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4.4.2 Varianten waterhuishouding 
Voor de waterhuishouding in het plangebied zijn twee varianten opgesteld: 
• variant I: bestaande situatie handhaven; 
• variant II: verbinden vijver met Gooimeer en verlagen waterpeil weiland-

gebied. 

Variant I: bestaande situatie handhaven 
In de bestaande dam tussen het Gooimeer en de Baai worden duikers aange
legd met een grotere diameter, hierdoor zal de doorstroming en daarmee de 
waterkwaliteit {uitgaande van een betere waterkwaliteit van het Gooimeer) 
verbeteren. Als gevolg van peilschommelingen van het Gooimeer, zullen ook 
in de Baai peilschommelingen ontstaan. De Baai wordt niet verbonden met de 
vijver. Vanuit de vijver wordt het water ingelaten in het weiland gebied. Om 
ook in droge en windstille periodes het weilandgebied te voorzien van water 
wordt de inlaat uitgevoerd met een gemaal (een inlaat met vlotter/afsluiter 
werkt hier niet omdat het water vanuit de vijver {0.60 - NAP) omhoog (0.20 -
NAP) getransporteerd moet worden). De bestaande windmolen komt te ver
vallen, 

In het weilandgebied wordt het huidige waterpeil (0.20 m - NAP) gehand
haafd. Om de vereiste drooglegging van 0,80 m te verkrijgen is een plaatselij
ke ophoging nodig van circa 0.85 m. Hierbij wordt deels gebruik gemaakt van 
vrijkomende grond uit waterpartijen. De te graven waterpartijen dienen, 
naast het verkrijgen van grond voor de benodigde ophoging, ter compensatie 
van berging en om de waterafvoer te garanderen. Hierbij kan ervan worden 
uitgegaan, dat het wateroppervlak te dempen waterlopen minimaal gecom
penseerd wordt, zoals door DWR als randvoorwaarde is aangegeven. De 
klepstuw ter hoogte van het Biezenveld wordt op zijn huidige niveau (0,20 m -
NAP) gehandhaafd, de klepstuw is hiermee maatgevend voor het waterpeil. 

Variant II: verbinden vijver met Gooimeer en verlaging waterpeil ïn weilandge
bied 
Evenals in de bovenstaande variant worden in de bestaande dam tussen het 
Gooimeer en de Baai duikers aangelegd mei een grotere diameter. Hierdoor 
zal de doorstroming (en daarmee de waterkwaliteit) verbeteren en zal het wa
terpeil in de Baai meebewegen met hel Gooimeerpeil. In de IJsselmeerweg 
wordt een duiker met looprichels voor dieren aangebracht. Deze duiker 
vormt de verbinding tussen de Baai en de vijver. De vijver wordt op deze wijze 
verbonden met het Gooimeerpeil, waardoor het meewerkt in de berging en 
peilfluctuaties ontstaan. Rijkswaterstaat heeft aangegeven, dat de IJssel
meerweg tevens een waterkering vormt. Om hieraan tegemoet te komen, zal 
de verbindingsduiker afsluitbaar moeten worden. Ook in geval van verslech
terde waterkwaliteit of calamiteiten kan hiervan eveneens gebruik worden 
gemaakt. Vanuit de vijver wordt het water ingelaten in het weilandgebied. Om 
ook in droge en windstille periodes het weilandgebied te voorzien van water 
wordt de inlaat uitgevoerd met een vlotter of afsluiter. De bestaande wind
molen komt te vervallen. 

In het weilandgebied wordt gestreefd naar een drooglegging van 0,80 m. Uit
gaande van een maaiveldhoogte van 0,30 m - NAP (westzijde gebied) tot 0,60 
m NAP (centrale en oostzijde gebied) en een waterpeil van 0.50 m - NAP is 
plaatselijk een ophoging nodig van circa 0.60 m. Hierbij wordt deels gebruik 
gemaakt van vrijkomende grond uit waterpartijen. De te graven waterpartijen 
dienen, naast het verkrijgen van grond voor de benodigde ophoging, ter com-
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pensatie van berging en om de waterafvoer te garanderen. Hierbij kan ervan 
worden uitgegaan, dat het wateroppervlak te dempen waterlopen minimaal 
gecompenseerd wordt, zoals door DWR als randvoorwaarde is aangegeven. 
Uitgaande van een peil in weilandgebied van 0.50 m - NAP (=drempel af-
voerduiker naar BOBM-polder), wordt het gemeten peil (d.d. maart 2001) 
met ca. 0,25 m verlaagd. De klepstuw ter hoogte van het Biezenveld zal op 
zijn laagste stand worden gezet, de drempel in de afvoerduiker naar de 
BOBM-polder wordt hierdoor maatgevend. 

4.4.3 Variant met een en twee fietspaden 
Voor het fietspad zijn twee varianten opgesteld: 
• variant met twee fietspaden (langs IJsselmeerweg en door 18-holes golf

baan); 
• variant met een fietspad (langs IJsselmeerweg). 

Variant met twee fietspaden (Masterplanvariant) 
In het Masterplan Naarderbos lopen twee fietspaden door het plangebied: een 
door de 18-holes golfbaan en een parallel aan de IJsselmeerweg. Het fietspad 
dat centraal door de 18-holes golfbaan loopt vormt een relatief snelle verbin
ding tussen Naarden en Muiderberg. In de huidige situatie ligt hier een circa 2 
meter breed schelpenpad dat wordt gebruikt als fietspad door met name 
schoolgaande kinderen. Het fietspad zal worden geasfalteerd en wordt circa 3 
meter breed. Het fietspad parallel aan de IJsselmeerweg wordt geïntegreerd 
met de boulevard. Het fietspad zal worden vernieuwd en plaatselijk worden 
aangepast. Ook dit fietspad krijgt een breedte van circa 3 meter. 

Variant met een fietspad 
In deze variant komt het fietspad door de 18-holes golfbaan (zie beschrijving 
bovenstaande alinea) te vervallen. De fietsers kunnen dan alleen gebruik ma
ken van het fietspad parallel aan de IJsselmeerweg. 

4.4.4 Varianten buitenplaatsen 
Met de realisatie van buitenplaatsen kunnen extra inkomsten worden gegene
reerd waarmee het plangebied fraaier en hoogwaardiger kan worden inge
richt. Voor de buitenplaatsen zijn drie varianten opgesteld; 
• basisvariant; 
• plusvariant (Masterplanvariant); 
• dagkampeerterrein variant. 

De derde variant is afwijkend van het Masterplan. Vanuit de gemeente is de 
wens aangedragen om ook in de hoek van de dagcamping een mogelijkheid te 
hebben een appartementscomplexen te ontwikkelen. 

Basisvariant 
In de basisvariant worden geen buitenplaatsen gerealiseerd. Doordat geen 
buitenplaatsen worden aangelegd worden minder opbrengsten gegenereerd. 
Hel plangebied zal sober worden ingericht. Dit uit zich voornamelijk in min
der en goedkopere (minder exclusieve) voorzieningen (zie tabel 4.3) en het 
langzamer wegwerken van achterstallige onderhoud (aan wegen, wandel- en 
fietspaden en groen). Ook zal het strand en de boulevard sober worden uitge
voerd en wordt de bestaande infrastructuur niet gereconstrueerd. 

Plus variant 
In deze variant worden aan de zuidwestzijde van IJsselmeerweg drie buiten
plaatsen (exclusieve woningen) aangelegd. In elke buitenplaats komen circa 
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zes appartementen, in totaal dus achttien. Het betreffen hoogwaardige wo
ningen in een groene omgeving voor het bovensegment van de markt. 

De gebouwen, die bescheiden van omvang zijn, zijn ongeveer 10 m hoog en 
komen daardoor niet boven het bestaande groen uit. Door de begroeiing zijn 
ze vanaf het strand en het water niet of nauwelijks zichtbaar. De buitenplaat
sen worden ingepast in de het golfpark. Om deze inpassing mogelijk te maken 
en een eenduidig beeld te garanderen krijgen de buitenplaatsen geen eigen 
tuin. De buitenplaatsen worden omringd door een gazon dat door middel van 
een natuurlijke afscheiding (beplanting, water) overgaat in de I8-holes golf
baan. 

Dagkampeerterre invar iant . 

In deze variant worden evenals in de plusvariant drie buitenplaatsen aange
legd (zie plusvariant}. De buitenplaatsen worden aangelegd ter plaatse van het 
huidige dagkampeerterrein (zuidoostelijke punt van het plangebied, grenzend 
aan het Naarderwoonbos (een luxe woonwijk met jachthaven). 

De opbrengst van de buitenplaatsen zal worden gebruikt om het plangebied 
fraaier en hoogwaardiger in te richten en achterstallig onderhoud (aan wegen, 
wandel- en fietspaden en groen) sneller weg te werken. In de onderstaande 
tabel zijn de verschillen weergegeven tussen de varianten met en zonder bui
tenplaatsen. 

Tabel 4.3 Verschillen in voorzieningen 

Plusvariant / dagkampeer

terrein variant 

Basisvariant 

verlichting fraaie armaturen, mooier licht Standaard lichtmast en arma
tuur 

bestrating boulevard luxe steensoorten, breder trottoirtegels, smaller^ 

infrasuuctuur reconstructie van wegen en 

jwde^ i 
gebruik bestaande 
wegdek 

bussluis fraaie uitvoering met geauto

matiseerde blokker 

betonnen bak 

bankjes, tafels, afvalbakken luxe modellen, meer standaardmodellen, minimaal 

strekdammen strand ia nee 

kunstwerk ja nee 

speel mogelijkheden voor 

kinderen 

ja.fraai uitgevoerd minimaal en simpel 

trimbaan ja ja 

ecologie ja ja 
daqcampinq beter Ingepast en luxer simpele uitvoering 

skatemoqelijkheden ja nee 

skateramp ja nee 

voqelkijkhut ja nee 

ruitervoorzieninqen ja ia 
bebordinq stijlvol standaard 
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Bestaande situatie en autonome ont-
wilckeling 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de bestaande situatie en 
de autonome ontwikkeling in het plangebied en directe omgeving. Het plan
gebied is het Naarderbos en de stortplaatsen Hollandse Brug (incl, uitbreiding 
Biezenveld) en Oude Belt. Het studiegebied wordt gevormd door het gebied 
omsloten door het Gooimeer, rijksweg AI en rijksweg A6, Het plan-en stu
diegebied zijn weergegeven in figuur 5.1. 

Figuur 5.1 Overzicht plangebied (hel rood omlijnde gedeelte) en hel studiegebied (be-
grensd door het Gooimeer en de rijkswegen Ai en A6), 

Voor de beschrijving van de autonome ontwikkeling is uitgegaan van vastge
steld beleid, de peildatum hiervoor vormt 1 januari 2002. Het studiegebied is 
in algemene zin beschreven onder ruimtegebruik (§ 5.1). Vervolgens is per 
milieuaspect (zie § 5.2 Vm 5.5) de huidige situatie en autonome ontwikkeling 
beschreven. De beschrijving richt zich op die milieuaspecten die door de ver
schillende varianten in de voorgenomen activiteit kunnen worden beïnvloed. 
De beschrijving van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling 
is van belang om de milieueffecten van de verschillende varianten te bepalen 
(zie hoofdstuk 6). De omvang van het studiegebied wordt per miheuaspect 
bepaald door de reikwijdte van de te verwachten effecten. 
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Bij de beschrijving is onderscheid gemaakt naar de volgende thema's: 
• ruimtegebruik, 
• bodem, grond- en opper\'laktewater; 
" landschap, cultuurhistorie en archeologie; 
• ecologie; 
• verkeer; 
• geluid; 
• lucht. 

5.2 R u i m t e g e b r u i k 

5.2.1 Huidige situatie 

Het studiegebied is globaal op te delen in vijf delen: het Naarderbos. de stort
plaatsen (zie bijlage 5), de Overscheensche-, Berger- en Meentpolder, het in
dustriegebied en het Naarderwoonbos (luxe woonwijk met jachthaven). 

Het Naarderbos is een buitendijks gelegen bosrijk recreatieterrein grenzend 
aan het Gooimeer en wordt gekenmerkt door dichte bosschages, boompartij
en en open plekken (grasvelden en waterpartijen). In het recreatieterrein lig
gen twee meertjes (een vijver en de Baai) omzoomd door groen met een rela
tief dicht net aan wandel- en fietspaden. De vijver ligt centraal in het gebied 
met rondom een zandstrand. De Baai ligt in het noordwesten van het plange
bied en staat via een duiker ( 0 0,6 m) in verbinding met het Gooimeer. Langs 
de oevers van het Gooimeer liggen twee illegale woonboten. Door het Naar
derbos loopt de IJsselmeerweg, dit is een relatief drukke weg tussen Naarden 
en Muiderberg. De IJsselmeerweg wordt in de spits veel gebruikt door sluip-
verkeer. Het Naarderbos wordt voornamelijk gebruikt door wandelaars, rui
ters, honden bezitters en dient tevens als ontmoetingsplek voor mannen. 

In de noordwestzijde van het gebied, gedeeltelijk grenzend aan de A6, liggen 
de stortplaatsen 'Hollandse Brug' (inclusief uitbreiding biezenveld) en de ou
de gemeentelijke stortplaats 'Oude Belt'. De stortplaatsen zijn niet meer in 
gebruik en zijn omgeven door hoog opgaande beplanting. De stortplaats 
'Hollandse Brug' is in eigendom van NV Afvalzorg, de 'Oude Bell' is in ei
gendom van de gemeente. De stortplaats Hollandse Brug bestaat uit twee 
gedeelten: de Hollandse Brug (het oude deel) en de uitbreiding Biezenveld. 
Hel gedeelte Hollandse Brug is niet voorzien van een onderafdichting, hier
door is een grondwaterverontreiniging aanwezig [Grontmij, 2001a]. De stort
plaats is voorzien van een geohydrologische isolatie in de vorm van een be-
heerssloot, die actief wordt bemalen. De uitbreiding Biezenveld is ingericht 
conform de eisen uit het Stortbesluit [Staatsblad 1993. 55], dit houdt in dat 
ook een onderafdichting aanwezig is. Bij de stortplaatsen Hollandse Brug 
(inclusief uitbreiding Biezenveld) en de Oude Belt wordt momenteel de bo-
venafdichting aangebracht. Bij de stortplaats Hollandse Brug (inclusief uit
breiding Biezenveld) wordt de bovenafdichting conform het Stortbesluit 
[Staatsblad 1993. 55] aangelegd, dit betekent dat een steun-, isolatie-, draina
ge- en een afdeklaag worden aangebracht. Bij de oude gemeentelijke stort
plaats 'Oude Belt' wordt, omdat deze stortplaats niet onder het Stortbesluit 
valt. alleen een afdeklaag (zonder geomembraan) aangebracht. Hier is recen
telijk de beplanting gekapt om een leeflaag aan te brengen. Tussen de uitbrei
ding Biezenveld en de IJsselmeerweg ligt nog een stukje oorspronkelijk terrein 
(dit gebied is niet gebruikt voor de uitbreiding Biezenveld), het terrein is sterk 
verruigd en verdroogd. 
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De Overscheensche-, Berger- en Meentpolder zijn vrijwel geheel in agrarisch 
gebruik als weiland. De van oorsprong agrarische bebouwing in de polder is 
gesitueerd langs de Naardert rek vaart in het zuidwesten van het gebied. In de 
zuidoostzijde van het gebied ligt een industriegebied, ten oosten hiervan ligt 
het buitendijks gelegen Naarderwoonbos (een luxe woonwijk met jachtha
ven). Het gebied wordt doorsneden door de Westdijk. De Westdijk vormt de 
grens tussen het besloten noordehjke gedeelte en het open zuidelijke gedeelte 
(weiland). 

5,2.2 Autonome ontwikkeling 
Door het ontbreken van recreatieve impulsen in het plangebied zal de ge-
bruiks- en belevingswaarde beperkt blijven. Het Naarderbos zal ook in de 
toekomst blijven functioneren als ontmoetingsplaats voor mannen. Daar
naast zal, als gevolg van het ontbreken van een kostendragende functie, het 
onderhoud van het gebied verder verslechteren. Het bovenstaande zal leiden 
tot een verdere verslechtering van de sociale veiligheid. 

De stortplaats Hollandse Brug (en uitbreiding Biezenveld) zal nadat de bo-
venafdichting is aangebracht (omstreeks 2005) worden ingericht conform het 
opgestelde landschapsplan [Grontmij, 1993]. Als eindbestemming wordt ge
dacht aan extensieve vormen van recreatie. 

In diverse beleidsplannen zoals de Nota Natuur voor mensen, mensen voor 
natuur [LNV. 2000]. het Structuurschema Groene Ruimte II (LNV, 2002] en 
het Streekplan Gooi- en Vechtstreek [Provincie Noord-Holland, 1998] wordt 
een grote natuur- en landschapswaarde toegekend aan het studiegebied. Het 
Naarderbos ligt in het nationale landschap Groene Hart (gericht op behoud 
openheid en landschapspatronen en extensieve recreatie) en langs de ecologi
sche verbindingszone Natte As. Het Naarderbos is een van de mogelijke loca
ties om een ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone tussen het 
Naardermeer en het Gooimeer te realiseren. 

Binnenenkelejaren wordt de A6 verbreed. In de loop van hetjaar 2002 wordt 
het On twerp-T race besluit verwacht- De verbreding zal plaats vinden binnen 
het huidige ruimtebeslag en heeft daarom geen ruimtelijke consequenties. 

5.3 Bodem, grond- en oppervlaktewater 
5.3.1 Huidige situatie 
Bodem 
Bodemopbouw 
Op basis van literatuurgegevens [Grontmij, 1992] kan de bodemopbouw ter 
plaatse van het plangebied als volgt beschreven worden: 

DEKLAAG 

De holocene deklaag bestaat in het algemeen uit een veenlaag van 0,25 a 1,00 
m dikte, waarop of waaronder op bepaalde plaatsen een veen-/kleilaag voor
komt. Ten zuiden van de Westdijk is de deklaag opgebouwd uit slappe, sa
mendrukbare veenafzettingen met een toplaag van zavel en een ondergrond 
van zand, ten noorden is de deklaag grotendeels opgebouwd uit zware zavel. 
De deklaag wordt gerekend tot de Westland Formatie. De bovenzijde van de 
deklaag bevindt zich op circa NAP-hoogte. De gemiddelde dikte van de dek
laag bedraagt ongeveer 2,00 m. Inclusief de weerstand van de stortplaats 
wordt de weerstand van de deklaag geschat op circa 1000 dagen (Hollandse 
Brug) lot 2000 dagen (Oude Belt). 
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EERSTE WATERVOEREND PAKKET 

Het eerste watervoerende pakket wordt gevormd door pleistocene zanden. De 
top van het eerste watervoerend pakket bestaat uit circa I tot 2 m matig fijn 
zand. behorend tot de Formatie van Twente. Onder dit matig fijne zand be
vindt zich een pakket beslaande uit grove, grindhoudende zanden. Deze afzet
tingen behoren tot de Formaties van Kreftenheye, Urk, Sterksel en Enschede. 
Het eerste watervoerende pakket wordt op een diepte van circa NAP -50 m 
begrensd door de eerste scheidende laag. Het doorlaatvermogen van het eer
ste watervoerende pakket bedraagt circa 1800 mVdag. 

EERSTE SCHEIDENDE LAAG 

De eerste scheidende laag ligt op een niveau van NAP -50 ä 60 m en is circa 10 
m dik. De laag bestaat uit een afwisseling van kleiig zand en zandige klei. On
duidelijk IS of de eerste scheidende laag in het gehele gebied consequent aan
wezig is. De eerste scheidende laag wordt gevormd door kleirijke afzettingen 
van de Formaties van Sterksel en Enschede. De weerstand van de eerste 
scheldende laag wordt geschat op circa 100 dagen. 

TWEEDE WATERVOEREND PAKKET 

Onder de eerste scheidende laag bevindt zich hel tweede watervoerende pak
ket, bestaande uit grofzandige afzettingen, behorende tol de Formatie van 
Harderwijk, De onderzijde van het tweede watervoerende pakket wordt aan
getroffen op een diepte van circa NAP -190 m. Het doorlaatvermogen van het 
tweede watervoerende pakket bedraagt circa 3000 m"/dag. 

Bodemkwalileil 
NAARDER BOS 
Uit de resultaten van het bodem- en grondwateronderzoek (Gronimij. 20015) 
blijkt dat ter plaatse van de kiosk en het golfhuis de streefwaarden, zoals ver
meld in de circulaire 'Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering' 
fVROM. 2000]. voor zink, PAK, minerale olie en EOX wordt overschreden. 
De gehallen zijn echter niet hoger dan het gemiddelde van de streef- en inter
ventiewaarde. De gehalten zijn daarmee dermate laag dat geen belemmerin
gen optreden voor de herinrichting van het gebied. 

ONDER EN NABIJ STORTPLAATSEN 

Door het ontbreken van een onderafdichting onder stortplaats Hollandse 
Brug (oude gedeelte) is sinds het begin van het storten aan de onderzijde per-
colaat uitgetreden. Het grondwater, vermengd met percolaat, werd in beperk
te male (circa 30%) verwijderd door middel van onttrekking van water uit de 
ringsloot. Het overige gedeelte is de bodem ingedrongen. Het grondwater is 
hierdoor lot een diepte van minimaal 10 meter sterk verontreinigd (onderzoek 
uit 1989). De belangrijkste aangetroffen verontreinigingen zijn zink. kwik en 
vluchtige aromaten [Grontmij, 2001a]. 

Benedenstrooms is langs de rand van de stortplaats de kwaliteit van het 
grondwater in lichte mate beïnvloed. Van de verbindingen die in het MER 
uitbreiding afvalberging Hollandse Brug [Grontmij, 1992] zijn onderzocht, 
zijn alleen arseen en chroom in verhoogde concentraties (ten opzichte van het 
VROM-toetsingskader) aangetoond. Door de geringe stroomsnelheid van het 
grondwater (circa 25 m/jaar) is deze verontreiniging nu circa 200 meter bene
denstrooms van de afvalberging merkbaar. De resultaten van de grondwa-
termonitoring die Afvalzorg jaarlijks uitvoert komen overeen met de boven
genoemde verbindingen. 
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Rond en onder de stortplaats Oude Belt zijn verhoogde concentraties bicar-
bonaat, benzeen en metalen aangetroffen [IWACO, 1998]. 

Geohydrologie/grondwater 
Voor de beschrijving van de huidige situatie is gebruik gemaakt van het 
Milieueffect rapport uitbreiding afvalberging Hollandse Brug (basisrapport 
Bodem en Water) [Grontmij. 1992] en het Monitoringsplan stortplaats Hol
landse Brug [IWACO, 1998). 

In het plangebied liggen twee (gesloten) stortplaatsen: 
• De Oude Belt: De Oude Belt is een oude gemeentelijke stortplaats waar 

eind 1977 de stortactiviteiten zijn beëindigd. De stortplaats staat op de 
NAVOS-lijst (Nazorg Voormalige Stortplaatsen). De stortplaats heeft een 
oppervlak van circa 12 ha, de maximale storthoogte bedraagt circa NAP 
+ 10.00 m, Aan de oost- en noordzijde van het stort bevindt zich een ring-
sloot (waterpeil NAP -0,20 m). De stortplaats is niet voorzien van een bo
ven- en onderafdichting en een beheerssysteem voor geohydrologische 
isolatie is niet aanwezig. Er is alleen een afdeklaag (zonder geomembraan) 
aanwezig. De dikte van de afdeklaag varieert tussen de 0.1 en 1,3 m. Re
centelijk is hier de beplanting gekapt om een dikkere afdeklaag aan te 
brengen. 

• Hollandse Brug: De stortplaats Hollandse Brug bestaat uit twee gedeel
ten: de Hollandse Brug (het oude deel) en de uitbreiding Biezenveld. Het 
gedeelte Hollandse Brug (oppervlak circa 11,5 ha) is niet voorzien van een 
onderafdichting (dit werd pas in 1985 verplicht gesteld), hierdoor is een 
grondwaterverontreiniging aanwezig [Grontmij, 2001a]. De stortplaats is 
voorzien van een geohydrologische isolatie in de vorm van een beheers-
sloot, die actief wordt bemalen. De uitbreiding Biezenveld (oppervlak 4,7 
ha) is geheel ingericht conform de eisen uit het Stortbesluit [Staatsblad 
1993. 55], dit houdt in dat ook een onderafdichting aanwezig is. Aan de 
zuidwestzijde van de stortplaats is een percolaatsloot aangebracht en aan 
de zuidoostzijde een dubbele drain. Beide hebben tot doel vervuild per-
colatiewater op te vangen. Dit wordt vervolgens afgevoerd naar de AW-
ZI. 

Daarnaast is een deel van het plangebied in gebruik als weiland. Het streefpeil 
in dit weilandgebied bedraagt thans NAP -0.20 m (dit is gelijk aan het peil 
van de ringsloot van de Oude Belt). In de praktijk is dit peil echter lager 
doordat een deel van de neerslag verdampt en omdat wegzijging naar de 
BOBM-polder plaatsvindt. 

Grondwaiersianden 
Op basis van literatuurgegevens is informatie verkregen met betrekking tot de 
grondwaterstanden in het plangebied. De (gecorrigeerde zoetwater) grondwa
terstanden aan de bovenzijde van het eerste watervoerende pakket bevinden 
zich opeen niveau tussen NAP-0,75 en -1.10 m (metingen september-oktober 
1991). De grondwaterstanden in het eerste watervoerende pakket nemen afin 
(zuid)westelijke richting. Ter plaatse van beide stortplaatsen en het weiland
gebied is thans sprake van een infiltratiesituatie, in de poldergebieden aan de 
zuidwestzijde van beide stortplaatsen kwelt grondwater op. 

Tijdens het bodem-en grondwateronderzoek [Grontmij, 2001b) zijn de 
grondwaterstanden gemeten. In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde 
grondwaterstanden ten opzichte van het maaiveld weergegeven. 
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Tabel 5. J Overzicht gemiddelde grondwaterstanden 

Locatie G«middelde grondwaterstand (tn m -mv) 

dam (tussen Gooimeer en Baai) 1,05 

kiosk TAH 

golfhuis \fifi 
golfbaan (18 holes) 0,65 
golfoefengebied 0,90 

Grondwaierkwaiileil 
NAARDERBOS 

Uit de resultaten van het bodem-en grondwateronderzoek [Grontmij, 2001b) 
blijkt dat ter plaatse van het golfhuis de streefwaarden, zoals vermeld in de 
circulaire 'Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering' [VROM, 
2000], voor arseen en zink worden overschreden. De gehalten zijn echter niet 
hoger dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde. De gehalten 
zijn daarmee dermate laag dat geen belemmeringen optreden voor de herin
richting van het gebied. 

Onder en nabij stortplaatsen 
Zie beschrijving bodemkwaliteit. 

Grondwaterslroming 
Een groot deel van de neerslag dat op de stortplaatsen valt verdampt {vanaf 
het bodemoppervlak of vanaf de aanwezige begroeiing). Over het boderaop-
pervlak en in de deklaag vindt afstroming van neerslagwater nchting het om
liggende oppervlaktewater plaats. Dat deel van de neerslag dat niet verdampt 
en niet naar het oppervlaktewater afstroomt zal in de ondiepe bodem infiltre
ren {=percolatiewater). Vanuit de stortplaatsen zal een beperkte horizontale 
stroming van percolatiewater richting het omhggende oppervlaktewater 
plaatsvinden. Dat deel van het percolatiewater dat niet tot horizontale af
stroming komt. zal in het eerste watervoerende pakket infiltreren (diepe infil
tratie). Hier mengt het zich met het aanwezige grondwater. 

De grondwaterstroming in het afval is voornamelijk onverzadigd en neemt 
enkele jaren in beslag. Aan de basis van het afvalpakket ondervindt het per
colatiewater een aanzienlijke verticale hydraulische weerstand. Als gevolg van 
deze weerstand treedt opboUing van de grondwaterstand op. De weerstand is 
het resultaat van: 
• samengedrukte, slecht doorlatende bodemlagen; 
• inspoeling van ijzer, kalk en kleideeltjes aan basis van het afvalpakket. 

In de onderstaande alinea's wordt de geohydrologische situatie ter plaatse 
van de stortplaatsen toegelicht, 

O U D E BELT 

Als gevolg van opbolling van de grondwaterstand die optreedt in het afval
pakket bevindt de freatische grondwaterstand zich ter plaatse van de Oude 
Belt, maximaal circa 1.80 m hoger dan de grondwaterstand in het eerste wa
tervoerende pakket. Hierdoor infiltreert vervuild percolatiewater en mengt 
het zich met het grondwater in het eerste watervoerende pakket (diepe infil
tratie). 
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Het gemengde water kwelt vervolgens weer op ten zuidwesten van de West-
dijk (in een strook van 200 tot 400 m breedte, gemeten vanaf de Westdijk). 
Het gehele jaar is in deze strook sprake van een kwelsituatie, waarbij de stijg-
hoogte van het grondwater in het eerste watervoerende pakket hoger is dan de 
freatische grondwaterstand. De kwel intensiteit is het grootst in de sloot direct 
achter de Oude Zeedijk. Rekening houdend met processen als diffusie en dis
persie zal nog slechts een beperkt gedeelte van de diepe infiltratie in het 
grondwater in het eerste watervoerende pakket achterblijven en zich verder in 
zuidwestelijk richting kunnen verspreiden. 

Tevens vindt beperkte afstroming van percolatiewater naar de ringsloot aan 
de noord- en oostzijde van de stortplaats plaats, dit percolatiewater wordt 
afgevoerd via het oppervlaktewater. 

Aan de hand van een rekenmodel heeft IWACO (1996) een inschatting van de 
grootte van de verschillende componenten van de waterbalans gemaakt. Op
gemerkt wordt dat de uitgangspunten van deze berekening onbekend zijn. De 
resultaten van deze studie zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabel5.2 Waterbalans Oude Belt (IWA CO, 1996) 

Term waterbalans Huidige situatie 

|m/Jaar| [% vd neerslag] 

neerslag 0,825 100 

verdamping 0,487 59 

runoff 0,288 35 

ondiepe afvoer in afdeklaag 0,002 OJ 

percolatiewater 0,046 5 * 
afstroming percolatiewater naar ow 0,010 U 
diepe infiltratie 0,036 4.4 

HOLLANDSE BRUG 
Als gevolg van het aanwezige geohydrologische isolatie systeem is de hoeveel
heid diepe infiltratie ter plaatse van de Hollandse Brug beperkt. Een groot 
deel van de ondiepe infiltratie wordt horizontaal afgevoerd in de richting van 
de omliggende ontwateringsmiddelen (ringsloot en drains). 

Van de huidige situatie is een aantal waterbalans-schattingen bekend. Door 
IWACO (1998) is de hoeveelheid diepe infiltratie geschat op gemiddeld 0.8 
mm/dag (0,30 m/jaar). Door Grontmij (1992) wordt de hoeveelheid diepe 
infiltratie, rekening houdende met de aanwezige begroeiing en een correctie 
voor oppervlakkige afstroming van neerslagwater, ook geschat op 0,8 
mm/dag (0,30 m/jaar). 

Het vervuilde grondwater dat als gevolg van diepe infiltratie in het eerste wa
tervoerende pakket terechtkomt, kwelt voor een deel op in de beneden
strooms gelegen polder. Een deel van het verontreinigd grondwater zich ver
der in zuidwestelijke richting verspreiden. 

WEILANDGEBIED 
In het weilandgebied is thans sprake van een infiltratiesituatie. Als gevolg van 
de infiltratie zakt het peil in het weilandgebied regelmatig tot beneden het 
streefpeil. Thans vindt inlaat plaats van water in het weilandgebied (via op
mating vanuit de vijver). Deze inlaat, die plaatsvindt door een windmolen, is 
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echter te beperkt om het streefpeil te kimncn handhaven. Door de vlakke 
ligging van het weilandgebied is de hoeveelheid oppervlakkige afstroming van 
neerslagwater beperkt. 

Oppervlaktewater 
Hel plangebied ligt in twee boezemgebieden (zie figuur 5.2; overzicht boezem-
gebieden): het Umeer/Gooimeer (beheerder Rijkswaterstaat) en de 's Gravc-
landsevaartboezem (beheerder Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht), 
Het gebied ten noordoosten van de IJsselmeerweg (golfoefengebied en Baai) 
vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat, de rest van het plangebied valt 
onder het beheer Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht. 

De waterhuishouding van het plangebied staat onder invloed van het IJssel-
meer. Het oppervlaktewater in de Baai staat via een duiker in directe verbin
ding met het Gooimeer. Het water dat hier in het gebied stroomt, is zeer 
voedselrijk en van matige kwaliteit. Het waterpeil is gemiddeld even hoog als 
in het Gooimeer. zomerpeU - 0.2 m. winterpcil - 0.4 m NAP. Het weilandge
bied ten zuidoosten van de Oude Bell watert via sloten af op de BOBM-
polder. Het plangebied is grotendeels buitendijks gebied. Daarmee draagt het 
Naarderbos zorg voor een bepaalde bergingscapaciteit. Ook betekent het dat 
in het gebied een overstromingskans bestaat van l: 1250. Daarnaast moet het 
gebied in de komende 50 jaar rekening houden met een stijging van het wa
terpeil met 0.5 tot 1 meter [V&W, 2002], Van de stortplaatsen Hollandse Brug 
en Oude Belt is de stroomrichting van het grondwater zuidelijk, richting het 
agrarische gebied. De bestaande grondwaterverontreiniging verplaatst zich in 
zuidelijke richting, dit heeft geen mvlocd op het oppervlaktewater in het plan
gebied. 

Figuur 5.2 Overzicht boezemgebieden 
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Oppervlaktewaterkwaliteit 
In onderstaande tabel wordt voor een aantal monsterpunten in en rond het 
plangebied de waterkwaliteit weergegeven. De vijver en Baai behoren tot het 
plangebied. Vanuit het Gooimeer wordt water ingelaten in de Baai. Het water 
uit het Naarderbos watert af op de BOPM-polder. De vijver heeft momenteel 
een zwemwaterfunctie. Dit houdt in dat strengere eisen aan dit water worden 
gesteld dan aan ander oppervlaktewater. Bij zwemwater wordt tevens geke
ken naar de aanwezigheid van bacteriën. 

TabetS.3 Waterkwaliteitgevens 

PiranwUrs MTR SE.M> SpsrWvlJircr Visvijver Goolowtr WM Wki BOPM poldtr 
liu ovcriuti 

BOPM pMti 

Meripurii BOPa02 GOMOOl BOP0I5 BOP0I6 BOP02I BOP020 

1996.2001 1990-1997 1997 1999 1990 1999 1999 

Algtmetn 
Door7kht<nil >0.40 >D.40 O.TJ 0.34 8,45 - 0.32 • -
Zuunlof Ing/I) >3 >Sfr6 5.8 3.9 B.3 - 2.3 • -
(miai inun) 
BZVS • - 2 .33* 6.78 - • 8 - • 

PH 6.3-9 •J-8.5 8.47 B,*l 8,38 - 8.03 - . 
KIcuiK Nonnul Nici n o n n u l Niel Dormtal Nomail • Niet 

nonnul 
- ' 

Geur Afwezig - AADWCZig Aaaweüg NocmMJ - aanwezig 
Uier - - • • 0.63 1 2.4S 3.25 

H C 0 3 ( m e / l ) - lOD-300 - - • 368 398 285 271 
MagïKsiuin - <17 - - - 37 33 65 43 
(mg/l) 
Kalium |mg/l) • <I0 • . • 30 21 24 21 
Ni thum img/1) - clOO . - 31 2SI 309 590 452 
EGV - *950 53.33 - - 168 210 351 277 

ZMUtB 
Qüoride (mg/l) <300 <1S0 116" • 73 303 409 889 672 
S04(mgf l ) - <eo - - 73 0.23 109 156 137 

Xuirü'nttn A 
«ifnK 
firriitgiparamttt 

Foifor (mg/ll <0,13" <0.15 0.02* .. 0^13 ft72 0.82 0.42 0.76 
Suktiof (mg/Il <2.2" - 0.90" . IJO - 4 . -
Kjc1dihJ-N - 0.80" - IJÏ - 3,3 -
N H 3 ( m g / l ) 0,02 - 0.0I" - - - 0.023 - -
N 0 2 (mg/l) - - - - ao4 0.12 0,08 0,04 0,03 
N 0 3 (mg/l) - <0,10 . • • 1.67 O.M 0,41 0.49 

NH4 |mg/ ] ) - <0.10 . • ai> - -
CMorofyJ-t •elOO - KUS 115.19 32,7 - lOS - -
(mg/l) 

Boilfrioiogisth 
BACtenCn coli <20lai - 1.19/1.07 1.75/1.74 0.23 - 6.13 - -
(/ml) 

. meelwaar/len in de jaren I9S5-I995 

.• norm voor zomerperiode 

MTR: maximatd loelaatltaar riiico (Vierde Nota Waterhuishouding) 

SEND: Slelsel van Ecologische NormdoelsirUtng iTwtede Walerhutshoudmgsplan Provincie Noord-Hoüand 1998-2002) 

In de onderstaande alinea's wordt de waterkwahteit van een aanta! wateren 
beschreven. In tabel 5,3 staan de normen (MTR en SEND) en de gemeten 
waarden aangegeven. 

BAAI 

De Baai staat in open verbinding met het Gooimeer middels een duiker. De 
diameter van de duiker is echter gering en er wordt vermoed dal de uitwisse
ling tussen het Gooimeer en de Baai minimaal is, In de Baai wordt regehnatig 
vissterfte geconstateerd. Het doorzicht voldoet niet aan de MTR en SEND 
norm. Het chiorofyl-a gehalte voldoet eveneens niet aan de MTR-norm. Het 
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chlorofyl-a gehalte geeft de concentratie groene pigmentdeeltjes (waaronder 
algen) in het water aan. De hoeveelheid chlorofyl-a kan ook de oorzaak zijn 
van een minder doorzicht. De minimum zuurstofconcentratie onderschrijdt 
de norm, op deze momenten kan vissterfte optreden. 

De Baai is waarschijnlijk intern geëutrofiëreerd door bladval. Op de waterbo
dem is een sliblaag van 0.1 tot 0.2 m waargenomen. Vanwege de organische 
belasting en de waterbodem wordt de waterkwaliteit in de Baai negatief beïn
vloed. Door de open verbinding met het Gooimeer worden algen en zwevende 
stofaangevoerd. 

Het zwevende stof kan tot bezinking komen in de Baai, waardoor de water
bodem verder wordt opgeladen. De waterkwaliteit in de Baai staat niet onder 
invloed van het percolatiewater van de Oude Belt vanwege de zuidwestelijke 
grondwaterstroming. 

VIJVER 

Het water in de vijver is zoet en het doorzicht voldoet ruimschoots aan beide 
normen. De gemiddelde waterdiepte is 1 tot 1,5 m. De waterbodem is zandig 
(geen sublaag aanwezig). De bomen bevinden zich niet direct aan de water
kant. De zuurstofconcentratie onderschrijdt de norm niet. Verder blijft het 
chlorofy!-a gehalte ruim voldoende onder de norm. Ammoniak is in kleine 
mate aanwezig, maar niet voldoende om giftig te zijn voor vissen. De hoe
veelheid bacteriën bUjft eveneens onder de norm. De waterkwaliteit in de vij
ver is voldoende. 

De vijver staat niet in directe verbinding met overig water (Gooimeer, pol
derwater). De waterstand wordt door het grondwater bepaald. Waarschijnlijk 
wordt de vijver gevoed door dijkse kwel uit het Gooimeer. De dijkse kwel is 
relatief van goede kwaliteit, waardoor de waterkwaliteit in de vijver voldoen
de is. De vijver staat niet onder invloed van eutrofiërende bronnen. 

GOOIMEER 

De waterkwaliteit van het Gooimeer is voldoende als gekeken wordt naar de 
hoeveelheid nutriënten. Het sulfaatgehalte overschrijdt echter de norm. Dit 
kan interne eutrofiëring tot gevolg hebben. 

D E WIELEN 

Het water in de beide Wielen is zoet maar overschrijdt de norm voor chloride. 
Het doorzicht is voldoende in de wielen. Het nutriëntengehalte overschrijdt 
ruimschoots de MTR- en SEND-norm. Het water is voedselrijk. Het mini
mum zuurstofgehalte onderschrijdt de norm. Waarschijnlijk staan de wielen 
onder invloed van het percolatiewater van de vuilstort. 

BOPM POLDER 
De BOPM-polder is licht brak en voedselrijk. 

5.3.2 Autonome ontwikkeling 
Bodem, geohydrologie/grondwater 
De stortplaats Oude Belt valt onder beheer van de gemeente Naarden, de 
Hollandse Brug (inclusief uitbreiding Biezenveld) onder beheer van Afvalzorg 
NV. De Hollandse Brug (inclusief uitbreiding Biezenveld) zal een bovenaf-
dichting krijgen conform het stortbesluit. Voor de Oude Belt is een apart af-
werkingsplan opgesteld. 
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Oude Bek 
Doel van het afwerkingsplan dat voor de Oude Belt is opgesteld, is om de 
hoeveelheid percolatiewater te verminderen. Het afwerkingsplan dient in 2003 
uitgevoerd te zijn. 

Het afwerkingsplan bestaat uit de volgende onderdelen: 
• De huidige afdeklaag van de vuilstort bestaat uit overwegend kleiig mate

riaal in sterk variërende dikten. Door de bestaande afdeklaag over de lo
catie te verdelen, wordt een laag van 0,5 m dikte verkregen. 

• De afdeklaag wordt aangevuld met grond van elders om een afdeklaag 
met een uiteindelijke dikte van i .00 tot 1,50 m dikte te verkrijgen. 

• Bij de afwerking van de Oude Belt zal het oppervlakkig afstromen van 
water zoveel mogelijk worden bevorderd en worden geen plekken gecre
ëerd die tot stagnatie van water kunnen leiden. 

• Na de werkzaamheden wordt de stortplaats gedeeltelijk beplant. 

Als gevolg van de afname van de begroeiing zal de hoeveelheid neerslag die 
verdampt iets afnemen. Door het uitvlakken en aanvullen van de afdeklaag 
zal de oppervlakkige afstroming van neerslagwater toenemen. Doordat meer 
neerslagwater oppervlakkig wordt afgevoerd zal de hoeveelheid percolatiewa
ter afnemen. Omdat de hoeveelheid percolatiewater afneemt zal zowel de 
hoeveelheid percolatiewater dat naar het oppervlaktewater stroomt als de 
hoeveelheid percolatiewater dat in het eerste watervoerende pakket infiltreert 
afnemen. De hoeveelheid water dat door het oppervlaktewater moet worden 
afgevoerd zal hierdoor toenemen. Het betreft hier echter een toename van met 
name schoon neerslagwater. 

Voor de effecten van de autonome ontwikkeling op de termen van de water-
balans wordt verwezen naar tabel 5,4. 

Hollandse Brug (inclusief uitbreiding Biezenveld) 
Op de stortplaats Hollandse Brug zal een bovenafdichting worden aange
bracht conform het stortbesluit. De werkzaamheden zullen in 2004 starten bij 
de uitbreiding Biezenveld. Vervolgens zal in zuidelijke richting de bovenaf
dichting worden aangebracht. In 2006 moet de gehele stortplaats zijn afge
dicht. 

De bovenafdichting bestaat uit (van onder naar boven): 
• stort gasonttrekkingssysteem; 
• bentonietmat / folie (slecht doorlatend): 
• hemelwaterdrainagemat; 
• leeflaag met een minimale dikte van 1,00 m. 

Als de bovenafdichting is aangebracht, wordt: 
• het percolatiewater afgevoerd door een geïsoleerde percolaatsloot. Het 

percolatiewater wordt vervolgens afgevoerd naar de AWZI; 
• het hemelwater (via drainage) afgevoerd op een ringsloot die in open ver

binding staat met het poldersysteem. 

Als gevolg van de afname van de begroeiing zal de hoeveelheid neerslag die 
verdampt iels afnemen. Als gevolg van het aanbrengen van de bovenafdich
ting zal de hoeveelheid percolatiewater afnemen tot een verwaarloosbaar deel 
van de neerslag. Het grootste deel van de neerslag zal over het oppervlak (ru
noff) en door de afdeklaag (met name door de drainagemat) in de richting 
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van de (hemelwater) ringsloot stromen. Het oppervlaktewatersysteem zal 
hierop gedimensioneerd moeten worden. 

Voor de effecten van de autonome ontwikkeling op de termen van de water-
balans wordt verwezen naar tabel 5.4. 

Tabel 5.3 Wijzigingen waterbalanstermen autonome ontwiklteling 

T*nii watsrbalans Oude Beit Hollandse Brug 
neerslag 0 0 
verdamping - -
runoff + + 
ondiepe afvoer in afdeklaag + + 
percotatie - -
afstroming perco lat ie water naar ow • -
diepe infiltratie - -

O beperkt effect term waterbalans 
+ toename term waterbalans 
• afname lerm waierbalans 

Oppervlaktewater 
De waterkwaliteit van het Gooimeer zal in de toekomst verder verbeteren. 
Door de sanering van de bronnen zal de fosfaat-belasting van het Gooimeer 
verder worden gereduceerd, 

5.4 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

5.4.1 Huidige situatie 

Landschap 
Het studiegebied grenst aan het Gooimeer en de Vechtdelta. Het Gooimeer is 
een restant van de Zuiderzee (binnenzee) en Ugt ingeklemd tussen het oude 
land en de polder Flevoland. Het Gooimeer heeft als open water, zowel uit 
visueel oogpunt als ten aanzien van de functie natuur en recreatie, duidelijk 
een veel grotere schaal dan het aangrenzende land. De Vechtdetta is het meest 
noordelijke deel van de Vechtstreek. Hier komen de rivierpolders voor, die in 
het verleden door zowel de rivier de Vecht als door de Zuiderzee zijn beïn
vloed. De verschijningsvorm van het rivierpoldergebied van de Vechtdelta 
wordt bepaald door: 

• de Westdijk (de oude Zuiderzeedijk); 
• het grootschalig open polderland (voornamelijk weiland): 
• de bebouwingskernen gelegen op de hogere delen in het landschap, bij

voorbeeld de zandopduiking waarop Muiderberg ligt en de verspreid lig
gende lintbebouwing (langs de Naardertrekvaart). 

Het Gooi is een reliëfrijk en hoog gelegen stuwwalcomplex, In het verleden 
kenmerkte het zich duidelijk ais een brinkdorpenlandschap, de laatste decen
nia is dit landschap als gevolg van verstedelijking sterk veranderd. Het Gooi 
wordt nu gekenmerkt door de geslotenheid van aaneengesloten bebouwing en 
bos. Bepalend voor de visueel-ruimtelijke structuur zijn het polderlandschap 
en het Gooimeer. Daarnaast wordt het landschap van het studiegebied in 
hoge mate bepaald door grote infrastructurele werken als de rijkswegen AI en 
A6. de Hollandse Brug, de Flevolijn en de stortplaats Hollandse Brug. 
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Door de hoge ligging vormt de rijksweg A6 de ruimtelijke begrenzing van de 
locatie aan de noordwestzijde. De A1 ligt lager in het landschap, op een ni
veau vrijwel gelijk aan het omnngende maaiveld. De ruimtelijke begrenzing 
van de Binnendijkse-, Overscheensche-, Berger- en Meentpolder (BOBM-
polder) aan de zuidwestzijde wordt gevormd door de langs de rijksweg staan
de beplanting in combinatie met de bebouwing langs de Naardertrekvaart. 
De Westdijk vormt samen met de achterliggende beplanting van het Naar
derbos de ruimtelijke begrenzing van de polder aan de noordoostzijde. 

Gekoppeld aan deze infrastructuur ligt het recreatiegebied Naarderbos. Dit 
gebied is begroeid met dichte bosschages en boompartijen. Door de besloten
heid vormt het een duidelijk contrast met het omringende open landschap. 
Aan de zuidoostzijde van het Naarderbos bevindt zich een jachthaven en een 
(luxe) woonwijk (Naarderwoonbos). 

Cultuurhistorie 
In het studiegebied komt de wijze waarop de mens heeft ingespeeld op het 
natuurlijke basispatroon nog duidelijk tot uitdrukking in de verschijnings
vorm van het landschap. Voorbeelden van in het landschap aanwezige en 
zichtbare cultuurhistorische patronen zijn: dijken, waterlopen en wegen. 
Belangrijke cultuurhistorische waardevolle elementen zijn: 
• De Westdijk (zie figuur 5.3), een onderdeel van de voormalige Zuiderzee

dijk. 
• De Naardertrekvaart (gegraven voor zanderij: de afgravingen in het Gooi 

ten behoeve van Amsterdam). 
• De Binnendijkse-, Overscheensche-, Berger- en Meentpolder (BOBM-

polder) met een strokenverkaveling. 

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW-kaart) staan in het plange
bied 2 objecten aangegeven met archeologisch en historisch-geografisch 
waarden: 
• Hel weiland grenzend aan de oostzijde van Westdijk: archeologisch en 

historisch-geografisch 'van waarde'. 
• De Westdijk: archeologisch en historisch-geografisch van 'hoge waarde'. 

Het weiland, grenzend aan de oostzijde van de Westdijk, wordt in de onder
staande alinea (archeologie) nader beschreven. De Westdijk vormt de grens 
van het plangebied, in het ontwerp voor de golfbaan zal rekening worden 
gehouden met de zichtbaarheid van dit markante element. 

^ Grontmij 13/99029348/RJ, revisie Cl 

b lad63vanl l6 



/ • • , ï ' 

Figuur 5.3 De Westdijk (oude Zuiderzeedijk) 

Archeologie 
Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) staat in het plangebied een 
terrein van archeologische waarde aangegeven (CMA-code 25H-A0I), het 
betreft het weilandgebied ten oosten van de Westdijk (zie figuur 5.4). In no
vember 2001 heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau hier een inventarise
rend archeologische onderzoek uitgevoerd [RAAP. 2001]. De belangrijkste 
bevindingen zijn hieronder nader beschreven. 
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Figuur 5.4 Ligging gebied mei archeologische waarde (CMA-codelSH-AOI) en Wesi-
dijk. 

In het gebied worden op basis van vondsten in de directe omgeving, hgging en 
bodemgesteldheid (delen van) laat-middeleeuwse ontginningsnederzettingen 
verwacht. Ten tijde van de ontginning (vermoedelijk in de 12" eeuw) maakte 
het gebied deel uit van het hoogveengebied tussen de oeverwal van de Vecht, 
het Naardermeer en de stuwwallen van Muiderberg en het Gooi. Door de 
aanleg van de zeedijk ten oosten van Muiden (vermoedelijk kort na 1170) 
kwam het gebied buitendijks te liggen. Het gebied is nadien regelmatig over
stroom waardoor het Pleistocene oppervlak gedeeltelijk is geërodeerd. Even
tuele viiursteenvindplaatsen zijn hierdoor verdwenen. In delen waar het 
Pleistocene oppervlak wel intact is. worden geen sporen van bewoning ver
wacht omdat direct onder het veendek bodemvorming ontbreekt. 
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Laat-middeleeuwse vindplaatsen op het veen zijn tijdens het uitgevoerde 
booronderzoek niet aangetoond. 

5A2 Autonome ontwikkeling 
De autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de landschappelijke 
kenmerken van het studiegebied hangen sterk samen met de ontwikkelingen 
in het grondgebruik van het gebied, de ruimtelijke ontwikkelingen en het 
landschapsbeleid van de overheid. De (gewenste) ontwikkelingen in het stu
diegebied zijn verwoord in diverse beleidsplannen zoals de Vijfde Nota over 
de ruimtelijke ordening [VROM, 2001), de Nota Natuur voor mensen, men
sen voor natuur [LNV. 2000], het Structuurschema Groene Ruimte II [LNV, 
2002] en het Streekplan Gooi- en Vechtstreek [Provincie Noord-Holland, 
1998]. Het accent van bovengenoemde plannen ligt op handhaving en uitbrei
ding van de natuur- en landschapswaarde. Het Naarderbos ligt in het natio
nale landschap Groene Hart [LNV, 2002], het beleid in dit gebied is gericht op 
behoud van openheid en landschapspatronen en extensieve recreatie. Groot
schalige bebouwing en infrastructuur en andere grote ruimtelijke ingrepen 
zijn in principe niet toegestaan. Voor het Naarderbos wordt, als gevolg van 
het ontbreken van fmanciële middelen, een verdere extensivering van het be
heer verwacht. Dit zal leiden tot een verdere achteruitgang van de voorzienin
gen in het gebied en een verruiging van het groen. 

Binnen enkele jaren wordt de A6 verbreed. In de loop van het jaar 2002 wordt 
het Ontwerp-Tracébesluit verwacht. De verbreding zal plaats vinden binnen 
het huidige ruimtebeslag en heeft daarom geen ruimtelijke consequenties. 

5.5 Ecologie 
5.5.1 Huidige situatie 
Het grootste deel van het plangebied bestaat uit relatief jong aangeplant bos 
en struweel, met daartussen open plekken {ligweiden, weiland en waterpartij
en). In het vigerende Streekplan Gooi- en Vechtstreek [Provincie Noord-
Holland. 1998] heeft het Naarderbos de status "recreatiegebied". De Over-
scheensche-. Berger- en Meentpolder (BOBM-polder) ten zuidwesten van het 
plangebied maakt onderdeel uit van het natuurkerngebied de Vechtplassen 
{zie figuur 5.5). Voor de BOBM-polder is een inrichtingsplan in voorbereiding 
in het kader van de landinrichting Vechtstreek. Na de herinrichting heeft circa 
4/5 van de BOBM-polder een agrarische functie. Het noordelijk deel van de 
BOBM-polder (circa 1/5) is na de herinrichting bestemd voor agrarisch na
tuurbeheer, gericht op verminderde mineralen belasting. Door het (intensieve) 
agrarische gebruik en de barrières in het gebied (A1 en A6) zijn de huidige 
natuurwaarden in de BOBM-polder beperkt. 
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Figuur 5.5 Agrarisch kerngebied de Vechtstreek en natuurkerngebied de Vechtplassen 

Het gooimeer heeft de status "natuurontwikkelingsgebied" [LNV, 1990]. Het 
gooimeer is met name van belang voor overwinterende vogels. 

De Dienst Landelijk Gebied Noord-Holland/Flevoland, de Provincie Noord-
Holland. Rijkswaterstaat Noord-Holland en Natuurmoniunenten zijn mo
menteel bezig met de uitwerking van de ecologische verbindingszone tussen 
het Naardermeer en het Gooimeer [Els & Linde, 2000], Een gedeelte van deze 
ecologische verbindingszone loopt door het plangebied en is opgenomen in 
het Masterplan Naarderbos (zie figuur 1.2). 

Bij de wet- en regelgeving omtrent natuur wordt onderscheidt gemaakt tussen 
gebieden- en soortenbescherming. 

Gebiedenbescherming 
Bij de gebiedenbescherming zijn de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en 
Habitatrichtlijn van belang. De verdragen van Bonn, Bern en Ramsar zijn 
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geïntegreerd in de Vogel- en Habitarichtlijn, waardoor de Vogel- en Habita
trichtlijn maatgevend is geworden. 

Vanaf eind 2002 treedt de Natuurbeschermingswet II in werking. Alle be
schermde gebieden (gebieden uit de oude Natuiu-beschermingswet en gebie
den uit de Vogel- en Habitatrichtlijn) worden hierin overgenomen. Vanaf dat 
moment is dus alleen de Natuurbeschermingswet II nog van belang^ 

Op enkele kilometers afstand van het Naarderbos liggen drie gebieden (zie 
figuur 5.6) die in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn worden be
schermd, dit betrefTen; het Naardermeer (vogel- en habitatrichtlijngebïed). 
een gedeelte van de oever van het Gooimeer (vogelrichtlijngebied) en een ge
deelte van de oever van het IJmeer (vogelrichtlijngebied). In de toekomst 
wordt waarschijnhjk het hele IJmeer aangewezen als vogelrichtlijngebied. 

-,«,™.no,h,M«, I 1 - " " ^ 
giondvftlvrbaicharmingfQalxDd I 

gr[}ndw«l«rbflflch(frniinoao*bifl[f i\ 

Figuur 5.6 Mitieubeschermingsgebieden 
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In de bovenstaande figuur is het Naardermeer (vogel- en habitatrichtlijnge-
bied) opgenomen als wetland, het vogelrichtlijngebied langs de oever van het 
IJmeer ligt ten noorden van Muiden (geel/groene arcering) en het vogelricht
lijngebied langs de Gooimeerkust ligt ten oosten van Naarden (geel/groene 
arcering). 

Het Vogel- en Habitatrichtlijngebied Naardermeer is een gebied met open 
plassen afgewisseld met riet, hooiland en moerasbos. Het is een internationaal 
bekend wetland dat plaats biedt aan vele moerasplanten en -dieren. Planten 
die onder ander in het gebied voorkomen betreffen kranswieren, groot nimf-
kruid, moeraskartelblad. waterlelie, daarnaast komen er ook diverse zeldza
me orchideeën, mossen en paddestoelen voor. Grote waarde ontleent het ge
bied aan het voorkomen van grote kolonies purperreigers en aalscholvers. 

In het Vogelrichtlijngebied Gooimeer liggen onder andere de natuurgebieden 
'Gooimeer'. "Oud Naarden' en 'Naarder Engen Gooimeerkust'. Het natuur
gebied 'Gooimeer' bestaat uit een kuststrook langs het Gooimeer met ondiep 
water, rietoevers, bos. een oude Zuiderzeedijk (de Zanddijk) en de graslanden 
Naardermeent, Het gebied is bijzonder rijk aan vogels. Naast veel moeras- en 
weidevogels broeden er onder andere tapuiten en komt de lepelaar er geregeld 
voedsel zoeken. Het natuurgebied 'Oud Naarden' betreft een landgoed met 
bossen, weilanden en een aantal historische boerderijen. In het gebied komen 
diverse soorten roofvogels, kevers, salamanders, vleermuizen en knaagdieren 
voor. Het natuurgebied 'Naarder Eng en Gooimeerkust' is een afwisselend 
gebied bestaande uit bos {naaldbos en eikenbos), akkers en een kuststrook 
(riet) langs het Gooimeer. 

De Habitatrichtlijn heeft tot doel: het waarborgen van de biologische diversi
teit door de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora. De 
Habitatrichtlijn maakt onderscheid tussen bescherming van gebieden (ge
biedsbescherming) en bescherming van soorten (soortbescherming). De ge
biedsbescherming is geregeld in de aanwijzing van speciale beschermingszones 
(sbz). De soortsbescherming is gebaseerd op een lijst van soorten die van 
communautair belang zijn (bijlage 4 Habitatrichtlijn). 

De Vogelrichtlijn heeft tot doel: de bescherming en het beheer van alle op het 
grondgebied van de Europese Unie in het wild levende vogels en hun habitats. 
De Vogelrichtlijn kent alleen bescherming van gebieden (gebiedsbescher
ming). De gebiedsbescherming is geregeld in de aanwijzing van speciale be
schermingszones (sbz). Deze gebieden maken deel uit van Natura 2000, het 
Europese initiatief om een ecologisch netwerk van natuurgebieden in Europa 
duurzaam te beschermen. 

Soortenbescherming 
Bij de soortenbescherming zijn de Flora- en Faunawet (van kracht per 1 april 
2002) en de Habitatrichtlijn van belang. In de Flora- en Faunawet zijn de 
soortenlijsten van de Natuurbeschermingswet, de Vogelwet en de Habita
trichtiijn opgenomen. De Habitatrichtlijn kent een strikter beschermingsre
gime dan de Flora- en Faunawet, soorten die beschermd worden in het kader 
van de Habitatrichtlijn (bijlage 4 Habitatrichtlijn) worden in de onderstaande 
beschrijving apart genoemd. 
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Flora- en Faunawet 
De flora- en faunawet richt zich met name op soortenbescherming. De be
schermde planten en diersoorten worden op drie manieren beschermd: 
• het verbieden van handelingen die de instandhouding van in het wild le

vende planten en dieren direct in gevaar zou kunnen brengen; 
• kleine objecten of terreinen, die voor het voortbestaan van een bepaalde 

soort van groot belang zijn, kunnen worden aangewezen als beschermd 
gebied; 

• soorten kunnen worden opgenomen op de zogenaamde Rode Lijst, voor 
deze soorten gelden speciale beschermingsmaatregelen. 

Voor bescherming worden de volgende planten- en diersoorten aangewezen: 
• aile zoogdieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen, met 

uitzondering van de bruine rat, de zwarte rat en de huismuis; 
• alle soorten vogels die van nature op het grondgebied van de lidstaten van 

de EU in het wild voorkomen; 
• alle amfibieën en reptielen die van nature in Nederland in het wild voor

komen; 
• vissen, en schaal- en schelpdieren voor zover ze niet onder de visserijwet 

vallen; 
• bepaalde aangewezen insecten (bijvoorbeeld vlinders, libellen en mieren). 

Ook inheemse plantensoorten kunnen beschermd zijn. Zij worden per soort 
aangewezen door het ministerie van LNV. Bedreigde uitheemse dier- en plan-
tensoorten worden (op basis van EU-lijsten) ook per soort aangewezen.  

In de onderstaande alinea's zijn de beschermde soorten (Flora- en Faunawet 
en Habitatrichtlijn) en de Rode Lijst soorten (zeldzame soorten en soorten die 
sterk in aantal zijn achteruitgegaan) aangegeven. 

Zoogdieren 
Uit inventarisatiegegevens van de Provincie Noord-Holland blijkt dat in het 
plangebied diverse soorten zoogdieren voorkomen. In het plangebied komen 
diverse soorten vleermuizen voor: Dwergvleermuis, Ruige Dwergvleermuis, 
Laatvlieger en Meervleermuis. De Dwergvleermuis en Ruige Dwergvleermuis 
zijn soorten die zowel in de bebouwde kom als open gebied jagen langs lijn
vormige landschapselementen (dijken, beplantingsstructuren). De Meer
vleermuis foerageert bij voorkeur over het water om insecten te vangen. De 
genoemde vleermuizen zijn zowel in het kader van de Habitatrichtlijn (bijlage 
4) als Flora- en Faunawet beschermd. 

^ Grontmij 13/99029348/RJ, revisie Cl 

blad 70van 116 



In de onderstaande tabel staan de zijn de aangetroffen soorten met een be
schermde status weergegeven. 

TabelS.4 Status van voorkomende zoogdieren 

Soort Status 
bruine rat geen beschermde soort 
bunzinq beschermde soort (Flora- en Faunawet) 
wezel beschermde soort (Flora- en Faunawet) 
konijn beschermde soort (Flora- en Faunawet) 
haas 
eqel 

beschermde soort (Flora- en Faunawet) 
beschermde soort (Flora- en Faunawet) 

mol beschermde soort (Flora- en Faunawet) 
vos beschermde soort (Flora- en Faunawet) 
veldmuis beschermde soort (Flora- en Faunawet) 
ree beschermde soort {Flora- en Faunawet) 
dwergvleermuis _ 
f uige dwergvleermuis 

beschermde soort (Flora- en Faunawet en Habitat richt lijn, bijlage 4) 

Jaatv!ie^ger_ 
meervleermuis 

beschefmde soort (Flora- en Faunawet en Habitatrichtlijn, bijlage 4)_ 
beschermde soort (Hora- en Faunawei en Habitatrichtlijn, bijlage 4) 
beschermde soort (Flora- en Faunawet en Habitatfichtlijn. bijlage 4}_ 

Flora 
Van de in hel plangebied voorkomende biotopen zijn het de oeverzones floris
tisch gezien het meest interessant. Bij de noristische inventarisatie door de 
Provincie Noord-Holland [Provincie Noord-Holland, 1997] is het hele plan
gebied onderzocht. De aangetroffen soorten Zwanebloem en de Rietorchis 
(zie figuur 5.7) zijn beschermd in het kader van de Flora- en Faunawet en 
staan eveneens op de Rode Lijst. De Zwanebloem komt voor in de sloten in 
en langs het weidegebied. De Rietorchis is een soort van vochtig tot moerassig 
grasland en komt voor in een sloot langs het weilandgebied. 

Daarnaast zijn de volgende Rode Lijst soorten aangetroffen: IJzerhard. Mot-
tenkruid, Cypreswolfsmelk, Fraai Duizendguldenkruid en Echt duizendgul-
denkruid. 
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Vogels 
Uit de inventarisatiegegevens van de Provincie [Provincie Noord-Holland, 
1997] blijkt dat een groot aantal vogels in het gebied voorkomen. De voor
komende vogels zijn in de onderstaande tabel gerangschikt naar biotooptype. 
Alle genoemde vogels zijn beschermd in het kader van de Flora- en Fauna
wet. 

Tabel SS Overzicht voorkomende vogels 

Bos en struweel 

Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Koekoek. Grote Bonte Specht (geen broedvogel), Wjnterko-
ning, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal (geen broedvogel), Merel, Zanglijster, Spotvogel, 
Grasmus. Tuinfluiter. Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Staartmees, Glanskop. Matkop, Pimpelmees, Kool
mees, WIelewaal (geen broedvogel), Vlaamse Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraal, Spreeuw, Vink 
Oeverzones 

Rjetzanger, Bos rietzanger. Kleine Karekiet, Kluut Kleine Plevier (geen broedvogel). Rietgors, 
Blauwborst 
Ruigtes 

Fazant, Groenling, Patrijs, Putter, Zwarte Roodstaart. Huismus 
Water 

Dodaars (geen broedvogel). Fuut, Bergeend {geen broedvogel). Krakeend, Wilde Eend, Water-
hoen, Meerkoet, Knob bel zwaan 
Graslanden 

Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur, Gele Kwikstaart (geen broedvogel), Witte Kwikstaart, Veld-
leeuwerik, Graspieper 

Amßbieen 
Tijdens een veldinventarisatie [RAVON, 2001) zijn de volgende amfibieën 
vastgesteld (zie figuur 5.8): Gewone Pad (sloot 2), Bruine Kikker (sloot 2), 
Groene Kikker (sloot 1,3,4,6,7 en 11) en Meerkikker (sloot 9). De amfibieën 
zijn aangetroffen in het weilandgebied ten zuidoosten van de Oude Belt, in de 
wielen langs de Westdijk en rondom de sloot ten noordoosten van de Oude 
Belt en Biezenveld. Alle soorten amfibieën zijn beschermd in het kader van de 
Flora- en Faunawet. 
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Figuur 5.S Locatie beschermde amfibkén (Flora- en Faunawei) 

Insecten en vissen 
Tijdens de veldinventarisatie van RAVON [RAVON, 2001] zijn ook diverse 
libellensoorten en vissen aangetroffen (zie bovenstaande figuur). Dit betref
fen: Watcrjuffer (sloot 1,2,4.5,7,8 en 12) Lantaamtje (sloot 4,7 en 8). Grote 
Roodoogjuffer (sloot 2.3 en 12), Gewone Oeverlibel (sloot 11). Keizerlibel 
(sloot 2 en 3). Viervlerk (sloot 2 en 3), Bruine Glazenmaker (sloot 2 en 8), 
Vroege Glazenmaker (sloot 9 en 10), Karper (sloot 7), Snoekbaar (sloot 9), 
Baars (sloot 2,7 en 12)en Rietvoora (sloot 2en 7), De insecten en vissen zijn 
aangetroffen in het weilandgebied ten zuidoosten van de Oude Belt, in de 
wielen langs de Westdijk en in/rondom de sloot ten noordoosten van de Oude 
Belt en Biezenveld. 

De aangetroffen libellensoort 'Vroege glazenmaker' komt voor op de Rode 
Lijst van libellen. De Vroege glazeiunaker wordt aangetroffen in de wielen 
langs de dijk (buiten het plangebied). 

5.5,2 Autonome ontwikkeling 
Het Naarderbos zal in de autonome ontwikkeling niet veel veranderen. Het 
extensieve recreatieve gebruik komt in principe de ontwikkeling van natuiu--
waarden ten goede. Echter achterstallig onderhoud (dichtgroeiende sloten, 
"overkokende" en doorgeschoten beplanting) zal op den duur leiden tot een 
meer eenvormige begroeiing. De ontwikkehng van een meer eenvormige be
groeiing zal op den duur leiden tot minder variatie in biotooptypen met als 
gevolg een afname van de soortenrijkdom. De afwerking van de stortplaatsen 
Hollandse Brug en de Oude Belt. conform het inrichtingsplan [Grontmij, 
1993|, biedt daarentegen goede mogelijkheden voor ontwikkeling van na
tuurwaarden. In het plan zijn onder andere opgenomen: stniweelbcplanting 
(aangeplant en spontane ontwikkeling), grasland/ruigte, rietvegetatie en wa
ter. 
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5.6 Verkeer 

5.6.1 Huidige situatie 

Door het Naarderbos loopt de IJsselmeerweg, dit is een relatief drukke weg 
tussen Naarden en Muiderberg. De IJsselmeerweg wordt met name in de spits 
veel gebruikt door sluipverkeer, dit blijkt onder andere uit het in 1999 uitge
voerde verkeersonderzoek [DUFEC. 1999] voor de gemeente Naarden. Het 
grootste deel betreft doorgaand verkeer en verkeer met de bestemmmg Mui-
derberg/Naarden. Uit recente tellingen [DHV, 2001] blijkt dat op een gemid
delde werkdag 5.977 motorvoertuigen gebruik maken van de IJsselmeerweg 
door het Naarderbos. Hiervan gingen er 2500 richting Naarden en 3477 rich
ting Muiderberg. In de onderstaande tabel zijn meetgegevens weergegeven. 

TabelS.6 Mechanische tellingen (14 november tot 4 december 200 7} 

richting licht 

<3,5 

middel 

3,5 - 7,0 

zwaar 

>7,0 

totaal drukste werk

dag 

zaterdag 

Naarden 

Muiderberg 

2405 

3370 

78 

90 

17 

17 

2500 
3477 

15-nov: 2698 

15-nov:4023 

l7-r>ov:1695 

17-nov:l529 

De bezoekers van het Naarderbos vormen slechts een klein percentage van de 
verkeersintensiteiten op de IJsselmeerweg, cijfers hieromtrent zijn niet be
schikbaar. Het merendeel van de bezoekers van het Naarderbos, waarschijn
lijk circa 100 per dag, komt voor de mannenontmoelingsplaals. 

5.6,2 Autonome ontwikkeling 

In het programma van eisen van de gemeente Naarden [Grontmij. 1998] is de 
afsluiting van de IJsselmeerweg opgenomen. Het gaat hierbij om een afslui
ting, onder voorbehoud dat openbaar vervoer en hulpdiensten kunnen passe
ren. De IJsselmeerweg wordt afgesloten door middel van een "knip". Ver
moedelijk wordt medio 2002 een verkeersbesluit genomen over de afsluiting 
van de IJsselmeerweg. Door de "knip" wordt het doorgaande verkeer geredu
ceerd tot hooguit enkele tientallen motorvoertuigen (bussen/hulpdiensten) per 
dag. Het verkeer met de bestemming Naarderbos (met name mannen) zal 
waarschijnlijk min of meer gelijk blijven. 

5.7 Geluid 

5.7.1 Huidige situatie 

Het plangebied hgt ingeklemd tussen de snelwegen Al en A6, de grootste 
geluidsbronnen in het studiegebied. In figuur 5.9 [V»feW. 2001], zijn de ge-
iuidscontouren van het wegverkeerslawaai (situatie 1995) weergegeven. Uit de 
figuur blijkt dat aan de noordwestzijde van het plangebied (ter plaatse van het 
golfoefenterrein en de stortplaats Hollandse Brug) het geluidsniveau tussen de 
60 en 65 dB(A) ligt. In de rest van het plangebied ligt het geluidsniveau tussen 
de50en60dß(A). 

5.7.2 Autonome ontwikkeling 

Uit de Trajectnota CRAAG [V&W, 2001] blijkt dat ondanks de doelstellin
gen van het Rijk en P*rovincie (stabilisatie, dan wel afname wegverkeersla
waai) het wegverkeerslawaai toeneemt. 
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Uit figuur 5.10 (V&W. 2001] blijkt dat aan de noord westzijde van het plange
bied (ter plaatse van het golfoefenterrein en de stortplaats Hollandse Brug) 
het gebied met een geluidsniveau van 60 ä 65 dB(A) iets toeneemt. In de rest 
van het plangebied neemt het geluidsniveau toe tot 55 ä 60 dB{A). 
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Figuur 5.̂  aMOJitu uïcn hiijiiig;c>iiu.aut i ' ''''••-• i >^>ü''i"i^écTsP 
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5.8 Lucht 
5.8.1 Huidige situatie 
De lucht in het plangebied wordt met name beïnvloed door de emissies van 
het wegverkeer op rijkswegen Al en A6. De belangrijkste emissie van het 
wegverkeer zijn: koolstofmonoxide (CO), stikstofoxiden (NO,), koolwater
stoffen (HC) en roetdeeltjes. Stikstofoxiden (NO,) kan aanleiding geven tot 
directe effecten op de volksgezondheid. De NO, concentratie in het plange
bied ligt lager dan de norm (40 jig NOj/m'), er zijn dan ook geen belemmerin
gen voor recreëren en wonen in het plangebied. 

5.8.2 Autonome ontwikkeling 
Uit de Trajectnota CRAAG [V&W. 2001] blijkt dat in de autonome ontwik
keling (2010) het NO, gehalte in het plangebied rond de 25 \ig/m^ ligt. Dit is 
ruim onder de norm (40 (ig NO,/m^), er zijn dan ook geen belemmeringen te 
verwachten voor recreëren en wonen in het plangebied. 

4^ Grontmij 13/99029348/RJ, revisie Cl 
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6 Effectbeschrijving varianten en ont
wikkeling voorkeursaiternatief 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de effecten beschreven van de in paragraaf 4.4 be
schreven varianten. Het gaat hierbij om varianten ten aanzien van; 
• de ecologische verbindingszone; 
• de waterhuishouding; 
• de fietspaden; 
• de buitenplaatsen. 

De effecten van varianten zijn in de onderstaande ingreep - effect matrix 
weergegeven. De effecten van de varianten worden in de onderstaande para
grafen nader beschreven. 

Tabel 6.7 ingreep - effect matrix varianten 

Ingreep Effea 

ecologische verbindingszone 

- ligging ecologische verbindingszone 
- verwijderen begroeiing 
• grondverzet 

- aanbrengen begroeiing 

waterhuishouding 
- vergroten natte duikers in dam 

- aanbrengen natte duiker onder IJssel-
m eerweg 

- verlagen waterpeil 

- ophogen maaiveld 

functioneren ecologische verbindingszone 

verandering biotoop 

afvoer grond, hergebruik in terrein 

verandering biotoop 

verbeteringdoorstroming/waterkwaliteit 

peilftuctuatie in vijver 

vergroting berging 

verandering vegetatie 

verandering samenstelling, invloed op grondbalans 

landschappelijk/cultuurhistorische effect 

fietspad 

- verwijderen fietsroute 

buitenplaatsen 

- aanleg buitenplaatsen 

vergroten sociale veiligheid 

vermindering verstoring ecol. verbindingszone 

invloed op landschap 

Invloed natuur (ruimte/verstor Ing) 

vergroting sociale veiligheid 

over stromingsrisico 

invloed op bodem 

beter onderhoud (a.g.v. exclusievere inrichting) 
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&2 Ecologische verbindingszone 

Ligging ecologische verbindingszone 
Een natte verbindingszone met een gevarieerde vegetatie biedt een geschikt 
leefgebied (voedsel-, rust- en voortplantingsgebied) voor diverse soorten die
ren. Voor een goede ontwikkeling van de natte ecologische verbindingszone is 
de koppeling "water en licht" essentieel. Bij de baai- en vijvervariant ligt de 
verbindingszone geheet in het licht en langs het water, dit in tegenstelling tot 
de basisvariant waar een gedeelte van de verbindingszone naast/onder de be
planting (tussen de A6 en het golf oefengebied) ligt. Daarnaast treedt bij de 
basisvariant relatief meer verstoring op door het wegverkeerslawaai van de 
A6. 

Bij de vijvervariant worden beide zijden van de vijver ingericht als ecologische 
verbindingszone. hierdoor ontstaat (ten opzichte van de basis- en baaivariant) 
een groter leefgebied voor planten en dieren. Bij alle varianten kan enige ver
storing (als gevolg van beweging en geluid) optreden door golfers en door het 
fietspad dat centraal door de 18-holes golfbaan loopt. De verstoring zal ech
ter minimaal zijn doordat dieren met name in de schemering ( s morgens 
vroeg en 's avonds laat) actief zijn. Eventuele verstoring overdag (met name 
op mooie dagen) zal beperkt zijn doordat dieren voldoende beschutting kun
nen vinden in de begroeiing van de ecologische verbindingszone. Bij de vijver-
variant is het gedeelte van de verbindingszone dal aan het fietspad grenst cir
ca twee keer zo lang als bij de basis- en baaivariant. Echter bij de vijvervariant 
hebben dieren ook de mogelijkheid om zich langs de noordwestzijde van de 
vijver te verplaatsen. 

In het plangebied komen een aantal vleermuizen voor die in het kader van de 
Habitatrichllijn zijn beschermd, dit betreffen; de Dwergvleermuis, de Ruige 
Dwergvleermuis, de Laatvlieger en de Meervleermuis. Deze soorten foerage-
ren met name langs lijnvormige landschapselementen (dijken, beplanting-
structuren) en op/langs open water. De combinatie van open water (Baai, 
centrale vijver) en een natuurzone (waar relatief veel insecten voorkomen) 
biedt dan ook een geschikt foerageergebied voor vleermuizen. De baai- en 
vijvervariant, waar de ecologische verbindingszone langs open water ligt, zijn 
het gunstigst voor vleermuizen. 

Verwijderen begroeiing 
Om de ecologische verbindingszone te realiseren moet grondwerk worden 
uitgevoerd, de aanwezige beplanting zal dan moeten worden verwijderd. 
Daarnaast zal lokaal wat extra beplanting verwijderd moeten worden om te 
zorgen voor voldoende licht. Bij de basisvariant (waar de ecologische verbin
dingszone aan noordwestzijde van het golfoefengebied ligt) wordt, ter realisa
tie van de ecologische verbindingszone, over een lengte van circa 500 meter de 
beplanting (struweel/bomen) gekapt. Bij de baaivariant wordt ter plaatse van 
de Oude Belt en het Biezenveld plaatselijk wat beplanting (bomen/struweel) 
verwijderd om te zorgen voor voldoende licht. Bij de vijvervariant hoeft na
genoeg geen beplanting te worden gekapt. 

In de sloten van het weilandgebied komen twee plantensoorten voor die in het 
kader van de Flora- en Faunawet zijn beschermd, dit betreffen de Zwane
bloem en de Rietorchis (zie figuur 5.7). Bij de basis- en baaivariant zal een 
gedeelte van deze vegetatie worden verwijderd. Zowel de Zwanebloem als de 
Rielorchis zijn goed verplantbaar. Na uitvoering van het grondwerk wordt er 
na gestreefd om zoveel mogelijk terug te planten. 

^ Grontmij l3/99029348/RJ,revisieCl 
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Grondverzet 
Bij alle varianten zal over een breedte van circa 20 meter de oever worden 
aangepast. Zowel het talud boven water als hel talud onder water zal worden 
uitgevlakt. Bij het uitvlakken van het talud boven water zal grond vrijkomen 
(circa 7,5 mVm'), deze grond zal gedeeltelijk worden gebruikt voor het uit
vlakken van het talud onder water. De vrijkomende grond zal in het plange
bied worden verwerkt. Eventuele effecten op de kwaliteit van de bodem wor
den niet verwacht. 

Aanbrengen begroeiing 
Bij alle varianten zal. om de begroeiing op gang te brengen, plaatselijk be
planting worden aangebracht. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik ge
maakt van aanwezige beplanting. De in het kader van de Flora- en Faunawet 
beschermde Zwanebloem en Rietorchis worden zoveel mogelijk binnen het 
gebied herplant, met name in de ecologische verbindingszone. 

Tabel 6.2 Ingreep - effect matrix varianten 

Basisvariant Baaivariant Vijvervariant 

ligging ecol. verbindingszone 0/+ + ++ 
verwijderen begroeiing - OA 0 
grondverzet 0 0 0 
aanbrengen begroeiing + + + 

6.3 Waterhuishouding 

Vergroten natte duikers in dam 
Vervanging van de bestaande (kleine) natte duiker in de dam door meerdere 
grote natte duikers heeft tot gevolg dat de doorstroming, en daarmee de wa
terkwaliteit, verbetert. Daarnaast zal het waterpeil in de Baai de peilschom-
melingen van het Gooimeer meer gaan volgen. In alle varianten wordt de 
bestaande (kleine) natte duiker vervangen door meerder grote natte duikers, 
de varianten zijn niet onderscheidend. 

Aanbrengen natte duiker onder IJsselmeerweg 
In variant 2 (verbinden vijver met Gooimeer en verlaging peil weilandgebied) 
wordt een natte duiker met looprichels voor dieren onder de IJsselmeerweg 
aangebracht. De duiker verbindt de Baai met de vijver. De vijver wordt op 
deze wijze verbonden met het Gooimeer, waardoor een beter doorstroming 
ontstaat en het meewerkt in de berging. 

De IJsselmeerweg vormt, aan de zuidwestzijde van de Baai, de grens met het 
peilgebied van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (zie figuur 
5.2). De aan te brengen natte duiker (met looprichels) zal dan ook afsluitbaar 
moeten zijn. 

In variant I wordt de Baai niet verbonden met de vijver, de berging wordt hier 
niet vergroot. Omdat in deze variant geen natte duiker onder de IJsselmeer
weg wordt aangelegd wordt in plaats van looprichels een droge faunatunnel 
aangelegd. 

^ Grontmij 13/99029348/RJ, revisie C1 

blad 83 van 116 



Verlagen waterpeil 
Verandering vegetatie 
Verlaging van het waterpeil met circa 0.25 m heeft tol gevolg dat een gedeelte 
van de natte vegetatie (water en moerasplanten) langs de oevers plaats zal 
maken voor meer droogteminnende soorten. Een klein gedeelte van de natte 
soorten, met name de wat lager staande moerasplanten. zal zich aanpassen 
aan het gewijzigde waterpeil. Na verlaging van het waterpeil worden de oevers 
natuurvriendelijk ingericht. Bij de herinrichting, wordt waardevolle beplan
ting zoveel mogelijk gehandhaafd. Als handhavmg niet mogelijk, worden 
deze soorten na inrichting zoveel mogelijk binnen hel plangebied herplant. 
Dit geldt met name voor de soorten die in het kader van de Flora- en Fauna
wet zijn beschermd (Zwanebloem en Rietorchis). Voor amtibieën, vissen en 
insecten worden geen effecten verwacht. 

Verandering van de vegetatie heeft geen negatieve effecten voor de vleermui
zen die in het kader van de Habitatrichtlijn worden beschermd. Ontwikkeling 
van een natte ecologische verbindingszone langs het water zal leiden leidt tot 
een geschikt foerageergebied voor vleermuizen (zie paragraaf 6.2). 

Ophog«! maaiveld 
Berging 
In beide varianten worden de te dempen watergangen in hel weilandgebied 
geheel gecompenseerd door nieuw te graven watergangen. Er treedt dus geen 
vermindering op van de bergingscapaciteit*. De varianten zijn niet onder
scheidend. 

Bodem 
Bij de ophoging van het weilandgebied wordt gebruik gemaakt van grond dat 
elders binnen het plangebied vrijkomt (bijvoorbeeld uit te graven waterpartij
en). Er wordt gewerkt met schone grond, effecten op de kwaliteit van de on
dergrond worden dan ook niet verwacht. Wel zal, als gevolg van de ophoging, 
een beperkte zetting van de ondergrond optreden. 

Landschap/cuhuurhisiorie 
De ophoging van het weilandgebied heeft, gezien de beperkte ophoging (vari
ant 1: plaatseüjk 0,85 meter, variant II: plaatselijk 0.6 meter), nauwelijks ef
fect op het landschap. In variant I waar een groter ophoging plaats vindt zal 
het is het landschappelijk effect iets groter zijn. Wat betreft cultuurhistorie 
worden geen effecten verwacht aangezien geen cultuurhistorische waarden 
aanwezig zijn (zie paragraaf 5.4.1). 

Tabel 6.3 Overzicht effecten varianten waterpeil 

Variant I Variant II  

vergroten natte duikers in dam 

aanbrengen natte duiker onder 

IJ s sei meerweg 

verlagen waterpeil 

ophogen maaiveld 

+ + 
0 + 

0 0/-
0 0 

* Met bergingscapacileit wordt bedoeld: het volume water dat geborgen kan worden 
lussen het streefpeil en het aanvaardbaar hoogste f)eil. 
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6.4 Fietspad 
Sociale veiligheid 
Het fietspad door de 18-holes golfbaan is sociaal onveiliger dan de route langs 
de IJsselmeerweg. Dit geldt met name op momenten als de golfbaan gesloten 
(als het donker is) is en er geen mensen op de golfbaan aanwezig zijn. Langs 
de IJsselmeerweg zijn over het algemeen meer mensen aanwezig (automobilis
ten, op het strand/boulevard en de bewoners van de buitenplaatsen) wal de 
sociale veiligheid ten goede komt. 

Verstoring ecologische verbindingszone 
Als gevolg van het fietspad door de I8-holes golfbaan zou enige verstoring 
(als gevolg van beweging en geluid) kunnen optreden bij de naastgelegen 
ecologische verbindingszone. De verstoring zal echter minimaal zijn doordat 
dieren (waaronder de in het kader van de Habitatrichtlijn beschermde vleer
muizen) met name m de schemering ( s morgens vroeg en 's avonds laat) actief 
zijn. recreanten en golfers zullen dan niet/nauwelijks aanwezig zijn. Eventuele 
verstoring overdag (met name op mooie dagen) zal beperkt zijn doordat die
ren voldoende beschutting kunnen vinden in de begroeiing van de ecologische 
verbindingszone- Bij het fietspad parallel aan de IJsselmeerweg speelt dit niet. 

TabelóA Overzicht effecten varianten fietspad 

Variant met twee fietspaden Variant met een fietspad 
{door 1 S-holes golfbaan en (langs IJsselmeerweg) 
langs IJsselmeerweg)  

sociale veiligheid - O 
natuur O/- O 

6.S Buitenplaatsen 

Landschap 
In de plusvariant worden aan de zuidwestzijde van IJsselmeerweg drie bui
tenplaatsen aangelegd. De gebouwen, die bescheiden van omvang zijn, zijn 
ongeveer 10 m hoog en komen daardoor niet boven het bestaande groen uit. 
Door de relatief grote afstand tot het strand en de begroeiing ter weerszijden 
van de IJsselmeerweg zijn de buitenplaatsen vanaf het strand (en het Gooi
meer) niet of nauwelijks zichtbaar (zie figuur 6.1: plusvariant). Door een ar
chitectonisch doordachte vormgeving worden de buitenplaatsen ingepast in 
de het golfpark. Om deze inpassing mogelijk te maken en een eenduidig beeld 
te garanderen krijgen de buitenplaatsen geen eigen tuin. De buitenplaatsen 
worden omringd door een gazon dat door middel van een natuurlijke afschei
ding (beplanting, water) overgaat in de I8-holes golfbaan. 

In de da gkam peer terrein variant worden de buitenplaatsen in de uiterste oost
punt van het plangebied (grenzend aan het Gooimeer) aangelegd. Ook hier 
worden de buitenplaatsen circa 10 m hoog en worden ze ingepast in het dag-
kampeerterrein (geen eigen tuin). Doordat de buitenplaatsen dichter bij het 
Gooimeer staan en er minder beplanting aanwezig is, zullen de buitenplaatsen 
vanaf het Gooimeer beter zichtbaar zijn. Dit is als negatief gewaardeerd. 
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Natuur 
Realisatie van de Buitenplaatsen gaat in zowel de plusvariant als de dagkam-
peerterreinvariant ten koste van ruimte die in de basisvariant een meer na
tuurlijke invulling kan krijgen. In de basisvariant kan als afscheiding tussen 
de golfbaan en de strandvoorzieningen wat dichtere begroeiing tot ontwikke
ling komen, wat tevens dienst kan doen als vervangende biotoop voor de 
strook waar het strand komt. De dagkampeerterrein variant (waar de buiten
plaatsen grenzen aan het Gooimeer) zorgt in de winter voor enige verstoring 
bij op het Gooimeer overwinterende vogels. Hier staat tegenover, dat deze 
variant minder verstoring geeft aan de natuur rond de IJsselmeerweg dan de 
plusvariant. 

Sociale veiligheid 
Door de permanente bewoning in de plusvariant en de dagkampeerterreinva-
riant zullen ook op momenten dat niet gegolfd wordt (als het donker is) men
sen in het gebied aanwezig zijn. De bewoners van het gebied zorgen impliciet 
voor een soort van sociale controle. Eventuele vormen van oneigenhjk ge
bruik (hangplekken, vandalisme etc.) worden hierdoor voorkomen. De soci
ale controle gaat met name op voor de pltisvariant waar de buitenplaatsen 
centraal in het gebied worden aangelegd. 

In de basisvariant, waar geen buitenplaatsen en dus geen sociale controle 
plaats vindt, is de mogelijkheid van oneigenlijk gebruik aanwezig. 

Overstromingsrisico 
Vanuit het oogpunt van overstromingsrisico staan de buitenplaatsen in de 
plusvariant {ten zuiden van de IJsselmeerweg , achter de secundaire waterke
ring) beter dan in de dagkampeerterrein variant (ten noorden van de IJssel
meerweg). De kans op overstroming is het kleinst bij de plusvariant. 

Bodem 
Bij de bouw van de buitenplaatsen (plusvariant en dagkampeerterrein variant) 
wordt de eventueel vrijkomende grond in het plangebied verwerkt. Eventuele 
effecten op de kwaliteit van de bodem worden niet verwacht. 

Exclusievere inrichting 
De opbrengst van de buitenplaatsen (plusvariant en dagkampeerterrein vari
ant) wordt gebruikt om het plangebied fraaier en hoogwaardiger in te richten 
en achterstalhg onderhoud (aan wegen, wandel- en fietspaden en groen) snel
ler weg te werken. De plusvariant krijgt hierdoor een exclusieve en hoog
waardige inrichting. 
De basisvariant wordt soberder ingericht en heeft minder voorzieningen. Zo 
worden onder andere het strand en de boulevard sober uitgevoerd en wordt 
de bestaande infrastructuur niet gereconstrueerd. 

Tabel 6.5 Overzicht effecten varianten buitenplaatsen  

Basisvariam Plusvariant Dagkampeenerreinvariant 

Landschap 0 0 -
Natuur + 0 0 
Sociale veiligheid 0 + 0/+ 
Ovef Strom ings ri s i c o 0 0/- -

Bodem 0 0 0 

exdusJvJteJt inrich- 0 + + 
tinq 
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6.6 Ontwikkeling voorkeursalternatief 
Het voorkeursalternatief (zie figuur 6,2) is opgebouwd uil: 
• ligging ecologische verbindingszone langs vijver (vijvervariant); 
• verbinden vijver met Gooimeer en verlagen waterpeil weilandgebied (va

riant II); 
• variant met twee fietspaden (door 18-hoIes golfbaan en langs Usselmeer-

weg); 
• realisatie buitenplaatsen ten zuiden van de IJsselmeerweg (plusvariant). 

Naast het recreatieve aspect van het plangebied (golven, wandelen, horeca 
etc.) zijn er twee aspecten die een belangrijke rol spelen: ecologie en water. 
Het aspect ecologie vertaalt zich in de realisatie van de ecologische verbin
dingszone en in de ecologisch inrichting van het plangebied. In het voorkeur
salternatief wordt de ecologische verbindingszone langs beide zijden van de 
vijver aan te leggen, hierdoor ontstaat een groter leefgebied voor planten en 
dieren. Bij het aspect water speelt de waterberging een belangrijke rol. Door 
de vijver te verbinden met het Gooimeer wordt de waterberging binnen het 
plangebied vergroot. 

Om fietsers naast de route langs de IJsselmeerweg een alternatief te bieden 
wordt de route door de 18-holes golfbaan gehandhaafd. Deze kortere route 
biedt een mooi uitzicht op het golf gebied, de natuur en de historische West-
dijk. In het voorkeursaltematief worden langs de zuidwestzijde van de IJs
selmeerweg ook buitenplaatsen aangelegd. Met de opbrengst hiervan wordt 
het gebied fraaier en hoogwaardiger ingericht en achterstallig onderhoud 
sneller weggewerkt. 
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Figuur 6.2| 
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