnkele jaren. Hct zoete oppervlaktcvvater in de 
:-\oorder Legmeer- en Thamerpolder zal hier 
meer invloed van on.dervinden dan het minde;
:r.oete water in de Bc)Venkerkerpoldcr en de 
polder de Eerstc Bedijking. In de brakke po;der 
G~oot Mijdrecht za; het eHect nict merkbaar zijn. 
Door werkzaamneden in de Am~te: bij de aanleg 
van de brug bcstat1t de k(1n~ op versprciding v;ttl 
de in net ~lib aanwezige vcwntreinigingen (met 
:"lame PAK's) naar grond- en oppervlaktcwater. 
Ook ills de sanering van de w(1terbodem 
i;1middel~ heeft plaatsgevondcn bEjft dezc kans 
aan\·vezig omdat lang niet ~1 he! vcrontrc!nigdc 
slib za! worden verwijderd; de terllgsancrings
grens voor PAK bedraagt nanr verwacnting 
17 r:1g per kilogram droge stof. 
Yoor het krlliscn V(l:: de WRK-le:ding dient bij 
deze variZlnt een o\'erkl:.:izing gcmaakt te 
worden. Bij de ilanleg van kunstwerkcn Ztll ntlar 
verwachting gewerkt worden in bouwkuipen 
met onderwaterbeton waardoor bronbemilling 
niet nodig is. EEecten op de grondwaterstand 
worden daarom niet verwacht. Wei zuBen er 
tijdens hct lcegpompen van de bOllwkuipen bij 
ClC1nleg VLln cen kunstwerk in de vcrontrcinigdc 
Amstel r:1aatregelen getroffen moeten worden 
om verspreiding van verontreinigingen tc 
voorkomen. Tijdens net gebruik van de weg zal 
de nog rejatief schone bod em en water in de 
directe omgeving van de omleiding worden 
bclast met zware metaleI1, PAK, olieprodukten 
en strooizout. De vervuiling is gcconcentreerd in 
een strook van enkcle meters vanaf de weg. 
'\:aarmate de afstand vnnaf de weg toeneemt, 
neemt de mate van verontreiniging af. 
0:a 30-40 meter komt de verontreinig:'ng niet 
meer boven het achtergrondsgehalte uit. 
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Mitigerende maatrcgclcn 

On: het gebruik van grondstoffen tc bcpcrkcn 
moet cr zovecl mogdijk met eC:1 gclijke grond
balans worden gewerkt. Door een zorgvuldige, 
milieuhygicnische verantwoorde, uitvoering Viln 
de wcrkzaamheden in de Amste: en het ver
vuilde 'vveilond moet de kans o? verspreiding 
van verontreinigingen naar g:ond- en opper
vlaktewater tot een min.imum worcien beperkt. 
Dc verspreiding van verontreinigi:"gen via 
afstromend regen water kan beperkt worden door 
het a<:lnleggen va;, een rioleringssyteem langs de 
weg dat aangesloten .is op een zuiver ings
technisch werk. 

Flora, fauna en ecologic 
De (1(lnleg van trace C of D ieidt tot een VCf

nictiging van een circa 13 h<} groot gcbied n1ct 

hoge conc~ntraties w('idev()gcls. Het vcrEes aa;~ 
biotoop met waardevoJ;e watcr- en OCV(![

vc-gctaties bedr<lagt circa 25 hi'. Dcze ilantasting 
is pcrman~nt en onomkeerb(1C1r. Verstori;:g van 
weiccvogeis door gcluids- en zic::tsbelast:ng 
tijdcns het gebruik van de weg treedt bij variant 
Cop in cen gebied ter groottc Viln circa 60 ha. Eij 

variant D bedraagt de storingszone circa 65 ha. 
Door barricrcwerking van de weg worden op 
lok<1Jc schaal :i:owe! lie ecoiogischc relaties ills de 
netut:rlijke potcnties van ce ~l':;tgebicden ilill1-
getast. Dit ef;(~ct treedt vooral op in de genieden 
met een hogc natuurlijke kwaliteit: de polder de 
Eerstc Bedijking en de BovenkcrkerpoldeL Op 
regionalc sc~aC1 J za i de \ovestelijk geieg('n 

ve:b:nding~zone t:it 1.ct Strateg:sch Groenproject 
De :\icllwc Yenen duurzaam worden verstoord. 
Deze verbindingszom' is belangrijk voor het 
instilndhouden en net ontwikkelen van eco
logische relaties tllsscn de Jaagveengcbieden van 
de :\ie1.lwkoopse Plassen en het Bot::;ho1. 

Mitigcrende en compcnserendc maatrcgclen 

b de nota 'Ontsnippe:-ing provincide ecologische 
hoofdstn.:ctuur door nilnpc1k va:l infr;::structurele 
b<:!rril!rCS' (199~) stelt de provincie :'\oord-Hol1and 
dilt bij de acmleg van niellwe infrastructuur stan
dz:ard uitgcgZlan nl{)ct worder; vZ!n r.1 itlgercr:.dc 

:na(ltrcgclen en het zorgdr<lgC'~ voor co:npensZltk' 
zowe; binncn de Provincia!e Hoofdstructuur als 
daarbuiten (de zogenoemdc 'witte gebieden'). 
Hiervoor dient in de o:1twC'rpfase van de weg 
cen (1part lilndschaps- en natuurplan opgesteJd te 
worden. De kosten van dit pl(1n en de uitvoering 
moeten bij het f(1men van het krediet in de 
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wegensector expliciet worden opgenomen. 
In de 'witte gebicden' wordt uitgcgaan van de 
4'X,-norm: 4°;;) van de aanlegkosten moet besteed 
worden aan compenserende maatregclen. bdien 
de weg binnen de Provinciale Ecologischc 
Hoofdstructuur vah kan de noodzakclijke 
compensatie-investering hager uitvilllen. Dit is 
hier gcdeeltelijk het geval: in de Bovenkerker
polder grenst de omlciding aan de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur van ~oord-Holland 
en :n utrecht doorsnijdt het trace een natuur
ontwikkelingsgcbicd langs de Arnste!' 

Vooruitlopend op het hmdschaps- en natuurplan 
worden hier enkele suggesties gedaan. Dc ver
storing van weidevogels kan worden verminderd 
door het aanbrengcn van landschappelijk inge
paste 'groene' geluidswalJen. Ook verlaging Vcln 

de maximurnsnelheid tot 70 km/uur levert op 
zich een bijdrage aan een beperking van deze 
verstoring. Voor de Bovenkerkerpolder vaH 
daarnaast te denken aan verplaatsing van het 
trace richting de bebouwde korn met gebruik
making van geluidswerende afscherming. 

Door net aanleggen van een moeraszone ter 
hoogte van de brug aan de utrechtse bnt va:1 de 
Amstel kunnen de negatieve effecten van 
barrierewerking worden verzacht. Dc mocn.lS
zone kan gaan fungeren als vcroindingszone 
voor plant en dier en als watcrafvocr van de 

polder Groot Mijdrecht. Hierdoor blijft een 
belangrijk element in de westeJijke ccologische 
verbindingszonc binnen het project De Venen 
realiseerbaar. 

Het vedies aan wcidcvogelbiotoop kan elders in 
de polder gecompcnseerd worden door het 
creeren vnn gunstige abiotischc omstandigheden, 
zoals hoge grondwaterstanden en natuurlijke 
grondwaterstandfluctuaties. De nieuwe weide
vogelgebieden zouden cen :1atuurgericht agra
risch beheer moeten krijgen . Daa.maast kan ~ct 
verlies aan waardevol siootmilieu ter pJaatsc 
worden gecompenseerd door natuurbouw. Door 
de aanlcg van gIooiende oevers en cen juist 
ecoiogisch bcheer van de nieuwe bermsloten kan 
cen gevaricerd slootmilieu ontstaan. 

Tot slot valt bij compensatie ook te denken aan 
het verbeteren van de kwaliteit van de resterende 
deelgebieden via het instellen van een beheer 
gericht op de ontwikkeling van de weide-
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vogelpopulaties, graslandvegetatics en he~ sloot
en slootoevermilicu. 

Lucht 
De effecten op de luchtkwaliteit van de omleid ing 
zijn afhankclijk van de etrrwa lintensiteitcn van 
net verkeer. Vanwege de identiekc vcrkeers
intensiteiten op de omlcidingsvarianten C en 0 is 
er geen ondcrschcid in effect. 
Citgesplitst naar milieuthema zorgt hct 
gemotoriseerde wcgverkeer op trace C of D voor 
de volgende uitstoot (cmissie) pe~ jaar bij her 
SVV -II -scena rio: 

Klimaatveranderillg: 
26.536 ton CO2 
Verzuring en vermesting: 
73 ton NOx (personenauto's), 
197 ton NOx (vrachtverkeer), 
39 ton VOS (pc~soncnauto's), 
29 ton VOS (vrOlchtverkeer), 
7,4 ton S02 
Verspreiding: 
225 ton CO; 1,2 ton Bcnzccn; 
300 kg Benzo(a)pyrcen; 
9,2 ton fijn stof en 5,8 ton zwnrte rook. 
De emissies voor :':0x en 502 zijn reeds 
bij net thema verzuring ve.rmeld. 

Bij net f:':VERNO-scenario liggen de emissies 
ongevcer 10% lager dan bij net SVV-IJ-sccnario. 
Opgemerkt moet worden dat er in het stud ic
gebied geen vcrzuringsgcvoclige grondcn ligger;. 
Het effect van deposHie van verzurende stoffen 
zal dan ook gering zjjn. 

De concentratie \[02 overschrijdt bij het SVV
II-scenario op de wegvakken Zwarteweg
Legmeerdijk (wegvilk 1), Viln Ghentlaan
Amstelhoek (wegvClk 5) en 
Legmeerdijk-Rilndweg (wegvil:": J 0). 
de imrnissie-grenswaarde. Bij het L;"\;VERNO
scenario allecn op wegvak 10. 
Op het wegvak Viln GhentlZlan-Amste!hoek 
(wegvak 5) overschrijdt de concen~r()tic bcnzcen 
bij beide scenario's de grens\vaarde. Dc strengere 
richtwaardcn voor :'\i02 en Benzo(a)pyrecn 
worden op aile onderzochte wegvakken bii beidc 
scenario's overschreden. Dit is niet het gevill 
voor fijn stof en S02' 
De richtwaarde voor benzeen wordt bij net SVV
II-scenario overschrcden op de wegvakken 1, :; 
en 10. Bi) het I~VER;\"O-SCe:1ario op de weg
vakken 5 en 10. 
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Dc concentraties CO, S02, Benzo(a)pyreen en 
zwartc rook overschrijden de grenswaMden niet. 

Mitigerende maatregelen 

Aile maatregc1cn d.ie leiden tot minder vcrkcers
intensitciten zullen hun effect hebben O? de 
rcductie Vim cmissics. Vooral binnen de 
oebouwde kom is het aandee: van hct wcg
verkccr aan de totalc immissicconcentratic hoog, 
namelijk ongeveer 70-90%. 
Impliciet zijn bij de gehantcerde cmissiefilctoren 
voor 2010 reeds m,l(ltrege]en opgenomen voor 
'schone[e' motorvoertuigen. 

Celuid 
De gCr10emdc C)antnllen in dezc paragr(!(lf :nogcn 

niet <:bso[uut worden genomef'.. Hct bctrdt indi
catieve cijfers ter vergeHjking van de (lltcrnnticven. 

Aunleg Viln tr<lct' C of D icidt tot dt, volgcndc 
effecten Viln gcluid. 
Dc gc1uidsbclt1~fi1!~ aan de gcvch; van de 
woningen langs net huidige trace bilinel1 de 
/lcb,nmxie kom ncemt - bij het SVV-IT-scen<lr:o - c:f 
met circa 2 tot 4 dB(A). Di t betekent pr<1k~isch 
een halvering vGln de geluidsbcias~ing. Het 
betckent echtcr :1iet cat hierdoor <111c s<lncrings

sit.:atics worden opgciost. 
Bi; het r:\VER~O-scenario o]ijkt evcneens cat dt' 
gciuidso('lasting op net huidige trace pr<lktisch 

wordt gehalveerd. \!laar ook hier worden niet 
alie saneringssituaties O?geiost. 
Tn net plangcbied bedraagt het aantai gcluidbclastc 
zooningen buiten de beboulvde korn voor hct 
SVV-lJ-scenario: 

omlcidings- omleidings-

varia'nt C v<lriant D 

-0 dB(A)-contour: 173 155 
5- cB( )-contour: 119 101 

6() c:I3(A)<ontOI.!r: 67 57 
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Vo\gens hct E\VER:\O-scenario is s?n:kc \,<in dc 
voigende ~)ant(1Hen gciuidbei~st(' \voni~gen 
bin:len de 3 gchddconto~ren: 

o mleid ing ' 0 omleid ings-

varian t C varian t 0 

-0 dB(l\)-ct>ntour: :43 I' ~ 

5- dB(A)-con:our: 9';' s-, ) 

60dB( )-contour: 54 47 

Met aantal gc~uidg~hindc::\rden (inclusief de 

bcbouwdc kom) b('draagt voigens h~: SVV-I!
scenario bii tr~cc C giobaal1.000 gehinderdcn 
\·vaarvan 485 crnstjg gchinderdcn. Bij tn1o: D 
gaat net om ongl'veer 97.5 gl'hinderden en 
475 crnstlg gehindl:~rden. 

Bij het [~VER:-;O-scenari() be:reft lwt oij tnKe C 
835 gehindc;d~n en ~ 1 S crnstig gchinderden. 

Bij variant D 810 gchinderdcn en 4DC ern~~ig 
gehincerdcn. rfct aantal gc.hinderdcn i~ bij 
v(lriant D net klcinst van <iIlc om1cidings
v<lrizlntcn. 
Omlcidingsvui<1:)t C en D tilS~t'n net Stiltegl'bied 
Bovcni<crkcrpoldcr ,,,an, r!1a(1r in n11ndere m,1tL' 

dan de andere 2 on') leidjng~v(1riante~. I jet sti!te ... 

gebieci 'De Ronde Hoe?' \'vo:-dt niet (ltlngctast. 
VOOf het stiltegcbil'd 'Botshol' is sprakc van een 
lichtc be'inv!ocding: op de grens van d:t s:ilte
gebicd i~ de geluid~belast:ng van\\'ege he~ 
hL:idigc trilce en omleiding C of D circa 45 d(3(/,\). 
Bet ilkocstisch n:imtebcslag (exclusict weg
vakken met ccrstelijnsbcbouwing) V<in de 
omleidingen C en D besl<1at oinncn de 30 d13(r\)
contour V()\gl'n~ het SVV-Il-sccn<Jrio Y40 hCl. 

Het o?peTvlak dat door nteer d,m 60 dB(A) 
wordt bestrekcn is 190 hi1 groot. 
Bi) het J':\:VER:\O-scenario wordt bij bt'lac 
vari<Jnten 632 hC'l. belast met 30 dB(A) of mct', en 
134 dB(A) met 60 dB(A) of tnee~. Ten opzichte 
Viln hct r.ll!a!tcrn<1tief icidcn de omlciding:..;-

variGlnten C en D niet tot cen ~ot'namc van het 
gcluidbclaste op?erviak ouiten de bebouwee 

De optredende cumul<ltic van gclt:id door weg
verkcer, indtlstr!c en luchtv~art is uitgcdrukt ;n 
de etmaalmiJicukwaliteitsmailt. Deze m<1at 
beoordeelt de geiuidsovt'rlast in term en van 
gocd, matig, slecht of si.echt tot zeer sIecht. 
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Er is spr~ke v~n de voigcnde aantaHcn pcrsonen 
:.,cr :nilie~kv/a ! i~eitsm(lat: 

SVV-II-scenario 

-:-r .. cC-C 
7r~c<' D 

matig 

30 
30 

I NVERNO-scenario 

miltig 

:8 
:8 

slecht 

1573 
i 5!9 

slccht 

1 6 1 ~ 

1459 

lech tl 
7.ee ~ sJech 

159 

159 

slech tl 

7.ccr sIccht 

126 

: 26 

Lit de ~jlieuk\vC1litcitsmaat na cumul~1tie bUjkt 
cat trace D rcintief hct minst slecht is. 
O?gemerkt die:;t te worden cat de milieu
kwaJiteitsnlaat nil cumubtie in ste:ke mate 
wordt bepnald door de ge;ujdovcr:ast van lucht
v(l(1rtln\va~i. S !l~chts ecndcrde van diegenen die 
in (;~cn slecntt' tot zcef s!echtc geluidssituatit' 
:l.itten (> 70 dB(A») hc.:eft cit vunwcgc net toe
KO!11stigc wegverkecr op trac<3 D. 

Mltigcrcndc maatrcgclcn 

Een niot.av aan tc lcggen \.yeg z(1l mocte!l \'()ldoe~ 

aan de Wet geluidhinder. Dit houdt in d<1t de 
geluidsbclasting vnn 'rvoningen langs de vvcg in 
principe niet noge~ milg zijn dan 50 dB(A). In 
uitz()ndcringsgev~llen kan ('en hogen~ waarde 

worden tocgcbten. D:t kan cchter alleen 
WilnnCe[ deze hogen~ waarde wordt gecompen
scerc met zodimige mnatfegeicn aan de woning 
dat de gcluicsbcl<lstlng jn de geiuidgevoe1ig~ 
ruimten vnn de woning wordt bep('rk~ tot 
35 dB(A).Bovendien mag de hogere w<1.arde bij 
wegcll met ("en hogcn.~ maximumsnelheid dan 
50 km per uur niet hoger zijn dan 60 cE(A). 
In dit rapport is uitgegaill1 V(ln DAB (lls wegdek
type op hct 'oudc' trace (tussen de Z"v~rtcvveg 

(Aaismeer) en de Hoofdwt'g (\1ijdrecht). lnd.ien 
dH trncc echt(.!r opnie1..1\tv gcp!aveid wordt n.1et 

ec.':1 geluidrcduccrcnd V\.'cgdektypc ZOl: dit cen 
for::-i(;, reductie kunncn betekcncn v~~n de geluid
hinder voor inwoncndcn van (in icde:: geval) 
Cithoorn en :vtijdrecht. 
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tn d(:~zc studie i~ erVil:1 ldtgcgaan dnt CT bij de 
aanleg von ni~~uwe wcgen zocianige maatregcien 
zulJen worden getroffcn dat de geluidsbdasting 
von aUe woningen beperKt zal blijvcn tot 
50 d8(A). Hieronder va:t het st<lndu<;lrd 
tocp(lssen van gcluidreducerend ilsfalt 

(GRA)(1S). 
Ande:e gcluidreduccrendc milotregden zijn: 
woningisoliltie, geluidsscnermen, sndheids
bepcrking. 

Er i~ een (!ant~! mogt'Hjkheden om gctujdhinder 
tijdens de i'lilnlegfase tc beperken. Door het 
gebruik Vim 'stiEe' machines kan de hinder door 
bouwmachincs worden verminderd. Stille 
machines hebben een geluidvermogen dat 
ongeveer S dB(A) lager ligt dan de geldende 
type-keuringseis. Door net schrocvcn van palen 
in plants VJ!1 neicn kan net gduidsniveau or 
IS meter ufstand beperkt biijven tot 62 dB(A), 
dat is ruim 40 dB(A) mindcr dan heien met ecn 
dicselbiok zondcr akoestische voorzieningen . 
Het hydrauiisch indrukkcn V(ln mctalen cilrn

wanden in plaats van heien, gceft nauwelijks 
gc!uidbinder en ook geen bilingen. Vcrdcr kan 
doo" ~nelneidsbepcrkendc mantregden de 
geluic!~belasting worden gereduccerd. 

Bij de te volge:; proccdl.:re voor de (lunleg van de 
omleiding in net kader van het bestemmingsplan 
zal stnndaard een gedetai1leerd akoestisch 
onderzocK pl<:atsvinden. Or basis caa:-van :lal 
blijken welke ~iaatregelC'n genomcn n10cten 
vvordCii ter bcpcrking van de geluidhinder. Dit 
zal nier aileen in net piangebied mocten plaats
vinden. De omleiding leidt immers tot hogere 
verkeersintensiteitcn in net stl.ldiegcbicd bij 
Aabmeer, Vinkcveen en Amstclveen. Daar zaJ 
dan ook nnder onderzoek mocten plaatsvindcn. 
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Leemten in kennis en evaluatie 

Dc leemtcn in kennis z"l11en ;:>er aspect worden 
bch,mddd, nZlclr an<l!ogic met de indeling in het 
gl'hek'ViER. 

Verkeer en vervoer 

Hct prognosemodel is uitgcbreid gctoetst Dan de 
werkelijke situatie in het studicgebied. D:t hedt 
gcieid tot cnkele aanpassingen van het vcrkccrs
model. Desondanks bcdraagt de onzckcrheids
m<1rge van de prog:1oses maximaal 10(~, . 

2 Landschap, archeologie en 
cultuurhistorie 

Er hecft geen jnv'-~r..t(Jrisatie ph:ntsgcvoncen on1 
het bodcmarchicf in kaart te brcngcn. Met name 
de zandige kreekruggen zijn uit archeo!ogisch 
(logpunt interessant. Sij een bes1uit tot aanleg 
van een omleiding dient hier aanvuJiend onder
zoek P:([<1 ts te vinde:":. Viogelijk kan bij het 
ddinitieve wegontwerp van !:"let gekozen trace 
rekening gehouden worden met dl' result<ltcn 
van dit ondcrzoek. DaC1r:1aast is deze kennis ook 
uit wetenschappclijk oogp~nt van belang. 

3 Bodem en grondwater 

De ex~cte gevo]gcn van de uitvoer~ng van het 
Strategisch Groenpfoject 'De Vcnen' op de water
huishouding in de polder de Ecrste Bedijking 
zijn op dit moment niet bekend omdat het project 
nog jn net stCldiurr. van planonh·vikkeIing 

bevindt. Het doel van dit project is het tot stand 
brengen van een kemgebied voor o:1twikkeling 
van nutuur en recreatie. 

Voorufgaand aan de mogeJijke il<1nleg van el'n 
kunstwerk in de emstig vero:,.~reinigde Amstel
aodem dient een gedctailleerd (geo)hydrologisch 
en bodcmtechnisch onderzoek plaats te vinden. 
Op basis van dit onderzock zal een wcrkpia:1 
gemaakt moeten worde:1 om de risico's op 
verspreiding van met name polycycJische a:-O:1'.il
tische ko()lwiltcrstoffen mar grond- en opper
vlaktewater tot ecn minimum te beperken. 
Daarnaast dient cr cen monitoringssystcem 
opgczct te worden om te controlcren of dc 
gcvolgen voo: de kwaliteit va:l grond- en opper
vlaktcwate: i:lderdaad minimilal z:jn. Indien 
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blijkt dZlt dit niet hct gevZl1 is kunnen er alsnog 
aanvu:lendc m<liltregelen getroffen worden . De 
metingt'll V<ln het grond- en opperviaktewater 
zu!len zowel voor, tijdcns e:l na de werkzaam
heden moeten pl<latsvinden. 

4 Flora, fauna en ecologie 

QOK voor dit aspect geldt dat de cxactc gcvolgen 
van de uitvocring van het Strategisch Groen
project OF dit moment niet bekend zijn. In de 
ontwerpfase van de weg dien~ een iandschaps
en n<ltuurphm gemaakt te worden om de 
n<lde!ige effecten te verzachten en te compen
sereno Via een evaluerend.e vcldstudie client 
getoetst te worden of de beoogde doden van dit 
plan worden gereaEseerd. 

5 Lucht en geluid 

De berekeningen voor !ucht in 2010 zijn 
afhankelijk van de ve~keersprognoses en dus 
OOK v,m de onzekerheidsmarges daarvan. Voor 
ge;uid wmdt een onzckcrheidsmarge van 
1 dB(A) gehanteerd. 

6 VeiJigheid 

Langs de huidige :\:201 loop: een brandstof
leiding van net ministerie van Defensie. Op de 
plaatsen Wilar de verschillende omlcidingstraces 
weer aansluiten op de ,,201 zullen over
kluizingen gemaakt moe ten worden. 
Voo~ilfgilund aan de aanleg dient nadcre infor
mat:e over de risico's van deze leiding bij net 
ministerie tc worden ingewonnen. 
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Conclusies 

Zonder omleiding bij Cithoorn zal in hct 
ja<::r 2010 (nulalternaticf) de gcmiddeldc 
etmLlalintensiteit op de :--:201 ] 0 of 23'1., 
hoger liggen dar: in 1993, <1wankelijk vim 

het toegepaste scen<::rio. De intcnsiteit in 
de avondspits Merschrijdt op vrijwel aile 
wegvakkcn rublschoots de c(1paciteit: de 
verkeerssituatie in L~ithoorn is in het jaar 
2010 zwaar overbclast. 

Me~ ecn omiciciing vcrdcelt het verkecr 
zich over twee wegcn: de ow;i(' :\2O'J en 
de omleiciing. Hierdoo: rijdt ('r in 201 () 
per d:lg circa 40%) H1indcr vcrkce:::- over de 
oude :--:201 dil:l zonder om:eiding. Oit 
geldt VOOf h~t traject tussen de 2 aan
sll1itjn~en met dl:' omleidin~. Door deze 
~fn<.1mc treden cr op dit traject gecn 
ca?ac~teits?r()blemen meer op in de 
ilvondS].1its. De verkecrsafvvikkeling en de 
ledbaurheid in Cithoorn zuiicn hierc()or 
verbeteren. 

De verkeerseffecten V(1:1 de omleidings
varianten verschillen oyer het aigelneen 
weinig. Bij de variimten C en D ma<1Kt net 
vcrkee: vvnt n1ccr gcbruik van de 
omleidingswcgvilkken dan bij de 
varianten A en B. Dt, varimlt(:~n C en [) 
ontlnsten het oucie tr'1ce van de ;\20:1 
(door Cithoorn en :vIijdrecht) dus WZlt 

inecr. Hier ~tnnt center tegenover ant er 
bij dcz(~ varjan:en een capt.lcit<..!:ts

probleem ont!;taat oF' het omleidings
wegvak Vcrlcngce /\mster<.ian1SC\Veg

Middenvveg. Bij de vC1ric1nten /\ en B is de 
cap(lcltcit van <111C c)mleidingsvvegvClkken 
voldoende vom cen goede afwikkeling 
van het vcrkeer. 

Vergeieken met het nulalternZlticf z,~l cr 
ais gevolg \''111 de omleiding bij Cithoorn 
20'7" mcc~ vcrkeer in het plangebied aan
wezig zi;r:: de omlciding trekt verkcer aan. 

De vc:rkecrs(1antrckkendc werking lcidt 
tot een toen<1me van de capaciteits

problemcn olliten het plangebied: op hct 
traject Aansllliting Omieiding-A2, op de 
Zijdclwcg (traject Amst(';veen-Cithoorn) 
en op het wegvak bij de Aabrneerderbrug. 
Dc reistijdwin~t van de omleiding w(lrdt 
hiercoor deels tenietgeda(ln. 
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Hinnen de gcstcldc rnnGvoorvvaarce vnn 

2 x l-rijstrooK zaJ ('en volledige omleiding 

(dus indusicf de omleiding bij Aaismeer) 
volger.s het SVV-Ihcenario gcen 
::;tructurcie oplossing bicdcn: de CLlpaciteit 

op de omleiding zclf z<11 nict voldocnde 
zijn om de v()orspcldc verkccrsstromen in 
2010 te verWcrK('l1. 

lcdere omleidingsvariant heeft grote 
nacielige effectcn op net milieu V,1I1 de 
Bovenkerkerpolder en de polder de 
Ecrste Bedijking dcr Mijdrcchtsche 
Droogr.1akerij: karaktcristiek open 1<1no
schuy, boden1bcschcrmingsgcbied en 
ecologische hoofdstructuur "vord~n 
aangetast. 

lndien besloten wordt tot een omkiding 
dZln zijn de miliel:dfcctL'n Viln de 
variZlnten C en D mN brug net minst 
nadelig. Variant D met brug vcreient een 
lichte voorkeur. Aangevuld met verzZlch

tende en compens('fende m,~atregden om 
de nadelige effcctcn ZQved mogelijk tc 
be?crkenl' kunncn dezc variantcn 
bcschouwd worden als Mcest :vIiiil't:
vr:t"'ndc!ij k ,\lt~rna ~icf. 
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Verklarende woordenlijst 

aanpassingsinrichting 
mac:tregelen op basis van de Landinrichtingswet, 
bedoeld om de inrichting van ~ct landelijk 
gebicd te vcrbeteren, WClM deze worct aangetast 
door de aanleg van luchthavcnvoor:t.ieningcn, 
wegcn of spoorwcgen. 

abiotisch 
de niet-levendc natuu!" betrcffcnd. 

agglomeratie 
opccnhoping, in net bijzonder: co~plex van 
steden en voorsteden. 

alternatief 
hoofdkeuzemogelijkheid. 

avifauna 
gezamcnlijke vogelsoorten i:1 cen bepaald 
gebied. 

avondspi tsu urin tensitei t 
de nocveelheid verkeer op een weg in net 
ilvondspitsuur. 

beheersgebied 
(in de zin van de Relatienoto) : landbouwgebied 
waarin overeenkomsten kunnen worden aan
gegoan om de landbouwbedrijfsvocring medc te 
richten op natuur- en landschapsbchoud. 

biotisch 
de levende natuur bctreffend . 

biotoop 
plaats waar een dier of plant geheel in zi;n 
omgeving ingcpast is. 

boezem 
hct stelsel van gcmeenliggende, met elkaar in 
open verbinding sta<mde waterlopen en meren 
waarop het water van lage: gelegen polders 
wordt uitgeslagcn en dicnend voor cventueeJ 
tijdelijke berging en I07.ing op het buitcnwater. 

botanisch 
plantkundig. 

bronbemaling 
droogmaking van ee:1 bouwput door cen 
plaatselijke verlilging van het grondwater. 
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bufferzone 
een open groenruimte die behoudcn mod blijvcn 
op die plaatsen waar cen aancengroeien van 
stcdelijkc gebieden dreigt. 

capaciteit 
de maximale hoeveelheid verkcer die een weg of 
kruispunt binnel1 een bepaalde tijdseenheid kan 
verwerkcn. 

compenserende maatregelen 
ma1ltregelen die nadelige milicudfecten op cen 
andere locatie compenseren. 

congestie 
snelheidsverlaging en fiievorming cn aIs gevolg 
d1larvan tijdverlies. 

contourlijn 
lijn van gelijk (geluid)niveau. 

dB(A) 
decibel (A-gewogen), maat VON geluidsterkte. 

a 

b 

drooglegging 
het hoogteverschil tussen de waterspiegcl 
in een waterloop en net grondoppervlak 
bij bouwkundige werken: 
het hoogteverschil tussen de hoogste 
grondwatcrstand en het grondoppervlak 
(= ontwateringsdiepte). 

ecologic 
de wetenschap die de relaties tussen levende 
wezens onderling en met hun abiotischc 
omgeving bestudeert. 

ecosysteem 
steisel van relatics tusscn levende en niet-levende 
elementen. 

ecotoop 
een ruimtelijke eenhcid die homogeen is ten 
uZln:t.ien von de vegetaticstructuur, net successie
stadium en de abiotische factoren die voor de 
pluntengroei bepalend zijn. 

emissie 
uitstoot, het in net milieu brengcn. 

etmaalin tensiteit 
de hoeveelheid verkeer op een weg per 24 uur. 
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eutrofiering 
skrKI.! verrijking van hrd (oppcrviaktc)W<ltl" md 

grondstoffcn. 

flora 
de pl()Ilten\\~ercld van ecn gebied. 

floris tisch 
op de flor<l betrekking hebbcndc. 

freatisch water 
grondw<lter dat zich bevindt Dover. ccn ecrste 
sJecht door:atcnC(' or ondoorbtendc laag en ,1,1n 

de (lovenzjjdc in direct contact sta(1t met de 
atmosfecr. 

geluidhinder 

geluidsbelasting 
de etn1(lZlivvaardl\ Vclr1 hL't cquiv(;lcntc geluic~

ni\'\~a~l in dB(A) op ceo bcpilaldc piaats. 

geluidszone 
gcbicd waarbinncn wettelijke beperkingcn 
bC$ta~n ten ilanzicrl var1 de bou'vv van geluici
gevocligc bestemnlingcn, \\·'(1(lrbinnen conforn1 
de rcgeiLng geluidv ... tercndc voorzieningcn 
geluidsisoiatie wordt aangebracht en waarbuiten 
rdet mcer geluicsbelnsting :11(ig \'\!orden gcpro
dUc('crd aJs ovt~r('enkomt met tie grenswaarde 
v~r. de geiuidszone. 

geohydrologie 
d~ 1 (;~ c!" v~n het voorkon1en, net gcdrng en d(;' 
chemi~chc en fysischc eig{~nsch(lppen 'v'a11 ~1Ct 

grondwatcr. 

geomorfologie 
betrekking hcbbcnde op de vorm van :wt <lard

oppcrvlak. 

geur 
ce eigenschap van een stof orn ::net bchulp van 
zintuigcn in de neu:; te · .... vorden V\'(l,)rgenor:1cn. 

Deze cigcnschap uit zich z()\vel bij z1.~i\'erc 
stoffen ais bij mcngscb van stoffen. 

geurCOI1 centra tie 
net nantal b('urecnhedcn per vo!urne-ccnheid. 
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geureenheid 
ccn zocianige h()('veejhc:~d van cl2n g~svor~jgc 

stof (of rnengsel \'an :-;toff<."n)., verdeeld in 1 m 
g~urvr;_ i e l~icht, dill door dt! hclft v~~n een ?anel 
vvaarr:emer~ \lvord t ondcrscheidcn van geur\'r~j~ 

iucht. 

geurhinder 
(crnstigt') hinder die wordt ervarcn door h(,t 
\V(l(lrnemen van gct:r. 

gidssoort 
pic::ntensoort of dicr~oortf die fungeert ~ j s 

v('rtcgenwoordiger \'an een groep van soorten 
H)ct gc!ijks()ortige blotoopei~C'n. 

GRA 
<"'~e.luidRedt1cercnC ,l\sfZ'!: t, benoen1ing Va!1 ecn 

ty?~ wegdck dat aIs bclangrjjkL' (:1e\'en)runctie 

hccft het geluid V~~ bi:1nd!.!nl(1\,\:,~~1: te rcdt!ccrcn; 
bcstailndc type:i zijn ZOAB en Stcmastiek Asf"lt. 

grondwater 
water bencoen het gro:ld(lpp~rvlak, mccst<ll 
bepcrkt tot water bened~~n de grondwaterspicgeL 

grondwaterstijghoogte 
watl'rdn:k op c~~n bepa;::.:d p~:nt, uitgedrllKt in de 

hoogtc (t~~n opzichtc vem een refe~entjcvla k) tot 

Vv·'1~.r net grond\'V~1ter zou stijgen in t'e~ oper', 
buis. 

helofyten 
!11ocrasphH1tcn die in de \:\'nterb()de~l vv'()!"teten 

en n1ct hun bladcren boven he: 'v\'Bt("rop~)(;~r\'lak 

\.litstcken (bijvnorbcdd riec). 

helofytcnfilter 
n<lhmrii jkc of aangelcgdc moerassen cil' vri jwd 
geheel zljn begrocid met helofytcn en die zijn 
ingcricht en worden bch('crd (lIs systcmcn voor 
de verbctering \'an de watcrkwaUe:t. 

hogesnelheidslijn (HSL) 
spmdijn die ontworpen is om :;nelhcccn bOV~';1 

250 km/uur te bcrciken en die als zoda:1ig vvordt 
gcbruikt (Frans: TCV). 

hoofdtransportas 
wegvcrbinding die dl' stedelijke knooppunten 
ondcding met c]~1l8r vcrbindt en tcvcns n1ct de 
mainports Rotterdam (~n Schiphol en met het 

achterland. 
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hoogwaardige openbaar vervoer
voorziening 

cen OpCnbl1<'lf vervoe:voorziening met kortc 
rei~tijd(~nJ grote bctrot!\vbaarheid, hogC" 
frequcntic, con1fort en zovcc! n10gcliik 
rcchbtreckse \'erbint~ ingl'n. 
Voorbedd: de Zuid-Tangcnt. 

immissie 
in\vorp \,~1n vastc, vlocib2.rc of gasvornl'igc 
stoffen. 

infiltratie 
langzamc dating van V!fDter in de bodern. 

inundatie 
het proces v~n onder \vater zett('n van het 
maaiveJd. 

INVERl"O 
de integrale vcrkeers- en ver\'o('!'svisie \'oor d(~ 
:\oordv:eugd Vl1n de R,mcstaa die op hoofcl
l;,j;lcn (~0n k\\'(1ht~ticvc en k\'\'ant:tat.ic\'e ir·~\"t.il!ing 

geeft a<ln het landclij.k n1obiliteitsbeleid. 

inzijgsituatie 
neervva,,:tse grondv..:aterstrorning. 

isohypse 
lijn op een knart die punt('n met g(~iijk(' grond
waterstand verbind t. 

Ke 
Kostcneenheid. Dit is cen bwaa:ocla::;tings
ecnheid (gcnocmd nailr profes::;or Kosten, de 
ontv.:erper er\'('ln) d .k~ t~cn indicatie gecft vc]n de 

hi:1der die iemilnd ondervindt 0;'1 ecn bepaa:dc 
plaats. 

kwel 
opwaartsc grond y·..:a tcrstrorning. 

Laeq 
A-gevv'ogen equivalent ge!uidsnivc2.u 
(over bcpaaldc pcriodc gcmiddcid nivcall van 
gcluidenergie, ~ccorrigeerd ,"oor vcrschlllendc 
gevocligheid van net mcnselijk oor V(lor 
verschiUende tocmhoogtcn). 

landinrichting 
hct projectsgewijs, binnen het kilder van de 
iuimtelijke ordening, inrichtcn van dden van het 
landelijk gebied vo()r cen niCllWC bestemming, 
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danwel net ml'cr geschikt maken cryan voor 

bcstcwnde bestemmingen. 

Jandschapsecologie 
de wetensch<'lp die op gc'integrecrdl' wiji'.c studic 
maakt VZll1 net landschap als complex 
ecosyst(~cm. 

macrofauna 
nlct het blote oog zichtbC.1re Kleine \ovatcrdieren, 
zoals s!nkken, waterkcvers C:1 kreertnchtjgcn 

mitigeren 
verzochtcn. 

mobiliteitsbcleid 
belcid tcr regulcring van het Zlanta! en de lcngte 
van tc rna ken verplZlatsingen. 

modal split 
vervoermiddclenke1..!ze. 

mvt 
motorvoertuigen. 

Noordvleugel 
het noordeiijk deel van (het steddijk gebied) van 
de Randstad. 

oppcrvlaktewater 
hct \vatc..'r' dat stroomt ovcr of verblijft op hct 
aardoppefvtak. 

pae 
pcrso:1enauto-equivalentell, ee~ nl<1Zlt die, 
uitg()andl\ van rnotorvoertuigen, rekening houdt 
met de verschil1en tusscn motorvoertuigen 
(bijyoorbecld personenauto's e:1 vrachtwagcn) 
voor wat betrcft snelheid, optrckken voor cen 

stop licht, en dergelijke. 

PAK's 
polyclischc aromatische Koolwatcrstoffcn. 

PCB 
~1o;ychjoorbifenyl. 

plas-dras 
dunnc (ondiepe) w,lter1aag op net grond-

0i-1pcrv!ilk. 
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restrictief beleid 
bcl('id delt verde;,e verstedcEjki:1g in het lnndcli jk 
gebk-d :TIoet tcge:1gilan. 

scheidende lager. 
i:1 ~eer of :ninderc mate i'!<lncengc::.lotc:"! klci-, 
veen- en/o! fijr,zandige lage:1, w<larin 
hoofdzakeJijk ec:"! ve:-ticClle gro:1dw<lte:-st;'oming 
?laat:,;vindt. 

stank 
als h:nderl:jk c:"varer. gcur. 

sti l tesebied 
j:;e;,ied, wailrbinncn de gcluidsbclCls~ing door 
tocdocn VCln mcnsdijke activiteitcn zo In<:g is, cat 
de :n het gcb[cd n(X'rscnde natuu,rJijke gc!uidc:1 
niet of nauwclijk::. worden vcrstoorC. 

SVV-lJd 
TWt'Cde Structuurschemi'l. Yerkcc:- en Ycrvocr, 
cccl d: Kabinetslx-slissing. 

trace 
ligging van weg of spoorlijn. 

va ri ant 
keuzemogcHjkhcid binner. ec:'l a!tcr:':a~ici'. 

vegctatie 
concrete l"Ii'l.tuurlijkc plil:'ltenbcg:-ociing op cen 
bcpi':<lldc plants, in ())"Idcrlin£c same:'lhang met 
hc~ l'l1i!icu teT pla<:t;;c en i:1 ct' rangschikking Q:<.' 
zij zelf hcbbe:"! il<:ngcM:'r.cn. 

ve rkeers i n tensi tei t 
hocveelheid vcrkcer op ~n weg. 

verruiging 
vC:-ilndl.'ring van de \'ege~atie naa r ('Cn mccr 
.1Igemc:1e en mindcr diverse soortcnsamcr:
::.tc:ling, die kcnmerkend :5 voor reJ<llicf vot>csd
rijke omstandighceen. 

vervoerregio 
regionaal ::'ilfficnwcrkingsvc:-band nn 
gemeenteiijke/p:"ovinciaie overheden dat gericht 
is op het rCilliscren van de c.oelstellingen uit het 
SYY-n . 

vigerend beleid 
be!cid dat door een overhc:d (Rljk, p:-ovincic, 
gemee:":te) is vilstgcstcld en wordt :..oitgevoerc. 
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vogelgezelsch<lp 
kc.nmcrk.cndc combinatie van vogclsoorten. 

vos 
Ylucht:g<.' Orga:"!iscne Stoffe:"!. 

waterhuishoud ing 
zorg VOOT de hocvcclhcid (kwnntiteitsbchccr) C:1 

de kwaJitcit (kwalitci :sbchccr) V<ln he! wa:er. 

watervoerende lagen 
meestilI grofza:1d:ge l<lgcn waa:-in o\'erwcgend 
horizont(!ie grondwi'!te~stroming pl<:atsvindt. 

wegvak 
dccl van I?C:"! weg h.:sscn 2 ~e bcnocmen 
(k~uis)pl!ntcn. 

Wgh 
Wet 0;> de gcluidhindcr. 

zetting 
oodcmdali:1g. 

ZOAS 
Zccr Open Asfalt Bc~on, type wcgdc:t met onder 
andere geluidcicmpcncc werking; Zie ooi.:.: eRA. 

Zuid·Tangent 
cen hoogwaardige opcnoaar vervocrveroind ing 
ten westen en zuicien van Amstc:-dam (vrije 
bushi'!il:1, sneltram). 
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Dienst Ruirr.te en G:-oen 

Provincie Noord·HoHand 

Ondergrond kurten 

T opograf:sche Dienst. Emmen 

Fotomateriaal 

Dienst Ruimte en Groen 

Provincie Noo:-d-Holland 

luchtfoto omslag 
Aeropnoto-Schipho! BY 

Grafiscne verzorging 

Facilit2ir Bedrijf 
bureau Grafische Produktie 

Provincie Noord-Hol!and 

Papier 

Chloorvrij 

Oplage 

350 exemplaren 

Haa:-!em, april 1996 
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