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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

AI meer dan 40 jaar wordt gesproken over de omlegging van de N201 tussen
de A4 in de gemeente Haarlemmermeer en de A2 bij Vinkeveen. De huidige
weg doorsnijdt de woonkernen van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek en is
één van de drukste provinciale wegen van Nederland. Inmiddels is door de
betrokken overheden een Regioakkoord vastgesteld waarin afspraken zijn
gemaakt over de uitwerking en de realisatie van het project.

In november 2002 heeft de Stuurgroep N201 het "Regioakkoord N201+"
over het Masterplan N201 vastgesteld. Onderdelen van het project N201 +

zijn onder meer de omlegging van de N201 ter hoogte van Aalsmeer en Uithoorn, de passage van het Amstel-Drechtkanaal (ook wel de Amstel genoemd) en de aansluiting van de omlegging op de bestaande N201 in de provincie Utrecht, middels een nieuw
aan te leggen wegtracé in de gemeente De
Ronde Venen (DRV).

In 1993 is reeds door provincie Utrecht en provincie Noord-Holland gezamenlijk een m.e.r.-procedurel gestart voor de omleiding Uithoorn, Het betrof
toen het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor een langgerekt
alternatief dat ten oosten van Mijdrecht terug zou worden geleid op de N20 1
(zie figuur 1.1). Dit MER is uitgebracht in april 1996 en wordt in onderhavig
MER in het vervolg aangeduid als MER-N201-Uithoorn 1996. De m.e.r.procedure voor het MER-N201-Uithoorn 1996 is in het

jaar 2002 afgerond

met een positief toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie-m.e.r.).

Omdat echter de financiële middelen voor de uitvoering van het oorspronkelijke Masterplan N201 niet toereikend zijn, is een aantal versoberingmaatregelen voorgesteld. Eén van deze versoberingmaatregelen is een nieuw tracé
voor de omlegging Uithoorn-Oost. Dit tracé buigt ná de passage van de Amstel (vanuit het westen) direct in zuidwestelijke richting af en wordt bij Amstelhoek op de bestaande N201 aangesloten. In hoofdstuk 3 wordt dit nader
uiteengezet.
Dit nieuwe tracé voor de omlegging Uithoorn-Oost is een onderdeel van het
gehele project N201+. Omdat de omlegging aan de oostzijde van de Amstel
ook bestempeld is als autoweg' is de aanleg van deze weg m.e.r.-plichtig (conform het besluit m.e.r). In het hiervoor aangeduide "Regioakkoord N201+" is
afgesproken dat voor dit nieuwe tracé een MER moet worden opgesteld, omdat in het MER N201 Uithoorn 1996 dit nieuwe tracé niet is behandeld.
i Indien m.e.r. met kleine letters aangegeven is wordt de procedure bedoeld. Indien

MER met hoofdletters aangegeven is, wordt het milieueffectrapport bedoeld.
~ Volgens het besluit m,e.r. i 994 is de omlegging Uithoorn-Oost bestempeld als auto-

weg. Conform de definitie van de wegenverkeerswet is de N201 echter geen autoweg.
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In het besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht d.d. 19 november 2002 is formeel besloten om VOOr het nieuwe tracé een m.e,r.-procedure te

doorlopen,

In het onderhavige MER gaat het derhalve om alternatieven voor dit nieuwe
tracé van de N2G 1 ten zuidoosten van de Amstel, vanaf de Amstelpassage tot

aan de huidige N201 in de provincie Utrecht.
Door Provinciale Staten van Noord-Holland is inmiddels besluitvorming

geweest met betrekking tot de omlegging van de N201 om Aalsmeer en Uithoorn tót aan de Amstelpassage.
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Figuur 1.1

Langgerekt alternatie

I N2G1 om Uithoorn

1.2 M.e.r.-procedure
1,2.' M.e,r,-procedure en bestemmingsplan

Zoals hiervoor aangegeven is de voorgenomen aanleg van een nieuwe weg om
Uithoorn-Oost een me.r.-plichtige activiteit. Het m.e.r.-plichtige besluit is het
vaststellen van een bestemmingsplan, dat door gemeente De Ronde Venen zal

worden vervaardigd. Het doel van de m.e.r,-procedure is het verkrijgen van
inzicht in de relevante milieueffecten die het gevolg zijn van het realiseren van
de omlegging om Uithoorn-Oost. De milieueffecten krijgen daarmee een volwaardige rol in de besluitvorming over het vaststellen van het bestemmings-
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plan. Mede op basis van dit MER zal een keuze worden gemaakt voor het
definitieve wegtracé.
Initiatiefnemer voor het MER is de provincie Utrecht. Bevoegd gezag is de
gemeente De Ronde Venen.

1.2.2 Startnotitie
De m.e.r.-procedure is van start gegaan met de kennisgeving van de startnotitie, De startnotitie geeft inzicht in de aard, omvang en de locatie van de voorgenomen activiteit. De startnotitie heeft ter inzage gelegen van 3 november
2003 tot en met I december 2003, In deze periode was inspraak mogelijk. In
de diverse inspraakreacties hebben de insprekers aangegeven welke onder-

werpen er naar hun mening in het MER aan de orde moeten komen. Daarnaast is advies gevraagd aan de wettelijk adviseurs.
l,2.3 Richtlijnen en milieueffectrapport

De onafhankelijke Commssie voor de milieueffectrapportage (Cie-m,e.r.)

heeft op basis van de startnotitie, de inspraakreacties en het advies van de
wettelijke adviseurs advies uitgebracht over de richtlijnen voor het milieueffectrapport. Vervolgens heeft gemeente De Ronde Venen als bevoegd gezag
de richtlijnen vastgesteld'. Het doel van deze richtlijnen is om aan te geven
welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen.
Deze richtlijnen staan niet op zichzelf, maar vormen een aanvulling op datgene wat de startnotitie al heeft aangegeven over de inhoud van het MER.
1,2.4 Terinzagelegging MER en het ontwerp- bestemmingsplan

Het MER gaat samen met het ontwerp bestemmingsplan in procedure en ligt
dan gedurende vier weken na publicatie ter inzage. Tijdens de terinzagelegging is inspraak mogelijk. Na de inspraakperiode wordt het MER getoetst
door de Cie-m.e.r. en wordt ook de wettelijke adviseurs gelegenheid geboden
om advies uit te brengen. Hierbij worden de inspraakreacties op het MER en
het Ontwerp bestemmingsplan betrokken.
Vervolgens neemt het bevoegd gezag een besluit inzake het ontwerp bestemmingsplan. In het besluit motiveert het bevoegd gezag op welke wijze rekening is gehouden met de uitkomsten van het MER en het toetsingsadvies van
de Cie-m.e.r. alsmede met het advies van de wettelijke adviseurs en de inspraakreacties.
1.3 Gewijzigde uitgangspunten MER ten opzichte van startnotitie

Amstelpassage
Bij de omlegging Uithoorn-Oost moet de Amstel gekruist worden. Het nieuwe tracé van de N201 kan de Amstel op verschilende manieren kruisen. Dit
kan met een brug, vast of
beweegbaar, of een aquaduct. In het kader van het
MER-N201-Uithoorn 1996 zijn in diverse rapportages de verschillende mogelijkheden voor de kruising van de omlegging met de Amstel uitgebreid onderzocht. In de startnotitie is aangegeven dat de besluitvorming over de Amstelpassage door middel van een brug of aquaduct vóór het opstellen van het

3 Gemeente De Ronde Venen; Definitieve richtlijnen voor het milieueffectrapport

"Omlegging N201 Utrecht, passage Amstelhoek"; Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling
en Beheer. Bureau Ruimtelijke Ontwikkeling Volkshuisvesting en Milieu. 2004.
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onderhavige MER zou zijn afgerond, De uitkomst van de besluitvonnng zou
dan uitgangspunt zijn voor dit MER.

De definitieve besluitvorming over de Amstelpassage moet echter nog plaatsvinden. Ten behoeve hiervan zijn, op verzoek van gemeente De Ronde Venen,
de effecten van de kruising van het nieuwe tracé met de Aistel (brug of
aquaduct) in het Bijlagendocument behorend bij dit MER, opnieuw aangehaald (zie bijlage i i in dit document). Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de
Amstelpassage geen onderdeel is van dit MER. Dit MER heeft uitsluitend
betrekking op het nieuwe tracé van de N201, vanaf de Aistelpassage tot aan

de huidige N201 in de provincie Utrecht.
Autonome ontwikkelig
Conform de richtlijnen worden de alternatieven (inclusief

het nulalternatief,

zie paragraaf 3.2) onderzocht ten opzichte van de autonome ontwikkeling tot
2015, met uitzondering van het aspect luchtkwaliteit. Dit is afwijkend van
hetgeen in de startnotitie is aangegeven. Daarin is aangegeven dat voor de
autonome ontwikkeling zou worden uitgegaan van het planjaar 2010, Voor
de luchtkwaliteit wordt wel uitgegaan van 2010, omdat voor de periode vanaf
20 I 0 (nog) geen normen zijn vastgelegd.

Extra alternatief
In de startnotitie is aangegeven dat er naast het nulalternatief en het meest
milieuvriendelijk alternatief (MMA), in het MER twee andere alternatieven
worden onderzocht. Na afronding van de startnotitiefase is echter besloten
nog een derde alternatief in het MER te onderzoeken. In paragraaf 3.2 wordt
dit nader uiteengezet.
1.4 Plan- en studiegebied

Het plangebied waarin het tracé van de wegomlegging N201 is geprojecteerd
ligt in het westelijke deel van de Polder de Eerste Bedijking der Mijdrechtse
Droogmakerij. In figuur 1.2 is het plangebied aangegeven.
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Het studiegebied wordt begrensd door:
. de Amstel, ook wel Amstel-Drechtkanaal genoemd;

. de Middenweg (provincie Utrecht);
. de zuidelijke berm van de huidige N20l;

. de Veldweg,

Het studiegebied is het gebied waarin effecten als gevolg van de aanleg en het
gebruik van de weg kunnen optreden, De omvang van het studiegebied kan
per milieuaspect verschilen, afhankelijk van de reikwijdte van de effecten.
Het studiegebied en het plangebied hoeven derhalve niet met elkaar overeen
te komen.
1.5 Leeswijzer

Opgemerkt wordt dat de eerdere m.e.r.-procedures, die hebben plaatsgevonden in het kader van de omlegging van de N20l, al voor veel informatie hebben gezorgd. Om deze reden is in dit MER niet alle informatie opnieuw verzameld, maar is nagegaan welke informatie al aanwezig is, welke informatie
(gebiedssituatie en beleid) eventueel geactualiseerd dient te worden, en welke
aanvullende informatie nog nodig is. Vervolgens is de relevante informatie uit
het MER - N20 1- Uithoorn i 996 in samengevatte vorm in dit MER opgeno-

men, eventueel aangevuld met nieuwe informatie.

In hoofdstuk 2 wordt in het kort nader ingegaan op de achtergronden en de
probleem- en doelstellng van het project N201, In hoofdstuk 3 worden de
voorgenomen activiteit en de alternatieven beschreven. In hoofdstuk 4 wordt
een analyse van de omgeving van het plangebied gegeven (huidige situatie en
autonome ontwikkeling), Hoofdstuk 5 behandelt de effecten van de alternatieven op het aspect verkeer en vervoer alsmede op de milieuaspecten, In
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hoofdstuk 6 is een effectvergelijking opgenomen en wordt het MMA beschreven. In hoofdstuk 7 worden de leemten in kennis aangegeven.

Relevante achtergrondinformatie van de diverse aspecten die in dit MER zijn
onderzocht, is opgenomen in een apart document: Milieueffectrapportage
N201 Utrecht, Passage Amstelhoek; Bijlagendocument bij het MER voor de
omlegging Uithoorn-Oost van de N201; Grontmij Nederland bv, februari
2005.

Een samenvatting van dit MER is eveneens opgenomen in een apart document: Milieueffectrapportage N20l Utrecht, Passage Amstelhoek; Samenvatting bij het MER voor de omlegging Uithoorn-Oost van de N201; Grontmij
Nederland bv, februari 2005.
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2 Achtergronden, probleem en doel

2.1 Algemeen
De richtlijnen geven aan dat nut en noodzaak van de oi1Ùegging van de N201
al in voldoende mate zijn beschreven in de vorige MER
'en. Hiervoor wordt
onder meer verwezen naar het MER-N201-Uithoorn 1996. In dit hoofdstuk
wordt volstaan met een korte beschrijving van de achtergronden, probleem en
doel van de voorgenomen activiteit.

2.2 Achtergronden project

De provinciale weg N201 loopt van Haarlem/Heemstede via Hoofddorp,

Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht naar Hilversum. De N201 is een westoostverbinding die een aantal belangrijke centra van wonen en werken zowel
met elkaar als met het hoofdwegennet (A2 en A4) verbindt. Naast deze nationale functie heeft de N20 i ook een internationale functie vanwege de aanwezigheid van Schiphol en de Bloemenveiling Aalsmeer. Dit betekent, naast het

woon-werkverkeer, ook een aanzienlijke hoeveelheid vrachtverkeer. De weg
bestaat gedeeltelijk uit 2 x 2 strookswegvakken (bijvoorbeeld bij Hoofddorp
en Aalsmeer) en gedeeltelijk uit 2 x I strookswegvakken (bijvoorbeeld het
stuk Uithoorn, Amstelhoek, Mijdrecht, Vinkeveen). Naast de relatieve trechterwerking, zijn ook de brugopeningen in Aalsmeer en Uithoorn beperkende
factoren in de doorstroming van het verkeer. Op het gehele traject AalsmeerVinkeveen is sprake van filevorming in de spits, terwijl op de wegvakken in
Uithoorn en Amstelhoek ook buiten de spits opstoppingen optreden. De bereikbaarheid van de omliggende economische centra neemt hierdoor af.
Naast dit bereikbaarheidsprobleem zorgt het drukke verkeer op de N201 ook

voor problemen op het gebied van de leefbaarheid: er is sprake van geluidsoverlast, verkeersonveiligheid en barrière
werking in de doorsneden woongebieden. De negatieve invloed op de leefbaarheid is met name in Aalsmeer,

Uithoorn en Amstelhoek zeer groot, aangezien de N201 hier dwars door de
bebouwde kom loopt.

Masterplan
Het project N20 i is in 1958 gestart om de toename van verkeer lokaal op te
lossen. De plan

vorming heeft nu al meer dan 40 jaar geduurd. In 1996 wordt

met het Masterplan Corridor N201 voor het eerst overeenstemming verkregen over een tracé en ontwikkelingsgebieden. De basisvisie van het Masterplan is om het doorgaande verkeer zo snel mogelijk naar het hoofdwegennet
te leiden, Het onderliggende wegennet wordt alleen gebruikt voor regionale
verplaatsingen; het hoofdwegennet wordt gebruikt voor de lange afstand. Het
Masterplan stelt dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de kernen
slechts veilig kunnen worden gesteld als het totaalpakket van maatregelen

wordt uitgevoerd.
Om te komen tot uitvoering van het Masterplan is op 7 mei 200 I Bestuursovereenkomst I gesloten tussen provincie Noord-Holland en gemeenten
Haarlemmermeer. Aalsmeer, Amstelveen. Uithoorn en De Ronde Venen,
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In de bestuursovereenkomst hebben de partijen hun intentie neergelegd ten
aanzien van het project N20 1 en is vastgelegd dat zij samen verdere stappen
ondernemen om het project concreet in te vullen, In 200 I is het Masterplan
uitgewerkt tot een voorontwerp (VO+). Toen bleek dat er onvoldoende financiële dekking was voor de uitvoering van dit ontwerp. Daarom is een optimalisatiestudie uitgevoerd, waarbij onder meer een alternatief aangedragen
is voor de omlegging bij Uithoorn,
Op 30 januari 2003 is Bestuursovereenkomst II gesloten. Onderdeel van deze
overeenkomst is het Regioakkoord (d.d. 4 november 2002), waarin de tot dan
toe gemaakte afspraken in de uitwerking van het ontwerp zijn vastgelegd.
Regioakkoord
In het Regioakkoord hebben partijen overeenstemming bereikt over:
. de aansluiting van de Weg om de Noord in Haarlemmermeer op de A4 en

de A5, te weten de Noordelijke Link;
. de verbinding tussen de Kruisweg in Haarlemmermeer en de nieuwe aan-

sluiting op de A4 nabij de Bennebroekerweg, te weten de Oostelijke Link;
. de verbreding van een gedeelte van de Kruisweg tot 2 x 3 stroken;
. de verbindingsweg tussen de aan te leggen tunnel

onder de Ringvaart en

de Kruisweg;
. het verbreden van een gedeelte van de Fokkerweg in Haarlemmermeer tot
2 x 2 rijstroken;

. de aansluiting van de Fokkerweg op de A9;

. de omlegging om Aalsmeer en Uithoorn, behalve de kruising met de Am-

stel en het tracé in De Ronde Venen;
. de aansluiting van de omlegging om Aalsmeer en Uithoorn op de Fok-

kerweg;
. een tracé in gemeente De Ronde Venen, globaal ten westen van en even-

wijdig aan de Tien Boerenweg.
2.3 Probleem- en doelstellng

Gezien de verwachte stijging van het gemotoriseerd verkeer in het jaar 20 I 5

en de toekomstige ontwikkelingen in de regio op het gebied van economische
activiteiten - uitbreiding Schiphol, Bloemenveiling Aalsmeer, ontwikkeling
van bedrijventerreinen in Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Mijdrecht - en daarmee van arbeidsplaatsen en inwoners van de regio zullen de
problemen ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de

toekomst steeds nijpender worden.

In de woonkernen van Aistelhoek en Uithoorn treden in de huidige situatie,
zowel in als buiten de spits, opstoppingen op, Er is sprake van geluidsoverlast, verkeersonveiligheid en barrièrewerking. Ook vindt veel sluipverkeer via
de woonwijken plaats.
Indien er niets gebeurt aan de N201 zal in 2015 de gehele N20 i tussen de aansluiting van Hoofddorp en de Amstel vaststaan, zowel in de spits als op grote
delen daarbuiten, Het aandeel verkeer door Amstelhoek bedraagt dan 30.200
mvtletm (beide richtingen). .

Zonder omlegging van de N20 1 is de ontwikkeling van de geplande bedrijventerreinen in de Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen, alsmede de ontwikkeling van noodzakelijke woningbouwlocaties niet mogelijk.
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Met de aanleg van de omlegging van de huidige N201 naar een tracé ten
noorden van Uithoorn wordt beoogd:
. de veiligheid en de leefbaarheid in de kernen van Aalsmeer, Uithoorn en

Amstelhoek te verbeteren;

terrein
Uithoorn, die nu nog via de woonwijk loopt (veiligheid; route gevaarlijke
stoffen);

. een alternatief te bieden voor de route van en naar het bedrijven

. de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Na realisatie van de omlegging bedraagt de verkeersintensiteit bij Amstelhoek
16.900 mvt/etm (beide richtingen)'.

.l Deze intensiteit geldt voor het basisjaar 2015.
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3 Voorgenomen activiteit en
alternatieven

3.1 Algemeen
De voorgenomen activiteit voor deze MER is de realisatie van de omlegging
van de N201 bij Uithoorn-Oost. Voor deze omlegging heeft de Provincie
Utrecht als initiatiefnemer in eerste instantie in de startnotitie twee alternatieven benoemd. die in het MER moeten worden uitgewerkt. Het ene alternatief
(alternatief A) is zo dicht mogelijk tegen de Tien Boerenweg gelegen, ten gunste van het landschap en de natuur. Het andere alternatief (alternatief B) is op
geruime afstand van de Tien Boerenweg gelegen, ten gunste van het woon- en
leefmilieu van de omwonenden. Na de startnotitiefase is, naar aanleiding van

nieuwe inzichten en reacties op de optimalisatiestudie, een derde alternatief
naar voren gekomen dat in het MER moet worden uitgewerkt. Dit tracé
alternatief ligt circa i 50m westelijker dan het optimalisatiealternatief A, waardoor

de bebouwing langs de Tien Boerenweg wordt ontzien, Dit alternatief is het
zogenoemde regioakkoordalternatief (alternatief R), Dit alternatief is gunstig
voor de omwonenden (tast geen woonpercelen aan) en resulteert in een zo
groot mogelijk aaneengesloten open weidegebied,

In de volgende paragraaf wordt nader op de alternatieven ingegaan. Opgemerkt wordt dat het voor de situering en vormgeving van de hierna aangegeven 'alternatieven geen verschil maakt of het tracé de Amstel kruist via een
brug of een aquaduct.
3.2 Alternatieven

In figuur 3, i. is de ligging van de drie alternatieven weergegeven die, naast het
nulalternatief en het MMA, in het MER zijn onderzocht.
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Voorgenomen activiteiten
alternatieven
1) Nulalternatief

jaar

Het nulalternatiefkomt overeen met de autonome ontwikkeling tot het

2015: de weg wordt niet omgeleid en het huidige vastgestelde rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid wordt uitgevoerd. De overige alternatieven worden
met dit nulalternatief vergeleken.
2) OmIeidingsalternatief volgens tracé Tien Boereniveg (alternatief A)

Na de kruising (vanuit het westen) van het omleidingsalternatiefmet de Amstel (via een brug ofvia een aquaduct) loopt het tracé door tot aan de Tien
Boerenweg, alwaar het tracé direct parallel loopt aan de Tien Boerenweg tot
aan de huidige N20 i. Bij dit alternatief zijn twee varianten mogelijk:
. Variant I: een ligging van het tracé langs de noordwestelijke berm van

de Tien Boerenweg.
. Variant 2: een ligging van het tracé langs de zuidoostelijke berm van

de Tien Boerenweg.

Onderstaand, in figuur 3.2, is de situering weergegeven van alternatief A, variant i.
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Aliernalief A. 1'lrimii 1

Voor beide varianten (noordwest ligging of
zuidoost ligging) geldt dat de bestaande bebouwing met erven aan de west- of oostzijde van de Tien Boeren-

weg over een lengte van circa 1.000 m verdwijnen.
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In verband met het terugbrengen van de geluid

belasting van de woningen'

aan de noordwest- respectievelijk zuidoost zijde van de Tien Boerenweg komt
tussen de omleiding en de Tien Boerenweg, over een lengte van circa 1.000 m,

een geluidscherm met een hoogte van Im ten opzichte van de weg en 1.85m
ten opzicht van het maaiveld. Ongeveer ter hoogte van nummer 13a en i 5 van
de Tien Boerenweg komt over een lengte van circa 140m een geluidscherm
met een hoogte van circa 4m ten opzichte van de weg. Tevens komen geluids-

chermen aan de west- en oostzijde van de Amstelpassage.
het

De Mijdrechtse Zuwe (bestaande N201) en de Tien Boerenweg zijn vanaf

omleidingsalternatief te bereiken via twee gelijkvloerse kruispunten. Het

kruispunt met de Mijdrechtse Zuwe en de Tien Boerenweg is gelegen nabij het
bestaande kruispunt van deze wegen (circa 200 ten oosten hiervan).

Het kruispunt met de Tien Boerenweg is gelegen op het tracé van het weggetje
naar Tien Boerenweg nummer I 5b dan wel de Ringdijk Eerste Bedijking (tussen Tien Boerenweg 15 en 15a). Om alle percelen te kunnen bereiken, zal de

Tien Boerenweg als ontsluitingsweg gehandhaafd blijven en is aan de andere
zijde van het omleidingsalternatief, vanaf
het kruispunt met de Tien Boerenweg een parallelweg gepland,
In de bijlage van deze rapportage zijn de tekeningen van de tracés A, B en R
op schaal

1 :2000 opgenomen.

j Voor het bepalen van de geluidbelasting op de gevels van de woningen zijn berekeningen uitgevoerd. Op basis hiervan is. in overleg met de provincie bepaald of en -zo
ja- waar langs de verschillende tracés geluidschermel1 nodig zijn in het kader van de
Wet geluidhinder.
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3) Omleidingsalternatief volgens tracé tussen de Tien Boerenweg en de Amstel

(alternatief B)

meteen
af richting de N20 1 en is gelegen ongeveer halverwege tussen de Tien Boerenweg en de Amstelkade (circa 250 meter ten noordwesten van de Tien Boerenweg). Behalve bij de Amstelpassage zijn bij dit alternatief
verder geen geluidsreducerende schermen nodig. Ongeveer ter hoogte van het huidige kruispunt
N201 met de Tien Boerenweg, takt de omlegging weer aan op de huidige
N201.
Na de Amstelpassage (via een brug of aquaduct) buigt het alternatief

De Mijdrechtse Zuwe en de Tien Boerenweg zijn vanaf het omleidingsalternatief te bereiken via twee gelijkvloerse kruispunten. Het kruispunt met de

Mijdrechtse Zuwe en de Tien Boerenweg is gelegen nabij het bestaande kruispunt met de Tien Boerenweg. Het kruispunt met de Tien Boerenweg is gelegen op het tracé van het weggetje naar Tien Boerenweg nummer 15b, dan wel

de Ringdijk Eerste Bedijking, Om de percelen, gelegen tussen het omleidingsalternatief B en de Ringdijk Eerste Bedijking, te kunnen bereiken is aan de
noordwestzijde van het alternatief vanaf het kruispunt met de Tien Boerenweg een parallelweg gepland.

Onderstaand, in figuur 3.3, is de situering weergegeven van alternatief B,
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4) Omleidingsalternatief volgens het Regioakkoord (alternatief R)

Na de Amstelpassage (via een brug ofvia een aquaduct) buigt het alternatief
af richting de N201 en is gelegen circa 140 meter ten noordwesten van de Tien
Boerenweg. Bij dit alternatief blijft de bestaande bebouwing met erven langs
de Tien Boerenweg behouden. In verband met het terugbrengen van de geluidbelasting van deze woningen is aan de zuidoost zijde van de omleiding,
over een lengte van circa 1145m, een aarden wal voorzien met een hoogte van
circa 2.65m ten opzichte van het maaiveld. Daarnaast komen geluid-

schermen bij de Amstelpassage,

Ongeveer 250 meter ten oosten van het huidige kruispunt N201 met de Tien
Boerenweg, takt de omlegging weer aan op de huidige N20 i.
De Mijdrechtse Zuwe (bestaande N201) en de Tien Boerenweg zijn vanaf
het
omleidingsalternatief te bereiken via één gelijkvloers kruispunt. Dit kruispunt
is gelegen nabij het bestaande kruispunt met de Tien Boerenweg. Om de percelen, gelegen tussen het omleidingsalternatief R en de Ringdijk Eerste Bedijking, te kunnen bereiken is aan de noordwest zijde van het alternatief vanaf
het kruispunt met de Tien Boerenweg een parallelweg gepland.
Onderstaand, in figuur 3.4, is de situering van alternatief R weergegeven.
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Maatvoering alternatieven A, B en R
Voor de alternatieven A, B en R geldt dat de maatvoering gelijk is. Het omleidingsalternatief bestaat uit 2 x I rijstrook van 3,25 meter breed, met een
gescheiden middenberm van 0,95 meter breed (volgens het concept voor gebiedsontsluitingswegen van Duurzaam Veilig). De weg is 8,3 meter breed en
ligt circa 0.85 meter boven maaiveld. Het snelheidsregime bedraagt 80
km/uur. Het dwarsprofiel is als volgt ingedeeld:
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5) VoorkeursaIternatief MER-N201-Uithoorn 1996 (langgerekt alternatief)

Het voorkeursalternatiefuit het MER-N201-Uithoorn 1996 buigt (vanuit het
westen) voorbij Uithoorn in zudoostelijke richting af, kruist de Amstel en
loopt door de Polder de Eerste Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij, om
even voorbij Mijdrecht weer aan te sluiten op het bestaande tracé van de
N201 (zie figuur 3.6), De N201 bestaat op dit traject in principe uit één rijbaan met twee rijstroken, die volgens het principe duurzaam veilig zijn uitge-

voerd met een moeilijk overrijdbare rijrichtingscheiding.
Het langgerekt alternatief

heeft binnen het plangebied van deze MER één

aansluiting op de lokale infrastructuur, ter plaatse van de Middenweg/Eerste
Velddwarsweg (gelijkvloers geregeld middels een VRI). Langs het wegvak zijn
de volgende kruisingen opgenomen:
. Middenweg/Eerste Velddwarsweg. Deze kruising wordt uitgevoerd als
fietstunnel;

. Waverveensepad. Het Waverveensepad wordt aan de westzijde van het
nieuwe tracé van de N201 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; fietsers
en voetgangers kunnen de N20 i ongelijkvloers kruisen middels een nieuw
te bouwen viaduct in de omgelegde N201 ,

Het langzaam verkeer wikkelt zich af over het lokale wegennet. De Tien Boerenweg, de Eerste Zijweg en het Waverveensepad worden ter hoogte van de

N20 i afgesloten, Aan de oostzijde van de N201 worden parallelwegen aangelegd waarop de Tien Boerenweg, de Eerste Zijweg en het Waverveensepad
worden aangesloten. Langzaam verkeer kan zoals hiervoor is aangegeven het
langgerekt tracé kruisen middels een fietstunnel bij de Middenweg en een
viaduct ter hoogte van het Waverveensepad.
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Bij de kruisingen van het tracé met de bestaande dwarswegen zijn geluidsschermen voorzien (zie bijlage 9 in Bijlagendocument), Bij de kruising met de
Tien Boerenweg komen aan weerszijden van het tracé schermen over een lengte van circa 285 m. met een hoogte van circa 2,5 m ten opzichte van het weg-

dek. Bij de kruising met de Middenweg ¡Eerste Velddwarsweg komt alleen
aan de noordoostzijde een scherm over een lengte van circa 200 m met een
hoogte van circa 5,5 m ten opzichte van het wegdek.
Bij de kruising met de Eerste Zijweg komt aan de zuidwestzijde een scherm
over een lengte van circa 210 m met een hoogte van circa 2 m ten opzichte van
het wegdek. Aan de noordoostzijde komt een scherm over een lengte van circa
240 m met een hoogte van circa 3 m,

Bij de kruising met het Waverveensepad komt aan de noordoostzijde een
scherm over een lengte van circa 200m met een hoogte van circa 2 m ten opzichte van het wegdek.
De effecten van de alternatieven A, B en R zullen worden vergeleken met de
effecten dit voorkeursalternatief.
6) Meest mileuvriendelijk alternatief (MMA)
Het MMA is een wettelijk verplicht onderdeel van iedere MER. Volgens de
Wet milieubeheer is het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) "dat alternatief waarbij nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen dan
wel, zover dat niet mogelijk is, deze met gebruikmaking van de best bestaande
mogelijkheden ter bescherming van het milieu, zoveel mogelijk worden beperkt".

Het MMA wordt vastgesteld op basis van een vergelijking van de effecten van
de verschillende alternatieven. Vooralsnog zal het MMA bestaan uit één van
de omleidingvarianten of het voorkeursalternatief (langgerekte tracé) uit het
vorige MER, aangevuld met maatregelen die de nadelige effecten voor het
milieu zo veel mogelijk reduceren. Te denken valt bijvoorbeeld aan stiler as-

falt, aan aanvullende geluidsschermen, aan snelheidsbeperking, aan energiewinning uit asfalt, aan landschappelijke en ecologische maatregelen, etc.
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4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van kenmerken en waarden
van het plan- en studiegebied, die relevant zijn voor de effectbeschrijving in
hoofdstuk 5. Tevens wordt kort ingegaan op de autonome ontwikkeling van
het plan- en studiegebied. De beschrijving vindt plaats voor de volgende aspecten en volgt grotendeels de indeling die in het MER-N201-Uithoorn 1996
is aangehouden:
. Verkeer en vervoer;
. Landschap, cultuurhistorie en archeologie;

. Bodem en (grond)water;

. Natuur;
. Lucht, geluid en trilingen;

. Woon-, werk- en leefmilieu,

Voor het in beeld brengen van de autonome ontwikkeling wordt alleen ingegaan op de relevante beleidsnota's die ná het MER-N201-Uithoorn 1996 zijn
uitgekomen.
4.2 Verkeer en vervoer

Op een gemiddelde werkdag in 2002 varieert het totaal aantal voertuigen op
de N201 in Uithoorn tussen de 19.000 mvtletm en 25,800 mvtletm. Vanaf de
Legmeerdijk tot aan Amstelhoek is de capaciteit van de wegvakken onvoldoende voor een goede verkeersafwikkeling.
Om inzicht te hebben in de verkeersintensiteit als gevolg van de autonome
ontwikkeling (situatie jaar 2015) is een verkeersmodel opgezet.
Het model geeft aan dat de gemiddelde etmaalintensiteit op een werkdag op
de N201 zal toenemen. De auto
reistijd neemt in de avondspits ook sterk toe.
Daartegenover staat dat de reistijd met het openbaar vervoer afneemt.

De hoge intensiteiten resulteren in een hoge verkeersonveiligheid in de kernen
Uithoorn en Amstelhoek. Daarnaast moet vrachtverkeer naar het industrieterrein van Uithoorn en Mijdrecht door de kernen van Uithoorn en Amstelhoek rijden.
4.3 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
4.3,l Huidige situatie landschap

Ruimtelijke hoofdstructuur
In het gebied van De Ronde Venen is de wijze waarop de mens het gebied in
gebruik heeft genomen nog duidelijk af te lezen aan de ruimtelijke hoofdstructuur van het landschap (landschapsvorm, indeling in landschappelijke

eenheden en de aanwezige patronen).
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Tot ongeveer de I l eeuw was het gebied van De Ronde Venen een wildernis:
onbewoond en ontoegankelijk. Rond 1100 begon men met
moerassig, vrijwel
het ontginnen van het veen. Er werden watergangen gegraven om het veen te
ontwateren, waardoor het voor eenvoudige vormen van landgebruik gebruikt
kon worden.

De Ronde Venen werden ontgonnen vanaf een centraal punt ter hoogte van
Wilnis. Alle wegen en vaarten kwamen op dit centrale punt uit. De dorpen

Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen ontstonden als lintbebouwing
aan een cirkelvormige kade. In de loop van de tijd vormden de omliggende
ontgonnen stukken land ook een ruwe cirkel, vandaar de naam De Ronde
Venen.

Later werd het veen afgegraven om als turf gebruikt te worden. Door deze
turfwinning werd land omgezet in water. Grote plassen zoals de Vinkeveense
Plassen zijn verveningsrestanten. Om kwalitatief hoogwaardig land terug te
winnen ging men daarna over tot het droogleggen van een aantal plassen,
waardoor het polderlandschap ontstond, Het oude zeekleilandschap, met de
ruggen van de voormalige getijdekreken (kreekruggen) kwam hierdoor weer
aan de oppervlakte te liggen,

De ruimtelijke hoofdstructuur van het studiegebied wordt gekenmerkt door:
. de cirkelvormge opzet met kernen aan de binnenring en wegen en water-

lopen die vanuit een centraal punt in de polder Groot Mijdrecht de radiaire richtingen volgen;
. de diverse eenheden die door dijken, kaden, wegen en waterlopen worden

gedefinieerd (zie figuur 4.1);
. de verkavelingspatronen van de 19' eeuwse droogmakerijen, hun relatieve

openheid en verspreide polder bebouwing.
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Landschapstypen
In het gebied van De Ronde Venen zijn twee landschapstypen te onderscheiden, die elk een geheel eigen combinatie van natuurlijke en cultuurlijke eigenschappen hebben: het veenstroomlandschap en het droogmakerijenlandschap.
Het veenstroomlandschap bestaat uit de Middeleeuwse verkavelde bovenlan-

den langs de Amstel, Amstel-Drechtkanaal en Kromme Mijdrecht. Het landschap, behorend tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), bestaat uit relatief hooggelegen en smalle stroken (bovenlanden) tussen de oude veenstromen
en de verveende en later drooggemaakte polders.
In het plangebied liggen de bovenlanden, duidelijk zichtbaar en herkenbaar,

langs de Amstel bij Amstelhoek. Tussen de bovenlanden en het aangrenzende
droogmakerijen
landschap ligt een dijk, waardoor het hoogteverschil tussen
deze twee landschapstypen sterk benadrukt wordt. Op een aantal plaatsen
wordt de strokenverkaveling door brede sloten gemarkeerd. De grond is
voornamelijk in gebruik als grasland. Langs de Amstel komt lintbebouwing
voor.
De overgang van de bovenlanden naar de aangrenzende droogmakerijen is
met name zichtbaar en herkenbaar door de beleving van het hoogteverschil en
van het verschil in verkaveling.

Het overgrote deel van het plangebied ligt in de Polder de Eerste Bedijking
der Mijdrechtse Droogmakerij, een fraai voorbeeld van een droogmakerij. De
polder is één van de eerste 19' eeuwse droogmakerijen in de regio, Typerende
structuurelementen en objecten in en nabij het plangebied zijn:
. de bedijking en de centrale hoofdwetering. Historische elementen (buiten
ge bied) zijn de dijken tussen de Eerste en Tweede Bedijking en
Groot Mijdrecht;
het plan

. de ontginningswegen in de droogmakerij, haaks staand op de verkaveling

van de percelen binnen het plangebied: Tien Boerenweg, 2' Velddwarsweg
en Middenweg, buiten het plangebied: Eerste Zijweg;
. onbeplante wegen en erven met beplanting als groene structurende ele-

menten;
. de langwerpig, noordwest en zuidoost lopende kavels;

. grote mate van openheid; de meeste bebouwing staat aan weerszijden van

de Tien Boerenweg. In het plangebied staat aan de westzijde van de centrale wetering een bosschage;
. de hoger gelegen forten Waver-Amstel en Fort bij Uithoorn;
. het gemaal 'Generaal Eerste Bedijking' uit 1862.

Tevens liggen in de polder nog gave restanten van de voormalige getijdekreken (kreekruggen), waarvan twee in het plangebied.
N201
De N201 ligt op maaiveldhoogte. Vanaf de A4 tot aan Amstelhoek loopt de

N201 door een overwegend verstedelijkt gebied. Bij de kruising met de Amstel
(vanuit het westen) loopt de weg over een lage beweegbare brug. Voorbij Fort
Amstelhoek opent zich het wijde landschap van de Polder de Eerste Bedijking. Tot aan Mijdrecht is de weg aan één zijde (de zuidzijde) beplant. De
N20 I volgt hier een van de oudste wegen van De Ronde Venen, de Mijdrechtse Zuwe uit de Middeleeuwen, Bij de inpoldering van de Polder de Eerste Bedijking is deze zuwe gehandhaafd. De zuwe en N201 verdelen de Polder de
Eerste Bedijking in twee ruimtelijke eenheden,

Direct na de kruising van de N10 I met de Al1stel (vanuit het westen) ligt aan
de zuidzijde van de N10I een fort (Fort Al1stelhoek). Ook bij Nessersluis.
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aan de noordoost zijde van het plangebied, ligt een fort (Fort Waver-Amstel),
Beide forten maken deel uit van de Stelling van Amsterdam. Behalve een
landschappelijke waarde heeft de Stelling van Amsterdam met name een zeer
grote cultuurhistorische waarde. Zie voor verdere beschrijving paragraaf
4.3.2.
4.3.2 Huidige situatie cultuurhistorie en archeologie

Zoals hiervoor is aangegeven wordt de Polder de Eerste Bedijking beschouwd
als een fraai voorbeeld van een droogmakerij met al zijn specifieke kenmerken, Als zodanig heeft de polder als geheel zowel een grote landschappelijke
als cultuurhistorische waarde. Dit geldt ook voor de overblijfselen van de
kreekruggen,
Stellng van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam staat sinds 1996 op de Werelderfgoedlijst van

UNESCO. De Stelling is gebouwd tussen 1880 en 1914 en is een ring rond de
hoofdstad. De ring is opgebouwd uit een hoofdverdedigingslinie, op regelma-

tige afstand daarlangs geplaatste forten, een systeem van watertoevoer en de
gebieden die bestemd waren om te inunderen. In het gebied van de veenriviertjes en plassen wordt de hoofdverdedigingslinie gevormd door de boezemwateren die de randen van de polders vormen. Aan het boezemwater liggen de
forten gekoppeld. In de directe omgeving van het plangebied is dit de Amstel
met Fort Amstelhoek en Fort Waver-Amstel. Ter hoogte van Nieuw ter

Schelling wordt een militaire versterking (in de vorm van een verhoging) vermoed. Vanaf deze verhoging zou een deel van het geïnundeerde gebied met
geschut te bestrijken zijn. De hoofdverdedigingslijn vormt de ruggengraat van
de Stelling. Het gehele plangebied maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam (zie figuur 4,2).

In het plangebied zijn tot nu toe geen archeologische vindplaatsen geconstateerd. Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (ROB ARCHIS) is het overgrote deel van het plangebied aangeduid als gebied met 'lage
trefkans' (op archeologische vindplaatsen). Een uitzondering vormen de aanwezige fossiele veenstromen die zijn opgevuld met klei (kreekruggen). Deze
zijn aangeduid als gebied met 'hoge trefkans' (op archeologische vindplaatsen, zie figuur 4.2).
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Archeologische basiskaart

4.3.3 Autonome ontwikkeling landschap, cultuurhistorie en archeologie

In april 2004 is de Nota Ruimte uitgekomen, opgesteld door de ministeries
van VROM, LNV, VenWen EZ, De nota is gebaseerd op de beleidsvoornemens van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte en de Vijfde Nota
over de Ruimtelijke Ordening.
De nota geeft aan dat de kwaliteit van het landschap een volwaardige plaats
verdient bij ruimtelijke afwegingen. Het gaat daarbij om algemene landschappelijke, natuurlijke, culturele en cultuurhistorische waarden. De primaire verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit van het Nederlandse landschap ligt bij de provincies,
In de nota is een aantal bijzondere waardevolle gebieden en gebouwen aanlandschap en/of opgenomen op de lijst van Werelderfgemerkt als nationaal
goederen van de UNESCO. Voor deze gebieden heeft het rijk een specifieke
verantwoordelijkheid.
Het gebied waarin de omlegging van de N20 i is geprojecteerd maakt deel uit
van het Groene Hart dat de status heeft van nationaal

landschap,

unieke
en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee
bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Deze kwaliteiten moeten
behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt.
De Stelling van Amsterdam is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de
UNESCO, De benodigde beschermg van dit edgoed dient te worden gereNationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of

geld in streek- en bestemmgsplan,
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In 1999 is de Nota Belevédère verschenen, een beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. De doelstelling voor het beleid dat in
deze nota wordt voorgestaan is een actief cultuurhistorisch beleid, waarbij
cultuurhistorisch waardevolle elementen niet alleen worden 'ingepast' maar
tevens richtinggevend en bepalend zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. In
deze nota is de Stelling van Amsterdam aangewezen als een van de gebieden
waar speciale aandacht naar uitgaat.

Het verleggen van de N201 betreft het Utrechts-Hollands veenweidegebied.
Dit gebied is onderdeel van het Groene Hart. In het Streekplan Utrecht 2005-

2015 van de provincie Utrecht (2004), staat centraal dat de landschappelijke
en cultuurhistorische kenmerken, evenals de geledingsbufferfunctie van deze
open ruimten gehandhaafd blijven. Voor het plan
gebied is in het Streekplan
geen uitbreiding van bebouwing en lof bedrijvigheid voorzien.
De provincie Utrecht heeft in haar Beleidsplan Natuur en Landschap (1992)
langs de Amstel een zone van riet- en moerasvegetatie gedacht. Tevens biedt
deze strook in de visie van de provincie Utrecht een ecologische verbinding
voor het westelijk deel van De Ronde Venen. De Polder de Eerste Bedijking
blijft een belangrijke functie voor de landbouw (grasland) houden.
De plannen zoals opgenomen in het Beleidsplan Natuur en Landschap, zijn
inmiddels nader uitgewerkt en opgenomen in het Plan van Aanpak De Venen
(1998) en het Natuurgebiedsplan (2001), Zie voor nadere toelichting paragraaf 4,5,2.
gebied heeft in het vigerend Bestemmingsplan
"Landelijk gebied Mijdrecht" (vastgesteld d.d. 24 februari 1983, gedeeltelijk

Het overgrote deel van het plan

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 10 april

1984) een aardweten-

schappelijke waardevolle agrarische bestemming.
In 1998 heeft de gemeente De Ronde Venen een Ontwikkelingsvisie opgesteld.
Inmiddels is de gemeente bezig een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied op te
stellen (voorontwerp augustus 2003). Dit bestemmingsplan vormt in feite de
planologisch-juridische uitwerking van de Ontwikkelingsvisie.

In het nieuwe bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming 'agrarische doeleinden met landschappelijke enlof natuurwaarden. Op de landschappelijke en cultuurhistorische waardekaart bij dit bestemmingsplan
wordt het gebied, gelegen tussen de Amstel en de dwarswetering tussen de
Tien Boerenweg en de Middenweg, aangeduid als militair landschap met
structurele cultuurhistorische waarde (Stelling van Amsterdam). Ook de
kreekruggen zijn op deze kaart aangeduid als waardevol landschappelijk element. Tevens wordt de waarde 'openheid', die voor het hele studiegebied
geldt, in het bestemmingsplan beschermd.
4.4 Bodem en (grond)water
4.4,' Huidige situatie bodem

De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit zeeklei- en veengebied, De
zeeklei is in de loop der tijd eerst bedekt geraakt met veen. Dit veen werd ontgonnen, waarna de ontveningen werden drooggemalen. Het oude zeekleiland-

schap, met de ruggen van de voormalige getijdenkreken, kwam hierdoor weer
aan de oppervlakte te liggen (zie paragraaf 4.3. I en 4.3.2).

Op grond van de, in aardkundig opzicht waardevolle kreekruggen heeft de
provincie Utrecht in haar milieubeleidsplan 1993- I 997 het grootste deel van
de Polder de Eerste Bedijking aangewezen als bodembeschermingsgebied.
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gebied lopen, van west naar oost, aan de oostzijde van Amstelhoek
In het plan
en vervolgens langs de huidige N201 twee ondergrondse leidingen: watertransportleiding Rijn- en Kennemerland en brandstofleiding defensie.
In het plangebied bevinden zich enkele locaties waar bodemverontreiniging
geconstateerd is. De locaties zijn:

. Ringdijk Eerste Bedijking nummer I. Op het terrein is sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging zoals dit omschreven staat inde
Wet Bodembescherming (Wbb). In de bodem bevinden zich metalen,
PAK's en minerale olie;
. Tien Boerenweg nummer 14. Verontreiniging met PAK's en metalen;
. Tien Boerenweg nummer 9. verontreiniging met PAK's en metalen,
. Amstelkade nummer i 18;
. Tien Boerenweg nummer 20b;
. Voormalige spoorbaan Mijdrecht-Uithoorn,

De tracé-alternatieven doorsnijden bij de Amstelpassage een gebied met bijzondere aardkundige waarden (Bodembeschermngsgebied MA). Het betreft
de goed ontwikkelde oeverwallen van de Amstel. Alle gebieden met bijzondere aardkundige waarden genieten een planologische bescherming,
4.4,2 Huidige situatie (grond)water

Bij de aanleg van een nieuwe weg is het sinds november 2003 in het kader van
het besluit op de Ruimtelijke Ordening verplicht een watertoets uit te voeren.
In overleg met de waterbeheerder Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR)
en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)') is de watertoets
voor dit MER uitgevoerd. De waterparagrafen in dit MER zijn ontleend aan
deze watertoets. De volledige watertoets is opgenomen in bijlage i van het
Bijlagendocument.

De watertoets in het kader van deze MER is opgesteld om een afweging tussen de tracé-alternatieven te kunnen maken. Aan de orde komen de thema's
die relevant zijn voor de afweging van de alternatieven in dit MER, te weten:
. (Grond)wateroverlast;
. Veiligheid;

. Riolering;
. Waterkwaliteit (oppervlaktewater en grondwater);

. Grondwaterkwaliteit.

Thema's die van belang zijn op het niveau van de inrichting, bijvoorbeeld
doorsnijding van watergangen, taludhellingen van de watergangen, mate van
waterberging etc., komen bij verdere uitwerking van het gekozen voorkeursalternatief voor het bestemmingsplan, aan de orde.

DWR heeft expliciet aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van aanleg van
een nieuwe hoofdwatergang naast de weg, het reserveren van ruimte voor het
voldoende opvangen van regenwater, het aandragen van maatregelen om

negatieve effecten van de omlegging voor de ecologische verbinding te compenseren en het aquatisch ecosysteem als gevolg van doorsnijding van de bestaande waterlopen. Deze aspecten voor de afweging van alternatieven zijn in
het kader van dit MER niet onderscheidend, maar komen aan de orde in de
watertoets op het niveau van de inrichting.
(, De uitvoerende taak van het Hoogheemraadschap ¡"\mstel. Gooi en Vecht wordt

verricht door de Dienst \Vaterbeheer en Riolering.
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In deze paragraaf wordt op basis van een quick-scan van bestaande informatie de huidige hydrologische situatie beschreven, waarbij vooral wordt verwezen naar de beschikbare rapportages, met name 'Waterstructuur toekomstige
N20l (Grontmij,juli 2001). Aan de orde komen, oppervlaktewater, grondwater, grondwater
kwaliteit en oppervlaktewaterkwaliteit. Daarbij wordt gekeken naar het eventuele wegtraject en naar de directe omgeving.
Het huidige oppervlaktewatersysteem
Het nieuwe traject van de N201 kruist (van west naar oost) het Amstel-

Drechtkanaal (Aistelboezem) en vervolgens doorkruist het tracé het noordwestelijk deel van Polder de Eerste Bedijking.

Ten westen van het geplande tracé ligt de Bovenkerkerpolder waar het maaiveld varieert, met een gemiddelde van ca. NAP -5,0 m. Aan de oostzijde van
de Bovenkerkerpolder ligt een strook bovenlanden tegen het AmstelDrechtkanaal met een maaiveldhoogte van ca. NAP -2,0 m, De maaiveldhoogte van de Polder de Eerste Bedijking is gelijk aan circa NAP -5,30 m. De
daarnaast gelegen Polder Groot-Mijdrecht varieert in maaiveldhoogte van
NAP -5,70 m tot NAP -6,2 m.
De strook langs de Amstel in de Bovenkerkerpolder ligt hoger en heeft een
relatief hoger waterpeil van NAP -2,50 m, Polder de Eerste Bedijking is onderverdeeld in 2 peilvakken. Ter hoogte van de Middenweg is de peilgrens.
Tabel4.1

Overzicht huidige oppervlaktewaterpeilen

Polder/boezem
Amstel-Drechtkanaal
Polder de Eerste Bedijking

Winterpeil (NAP m)

Zomerpeil (NAP m)

-0,40
-6,00

-0,40
-5,90

Het toekomstige traject van de N201 kruist verschillende (hoofd)watergangen

in de Polder de Eerste Bedijking, waarvan het langgerekte tracé de meeste
watergangen kruist.
Grondwater
Tabel 4.2 geeft een overzicht van de in het gebied voorkomende grondwatertrappen met vermelding van de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld.
Tabel4.2

Grondwatertrappen per deelgebied

Grondwatertrap GHG (cm -mvJ GLG (cm -mvJ

Bovenlanden (Amstel) ii 10 - 30 50 - 70

Polder de Eerste Bedijking ii 50 _ BO

* variatie in grondivatersimid 1.0.1'. maaiveld is het gevolg i'mi J'erschil in hoogteligging van

het maaii'e/d

In het studiegebied is geen peilbuis aanwezig. Wel in de naastgelegen Polder

Groot-Mijdrecht waar een peilbuis met filters in het freatisch pakket aanwezig is. Globaal ligt de freatische grondwaterstand in de Polder GrootMijdrecht ca, NAP -5,95 m, Het grondwater stroomt globaal in zuidoostelijke

richting in het noordelijk deel van het studiegebied, en in oostelijke richting in
het zuidelijk deel (stroming richting de diepe polder de Groot-Mijdrecht).
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Tabel4.3

Schatting van kwel / inzíjging

__~__.._ Kw"y .ii,~9.i~g.__~__K.~~~.u.'( (mrr~L
Bovenkerkerpolder
Bovenland
Bovenlanden (Amstel)
Polder de Eerste Bedijking

Polder Groot-Mijdrecht

Kwel
0,4
Inzijging 0,7
Inzijging 1,0
Kwel 8,0
0,5
Kwel

. " Bron: iew 1976

Waterkwaliteit
De kwaliteit van het water wordt in belangrijke mate beïnvloed door het lokaal voorkomen van kwel dan wel infitratie, Gesteid kan worden dat, voor
zover bekend, het ondiepe grondwater in het hele studiegebied voedselrijk is.

Polders met wegzijging worden gevoed met nutriëntrijk inlaatwater.
Over het algemeen is het grondwater zoet, ook op grotere diepte, behalve in
Polder de Eerste Bedijking (en Polder Groot-Mijdrecht) waar zowel
ondiep
als diep het grondwater een hoog chloridegehalte heeft (brak I zout grondwater).

In het grondwater komen de nutriënten eveneens in hoge concentraties voor.
Er is echter geen duidelijk verschil in nutriëntengehalte tussen polders met
kwel en met inzijging. Dit is een aanwijzing dat nutriëntrijke kwel slechts ten
dele een verklaring vormt voor de hoge nutriëntengehalten in het oppervlaktewater.
Wat betreft de chloridegehalten kan er een duidelijkere relatie gelegcI worden
met het grondwater. In de polders met zoete kwel of de gebieden met inzijging

zijn de chloridegehalten in het oppervlaktewater laag. In Polder GrootMijdrecht ,waar zoute kwel plaatsvindt, zijn de chloridegehalten van het oppervlaktewater duidelijk verhoogd.
De directe omgeving van de huidige N20 i is in de loop der tijd verontreinigd
geraakt met zware metalen, PAK's en minerale oliën, als gevolg van uitstoot
door het gemotoriseerd wegverkeer. De verontreiniging is het grootst in een
zone van circa 3 meter langs de weg.
4.4,3 Autonome ontwikkeling bodem en (grond)water

De autonome ontwikkeling voor het aspect bodem wordt voor een groot deel
bepaald door uitvoering van het landelijke en provinciale milieubeleid dat

gericht is op de verbetering van de kwaliteit van het milieu.
Ondanks de schonere motoren en het gebruik van schonere brandstof zal de
concentratie verontreinigde stoffen in de wegberm stijgen door accumulatie.

De autonome ontwikkeling voor het aspect (grondwater) wordt voor een
groot deel bepaald door uitvoering van het landelijke en provinciale milieuen waterhuishoudkundig beleid dat gericht is op de verbetering van de kwaliteit van het milieu.

De noordelijk van de provinciale weg gelegen delen van de Polder de Eerste
Bedijking en Polder Groot Mijdrecht hebben naast de hoofdfunctie landbouw
de nevenfunctie natuur. Voor de waterkwaliteitsbeheerder betekent dit dat de
inspanningen primair gericht dienen te zijn op de eisen die horen bij de hoofdfunctie landbouw. Maar. waar mogelijk, dient de beheerder ook recht te doen
aan de belangen van de natuur.
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4.5 Natuur'
45,l Huidige situatie

Voor de inventarisaties zijn de beschikbare gegevens van de Provincie Utrecht
en de overzichten van het Natuurloket geraadpleegd, Daar waar inventarisatiegegevens ontbreken zijn de atlasgegevens van de verschilende soortengroepen geanalyseerd.
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Vogels

Het deel van de Polder de Eerste Bedijking ten zuiden van het plangebied
wordt in het Streekplan aangemerkt als actueel goed tot zeer goed weidevogelgebied (figuur 4.3).
Van het plan
gebied zijn geen vlakdekkende inventarisatiegegevens van weidevogels beschikbaar bij de provincie of particuliere gegevensbeherende organisaties (opgave Natuurloket, 2004).
In de Polder de Tweede Bedijking is in 2002 een volledige weidevogelinventa-

risatie uitgevoerd.
Het gebied ten zuiden van de Tien Boerenweg in de Polder de Eerste Bedijking is in 2002 alleen op grtto's geïnventariseerd. Het totaal aantal broedpa-

ren weidevogels zal wellicht hoger zijn dan de hierna volgende figuur 4.4 suggereert.
Van het grootste deel van het studiegebied tussen de Tien Boerenweg en de
Amstel zijn geen weidevogelgegevens bekend;

Opvallend is het hoge aantal grutto's, in minder mate kievit, scholekster en
tureluur. De meest dichtbij gelegen, bekende broedlocaties liggen op meer dan
200m van het plangebied van de korte tracé-alternatieven. De meest belangrijke broedlocatiegebieden (met hoge broeddichtheden) liggen op meer dan
500m (zie figuur 4.4), Het langgerekte tracé doorsnijdt de broedgebieden.

, Het uitvoeren van een "Natuurtoets" als zodanig is niet verplicht. Wel moet voldaan
worden aan de wet- en regelgeving voor natuur. Natuurtoetsen kunnen toegepast

worden op verschilende planniveaus. In het kader van deze MER is een natuurtoets
iets anders dan een natuurtoets in het kader van de Flora en faunawet.
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Belangnjkste broedlocaties van iveidebroedvogels in de omgeving ¡'all het

plangebied (in de cirkel) (gegevens milieudatabank Provincie Utrecht
d. d., 2003)

De Polder de Eerste Bedijking is een belangrijk verblijfsgebied voor wintergasten, waaronder grote groepen doortrekkende goudplevieren. De meest
geschikte terreinen bevinden zich, vanwege de behoefte aan rust en openheid,
in het centrale deel van de polder op meer dan 200 meter (verstoringsafstand)
van de kortere tracés. Het langgerekte tracé doorsnijdt de wintergastgebieden.
Het afwezig zijn van weidevogels in het plangebied waarin de korte tracé-

alternatieven zijn gesitueerd, is het gevolg van het ontbreken van de noodzakelijke rust en openheid vanwege de aanwezigheid van de huidige weg en de
bebouwing.

Planten
In de jaren '90 werd het gebied door de provincie aangemerkt als "gebied met

soortenrijke water- en oevervegetaties" en "soortenarm, voedselrijk cultuurgrasland". Op basis van recente inventarisatiegegevens (2003) van de provincie van vaatplanten, kan worden vastgesteld dat de water- en oevervegetatie
nog steeds waardevol is, gezien het veelvuldig voorkomen van verschillende
fonteinkruidsoorten (spits-, gekroesd-, drijvend-, tenger- en haarfonteinkruid)
en aanwezigheid van andere minder algemene waterplanten als brede waterpest, kranswier, pijlkruid en stijve waterranonkeL. Als enige beschermde soort
komt de zwanebloem voor.
Amfibieën

Gegevens over de verspreiding van amfibieën in het plangebied en omgeving
zijn slechts beperkt beschikbaar.
In de km-hokken, waarin het plangebied van de korte tracé-alternatieven is
gelegen, komen volgens opgave van het Natuurloket 2 bescheimde amfibiesoorten van Flora & faunawet soorten voor, waarvan i Habitatrichtlijnsoort.
Dit betreft mogelijk de rugstreeppad. De betreffende km-hokken zijn echter
ruimer dan het plangebied zelf, waardoor niet is vast te stellen of de soort ook
in het plangebied zelf voorkomt. Ook zijn de data van waarneming niet bekend. De soort komt conform het jaarverslag van RA VON 2002 wel in de
omgeving van het plangebied voor.
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Op basis van losse waarnemingen van de provincie uit 1993 wordt het voorkomen van bruine kikker, meer
kikker en groene kikkert complex) gemeld. De
verwachting is dat deze soorten nog steeds in het gebied voorkomen, Daarnaast is nog het voorkomen van de kleine watersalamander te verwachten.

Alle amfbiesoorten zijn beschermd in het kader van de Flora en faunawet.
De Rugstreeppad is tevens beschermd in het kader van de Habitatrichtlijn.
Vissen
Vissen zijn in de omgeving van het plangebied slecht tot niet onderzocht. Los-

se waarnemingen van de provincie uit 1993 doen melding van brasem, karper,
blankvoorn en tiendoornig stekelbaarsje, Deze soorten zijn niet beschermd in
het kader van de Flora & faunawet. Volgens de Atlas van de Utrechtse vissoorten (2003) zijn in km-hok i 19-473 de Rode Lijst soorten het vet
je en de
kroeskarper aangetroffen, Deze soorten zijn gevonden in de biotoop vijvers/grachten, maar kunnen ook in de sloten van het plangebied voorkomen.
Ze zijn niet beschermd in het kader van de Flora en fauna
wet.

Zoogdieren
Zoogdieren zijn in de omgeving van het plangebied van de korte tracéalternatieven slecht tot niet onderzocht. De gegevens van de provincie beperken zich tot losse waarnemingen van mol en haas in 1993, Gezien het inten-

sieve gebruik van het plangebied is het voorkomen van overige zoogdieren
naar verwachting beperkt tot soorten als veldmuis, egel, mol, konijn, hermelijn, wezel, rosse woelmuis, dwergmuis en aardmuis. Door het nagenoeg ontbreken van opgaande landschapelementen is het voorkomen van vleermuizen ..

niet te verwachten, zeker niet van vaste verblijfplaatsen.
Vleermuizen komen, voorzover bekend, wel voor langs het Amstel- ..
Drechtkanaal en de Kromme Mijdrecht (Water- en Meervleerluis). De watervleermuis foerageert mogelijk boven de sloten in het plangebied. Alle voorkomende zoogdiersoorten zijn beschermd in het kader van de Flora en fau-

nawet. Eventueel aanwezig vleermuizen zijn tevens beschermd in het kader
van de Habitatrichtlijn.
Vlinders en IibeUen

Ongewervelden zijn in de omgeving van het plangebied van de korte tracé-

alternatieven slecht tot niet onderzocht. De gegevens van de provincie beperken zich tot losse waarnemingen van atalanta, dagpauwoog, lantaarntje en
gewone oeverlibel in 1993. Beschermde soorten zijn niet waargenomen.
4.5.2 Autonome ontwikkeling

Het Beleidsplan Natuur en Landschap (1992) is voor het gebied de Venen
nader uitgewerkt in het Plan van aanpak De Venen (1998) en het Natuurge-

biedsplan (2001). Het plangebied zelf maakt geen deel uit van de Ecologische
Hoofdstructuur. In de nabijgelegen bovenlanden van de Kromme Mijdrecht
wordt de ontwikkeling van nieuwe natuur nagestreefd in de vorm van rietland, ruigte en bloemrijk grasland (zie figuur 4.5). De zone langs de Amstel
wordt aangemerkt als te ontwikkelen ecologische verbindingszone. De realisatie van voorbeschreven ontwikkelingen is afhankelijk van verwerving van
gronden op basis van vrijwilligheid en is daarom niet zonder meer gegarandeerd.
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Uirsnede uit het Natuurgebiedsplan de Venen.

4.6 Lucht, geluid en trilingen
4,6,l Huidige situatie lucht
De N201 zorgt in de huidige situatie voor veel

overlast. Veel (vracht)verkeer

gaat door Uithoorn, Deze situatie is aanleiding voor geluidshinder en opstoppingen, Ook valt aan te nemen dat dit (deels stagnerende) verkeer de
luchtkwaliteit in de bebouwde omgeving van Uithoorn negatief beïnvloedt en
relatief

veel inwoners van deze plaats worden onderworpen aan verhoogde

concentraties van luchtverontreinigende stoffen als NO, en fijn stof.
4,6,2 Autonome ontwikkeling lucht

Het Besluit luchtkwaliteit dat in 200 i van kracht is geworden, is een algemene
maatregel van bestuur. Met het besluit implementeert Nederland richtlijn
i

999/30/EG van de Raad van de Europese Unie, betreffende grenswaarden

voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes (fijn
stof) en lood in de lucht, in de Nederlandse wetgeving, In het Besluit luchtkwaliteit zijn tevens voor koolmonoxide en benzeen regels opgenomen. Het
Besluit luchtkwaliteit geeft de beleidshorizon aan tot 2010, Voor de periode
vanaf 20 i 0 zijn er (nog) geen normen vastgelegd. Deze zijn naar verwachting

in ieder geval gelijk (of strenger) dan die voor 2010.

In het Besluit staan grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels voor de
verschilende luchtverontreinigende stoffen en wordt de controle van de
luchtkwaliteit geregeld, Eveneens wordt het opstellen van plannen, indien de
luchtkwaliteit niet aan de eisen voldoet, en het luchtkwaliteitsbeleid geregeld.

I

I

i

I
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Het doel van het Besluit luchtkwaliteit is het beschermen van mens en milieu
tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Het Besluit is primair
gericht op het voorkomen van effecten op de gezondheid van de mens. Daarnaast zijn er voor zwaveldioxide en stikstofoxiden normen opgenomen ter
bescherming van ecosystemen.

Het Besluit betreft een zestalluchtverontreinigende stoffen. AI deze stoffen
verdienen de aandacht, echter voor de luchtverontreiniging door zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood geldt dat er in Nederland nauwelijks
overschrijding van de normen wordt verwacht. Voor deze stoffen zijn daarom
alleen grenswaarden en geen plandrempels in het besluit opgenomen. Voor
stikstofdioxide en fijn stof worden nog wel regelmatig overschrijdingen verwacht, vandaar dat voor deze stoffen naast grenswaarden ook plandrempels
zijn aangegeven.

Zoals reeds genoemd staan in het Besluit luchtkwaliteit normen voor de kwaliteit van de buitenlucht. Deze normen zijn gedefinieerd als:
i. grenswaarden;
2. plandrempels;
3. alarmdrempels.

Grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, op een
gegeven tijdstip zoveel mogelijk moet zijn bereikt en waar die kwaliteit al
aanwezig is, zoveel mogelijk moet worden gehandhaafd. Het Besluit luchtkwaliteit vermeldt bij verschillende grenswaarden een termijn waarop de
luchtkwaliteit uiterlijk aan de grenswaarden moet voldoen,

Naast grenswaarden kent het Besluit luchtkwaliteit plandrempels voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes. Een plandrempel geeft een kwaliteitsniveau
van de buitenlucht aan waarboven het maken van plannen verplicht is. Die

plannen zijn erop gericht om uiterlijk op de bij de grenswaarden vermelde
termijnen (2005/2010) aan de grenswaarden te voldoen. Er wordt daarbij verondersteld dat bij overschrijding van de plandrempel de lucht
kwaliteit niet
door generiek beleid binnen de gestelde termijn zal dalen tot onder de grenswaarden. Het niveau van de plandrempels ligt boven dat van de grenswaarden en wordt jaarlijks aangescherpt tot het jaar 2005/2010 wanneer de plandrempels op hetzelfde niveau liggen als de grenswaarden.

Voor zwaveldioxide en stikstofdioxide kent het Besluit luchtkwaliteit alarmdrempels. Daarmee wordt een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aangeduid
dat bij een kortstondige overschrijding risico's voor de gezondheid van de
mens inhoudt. Bij overschrijding moeten direct maatregelen worden genomen.
4.6.3 Huidige situatie geluid

De geluidssituatie langs de eerstelijnsbebouwing verslechtert bij het nuIalternatief ten opzichte van de huidige situatie, omdat de verkeersintensiteiten
toenemen.
4,6.4 Autonome ontwikkeling geluid

Bij de autonome ontwikkeling neemt het aantal geluidbelaste woningen het
sterkst af indien én de voertuigen in 2015 stiller geworden zijn én het gehele
tracé geplaveid is met geluidreducerend asfalt. Indien de motorvoertuigen niet
stiller worden én het wegdek niet geluidreducerend is. dan zal het aantal geluidbelaste woningen toenemen.

.: Grontmij

1 J/99052528/HO, revisie 01
blad J5 van 89

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Het gebied waar de omleiding doorheen gaat is minder intensief bewoond,
zodat minder hinder te verwachten is.
4,6.5 Trillingshinder
Voor de huidige situatie is trillingshinder vanwege het wegverkeer nauwelijks
aanwezig. Als gevolg van de autonome groei zal de aanwezige trillingshinder

niet merkbaar toenemen
4.7 Wooo-, werk-, en leefmilieu
4.7.1 Veiligheid

Op het gebied van veiligheid kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de veiligheid ten aanzien van gevaarlijke stoffen en anderzijds de ver-

keersveiligheid.

Gevaarlijke stoffen
Bij de veiligheid voor inwoners van Uithoorn en Amstelhoek ten aanzien van

de gevaarlijke stoffen geldt dat de huidige N20 i een drukke provinciale weg
is, Dit heeft tot gevolg dat relatief veel mensen wonen en werken op korte
afstand van de route voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Wanneer de N201

wordt omgelegd, wordt de afstand groter tussen de route voor vervoer van
gevaarlijke stoffen en de leefomgeving van de mensen.
Verkeersveilgheid
In de huidige situatie gebeuren op de N20 i tussen de A4 en A2 jaarlijks ruim
340 (geregistreerde) ongevallen. Meer dan de helft van deze ongevallen vindt
plaats op kruisingen. Aan de hand van risicocijfers kunnen uitspraken worden gedaan over de kans op een verkeersongeval. Een veel gebruikt risicocijfer is het aantalletselongevallen per voertuigprestatie, uitgedrukt in letselongevallen per miljoen motorvoertuigkilometers. Het risicocijfer van de N20 i

bedraagt 0,32 letselongevallen per miljoen motorvoertuigen. Dit is hoger dan
het landelijk gemiddelde voor dit wegtype (0,25 bron: SWOV).
De autonome ontwikkeling laat een stijging van het aantal

ongevallen op de

huidige N201 zien. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan de toegenomen verkeersintensiteiten.
4.7.2 Barrièrewerking

In de huidige situatie is door de hoge intensiteiten op de N201 de barrièrewerking groot. Met name in het centrumgebied van Uithoorn en Amstelhoek
is de barrièrewerking voor voetgangers zeer groot.
Door toename van de intensiteiten zal
ook de barrièrewerking toenemen.
4.7.3 Landbouwkundig ruimtegebruik

Het huidige ruimtegebruik bestaat met name uit weidegebied (grasland). Tussen de Amstelkade en de Ringdijk Eerste Bedijking en aan het weggetje vanaf
de Tien Boerenweg naar de Ringdijk Eerste Bedijking zijn drie percelen met
een boomkwekerij gelegen (zie figuur 4. I). Aan weerszijden van het weggetje
van de Tien Boerenweg naar de Ringdijk staat een bosschage.
De meeste bebouwing in het plangebied is te vinden langs de Tien Boerenweg
en de Amstelkade,
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Huidige situatie en autonome ontwikkeling

In de autonome ontwikkeling zal het overgrote deel van de huidige bestemming van het plangebied gehandhaafd blijven en voortgezet worden. Het beleidsvoornemen is om een strook langs de Amstel om te vormen tot nieuwe
natuur. Meer open water, moeras, schraallanden en bos is daarbij het streefbeeld.
4,7.4 Leefbaarheid

De leefbaarheid in en om de kernen van Uithoorn en Amstelhoek betreft onder andere de beleving van inwoners/omwonenden van het plangebied. Hierbij speelt ook het verwijderen van woningen een grote roL.
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5 Effecten

5.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de effecten van de omleidingsalternatieven A, B, R
en het langgerekte alternatief beschreven en beoordeeld De beschrijving en -

beoordeling van de effecten vindt plaats ten opzichte van het nulalternatief.
De beschrijving vindt plaats per aspect, conform de indeling van hoofdstuk 4.

Voorafgaand aan de effectbeschrijving wordt eerst het beoordelingskader
voor het desbetreffende aspect uiteengezet. De effectbeschrijving en effectbe-

oordeling vindt in principe plaats op basis van de zelfde criteria die zijn gehanteerd in het MER-N201-Uithoorn 1996'. Daarmee zijn de effecten van de
in dit MER onderzochte omleidingsalternatieven (A,B en R) vergelijkbaar
met het voorkeursalternatief (langgerekt tracé) uit het MER-N201-Uithoorn
1996.

In de effectbeoordeling zijn de beschreven effecten omgezet in een +/- beoordeling met de volgende schaal:

++ sterk positief effect

+ positief effect

0/+ licht positief effect

o (vrijwel) geen effect
0/- licht negatief effect

negatief effect
sterk negatief effect.

zeer sterk negatief effect (incidenteel).

De effectbeschrijving is deels kwalitatief van aard en gebaseerd op deskundigenoordeeL. Deels is de effectbeschrijving kwantitatief, gebaseerd op berekeningen.
5.2 Verkeer en vervoer
5.2,1 Beoordelingskader

De beschrijving en de beoordeling van de effecten van de omleidingsalternatieven op de verkeers- en vervoersstromen in het gebied vindt plaats aan de
hand van de volgende criteria:
. verkeersbelasting. Verkeersbelasting is de mate waarin wijzigingen optre-

den in de verkeersdrukte op de verschillende wegvakken en onderzochte

kruispunten;
. verkeersafwikkeling. Onder verkeersafwikkeling wordt de mate waarin

het verkeer kan doorstromen bedoeld. De mate van doorstroming is de
resultante van de wegvakcapaciteit en de verkeersintensiteit (I1C-

verhouding);

~ Dit geldt niet voor het onderdeel verkeer & vervoer. omdat voortschrijdend inzicht
geresulteerd heeft in nieuwe verkeersl10delIeii om de intensiteiten in 20 i 5 te bepalen.
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. de bereikbaarheid voor openbaar vervoer (OV) en langzaam verkeer (fiet-

sers).

Tevens geven de Richtlijnen voor het MER aan dat moet worden ingegaan op
de consequenties van de voorgestelde oplossingen voor de reeds uitgewerkte
delen van de weg. Ook moet worden aangegeven of de nieuwe alternatieven
en het niet afsnijden van de bocht bij Mijdrecht op het gedeelte tussen de A4
en de A2, met name het gedeelte ten oosten van de Amstel, effecten veroorzaken op de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid.
5.2,2 Effectbeschrijving en -beoordeling

Met behulp van een verkeersmodel zijn prognoses met betrekking tot de etmaalintensiteiten voor de situatie in 20 I 5 bepaald, indien de omlegging niet
wordt gerealiseerd (nulalternatief). De alternatieven A, Ben R zijn qua geprognosticeerde intensiteiten niet onderscheidend van elkaar. In tabel 5. I zijn

de toekomstige intensiteiten weergegeven van de alternatieve A, B en R en het
langgerekte tracé en zijn deze vergeleken met de intensiteiten van de nuIsituatie (zie ook bijlage 2 van het Bijlagendocument),
Tabe/5.1

Intensiteiten 2015

Wegvak

.
.

.
.
.
.
.
.

Nr.

Alternatief % verschil
A, B en R

Langgerekt

30200

16900

-44%

alternatief
21600
-28%

2

28000

20700

-26%

17600

-37%

3

28000

27800

-1%

16700

-40%

26100

27300

+5%

16400

-37%

28400

27700

-2%

28300

0

0

17700

N201 tussen Amstel en

Ringdijk Eerste Bedijking
N201 tussen Ringdijk Eerste
Bedijking en Middenweg
N201 tussen Middenweg en
Hofland (Mijdrecht)

Nulsituatie

N201 tussen Hofland en

Veenweg
N201 tussen Veenweg en
N212

Omlegging tussen Amstel en
Middenweg

4

Omlegging tussen Middenweg en N201 (ten oosten van

S

Veenweg)
Middenweg tussen omlegging

6

0/ ver-

schil

22300
20200

0

0

6800

en N201

In figuur 5. 1 zijn de wegvakken, zoals veiweId in tabel 5.1, op kaart door

middel van een nummering aangegeven.
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Figuur 5.1

l

~..~

';~~01..
. .-l:

Overzicht wegen en wegvakken

Uit tabel 5. I blijkt dat bij de 'korte' alternatieven (A, Ben R) de intensiteiten
op de bestaande N201 in Uithoorn en Amstelhoek sterk afnemen. Het langgerekte alternatief trekt echter meer verkeer aan dan de 'korte' alternatieven. De
omlegging van de 'korte' alternatieven verwerkt meer verkeer dan de omlegging van het langgerekt alternatief. Dit wordt veroorzaakt doordat bij deze
'korte' alternatieven verkeer vanuit het zuiden, komende vanaf de Ringdijk
Tweede Bedijking, rechtsaf slaat en via de omlegging rijdt. Bij het langgerekte
alternatief is voor dit verkeer de omweg te groot en wordt gekozen voor de
route door Uithoorn, Bij de 'korte' tracés is ten zuidoosten van de aansluiting
van de omlegging op de bestaande N20 i de intensiteit hoger dan bij het langgerekte alternatief, omdat nu al het verkeer op de bestaande N201 te vinden is,
Bij het langgerekte alternatief voegt de omlegging zich pas ten oosten van

Mijdrecht samen met de bestaande N201.
De tracés hebben geen consequenties voor de reeds uitgewerkte delen van de
N20 i, omdat er ten westen van de Amstelpassage en ten oosten van Mijdrecht
geen of weinig verschil in intensiteit optreedt. Ten oosten van Mijdrecht zijn
de intensiteiten in de nulsituatie zelfs iets hoger. De goede verbinding tussen
Aalsmeer en in mindere mate Uithoorn met de A9 via de Fokkerweg, zorgt
toch voor een lichte afname van het verkeer op de N201 in de gemeente De
Ronde Venen.

Het strekken van de bocht bij Mijdrecht heeft geen gevolgen voor de keuze
van de tracés. Het heeft alleen consequenties voor de verkeersafwikkeling en
de doorstroming,
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Figuur 5.2

Kruispuntconfiguratie tracé~alternatief A

De verkeersafwikkeling zal zowel op de 'korte' alternatieven als op het langgerekte alternatief op wegvakniveau, ten opzichte van de nulsituatie, verbeteren,
De omlegging kan op wegvakniveau circa 20.000 tot 25.000 mvtletm verwerken. De kwaliteit van de verkeersafwikkeling wordt echter met name bepaald
door de afwikkeling op de kruispunten. Toepassen van ongelijkvloerse kruispunten is niet noodzakelijk, De kruispunten in de tracé-alternatieven (omlegging met Middenweg of omlegging met Tien Boerenweg) kunnen met behulp

van het toepassen van verkeersregelinstallaties het verkeer afwikkelen,
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Figuur 5.4

Kruispuntconfguratie tracé-alternatief R

Het aanbod bij de kruispunten op de 'korte' alternatieven is lager dan het
aanbod bij het langgerekte alternatief. De cyclustijd van de regeling kan dus
bij het kruispunt in de 'korte' alternatieven korter zijn dan bij het kruispunt

met het langgerekte alternatief, waardoor per uur meer verkeer verwerkt kan
worden,
Echter, bij het kruispunt van de 'korte' alternatieven (omlegging met Tien
Boerenweg N201) zal de busbaan in de verkeersregeling opgenomen worden,

De regeling en de vormgeving van dit kruispunt zal dan een complexer karakter krijgen dan het kruispunt van het langgerekte tracé met de huidige N201.
De bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer OV zal ten opzichte van de
nulsituatie niet of nauwelijks veranderen, Het huidige fietspad dat aan de
zuidzijde van de N201 gelegen is en de busbaan ten noorden van de N201

blijven bestaan,

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de beoordeling van de hiervoor beschreven
effecten.
Tabel5.2

Beoordeling verkeer en vervoer
Alternatief A

Criterium
Verkeersbelasting
Verkeersafwikkeling op

Alternatief B

Alternatief R

Langgerekt
alternatief

Noordwest
++
++

Zuidoost
++
++

++
++

++
++

+
+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

wegvakniveau
Verkeersafwikkeling op

kruispuntniveau
BereikbaarheId fiets en OV
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Conclusie verkeer eu vervoer

De alternatieven A, B en R zijn niet onderscheidend en scoren positief tot
sterk positief voor de diverse criteria. Het langgerekte alternatief scoort eveneens positief, zij het iets minder gunstig dan A, B en R voor de verkeersafwikkeling op wegvakniveau.
5.3 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
5.3.1 Beoordelingskader

De Richtlijnen (pagina 3) geven aan dat bij de tracékeuze en de inrichting van
de weg, de effecten op de landschappelijke kwaliteiten één van de hoofdpunten is, Uitgangspunt bij de beschrijving en beoordeling van de effecten van de
omleidingsalternatieven voor de aspecten landschap, cultuurhistorie en archeologie is de structuur van het gebied, De historisch gegroeide, ruimtelijke
samenhang en de interne verschillen bepalen deze structuur. Hieraan ontleent
het gebied haar landschappelijke kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn onder te
verdelen in:
. gebruikswaarde;
. belevings- of culturele waarde;

. toekomstwaarde.

Gebruikswaarde
Bij gebruikswaarde is sprake van aantasting van het landschap door
de omleiding als de samenhang van het gebied negatief wordt beïnvloed.

Samenhang: duidt op een onderling verband tussen ruimtelijke eenheden,
lijnelementen en het grondgebruik. Deze samenhang duidt op een herkenbaar
en goed bereikbaar geheeL.

Criterium:
. verstoring van visuele, fysieke en/of functionele relaties in een gebied door

het creëren van ruimtelijke barrières,
Belevings- of culturele waarde
Bij belevings- of culturele waarde is sprake van aantasting van het landschap

als de structuur, identiteit en aantrekkelijkheid van het gebied door de omleiding negatief worden beïnvloed.

Structuur -waarbinnen zich een bepaalde orde bevindt- is belangrijk voor de
manier waarop men zich in het gebied kan oriënteren en daarin kan handelen,
Criteria:
. aantasting kenmerkende opbouw van het gebied (ruimtelijke hoofdstruc-

tuur);
. doorsnijding of onderbreking continuïteit van structurerende lijnelemen-

ten, zoals de Amstel of een cultuurhistorisch waardevolle dijk;
. opdeling landschappelijke eenheden zodanig dat zij niet meer als geheel
worden ervaren.

Identiteit duidt op het specifieke karakter van een gebied waardoor het duidelijk herkenbaar is. Elementen van cultuurhistorische waarde zijn hiervan belang, maar ook bijzondere beplantings- en of bebouwingelementen, de openheid van het landschap. het verkavelingspatroon etc.
Criterium:
. aantasten van de ruimtelijke verscheidenheid van specifieke landschappen

door: het wijzigen, toevoegen of laten verdwijnen van één of meer eigenschappen die dat landschap juist typeren,
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Aantrekkelijkheid heeft te maken met de esthetische betekenis van een gebied
zoals landschappelijke schoonheid, gaafheid en het zien van sporen uit het
verleden in het huidige landschap.
Criterium "
. veranderen of verdwijnen van unieke of zeldzame ruimtelijke elementen

met cultuurhistorische waarde of een markant uiterlijk;
. het verstoren of negatief beïnvloeden van integratie door het aanbrengen

van een gebiedsvreemd element, ofwel het aantasten van de diversiteit in
het gebied door het vervlakken of verstoren van de voor het gebied ken-

merkende onderlinge verhoudingen.

Toekomstwaarde
De omleiding kan zowel voordelen als nadelen hebben voor de ontwikkeling
van een gebied. De weg kan invloed hebben op flexibiliteit, beheersbaarheid
en duurzaamheid van een gebied.
Criteria:
. het aanbrengen van onomkeerbare veranderingen in de ruimtelijke en
functionele structuur van het gebied;

. het maken van restruimten van een zodanige vorm en afmeting dat het

huidige, of een alternatief gebruik niet meer mogelijk is;
. ruimtelijke destabilisatie op de lange termijn (stadsrandverschijnselen);

. mogelijkheid tot synergie (onder synergie wordt hier verstaan de moge-

lijkheid waarin de aanleg van een weg een win-win-situatie oplevert door
combinatie met functies als natuur en recreatie).
5.3.2 Effectbeschrijving en -beoordeling

Aantasting ruimtelijke hoofdstructuur
Voor alternatief A geldt dat bij beide varianten (ligging langs noordwest zijde
respectievelijk zuidoost zijde van de Tien Boerenweg) de bestaande bebouwing en erven langs de Tien Boerenweg over een lengte van circa 1000m ver-

dwijnen, Bij beide varianten komt tussen de omleiding en de Tien Boerenweg
over een lengte van circa 1000m een geluidscherm met een hoogte van respectievelijk Im ten opzichte van het wegdek en 1.85m ten opzichte van het maaiveld. In beide varianten komt ter hoogte van nummer l3a en i 5 van de Tien
Boerenweg over een lengte van circa l40m een scherm met een hoogte van

respectievelijk 4m ten opzichte van het wegdek en 4.85m ten opzichte van het
maaiveld.

Bij alternatief A wordt de omleidingsweg "gekoppeld" aan de Tien Boerenweg, één van de dwarse ontginningswegen van de droogmakerij. Hierbij moet
een groot deel van de bestaande bebouwing worden verwijderd. Dit geldt
voor beide varianten. Hierdoor wordt een van de belangrijke structuurdragers
van de droogmakerij zeer ernstig aangetast. Bij alternatief A reikt het ruimtebeslag tot over de Tien Boerenweg (kruispunt). Het effect op de ruimtelijke
hoofdstructuur van het gebied wordt als sterk negatief beoordeeld. Dit effect
is permanent en kan niet worden verzacht.

Bij alternatiefR loopt de omleiding vlak langs de bebouwing en erven aan de
noordwest zijde van de Tien Boerenweg. Tussen de erven en de omleiding
komt over een lengte van circa i 145m een circa 2.65m hoge aarden waL.
Bij dit alternatief
wordt de bebouwing met erven weliswaar gespaard, maar
ook hier wordt de Tien Boerenweg als structuurdrager aangetast doordat de

weg met aarden wal er, wat betreft maat en uitvoering, als een 'vreemd' element aan wordt toegevoegd. Door de hoge aarden wal

ontstaat er een scherpe

ruimtelijke scheiding tussen de oorspronkelijke ontginningsas en het gebied
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dat vanuit deze as is ontgonnen. Ook neemt het alternatief relatief veel ruimte
in beslag, het ruimte
beslag van dit alternatief (kruispunt) reikt tot over de
Tien Boerenweg. Het effect op de ruimtelijke hoofdstructuur wordt als negatief beoordeeld, dit effect is permanent en kan niet worden verzacht

Bij alternatief B ligt de omleidingsweg op geruime afstand van zowel de Tien
Boerenweg als de Ringdijk eerste Bedijking. Hierdoor ligt de weg als een op
zich zelfstaand element (autonoom) in het open landschap. Daarbij wordt het
ruimte
beslag beperkt tot het gedeelte noordwestelijk van de Tien Boerenweg.
Langs de weg zijn geen geluidsschermen voorzien, Hoewel de weg iets hoger
in het landschap komt te liggen (circa 0.85m) blijft het open karakter van de
polder grotendeels behouden. Een zeer belangrijke voorwaarde hierbij is wel
dat er langs de weg geen grootschalige verticale elementen worden aangebracht, zoals geluidschermen of hoog opgaande beplanting. Alleen als aan
deze voorwaarde, ook op de lange termijn, wordt voldaan wordt het effect op
de ruimtelijke hoofdstructuur van de polder als geheel als licht negatief beoordeeld.

Voor het langgerekte tracé geldt min of meer hetzelfde als voor alternatief B.
Ondanks de geluidsschermen bij de kruisingen van het tracé met de dwarswe-

gen ligt het langgerekte tracé eveneens als een op zich zelf staand element in
het landschap, Hoewel de weg de belangrijke structuurdragers van de droogmakerij doorsnijdt, blijven deze in het landschap duidelijk herkenbaar. Het
effect op de ruimtelijke hoofdstructuur wordt als licht negatief beoordeeld,
mits de beleving van het open karakter van de droogmakerij behouden blijft.
Dit betekent geen aaneengesloten hoge beplanting langs de weg.
Doorsnijding structurerende elementen

Variant noordwest van alternatief A en de alternatieven B en R kruisen dan
wel doorsnijden belangrijke structurerende lijnelementen: de Amstel, Amstel-

kade en de centrale wetering. Variant zuidoost van alternatief A doorsnijdt
behalve deze elementen tevens de Tien Boerenweg, De Amstel en Amstelkade
vormen de hoofdverdedigingslijn van de Stelling van Amsterdam. Ondanks

de kruising blijven de Amstel en de Amstelkade als verdedigingslijn herkenbaar. Het effect is beperkt negatief. Het zelfde geldt voor de doorsnijding van

de wetering en de Tien Boerenweg. Het langgerekte tracé doorsnijdt behalve
de hiervoor genoemde elementen ook nog de Middenweg, de Zijweg en het
Waverveense pad. Het effect van deze weg op de structurerende lijnelementen

wordt als negatief beoordeeld,
Versnippering ruimtelijke eenheden/verkaveling
Door de omleiding wordt het gebied tussen de Amstel en de Tien Boerenweg
ruimtelijk versnipperd. Bij alternatief A wordt het kenmerkende patroon van
langgerekte kavels in geringe mate aangetast, doordat de omleiding zo veel

mogelijk tegen de Tien Boerenweg wordt aangelegd, Het effect is licht negatief. Dit geldt voor beide varianten.
Bij alternatief R wordt het patroon van langgerekte kavels iets meer verstoord, Het effect is negatief. Bij alternatief B gaat het patroon van langgerekte kavels in het gedeelte tussen de Amstel en de Tien Boerenweg voor een belangrijk deel verloren. Het effect is sterk negatief.
Bij het langgerekte tracé blijft het patroon van langgerekte kavels vrijwel geheel behouden, doordat dit tracé over het algemeen met de richting van de
kavels meeloopt. Het effect is licht negatief.
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Aantasten ruimtelijke verscheidenheid
Kenmerkend voor de identiteit van de polder is de grote mate van openheid
en de daarmee samenhangende, relatief grote ruimtematen.
Door de geluidschermen bij alternatief A (beide varianten) en de geluidswal
bij alternatief R vormen deze alternatieven grote visuele barrières in het landschap. De zichtlijnen vanaf de Tien Boerenweg richting de Ringdijk Eerste
Bedijking gaan hier geheel verloren. Het gebied wordt door de schermen 'afgesneden' van de rest van de polder. Het specifieke en relatief gave karakter
van de droogmakerij (openheid en relatief grote ruimtematen) gaat in dit deel
van de polder verloren. Dit is een sterk negatief effect. Het toepassen van
transparante schermen bij alternatief A zal dit effect nauwelijks verzachten.

Bij alternatief B blijven de openheid en de grote ruimtematen grotendeels
behouden, omdat bij dit alternatief geluidsschermen dan wel een geluidswal
niet nodig zijn, behalve bij de Amstelpassage. De weg steekt iets boven het
maaiveld uit, het effect is licht negatief.

Bij het langgerekte tracé wordt de polder tussen Mijdrechtse zuwe en de
Veldweg door midden gedeeld. Het effect op het open karakter en de grote
ruimtematen van de polder is negatief, vanwege de geluidsschermen bij de
kruisingen met de dwarswegen.
Aantasten unieke elementen (cultuurhistorische en archeologische waarden)
De alternatieven A, B en R liggen deels parallel aan de hoofdverdedigingslijn
van de Stelling van Amsterdam en beslaan een deel van het inundatiegebied.
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het van belang dat het inundatiegebied zo
veel mogelijk zichtbaar blijft als open droogmakerijlandschap. Omdat de
alternatieven A en R, mede door de geluidsschermen respectievelijk de geluidswal, als gebiedsvreemd element duidelijk in het landschap zichtbaar zijn,
is dit een sterk negatief op de grote cultuurhistorische waarde van het gebied.
Bij alternatief A geldt dit voor beide varianten in gelijke mate, waarbij het
niet uitmaakt of het scherm wel of niet transparant is. In alle gevallen is het
effect sterk negatief.

Vanwege het ontbreken van schermen bij alternatief B is de weg minder op-

vallend in het landschap dan de alternatieven A en R. Het inundatiegebied
blijft als open polder herkenbaar. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel
dat er geen grootschalige verticale elementen langs de weg worden aangebracht, zoals schermen en/of hoge beplanting. Fysiek neemt de weg echter een
groot deel van het inundatiegebied in beslag, Het effect van dit alternatief op
de grote cultuurhistorische waarde van het plan

gebied is negatief.

Het langgerekte tracé ligt dwars op de hoofdverdedigingslijn en beslaat in
verhouding tot de alternatieven A, Ben R een beperkt deel van het inundatieveld. Het effect op de cultuurhistorische waarde van het plangebied is bij dit
alternatief licht negatief.

Zowel alternatief A, Bals R doorsnijden de kreekrug in het noordwestelijk
deel van het plangebied. Deze kreekrug is aangeduid als gebied met een hoge
trefkans op archeologische waarden.
Bij een besluit tot realisatie van een van deze alternatieven dient nader archeologisch onderzoek plaats te vinden. Met het definitieve wegontwerp kan
dan rekening worden gehouden met de resultaten van dit onderzoek. Het
langgerekte tracé doorkruist een gebied met lage trefkans op archeologische
waarden, Aanvullend archeologisch onderzoek is hier niet nodig,
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Verstoren specifeke verhoudingen

De omleidingsalternatieven A en R hebben een geheel andere maatverhouding en ook een geheel andere verschijningsvorm dan de Tien Boerenweg. Er
is geen sprake van harmonie. Dit negatieve effect wordt versterkt door de
geluidschermen dan wel de geluidswaL. Het effect is sterk negatief en moeilijk
te verzachten.

Ten opzichte van de alternatieven A en R ligt alternatief B meer als een zelfstandig element in het landschap. Hierdoor heeft de weg een minder negatief
effect op de verschijningsvorm van omringende beeldbepalende structuurbe-

palende elementen, Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat er geen
grootschalige, verticale elementen langs de weg worden aangebracht, zoals
schermen en/ofhoge beplanting. Het zelfde geldt voor het langgerekte tracé,

Flexibiliteit
Op het niveau van de polder als geheel hebben de omleidingsalternatieven A,
Ben R en het langgerekte alternatief geen grote gevolgen voor de ruimtelijkfunctionele structuur. Op lokaal niveau hebben deze alternatieven echter grote gevolgen die onomkeerbaar zijn. Het totale effect wordt als negatief beoordeeld.
Creëren restruimten
Voor de beoordeling van dit aspect wordt verwezen naar paragraaf 5.7.2.

Duurzaamheid
De alternatieven zijn niet onderscheidend wat betreft kansen op ruimtelijke
destabilisatie op lange termijn en mogelijkheden tot synergie, De alternatieven worden als neutraal beoordeeld.
Tabel
5.3 geeft een overzicht van de beoordeling van de hiervoor beschreven
effecten.
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Tabe/5.3

Beoordeling landschap, cultuurhistorie en archeologie

Alternatief
Criterium
Gebruikswaarde
Samenhang

.

Barrièrewerking: verstoren visuele, fysieke en/of functio-

A

A

Noord
west

Zuid-

oost

.

.

_~~elaties doo-!Eeëren~~~lErl-.elij~~~~rrières ___________________

.

Aantasting kenmerkende opbouw van het gebied (ruim-

0/-

a/-

Opdelen van ruimtelijke eenhedenlversnipperen kavels
Identiteit
. Aantasten ruimtelijke verscheidenheid van specifieke

0/-

0/-

landschappen door: het wijzigen, toevoegen of laten verdwijnen van één of meer eigenschappen die dat land-

.

Lang-

Gerekt

.

.

OI-

telijke hoofdstructuur)
Doorsnijding of onderbreking continuïteit van strueturerende lijnelementen

.

R

.

.--.--_...__._._------_.__._---_.----

Belevings- en culturele waarde
Structuur

.

B

--

a/-

O/-

a/0/-

a/-

schap juist typeren (vervlakkend -:.) contrasterend)
Veranderen/laten verdwijnen van zeldzame of unieke

01-

elementen met cultuurhistorische waarde en/of markant
uiterlijk
Aontrekkelijkheid
. Verstoren van specifieke verhoudingen tussen: maat-

schaal-verschijningsvorm, door in één of meer van deze
ruimtelijke hoedanigheid een gebiedsvreemd element
._ ~?.E__t~__~!.~.n_9~.~Jy_~~~_t_~r..i~g__~~._~5I!rn_~~l~l___.,__...__...._._____

Toekomstwaarde
Flexibilteit

.

Aanbrengen van onomkeerbare veranderingen in de

ruimtelijke-functionele structuur van het gebied
Beheersbaarheid

.

.

.

Ruimtelijke destabilisatie op de lange termijn

0

0

0

0

0

Mogelijkheid tot synergie

0

0

0

0

0

Creëren van restruimten van een zodanige vorm en afme-

ting dat het huidige of een alternatief gebruik niet meer
mogelijk is

Duurzaamheid

.
.

* ::ie i'oor beoordeling paragraaf 5.7. 2.

Conclusie landschap, cultuurhistorie en archeologie
De alternatieven A en R scoren overwegend sterk negatief tot negatief ten
aanzien van de belevingswaarde en culturele waarde van het landschap. Alternatief B scoort aanmerkelijk minder negatief dan de alternatieven A en R,
mits langs deze weg geen grootschalige verticale elementen worden aangebracht. Hetzelfde geldt voor het langgerekte alternatief.
5.4 Bodem en (grond)water
5.4.1 Beoordelingskader bodem

Bij de effectbeschrijving van bodem is het van belang onderscheid te maken in

effecten die optreden in de fase waarin de weg wordt aangelegd en de fase
waarin de weg wordt gebruikt.

.s Grontmij

i J/99052528/HO, revisie 01
blad 48 van 89

Effecten

In de aanlegfase vindt een aantal bodemtechnische ingrepen plaats zoals
graafwerkzaamheden, het opbrengen van zand, het heien en plaatsen van
damwanden bij constructies, alsmede het aanbrengen van wegverharding.
Door deze ingrepen wordt de opbouw van de bodem verstoord.
In de gebruiksfase kunnen effecten optreden op de bodemkwaliteit als gevolg
van het verkeer en gladheidsbestrijding.
De effecten op de bodem worden beschreven en beoordeeld op basis van de
volgende criteria:
. verstoring geomorfologische opbouw bodembeschermingsgebieden;
. aantasting bodernwaliteit.
5.4.2 Effectbeschrijving bodem

Verstoring geomorfologische opbouw bodembeschermingsgebieden
Hoeveel meter grond uitgegraven en opgebracht wordt hangt onder andere af

van de zettingsgevoeligheid, de grondwaterstand en de hoogteligging van de

aansluitende wegen. Dit zal moeten blijken uit bodemtechnisch onderzoek
voorafgaande aan de uitvoering. Alle alternatieven lopen voor een belangrijk
deel door bodembeschermingsgebieden Voor alle alternatieven geldt dat de
bodemopbouw van de gebieden wordt verstoord. Deze aantasting is permanent en onomkeerbaar en kan niet worden verzacht. Bij de alternatieven A, B
en R is het aangetaste oppervlakte ongeveer gelijk. Bij de alternatieven A en
R wordt echter ook de bodemopbouw in een deel van het gebied aan de zuidoost zijde van de Tien Boerenweg aangetast, ter plaatse waar het nieuwe

kruispunt komt van het nieuwe tracé met de Mijdrechtse Zuwe en de Tien
Boerenweg. Bij alternatief B beperken de effecten zicht tot het westelijk deel
van het plangebied aan de noordwest zijde van de Tien Boerenweg. Het effect
van de alternatieven A, Ben R op de bodemopbouw is negatief. Bij het lang-

gerekte tracé wordt over een groter oppervlak de opbouw van bodembeschermingsgebieden verstoord dan bij de alternatieven A, B en R. Het effect
van dit alternatief op de bodemopbouw is sterk negatief.
Aantasting bodemkwaliteit

Effecten van het verkeer op de bodemkwaliteit kunnen optreden als gevolg
van uitlaatgassen, lekkages van olieprodukten en slijtage van banden en wegdek. Volgens het MER-N201-Uithoorn 1996 liggen er in het studiegebied
geen verzuringsgevoelige gronden. Het effect van depositie van verzurende
stoffen uit uitlaatgassen is naar verwachting dan ook gering. Zware metalen
en PAK verspreiden zich deels door droge verwaaiing naar de bermen en atmosfeer en deels slaan zij neer op het wegdek. Na regenval worden de neergeslagen verontreinigingen door het regenwater opgenomen en stromen via zogenaamde run-off naar de berm of komen via natte verwaaiing in de berm en
aangrenzende gronden.

Deze effecten zijn voor alle alternatieven ongeveer gelijk. Door inrichtingsmaatregelen moeten deze effecten zo veel mogelijk worden gemitigeerd, In
paragraaf 5.4.3. (Emissies en handhaving) wordt dit nader uitgewerkt. De
negatieve effecten zijn voor een belangrijk deel beheersbaar, de effecten zijn
licht negatief.

Alleen bij alternatief A wordt een locatie aangedaan waar verontreiniging is
geconstateerd, Bij de noordwest ligging van het tracé wordt nummer 9 van de
Tien Boerenweg aangedaan. Bij een zuidoost ligging wordt nummer 14 aangedaan,
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Voor beide verontreinigingslocaties geldt dat alleen de bovengrond geanalyseerd is, Bij eventuele aanleg van het tracé over deze locaties is nader onder-

zoek naar de bodemverontreiniging noodzakelijk.
Tabel 5.4 geeft een overzicht van de beoordeling van de effecten op het aspect
bodem.
TiJbelS.4

Beoordeling bodem
Alternatief A

Alternatief B

Alternatief R

Langgerekt
alternatief

0/-

0/-

01-

Criterium
Noordwest

Zuidoost

01-

01-

Verstoring geomorfologische opbouw bodembe~
schermingsgebieden
Aantasting bodem

kwaliteit

Conclusie bodem

De alternatieven zijn niet onderscheidend. Alle alternatieven brengen verstoring van het bodemprofiel te weeg.
5.4.3 Beoordelingskader (grond)water

In de Richtlijnen voor het MER (pagina 4) is aangegeven dat het wateraspect
een onderscheidend~ol moet spelen. De alternatieven dienen waterneutraal

te worden uitgevoerd, indien dit niet mogelijk is, dienen de effecten te worden
weergegeven.
Uitgangspunten en randvoorwaarden waterhuishouding
Door DWR / AGV zijn in het kader van de watertoets voor het nieuwe tracé
om Uithoorn-Oost de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd ten aanzien van de waterhuishouding. Bij de effectbeschrijving enbeoordeling van de verschillende alternatieven wordt ervan uitgegaan dat bij
realisatie van de omlegging de nieuwe weg wordt ingericht conform de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals hierna is aangegeven.
Van belang is tevens dat de waterbeheerders vroegtijdig bij de uiteindelijke
inrichting van de weg op bestemmingsplanniveau betrokken moeten worden.
Waterkeringen

De tracés kruisen een aantal waterkeringen, Daarbij moet rekening worden
gehouden met de randvoorwaarden ten aanzien van deze waterkeringen. Het
gaat om de onderstaande waterkeringen:
. de Tussenboezemkering Eerste Bedijking (om het gemaal heen van de

Eerste Bedijking), Dit is ook een secundaire kering. Alle tracés gaan strak
om dit gemaal heen waarbij de veiligheidszone wordt doorbroken;
. voor de passage met de Amstel is van belang:

de Amsteldijk-Noord als een secundaire waterkering (directe boezemkering);
de Amsteldijk-Zuid als een secundaire waterkering (directe boezemkering);
. de Poeldijk als een secundaire waterkering (indirecte tussenboezemkering;

compartimenteringsdijk droogmakerij).
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De randvoorwaarden ten aanzien van de waterkeringen zijn:
. alle keringen moeten bij voorkeur op kruin
hoogte door het nieuwe tracé

worden gepasseerd;
. de stabiliteit, het waterkerend vermogen en de mogelijkheden voor com-

partimentering in geval calamiteit moeten gehandhaafd blijven;
. rekening houden met voldoende ruimte rond de kering ten behoeve van

de toekomstige kadereconstructies;
. indien gekozen wordt voor het langgerekte tracé, moet bij de kruising met

het Waverveense pad (indirecte tussenboezem waterkering) de kering
eveneens op kruinhoogte worden gepasseerd.
Waterberging
. de aanleg van verharding moet met minimaal 10%' gecompenseerd wor-

den;
. tevens dient de hoeveelheid m' water die wordt gedempt elders weer te

worden aangelegd.
Watergangen
. bij voorkeur bij geen enkel tracé doodlopende sloten als gevolg van de

doorsnijding door het nieuwe tracé;
. de hoofdwatergang (naar het gemaal) dient bij voorkeur zo min mogelijk

te worden doorsneden;
. het is wenselijk om zo min mogelijk duikers aan te leggen uit oogpunt van

een optimale waterhuishouding, beheer en onderhoud;
. versnipperd peil
beheer (door bijvoorbeeld splitsen van gebieden) is niet
wenselijk vanuit oogpunt van waterhuishouding, beheer en onderhoud;
. het is wenselijk dat de waterpeilen niet wijzigen door de activiteiten

rondom de aanleg van de N20 i.
Ecologie
Het gebied is een weidevogelgebied (volgens het waterbeheersplan AGV). Zie
voor beschrijving paragraaf 5.5.
Emissies en handhaving
Belangrijke aanbeveling ten aanzien van run-off bij provinciale wegen is bodempassage (van water) via de berm. Er zal voldaan worden aan de CIW
richtlijnen "afstromend wegwater". Van belang is dan wel dat die berm:
. voldoende breed is;
. afgedekt wordt met een humusrijke siltige bovenlaag;
. beplant wordt met een variatierijke bermvegetatie.
Wanneer de berm vervolgens eens in de tien

jaar wordt afgeroofd, is de ver-

ontreiniging door verkeer beheersbaar.
Verder wordt ten aanzien van dit aspect aanbevolen om ZOAB toe te passen.
Indien ZOAB wordt toegepast, is het van belang dat daar een regiem aan
gekoppeld wordt van periodieke reiniging van de vluchtstroken (hogedrukreiniging), anders gaat de vervuiling op een gegeven moment doorslaan naar
de berm. De rijbanen zelf hoeven niet gereinigd te worden, omdat door de

zuigende werking van de banden de poriën van de ZOAB-structuur daar vanzelf open blijven, Hierdoor worden de verontreinigende stoffen door het afschot van de weg naar de vluchtstrook geleid en bezinken daar. Als er geen
9 Het percentage waterberging is als eis door het waterschap gesteld. in de gedetail-

leerde watertoets die uitgevoerd zal moeten worden in de volgende fase. wordt hier
nader op ingegaan.
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vluchtstroken worden aangebracht is de reinigende werking van ZOAB, zeker

na enige tijd, twijfelachtig. Het waswater van de ZOAB-reiniging dient afgevoerd en milieuhygiënisch verwerkt te worden. Uit onderzoek blijkt dat maar

10% van de verontreiniging van het langsrijdende verkeer zijn weg vindt via
directe afstroming. 90% van de emissie bestaat uit verwaaiing van stoffen.
Deze stoffen slaan tot enkele tientallen meters aan weerszijden van de weg
neer (uiteraard het meest aan de lijzijde) en kunnen zo direct in het langs gele-

gen oppervlaktewater belanden, Dit kan het best worden tegengegaan door
het aanplanten van opgaande begroeiing, hagen of constructies die verwaai-

ing afvangen langs de weg, zo dicht als de verkeersveiligheid toelaat. Dit is
effectiever dan het aanplanten van vegetatie langs de oever van de langs gelegen watergang, want deze vegetatiestrook staat verder weg van de bron (dus
de weg).

DWR / AGV verzoekt om in de vervolgfase van het project (bij uitwerking
van het tracé op inrichtingsniveau) na te gaan ofhet wegwater, dat vrijkomt
uit de verdiepte gedeelten en van de kunstwerken (brug of aquaduct) van de
N201, niet naar het riool maar ook naar een nabijgelegen zandcunet geleid
kan worden voor bodempassage/infiltratie,
Beoordelingskader
Voor het beoordelingskader worden de thema's aangehouden zoals benoemd
in de (landelijke) Handreiking Watertoets Uanuari 2004). Het betreft alleen de
thema's die relevant zijn voor de afweging van de alternatieven in dit MER, te
weten:
. (Grond)wateroverlast;
. Veiligheid;

. Riolering;
. Waterkwaliteit (oppervlaktewater en grondwater);

. Grondwaterkwaliteit.

Thema's die van belang zijn op het niveau van de inrichting, komen bij verdere uitwerking van het gekozen alternatiefvoor het bestemmingsplan, aan de
orde.
5.4.4 Effectbeschrijving (grond)water

Grondwateroverlast
Grondwateroverlast is niet te verwachten indien bij de aanleg voldoende rekening wordt gehouden met wensen en eisen ten aanzien van ontwatering en
afwateringsdiepte. Ten aanzien van wateroverlast eist AGV/ DWR een waterberging van i 0% van het extra verhard oppervlak. Omdat dat voor alle
alternatieven (A, B, R en het langgerekte tracé) geldt, is dit aspect niet onderscheidend,
Veiligheid in verband met werkzaamheden aan kades enloJ waterkeringen

Voor het kruisen van de diverse waterkeringen geldt dat de kerende hoogte en
waterkerend vermogen van de waterkeringen gehandhaafd dienen te blijven.

Hetgeen betekent dat de hoogte van de weg hierop aangepast moet zijn. Voor
de werkzaamheden op en rond de waterkering dient ontheffing van de Keur
te worden aangevraagd. Het langgerekte tracé kruist een extra waterkering en
is daarom iets ongunstiger dan de alternatieven A, Ben R.
Riolering en run-oJ!
Aangaande de riolering is het uitgangspunt dat het afstromend wegwater naar

het open water wordt afgevoerd en/of in de bodem wordt geborgen, De
Dienst Waterbeheer en Riolering heeft reeds aangegeven dit water bij voor-
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keur via een berm
passage te leiden. Dit geldt voor alle alternatieven en is voor
de afweging op het niveau van dit MER niet onderscheidend.

(Grond) waterkwaliteit

Voor de afweging op niveau van dit MER spelen de gevolgen voor de waterkwaliteit veelal nog niet een erg grote rol. Bij de daadwerkelijke inrichting van
het gebied is aandacht benodigd voor een goede doorstroming van het watersysteem, optimale waterdieptes en een zodanig ontwerp dat er geen of weinig
dode hoeken met stilstaand water kunnen ontstaan.
Een aspect dat wel van belang is voor de afweging van de alternatieven in dit
MER is het doorsnijden van bestaande watergangen, waardoor meer doodlopende sloten ontstaan.

onderbroken sloten, hoe beter voor de doorstroming
en waterkwaliteit. Om deze reden is tracé A het minst ingrijpend, De tracés B
Hoe kleiner het aantal

en R zijn minder gunstig dan tracé A en worden als negatief beoordeeld. Het

langgerekte tracé doorsnijdt de meeste watergangen en wordt als sterk negatief beoordeeld.
Tabel 5.5 geeft een overzicht van de beoordeling van de hiervoor beschreven
effecten.
Tabel5.5

Beoordeling water

Criterium
(grond) wateroverlast
Veiligheid
Riolering
(grond)waterkwal iteit

Alternatief A Alternatief B
Noordwest Zuidoost

o -i)-'-'--Õ'-"-'''-'-

o 0
0 0
0
o
°1- fJl_

Alternatief R

Langgerekt

alternatief .
o
o
o

o
o
o

Conclusie (grond)water
Vanuit oogpunt van de waterkeringen is er geen voorkeur voor een van de
alternatieven A, Ben R. Het langgerekte tracé kruist een extra waterkering.
Vanuit dat oogpunt hebben de tracés A, B en R de voorkeur boven het langgerekte tracé,

gebied, minder kunstwerken
(duikers en stuwen) in kavelsloten en hoofdwatergang, geen kopse / doodloVanwege het tegengaan van versnippering peil

pende sloten, 'maar' één kruising met de hoofdwatergang, heeft tracé A de

grootste voorkeur en hebben de tracés Ben R de voorkeur boven het langgerekte tracé.

5.5 Natuur
5.5,1 Beoordelingskader

De Richtlijnen (pagina 3) geven aan dat bij de tracékeuze en de inrichting van
de weg, de effecten op de (regionale) ecologische verbindingen één van de
hoofdpunten is, Specifiek wordt aandacht gevraagd voor de effecten op soortenrijke watersystemen in de Polder de Eerste Bedijking, effecten op weidevogels en doortrekkende vogels en effecten op de westelijke verbindingszone
door de Venen,

De volgende effecten kunnen optreden tengevolge van de aanleg en het gebruik van de omleidingsweg:
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. vernietiging. Bij de aanleg van een autoweg zal een gebied ter oppervlakte

van de weg worden bedekt met ophoogzand en voor een groot deel bedekt
met asfalt. De oorspronkelijke flora en fauna verdwijnt volledig;
. verstoring, Bij gebruik van de weg treedt geluids- en zichtbelasting op ter

weerszijden van de weg waardoor de fauna kan worden verstoord;
. versnippering / barrièrewerking. Door de barrièrewerking van een ver-

keersweg met daaraan gekoppeld de versnippering van het landschap
worden op lokale schaal zowel de ecologische relaties als de natuurlijke
potenties van de restgebieden aangetast. Daarnaast kan het ontstaan van

een fysieke barrière in het landschap als gevolg van de omleidingsweg de
toekomstige ecologische relaties duurzaam verstoren. Natuurlijke ontwikkelingen in de regio kunnen (voor een deel) worden gefrustreerd, omdat in een deelgebied een barrière is opgeworpen,
De hiervoor aangegeven effecten vormen de toetsingscriteria voor de effectbeoordeling aan de hand van de verschillende soortengroepen.
5.5.2 Effectbeschrijving natuur

Planten
De mogelijke effecten op planten betreffen vernietiging door ruimtebeslag en
versnippering, Als gevolg van het ruimtebeslag zullen de aanwezige waardevolle slootvegetaties ter hoogte van het tracé verdwijnen. Dit ruimtebeslag is
echter beperkt in verhouding tot het resterende deel van de polder waarin het
plangebied is gelegen met vergelijkbare natuurwaarden en de effecten daarmee gering De effecten van alternatief A, Ben R zijn naar verwachting hierbij
slechts beperkt onderscheidend. De effecten van het langgerekte tracé zijn

aanmerkelijk groter omdat het poldergebied, vergeleken met de alternatieven
A, B en R, over een meer dan twee maal zo grote afstand wordt doorsneden,
De effecten van versnippering op plantensoorten zijn naar verwachting be-

perkt en voor de alternatieven A, Ben R eveneens beperkt onderscheidend. In
relatieve zin is alternatief B in principe het minst gunstig vanwege een iets
groter ruimtebeslag en versnippering van het leefgebied. Het langgerekte tracé
leidt tot een langere doorsnijding en hiermee tot een grotere versnippering.
De effecten van vernietiging en versnippering op de vaatplanten kunnen in

belangrijke mate worden gecompenseerd door de aanleg van nieuwe sloten
(bijvoorbeeld randsloten langs de nieuwe weg) en de aanleg van duikers onder
de weg.

Amfibieën
De mogelijke effecten op amfibieën zijn vernietiging door ruimte

beslag en

versnippering. Als gevolg van het ruimtebeslag zullen de aanwezige
(deel)leefgebieden van de aanwezige soorten ter hoogte van het tracé verdwijnen, Dit ruimte
beslag is echter beperkt in verhouding tot het resterende deel
van de polder met vergelijkbare natuurwaarden en de effecten hiermee gering.
Dit geldt ook voor de eventuele effecten op de mogelijk aanwezige rugstreeppad. De effecten van alternatief A, B en R zijn naar verwachting hierbij beperkt onderscheidend, In relatieve zin is alternatief B in principe het minst
gunstig vanwege een iets groter ruim
te beslag en versnippering van het leefge-

bied. De effecten van het langgerekte tracé zijn groter omdat het poldergebied
over een meer dan twee maal zo grote afstand wordt doorsneden.
De effecten van versnippering op amfibieën zijn naar verwachting eveneens
beperkt gezien het kleine leefgebied van de betreffende soorten en zijn voor de
varianten A, B, R en het langgerekte tracé beperkt onderscheidend. Naast de
effecten van versnippering kunnen effecten van barrièrewerking worden onderscheiden, Door intensivering van het verkeer zijn toenemende aantallen
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verkeersslachtoffers te verwachten tijdens de trekperiode. Omdat het gaat om

landelijk algemene soorten en een beperkt aantal slachtoffers (er worden voor
zover bekend, geen belangrijke trekroutes doorsneden) zal dit niet leiden tot
aantasting van de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soor-

ten. De effecten van de alternatieven A, Ben R zijn hierbij beperkt onderscheidend. De effecten van barrièrewerking zijn bij het langgerekte tracé groter, omdat het poldergebied over een meer dan twee maal zo grote afstand
wordt doorsneden.
De effecten van vernietiging en versnippering op de amfibieën kunnen in belangrijke mate worden gecompenseerd door de aanleg van nieuwe sloten (bijvoorbeeld randsloten langs de nieuwe weg) en de aanleg van duikers onder de

weg.

Vissen
De mogelijke effecten op vissen zijn vernietiging door ruimtebeslag en ver-

snippering, Als gevolg van het ruimtebeslag zullen de aanwezige
(deel)leefgebieden van de aanwezige soorten ter hoogte van het tracé verdwijen. Dit ruimte
beslag is echter beperkt in relatie tot het resterende (potentieel)
areaal aan leefgebied in dezelfde polder. De effecten van alternatief A, Ben R
zijn naar verwachting hierbij beperkt onderscheidend. De effecten van het
langgerekte alternatief zijn groter omdat het poldergebied over een meer dan
twee maal zo grote afstand wordt doorsneden.
De effecten van vernietiging en versnippering op vissen kunnen in belangrijke
mate worden gecompenseerd door de aanleg van nieuwe sloten (bijvoorbeeld
randsloten langs de nieuwe weg) en de aanleg van duikers onder de weg.

Vogels

beslag, versnippering/barrièrewerking en
verstoring te verwachten.
De effecten van ruimte
beslag op weidevogels en wintergasten zijn beperkt in
verhouding tot het resterende deel van het omliggende poldergebied, De belangrijkste te verwachten effecten zijn die van verstoring en versnippering. Op
basis van de gevoeligheid van de betreffende soorten voor verstoring (geluid,
Op vogels zijn effecten van ruimte

beweging, licht) zal de broeddichtheid binnen een zone van minimaal 200m
van het tracé sterk afnemen (Reijnen en Foppen, 1992), Voor wintergasten

gelden vergelijkbare verstoringsafstanden. In de huidige situatie zijn echter
binnen deze verstoringszone bij de korte tracés, voor zover bekend, geen bijzondere soorten noch hoge dichtheden aan weidevogels of wintergasten aanwezig.

De feitelijk te verwachten effecten op weidevogels en wintergasten zijn daarom bij deze tracés niet hoog. Alternatief A ligt iets dichter bij het centrale deel
van de Polder Eerste Bedijking, maar eveneens nog, voor zover bekend, op
meer dan 200m van de eerste belangrijke broedlocaties. De verwachting is dat
de effecten van de alternatieven A, B en R in dit kader beperkt onderscheidend zijn. Alternatief B is van deze drie alternatieven relatief het minst gunstig vanwege grotere versnippering. De effecten van het langgerekte alternatief zijn duidelijk groter, omdat een aanmerkelijk deel van een waardevol weide vogel
gebied en gebied voor wintergasten wordt doorsneden.
De effecten van verstoring worden bij alternatief A en R gemitigeerd door de
plaatsing van geluidschermen. Door de aanwezigheid van geluidschermen en
intensivering van het verkeer zijn toenemende aantallen slachtoffers mogelijk.

Aangezien het plangebied geen belangrijke functie vervult als regionaal doortrekgebied voor vogels zijn de effecten hiervan naar verwachtingbeperkt.
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Zoogdieren
De potentiële effecten van ruimte
beslag op zoogdieren bestaat uit vernietiging, verstoring en versnippering, De effecten van vernietiging zijn beperkt
gezien de geringe oppervlakte in verhouding tot het resterende deel van het
omliggende poldergebied met vergelijkbare zoogdierwaarden. Daarbij betreft
het zeer algemene diersoorten. De effecten van de alternatieven A, Ben R zijn
beperkt onderscheidend,
Omdat er in het plangebied geen bijzondere zoogdieren voorkomen en de
leefgebieden van de meeste soorten beperkt van omvang zijn, zijn de effecten
van versnippering naar verwachting eveneens beperkt. De effecten voor de
alternatieven A, B en R zijn daarbij naar verwachting beperkt onderschei-

dend, In relatieve zin is alternatief B van deze drie alternatieven in principe

het minst gunstig, vanwege een iets groter ruimtebeslag en versnippering van
het leefgebied.

De effecten van het langgerekte alternatief zijn groter omdat het poldergebied
over een twee maal zo grote afstand wordt doorsneden.
Door intensivering van het verkeer zijn toenemende aantallen verkeersslachtoffers aan zoogdieren mogelijk. Omdat het gaat om landelijk algemene soorten en een beperkt aantal slachtoffers (er worden geen belangrijke trekroutes
doorsneden) zal dit niet leiden tot aantasting van de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten, De effecten van de alternatieven A,

Ben R zijn nauwelijks onderscheidend. De effecten van het langgerekte alternatief zijn groter omdat het poldergebied over een twee maal zo grote afstand
wordt doorsneden.
Vlinders en libellen
beslag.

Effecten op deze diersoorten hebben met name betrekking op ruimte

Effecten van verstoring en versnippering zijn voor libellen en vlinders niet te
verwachten. De effecten van het ruimte
beslag zijn naar verwachting beperkt,
gezien de geringe oppervlakte in verhouding tot het resterende deel van de
polder met vergelijkbare natuurwaarden. De effecten van de alternatieven A,
Ben R zijn daarbij naar verwachting nauwelijks onderscheidend. De effecten
van het langgerekte alternatief zijn groter omdat het poldergebied over een
twee maal zo grote afstand wordt doorsneden.

Tabel 5.6 geeft een overzicht van de beoordeling op hoofdlijnen van de hiervoor beschreven effecten per soortengroep.
Tabe/5.6

Criterium

Beoordeling natuur op hoofdlijnen
Alternatief A Alternatief BAIternatief R
Langgerekt
Noordwest
Zuidoost
..._......_-,._-"_._._--._-----_._..__.....,..~--_. ,~._..._-,.---'".--- ..---._._...._- --'_......__.--.~..".,_.._._..,.-alternatief
'--"_."-'._._--"~--"-

__,~~rn ieti ~i!.~L.__..___._ ...______..____'"___.______~___,,____._._.__

Soortengroep:
Planten
Amfibieën
Vissen
Vogels

Zoogdieren

0/-

0/-

0/-

OI-

O/-

OI-

O/-

a/-

a/-

OI-

O/-

0/-

0/-

0/-

01-

01-

OI-

O/-

0/-

OI-

Vlinders/Libellen

0/.
I

O/-

_\Ierstorin9_,,_____.. __.....___'w._.._.._,,__._

Soortengroep:

Planten 0 0 0

Amfibieën 0 0 0
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------_.
Criterium

Alternatief A

Noordwest

Alternatief B

Alternatief R

Langgerekt
alternatief
0

Zuidoost

Vissen
Vogels

0

0

0

0

0/-

OI-

o/-

a/-

Zoogdieren

OI-

O/-

OI-

O/-

0/.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0/0/0/-

0/-

OI-

O/-

0

a/-

OL-

0/-

0/-

0/-

OI-

O/-

0

0

0

0

0

0/-

a/-

a/-

a/-

OI-

O/-

01-

OI-

O/-

0/0/-

0/0/-

OI-

O/-

0/0/-

a/-

OL-

a/-

0

0

0

0

Vlinders/Libellen

Versnippering
Soortengroep;
Planten
Amfibieën
Vissen
Vogels

Zoogdieren
Vlinders/Libellen

Barrièrewerking
Soortengroep:
Planten
Amfibieën
Vissen
Vogels

Zoogdieren
Vlinders/Libellen

0

Conclusie natuur

De alternatieven A, Ben R zijn beperkt onderscheidend. Deze scoren op alle
criteria voor alle soorten

groepen neutraal tot licht negatief. In relatieve zin is

alternatief B van deze drie alternatieven in principe het minst gunstig vanwege
een iets groter ruimtebeslag en versnippering van het leefgebied. De aanwezigheid van geluidschermen is niet onderscheidend voor de alternatieven A, B
en R, Het langgerekte tracé onderscheidt zich in belangrijke mate van de alternatieven A, Ben R. Dit alternatief scoort overwegend negatief op de criteria vernietiging en barrièrewerking en sterk negatief op het criterium verstoring voor vogels.

55.3 Toetsing effecten aan wet- en regelgeving

De relevante wet- en regelgeving voor de bescherming van natuurwaarden

betreft:
. HabitatNogelrichtlijn;
. Flora en faunawet (2002);

. Structuurschema Groene Ruimte;
. Rode en Oranje Lijst.

Onderstaand worden de effecten getoetst aan deze kaders en wordt aangegeven welke nadere procedures als gevolg hiervan zullen moeten worden doorlopen.
Vogel- en Habitatrichtljn

Het plangebied maakt geen deel uit van een aangewezen of aangemelde Speciale Beschermingszone in het kader van Vogel- of Habitatrichtlijn of is in
directe omgeving hiervan gelegen (externe werking). In het kader van de
soortsbescherming van de Habitatrichtlijn verdient de mogelijk in de omgeving aanwezige rugstreeppad als zogenaamde "Bijlage IV-soort" een bijzondere beschermingsstatus. Aangezien er echter geen significante effecten op de

betreffende soort te verwachten zijn als gevolg van de ingreep zijn nadere
toetsingsprocedures niet aan de orde. Voor mogelijke verstoring van de soort
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dient wel in het kader van de Flora en faunawet ontheffing te worden aangevraagd. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
beslist uiteindelijk over al dan niet verlening van de ontheffing.
Flora en fauna

wet

Alle aanwezige zoogdieren, amfibieën en vogels zijn beschermd in het kader
van de Flora en faunawet. Daarnaast is de zwanebloem als enige plantensoort

beschermd. De overige waargenomen diersoorten waaronder vissen, dagvlinders en libellen zijn niet beschermd. Voor de verstoring en/of doden van de
beschermde soorten dient ontheffng te worden aangevraagd, voordat tot
uitvoering kan worden overgegaan.
Voor vogels kan dit niet en dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te vinden, dan wel dienen de werkzaamheden voor aanvang van
het broedseizoen te zijn gestart.

Aangezien de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige beschermde soorten als gevolg van de ingreep niet in het geding is, mag verwacht worden dat de ontheffngen zullen worden verleend,

De ontheffingen dienen te worden aangevraagd in de uitvoeringsfase. Mogelijk zal in dit kader een nadere inventarisatie moeten worden uitgevoerd ten
behoeve van de datering en volledigheid van gegevens. In de voorbereiding
van het bestemmingsplan zal deze mogelijke noodzaak nader worden aangegeven.

Structuurschema Groene Ruimte (SGR)
Het SGR biedt bescherming aan de EHS en andere bos- en natuurgebieden.
Hierbij wordt het "nee-tenzij" principe gehanteerd en moeten effecten bij
"tenzij" volgens het compensatiebeginsel worden gecompenseerd. Het plangebied maakt echter geen deel uit van de groene contour. Compensatie is in
het kader van de SGR dan ook niet aan de orde.

De Bovenlanden van de Kromme Mijdrecht zijn in het Natuurgebiedsplan
"De Venen" (2001) aangewezen als te ontwikkelen nieuwe natuur. Gestreefd
wordt naar rietland, ruigte en bloemrijk grasland. De zone langs de Amstel is
daarnaast aangewezen als ecologische verbindingszone. Gezien de beperkte

passagemogelijkheden bij Amstelhoek is ook een deel van de polders ter
weerzijden van het Fort Amstelhoek aangewezen als te ontwikkelen nieuwe
natuur. Eventuele effecten van de aanleg van de omleiding zijn in dit kader
afhankelijk van de specifieke doelsoorten, Deze worden echter in het Natuurgebiedsplan niet genoemd. Indien alleen sprake is van een botanische doelstelling, dan zijn de tracés niet onderscheidend. Indien er mede sprake is van een
faunistische doelstelling, met name weidevogels, dan is tracé B minder gunstig
vanwege een grotere verstoringsinvloed. Effecten op de ecologische ver
bindingsfunctie zijn voor alle tracés naar verwachting echter beperkt en nauwelijks onderscheidend. De verstoringsinvloeden zullen ook bij alternatief B niet
leiden tot een wezenlijke aantasting van het functioneren van de te ontwikke-

len verbindingszone, gezien de relatief grote breedte van deze zone (circa
200 m),

Overigens dient te worden vermeld dat bovenstaande ontwikkelingen betrekking hebben op "nieuwe natuur". Beleidsmatig valt deze categorie niet onder
het beschermingskader van het SGR.

Rode en Oranje Lijst
Rode en Oranje lijstsoorten genieten een beleidsmatige bescherming vanuit
het provinciale beleid. Dit betekent dat de provincie als bevoegd gezag de
aanwezigheid van deze soorten mee zal wegen in de goedkeuringsbesluiten bij
planologische procedures en vergunningen.

/' Of
IJ GrontmlJ

1 J/99052528/HO, revisie 01

blad 58 van 89

Effecten
In het plan
gebied aanwezige (landelijke) Rode Lijstsoorten zijn grutto, rugstreeppad, brede waterpest en spits fonteinkruid. Aanvullende (provinciale)
Oranje Lijstsoorten zijn Zannichellia en Chara globularis.

5.6 Lucht, geluid en trilingen
5.6,1 Beoordelingskader lucht

Vanwege het Besluit luchtkwaliteit moet in het algemeen bij nieuwbouwprojecten, aanleg van wegen, en de daarvoor op te stellen bestemmingsplannen, aandacht worden gegeven aan de lokale luchtkwaliteit.
Het uitgangspunt hierbij is dat voorkomen wordt dat er woningen worden
gebouwd dan wel wegen worden aangelegd in gebieden waar ten gevolge van

een slechte luchtkwaliteit negatieve effecten voor de volksgezondheid verwacht kunnen worden. De in paragraaf 4,6.2 genoemde grenswaarden en
plandrempels zijn in dit kader maatgevend. Deze zijn bepaald voor zowel de
jaargemiddelde concentratie als voor het aantal malen dat de daggemiddelde
concentraties worden overschreden, Naast de genoemde grenswaarden en
plandrempels bestaat overigens nog de alarmdrempel, waarboven direct
maatregelen getroffen dienen te worden. De alarmdrempel is in deze MER
niet aan de orde.
De grenswaarden en plandrempels worden stapsgewijs aangescherpt tot aan
het jaar 2010. Dit jaartal is de streefdatum waarop de lucht

kwaliteit in leefge-

bieden aan de grenswaarden dient te voldoen. Deze waarden zijn in 2010 dus
strenger dan nu, in 2004.

De grenswaarden en waar relevant plandrempels voor 2002 en 2010 voor de

meest relevante stoffen zijn in tabel 5.7 weergegeven.
Tabel5.7 Grenswaarden en plandrempels Besluit luchtkwaliteit . Tussen haakjes
staat de plandrempel aangegeven.
Stof
NO,

2002 in oc~g/m3

2010 in oc~g/m3

40(58)

40 (40)

290 (280)

200 (200)

Fijn stof
jaargemiddelde concentratie

40 (4J)

40(40)

Fijn stof
concentratie die op 24-uursniveau per jaar 35 keer
per jaar mag worden oversch~den

50(65)

50 (50)

jaargemiddelde concentratie
NO,

concentratie die op uurniveau per jaar 18 keer per
jaar mag worden overschreden

5,6.2 Effectbeschrijving lucht

De berekeningen voor de te verwachten luchtkwaliteit zijn uitgevoerd met
CAR versie 2.0,10. Er is een nieuwe versie (3) beschikbaar, maar het is nog

niet mogelijk om hieimee toekomstige berekeningen uit te voeren.
De berekeningen met het model CAR zijn geschikt om een goed beeld te verkrijgen van de luchtkwaliteit en het voorkomen van eventuele knelpunten.
Het programma is nadrukkelijk niet bedoeld om tot in hoge mate van detail
berekeningen uit te voeren.
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Er wordt in dit model slechts in algemene zin rekening gehouden met gebouwinvloeden en hoogte van de waarnemers (bewoners). Cumulatie van emissies
- van verschillende wegen of

bronnen - behoort feitelijk niet tot de mogelijk-

heden.

Met het model wordt berekend wat de concentratie is van de volgende stoffen: NO" fijn stof, Benzeen, CO" CO en BaP, Deze stoffen zijn genoemd in
het Besluit luchtkwaliteit. In dit Besluit zijn normen opgenomen voor deze
stoffen. Deze normen moeten in acht worden genomen bij besluitvorming van
overheden,
Om te kunnen bepalen wat het effect van het toekomstige verkeer op de voorgestelde tracés van de omlegging van de N201 is, zijn eerst de uitgangspunten
vastgesteld voor de berekening. Dat heeft in overleg met het projectbureau
N201 en de provincie plaatsgevonden.
De berekende waarden worden vervolgens getoetst aan de normstelling, zoals
hiervoor genoemd, van het Besluit luchtkwaliteit. Aansluitend vermelden wij
hoe de gemeente en betrokkenen deze resultaten kunnen interpreteren.
Er is gerekend met de verwachte verkeersintensiteiten over het jaar 2015, hoewel het model CAR en het Besluit luchtkwaliteit nu niet verder reiken dan tot
2010, Er mag echter van worden uitgegaan dat in ieder geval de normen van
2010 gelden. Ook kan verwacht worden dat de emissies ten gevolge van het
verkeer zullen afnemen vanwege nieuwe technologie. Een en ander houdt in
dat aan de ene kant de normen wellicht strenger zullen worden, maar dat aan
de andere kant de nu berekende waarden naar alle waarschijnlijkheid wat te
hoog zijn.

Om een goede indruk te krijgen van de effecten zijn op ieder voorgesteld tracé
vier verschilende punten berekend (zie daarvoor de aanduiding van de globale rijksdriehoeks-coordinaten in het straten
bestand, bijlage 3 van het Bijlagendocument. Er kan op deze wijze met een juiste achtergrondconcentratie
gerekend worden, omdat deze direct gerelateerd is aan de Amersfoortcoördinaten. De resolutie van die achtergrondconcentratie die het RIVM
heeft vastgesteld is overigens niet gedetailleerder dan 1 bij i km, Een aanduiding van de onderscheiden wegdelen/tracés op meters nauwkeurig is daarom
weinig relevant.
TabelS.8 Aannames ten aanzien van het verkeersaanbod omlegging N201:

alternatieven Ar Ben R

Element
Voertuigen per etmaal

17,700 mvt

Aandeel personenauto's/motoren

80%

Aandeel Middelzwaar verkeer
Aandeel Zwaar verkeer

7,5 %

Wegsnelheid
Parkeerbewegingen
Wegtype
Bomenfactor
Berekende afstanden tot de

.: Grontmij
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Tabel5.9

Aannames ten aanzien van het verkeersaanbod omlegging N20 1: lang
gerekt tracé

Element
Voertuigen per etmaal

Waarde

Aandeel personenauto's/motoren
Aandeel Middelzwaar verkeer
Aandeel Zwaar verkeer

80%

Wegsnelheid
Parkeerbewegingen
Wegtype
Bomenfactor
Berekende afstanden tot de weg-as

80 km/u

22300 mvt én 20200 (zie bijlage stratenbestand)

12,50/
7,5 0/

o

1 (open gebied) en deels 2 (standaardtype weg)
1 (geen tot incidenteel bomen)
5, 10, 20 en 30 meter

In het stratenbestand (zie bijlage 3 van het Bijlagendocument) zijn alle details

terug te vinden. De verkeersdata zijn dus voor alle tracés gelijk. Het tracé A
(variant noordwest en variant zuidoost van Tien Boerenweg) onderscheidt
zich doordat er op vrij korte afstand aan één zijde bebouwing aanwezig is en
een geluidscherm. Bij tracé R is er aan één zijde een geluidswaL. CAR kan
echter geen berekening uitvoeren die rekening houdt met geluidsschermen. De
aanname is dat een dergelijk scherm de concentratie plaatselijk kan doen afnemen (bron; TNO). Uit de berekeningen zal blijken of dit relevant is.
Het langgerekte tracé gaat geheel door open gebied, maar komt ter hoogte
van de Tien Boerenweg op circa 100 meter langs enkele verspreid liggende
woningen. Hier is het wegtype aangeduid als type 2 (standaardtype). De verkeersintensiteit is op het noordelijke deel van het langgerekte tracé iets hoger
dan op het meest zuidelijke deel (na de kruising met de Middenweg). Dat is
verwerkt in de berekeningen.
Er is voor ieder punt een berekening uitgevoerd voor vier afstanden tot de

weg-as (5, 10,20 en 30). Hiermee kan meer duidelijkheid worden verkregen
over de mate van verspreiding van de emissies, en tevens over de vraag of de
concentraties ook buiten de gevoelige gebieden tot overschrijdingen van de
normen leiden. Die vraag is door de recente jurisprudentie zeer relevant.
De volledige uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 3 van het Bijlagendo-

cument.
Resultaten
Op grond van de berekeningen die zijn uitgevoerd met bovenstaande uitgangspunten, kan de conclusie worden getrokken dat bij de tracés A, B en R
voor de wegdelen in open gebied tot een afstand van 5 meter tot de weg-as een
overschrijding ten aanzien van de gemiddelde dagconcentraties van zowel de
plandrempel als grenswaarde wordt berekend voor fijn stof(PMIO). Echter,
deze overschrijding is op 10
meter afstand van de weg-as al niet meer aanwezig.

Bij het gedeelte van tracé A dat vrij dicht langs de bestaande bebouwing gaat
(dus éénzijdige bebouwing, weg

type 4 -zie tabel 5.8-) is op berekende afstan-

den tot en met 20 meter een overschrijding van de plandrempel en grenswaarden berekend,

Bij het langgerekte tracé komt de overschrijding in het noordelijke deel slechts
marginaal verder, tot 10 meter van de weg-as. De hogere verkeersintensiteit is
daarvoor de reden.

rG "
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De invloed van een geluidswal is, gezien de zeer beperkte overschrijding (tot
minder dan 10 meter van de weg-as) bij tracé R vrijwel niet relevant. Alleen
bij het gedeelte van tracé A dat langs de bebouwing gaat is de overschrijding
van grotere orde en kan de invloed van een geluid
scherm op de verspreiding
van luchtverontreiniging onderscheid uitmaken en dus relevant zijn. Dit kan
echter alleen eenduidig worden berekend met een meer gedetailleerd verspreidingsmodel van KEMA of
TNO.

De normen voor de overige stoffen zoals genoemd in het Besluit luchtkwaliteit worden niet overschreden.
De volledige resultaten van de berekening zijn opgenomen in bijlage 4 van het
Bijlagendocument.
Conclusie lucht
Tracé A en het langgerekte tracé zijn minder gunstig wat betreft de luchtkwaliteit. Bij keuze van dit tracé zal eerst gewerkt moeten worden aan het (fors)
terugdringen van de concentratie fijn stof (bijvoorbeeld door lokale snelheidsverlaging, het weren van bepaalde voertuigtypen, dosering etc). Dat vereist een gedegen aanpak van zowel gemeente, provincie en het rijk. Nadere
gedetailleerde berekeningen kunnen daarnaast precies aangeven wat de in-

vloed van het geluidsscherm is op de luchtkwaliteit ter plekke.

Tracé Ben R zijn gunstiger. Er is een overschrijding berekend van de normen,
maar die reikt tot relatief korte afstand van de weg-as (5 meter) en reikt in
principe niet over gebieden waar mensen langdurig aanwezig zijn.
Jurispruden tie heeft wel aangetoond dat de normen in principe overal gehaald

moeten worden. Maar in de afweging voor één van beide genoemde alternatieven (B en R) kan naar voren worden gebracht dat door de ornegging een
ander -groter- knelpunt wordt gereduceerd, of wellicht wordt weggenomen.
Duidelijk is dat
deze omlegging
juist onderdeel is van het wegnemen van problemen in Uithoorn. Ook duidelijk is dat er een belangrijke bron van luchtverontreiniging wordt weggenomen uit de bebouwde omgeving en dat in alle
redelijkheid gesteld kan worden dat het knelpunt ter plaatse zal worden gereduceerd, hoewel daar geen aparte berekeningen voor zijn uitgevoerd.
Tabe15.10

Beoordeling lucht

Alternatief A Alternatief B Alternatief R Langgerekt

Criterium

._,.____._____~_._____._._~...._._.__~~__._._._~ernat~t_
Noordwest Zuidoost

Luchtkwaliteit

01-

01-

5.6.3 Uitgangspunten en beoordelingskader geluid

Rekenmethodiek
Ter bepaling van de geluidbelasting op de gevels van de woningen en andere
geluidsgevoelige bestemmingen zijn, met behulp van het computersimulatiemodel van Geonoise, geluidsberekeningen verricht. Deze berekeningen zijn
uitgevoerd in overeenstemming met de Standaard Reken Methode 2 (SRM2)
uit het Reken en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai" (RMW2002), zoals

bedoeld in artikel 102 van de Wet geluidhinder.
De wettelijke maximum snelheid voor de N2G i is 80 km/uur. Dit is ook gebruikt als rekensnelheid in de modellen. Het gehanteerde wegdek voor de
bestaande wegen is fijn asfalt (DAB) en voor het nieuwe tracé wordt dubbellaags zeer open asfaltbeton (of gelijkwaardig) aangebracht.
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Bij de geluidsberekeningen wordt gebruik gemaakt van de emissiekentallen
zoals opgenomen in de CROW publicatie 133 'Het wegdek gecorrigeerd' van
jan uari 199910

103 Wet geluidhinder
Alvorens de geluidbelastingen te toetsen aan de in de Wet geluidhinder (Wgh)
gestelde grenswaarden, mag een aftrek worden toegepast in verband met het
stiller worden van het verkeer. In overeenstemming met de Richtlijnen voor
het MER (pagina 3 en 4) zal bij de invalshoek "Wet geluidhinder" (de geluidschermen) deze correctie wél worden toegepast en bij de invalshoek
"MER" (ruimtebeslag en aantallen woningen) niet toegepast.
Op basis van het Reken- en Meetvoorschrift bedraagt deze aftrek 2 dB(A)
voor wegen met een toegestane rijsnelheid groter dan 70 km/u, daaronder 5
dB(A).
Artikel

Toetsingskader
Er worden twee verschillende invalshoeken gebruikt:
. de Wet geluidhinder;
. de milieueffectrapportage.
5,6.3.7 Wet

geluidhinder

Voor de aanleg van de nieuwe N201 geldt het regime 'nieuwe situaties' van de
Wgh. Langs de in onderhavig onderzoek aan te leggen buiten

stedelijke gele-

gen weg (te projecteren weg) geldt binnen de geluidzone de volgende grenswaarden voor de bestaande woningen:
Tabe/5.11

Grenswaarden Wgh voor bestaan de woningen

".~.?!,n:_~.r..!~.9.__ _ ___._.... .... .._...."

. ...... _ .__.".___.~r.~.9_~f!_~Ell..~.~,~,~..~!~~t.!~~~"._....

Voorkeursgrenswaarde woningen
Maximale ontheffng

50 dB(A)(art. 82.1 Wgh)
60 dB(A) (art. 83.b Wgh)

Binnenhuisbelasting

35 dB(A) (art. 111 ,2a Wgh)

Voor het nieuwe weggedeelte wordt vooralsnog uitgegaan van een plafond
van 55 dB(A), de voorkeur van ProvincieH Indien nodig wordt hiervoor het

benodigde aantal m2 geluidschenn langs het nieuwe tracé bepaald.
Voor de bestaande N20 i en de overige aanwezige wegen wordt volgens de
Wgh systematiek geen onderzoek verricht voor bijvoorbeeld schermmaatregelen. Dit is pas verplicht wanneer er fysiek wijzigingen aan de weg worden
aangebracht én de geluidstoename 2 dB(A) of

meer bedraagt.

10 Inmiddels is er van het CROW een nieuwe publicatie verschenen "De methode

Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid" (publicatie 200). Deze CROW-publicatie is
uitgekomen gedurende de uitvoering van dit project. De geluid

berekeningen zijn,

zoals beschreven, uitgevoerd met de publicatie 133. Tussen publicatie 133 en 200

bestaan voor de geluidemissiefactoren van dubbellaags ZOAB geringe verschillen.
Dit geringe verschil kan tot enkele tienden verschil in het rekenresultaat leiden. De

conclusies zullen niet wijzigen.
ii Dit uitgangspunt is mede gekozen omdat in eerdere MER-studies voor andere on-

derzochte varianten ook van een schermkeuze van 55 dB(A) is uitgegaan. Een andere
schermkeuze zou leiden tot niet vergelijkbare resultaten met de andere alternatieven.
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5,6.3.2 MER

In de milieueffectbeschrijving wordt per alternatief de te verwachten geluidbelasting in het totale onderzoeksgebied berekend. Hiermee wordt de ligging
bepaald van de contouren van 50 t/m 70 dB(A) in stappen van 5 dB(A), ter
bepaling van:

. het geluidsbelaste oppervlak in ha;

. en het aantal woningen per klasse.

Door vergelijking van deze grootheden met de autonome situatie 20 I 5 (het

nulalternatief) wordt een relevant akoestisch verschil tussen de alternatieven
inzichtelijk gemaakt.
5,6.3.3 Cumulatie van geluid

In de Richtlijnen van het MER is opgenomen dat voor een aantal representatieve punten inzicht gegeven dient te worden in het effect van de cumulatie
van geluid.

Cumulatie van geluid speelt een rol indien op een beoordelingspunt het geluid
bronnen een rol speelt. Bij dit project
gaat het om het geluid van wegverkeerkeer (de N201) en industrielawaai (gezoneerde industrieterrein Amstelhoek).
van twee of meer verschilende geluid

Uit belevingsonderzoek is gebleken dat het geluid van wegverkeer en industrie
verschillend wordt ervaren. Een geluidbelasting van 50 dB(A) wegverkeerslawaai wordt niet even hinderlijk gevonden als 50 dB
(A) industrielawaai. Door
TNO is een methode ontwikkeld waarmee het effect van de cumulatie van
geluid in beeld gebracht kan worden en waarbij ook rekening gehouden
wordt met dit verschil in hinderlijkheid.

Deze methode wordt ook wel de "methode Miedema" genoemd. Deze methode is beschreven in "Geluid, geur en milieukwaliteit", het rapport 4a/I993
uit de publicatiereeks verstoring van het ministerie VROM.
De cumulatieve geluidbelasting wordt uitgedrukt in de Milieukwaliteitsmaat
MKM.
5,6.4 Effectbeschrijving geluid
5,6.4.1 Invalshoek geluidhinder

In bijlage 5 tot en met 10 van het Bijlagendocument zijn de berekende waarneempunten langs de nieuwe tracéalternatieven van de N201 aangegeven en
zijn de geluidbelastingen berekend voor de onafgeschermde situatie, De toename van de geluid
belasting boven de 50 dB(A) kan worden weggenomen
met schermen. Hiervoor zijn schermvarianten berekend voor de 50 dB(A)
(voldoen aan de norm) en de 55 dB(A) (aan te vragen hogere waarde). Hierbij
is de aftrek van 2 dB(A) conform artikel 103 Wgh toegepast.
Ook in bijlage 5 tot en met 10 van het Bijlagendocument zijn plots opgenomen met de locaties en dimensies voor de benodigde 50 en 55 dB(A) scheilTmaatregelen.
Alternatief A, variant noordwestelijke ligging
Tracé A loopt dicht langs de Tien Boerenweg, Bij de realisatie van A, variant
noordwestelijke ligging moeten 10 woningen worden geamoveerd,

Uit de rekellesultaten voor de onafgeschermde situatie van alternatief A
volgt dat op 23 woningen de 50 dB(A) norm wordt overschreden. Op twee
woningen langs de Tien Boerenweg (huisnummers i, 3a en 15) wordt zelfs het

maximale ontheffingsplafond van 60 dB(A) overschreden.
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Om te voldoen aan de 50 en 55 dB(A) zijn de benodigde afschermende maatregelen berekend, De dimensies van deze schermen zijn opgenomen op de
plots in bijlage 6 van het Bijlagendocument. Ook is nagegaan welke woningen
bij het 55 dB(A) scherm een hoger waarde (ontheffng) nodig hebben. AI deze
grootheden zijn opgenomen in tabel 5.12,
Voor de duidelijkheid is het alternatief gesplitst in het weggedeelte bij de Amstelpassage en bij de Tien Boerenweg. Bij de alternatieven A, B en R treedt
namelijk dezelfde situatie op bij de Amstelpassage, de verschillen zitten bij de
Tien Boerenweg.
Tabe/5.12

Alternatief A
Aantal te ammo-

Locatie

.._____"~___..._~~.ren ~~ning~~~_._

Tien Boerenweg 5
Amstelpassage 5

Totaal 10

Schermen bij

Schermen bij 55 Aan te vragen

50 dB(A) in m2 "

dB(A) in m2 ____._!:~iJij_~~~~(A)_""

2.210
4.290
6500

890 13

1.030 9

1.920 22

Conclusie bij de 55 dB(A) schermvariant t.o.v. de 50 dB(A) schermvariant:
. 22 woningen met een hogere waarde (ontheffngsprocedure);
. er is 70% minder schermen benodigd.
Alternatief A, zuidoostelijke ligging

Bij de spiegeling van alternatief A ten opzichte van de Tien Boerenweg naar

het zuidoosten moeten er vijf 5 woningen aan de zuidoostzijde van de Tien
Boerenweg worden geamoveerd (huisnummers 4, 10, 14a, 14 en 16). Die aan
de noordwest kant blijven dan staan, Deze moeten dan weer worden afgeschermd overeenkomstig de maatregelen die moeten worden genomen bij de
noordwestelijke variant.

Algemeen kan worden gesteld dat vanuit de akoestiek de ligging van alternatief A ten noordwesten of
scheidend is. Met andere woorden: tabel

ten zuidoosten van de Tien Boerenweg niet onder5.12 geldt ook voor deze variant.

Alternatief B
Bij de realisatie van dit alternatief

moeten 5 woningen (bij de Amstelpassage)

resultaten (bijlage 7 van het Bijlagendocument) voor de onafgeschermde situatie van alternatief B volgt dat op 15 woworden geamoveerd. Uit de reken

ningen de 50 dB(A) norm wordt overschreden. Het maximale ontheffingsplafond van 60 dB(A) wordt echter niet overschreden. De benodigde afschermende maatregelen voor de 50 en 55 dB(A) zijn berekend en opgenomen in
bijlage 6.

Gezien de ligging van alternatief B, op ruime afstand (250 m) van de bebouwing langs de Tien Boerenweg, zijn bij dit alternatief geen specifieke geluidmaatregelen nodig.

Ter hoogte van de Amstelpassage wordt niet aan de 50 dB(A) voldaan. Hier
zouden vergelijkbare geluidschermen nodig zijn als bij alternatief A.
Tabel5.13
Locatie

Alternatief B
Aantal te amoveren

woning~n

Tien Boerenweg

o

Amstelpassage

5

Totaal

5

.s Grontmij

Schermen bij
,,5QdB(A).inm2
440
4,290

4730

Schermen bij 55 Aan te vragen
dB(A)inm2 """" "HvVbij55 dB(A)

o
890 0
14
890 14
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Conclusie bij de 55 dB(A) schermvariant t.O.V. de 50 dB(A) schermvariant:
. 14 woningen met een hogere waarde (ontheffingsprocedure);

. er is 80% minder schermen benodigd.

Alternatief R
Bij de realisatie van dit alternatief moeten 5 woningen worden geamoveerd,
Uit de rekenresultaten (bijlage 8 van het Bijlagendocument) voor de onafgeschermde situatie van alternatief R volgt dat op 14 woningen de 50 dB(A)
norm wordt overschreden. Het maximale ontheffngsplafond van 60 dB(A)

wordt echter niet overschreden.
De benodigde afschermende maatregelen voor de 50 en 55 dB(A) voor de
Amstelpassage zijn gelijk aan de alternatieven A en B.
Ter plaatse van de Tien Boerenweg is voor dit alternatief al vanuit voorgaande onderzoeken de voorkeur uitgesproken voor een geluidswal van 2,65 meter
hoog (ten opzichte van het maaiveld) en 1.45 meter lang.
Uit de rekenresultaten volgt dat deze wal niet noodzakelijk is om aan de 50
dB(A) te voldoen. In verband met de eertijds gedane keuze is met deze maatregel wel gerekend voor zowel de 50 en 55 dB(A). Opgemerkt wordt dat het
akoestische effect gering is door de grote afstand van de wal tot de weg. Uit
de rekenresultaten volgt een effect van maximaal i dB(A).
Het blijkt dat de wal te ruim bemeten is voor het uitgangspunt dat de geluidbelasting 55 dB(A) bedraagt. Indien gewenst kunnen de afmetingen van de
wal worden verkleind terwijl toch aan de geluidbelasting van maximaal 55
dB(A) wordt voldaan.
Tabe/5./4
Locatie

Tien Boerenweg
Amstelpassage
Totaal

AlternatiefR
Aantal te ammo~

veren woningen
o
5
5

Schermen bij
50dB(A)inm2

Schermen bij 55
dB(A) in m2

Aan te vragen
HW bij 55 dB(A)

3,030
4,290
7.320

3,030
890

°
14

Conclusie bij de 55 dB(A) schermvariant t.o.v, de 50 dB(A) schermvariant:
. 14 woningen met een hogere waarde (ontheffngsprocedure);
. er is 45% minder schermen benodigd.

Alternatief langgerekt tracé
Dit tracé komt uit het MER-N201-Uithoorn 1996. Er heeft een herziening
plaatsgevonden voor het verkeer en het reken
voorschrift. Uit de berekeningen
blijkt dat de geluidsbelasting in 20 i 5 ca 3-4 dB(A) hoger is dan in 2010 is berekend. Aangezien hier eertijds schermmaatregelen zijn afgesproken voor 55
dB(A), zijn deze opnieuw berekend en opgenomen in de studie ten behoeve
van dit MER. Dit betekent dat er meer m' schermen noodzakelijk zijn. Voor
de volledigheid van de effectvergelijking zijn ook schermen berekend om te
voldoen aan de norm van 50 dB(A).
Bij de realisatie van dit alternatief
moeten 5 woningen ter plaatse van de Amstelpassage worden geamoveerd. Uit de rekenresultaten (bijlage 9 van het
Bijlagendocument) voor de onafgescheimde situatie van dit alternatief
volgt
dat op 29 woningen de 50 dB(A) norm wordt overschreden. Het maximale
ontheffingsplafond van 60 dB(A) wordt ook op 5 woningen overschreden.
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Tabe15.15

Langgerekt alternatief

Locatie .

Aantal te ammo-

....__._.._.~____,_____,___..._.__.y~_~~_'?_~.~£!.9_~_n__

Tien Boerenweg 0
Amstel passage 5

Totaal 5

Schermen bij Schermen bij
50B(A)in 1T_2___.__-"5dB(~iriIl?_._

1 0.320 2550

Aan te vragen

,...f:""_~iLS.S._dllJ.~L_
2

4.750 1.460
15.00 4.010

24
26

Conclusie bij de 55 dB(A) schermvariant ten opzichte van de 50 dB(A)

schermvariant:
. 26 woningen met een hogere waarde (ontheffingsprocedure);

. er is 75% minder schermen benodigd.

Conclusie geluid (invalshoek geluidhinder)

In tabel 5. 16 is een overzicht van de alternatieven opgenomen, Uit dit overzicht volgt dat alternatiefB het 'gunstigst' scoort voor alle criteria.
Tabe15.16
Alternatief

Overzicht effecten alternatieven op basis van Wet geluidhinder
Te amoveren

woningen

Schermen bij 50
dB(A) in m2

Schermen bij 55
dB(A) in m2

Aan te vragen
HW bij 55dB(A)

10
10

6.500
6.500

Alt. B

5

4.70

Alt.R

5
5

7.320
15.070

1,920
1.920
890
3,920
4,010

22
22
14
14
26

Alt. A 'west'
Alt. A 'oost'

Langgerekte

5,6.4.2 Invalshoek "MER"

In bijlage 5 tot en met i 0 van het Bijlagendocument zijn per alternatief de
geluidscontouren in het totale onderzoeksgebied berekend. Uitgangspunten
hierbij zijn:
. schermen voor 55 dB(A);
. bij de bepaling van deze geluidseffecten is de aftrek van 2 dB(A) ex. arti-

kel 103 Wgh niet toegepast.
Voor de contouren van 50 tlm 70 dB(A) is op een hoogte van 5 meter in stappen van 5 dB(A) bepaald:
. het geluidsbelaste oppervlak in ha;

. en het aantal woningen per klasse.

Door vergelijking van deze grootheden met de autonome situatie 2015 (het
nulalternatief) wordt een relevant akoestisch verschil tussen de alternatieven
en varianten inzichtelijk gemaakt.
Alternatieven

Het totale onderzoeksgebied is 1300 ha groot en het aantal woningen hierbinnen is ruim 2400. In tabel 5.17 zijn de twee bepaalde grootheden binnen de 50
dB(A) contour ter vergelijk opgenomen. De aantallen woningen en het ruimte beslag per 5 dB(A) klasse staan in de bijlagen.
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Tabe15.17

Vergelijking alternatieven op basis van MER

Alternatieven

Ruimtebeslag binnen de
50 dB(A) contour

Nulalternatief

453 ha

Alternatief A
Alternatief B

549 ha
545 ha

Alternatief R

552 ha

Alternatief"langgerekte tracé"

537 ha

Aantallen woningen binnen de 50
dB(A) contour
913
762
791

773
665

Conclusie geluid (invalshoek MER)
. Het nul
alternatief scoort qua ruimtebeslag het gunstigst door de afscher-

ming van het geluid binnen de kom van Uithoorn, Uiteraard is dit voor
het aantal woningen weer ongunstig.
. De alternatieven A, Ben R zijn niet direct onderscheidend van elkaar.
. Het langgerekte tracé is akoestisch iets gunstiger dan de alternatieven A,

B en R. Dit is te verklaren doordat er minder woningen in de buurt van

dit tracé liggen en de toepassing van tweelaags ZOAB over het gehele
nieuwe tracé, welke bij de andere alternatieven A, B en R een veel kortere
tracé lengte heeft (de bestaande N201 heeft geen wegdek van zeer stil asfalt).

In de onderstaande tabel zijn de conclusies met betrekking tot de beoordeling
van geluid voor de invalshoeken Wet geluidhinder en MER nogmaals kort
weergegeven,
Tabe15.18

Beoordeling geluid

Alternatief A

Alternatief B Alternatief R Langgerekt

Criterium

alternatief

Noordwest Zuidoost
._._-,--_.__._-_.~._--._.._-_._----_.-

.__._._-_._-----_._-_._---------

Invalshoek Wet geluidhin- 0/-

der
Invalshoek MER

5,6.4.3 Cumulatie van geluid

Industrielawaai Amstelhoek

Het industrieterrein Amstelhoek is een gezoneerd industrieterrein. Dat wil
zeggen dat er een zone is vastgesteld waarbuiten de geluid

belasting van alle

bedrijven bij elkaar niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Binnen deze zone
mag de geluid

belasting hoger zijn.

In de volgende figuur 5.5 is de ligging van de zonegrens opgenomen. Op deze
figuur is te zien dat er een aantal woningen zijn die binnen deze zone liggen.
Voor deze woningen is door de Provincie een hogere grenswaarde dan 50
dB(A) vastgesteld voor het industrielawaai van alle bedrijven bij elkaar. Een
deel van deze woningen krijgt ook een geluidbelasting van het wegverkeerslawaai van de N20 i.

Voor de cumulatie van geluid wordt gebruik gemaakt van de vastgestelde
waarden voor het industrielawaai aangezien geen actuele geluidcontouren
beschikbaar zijn van de huidige situatie. Daarbij geldt ook dat de actuele geluidcontouren aan verandering onderhevig zijn door veranderingen die optreden op het industrieterrein, Zolang deze verandering passen binnen de geluidzonering wordt aan de wettelijke eisen voldaan.
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De vastgestelde waarde geeft daarmee een beter beeld van wat het industrielawaai maximaal mag zijn bij de woningen binnen de zone.

l!
/.

~~ provincie:: Utrecht
Geluidsgezoneerde terreinen
UithoorniAmstelkade
(Uithoorn I De ronde Venen)
:: geluids¡one

I'

.: bebouwing bedrijfsv/tming

_ bebouwing HG
_ bebouwing MTG
_ bebouwmg terrein

_ woonbot
c: gezoneerd terrein
gemeel1e grens

-;

maart 2004

o 0.2 0.3 Ki~lerli

Figuur 5.5

Cumulatie van geluid
De cumulatie van geluid speelt met name bij de woningen rondom de Amstelpassage.
Uit de beschrijving bij het aspect geluid blijkt dat de brug- en de aquaduct
variant op deze locatie onderscheiden zijn voor het aspect geluid, Indien alleen gekeken wordt naar de tracés is er geen onderscheid te maken op basis
van cumulatie van geluid. De berekeningen voor het bepalen van cumulatie
van geluid zijn doorgerekend met alternatief R (A en B geven dezelfde uitkomsten). Voor het doorgerekende R alternatief zijn in onderstaande tabel de
woningen opgenomen die bij de brugvariant en bij de aquaductvariant een
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geluid
belasting krijgen van de N201 van meer dan 50 dB(A), Zoals ook uit de
geluidrapportage blijkt zijn de alternatieven A, B en R voor de geluidbelastingen rondom de Amstelpassage niet onderscheidend.

Tevens is aangegeven of voor deze woningen een hogere waarde, dat wil zeg-

gen een geluidbelasting van meer dan 50 dB(A), vanwege het industrieterrein
is vastgesteld,

Tabel5.T9

Resultaten cumulatie geluid

Geluidbelas-

Geluidbelasting brug

ting aquaduct

Geluidbelasting / Hogere

Cumulatieve geMKM

variant in

variant in

waarde industrielawaai in

punt

Omschrijving

dB(A)

dB(A)

dB(A)

47
48
49
50

Amstelkade 125

55

50

S50

Amstelkade 125c

55
55
55
52

50
52
47

Reken-

Amstelkade 125d
Amstelkade 205

51

Amstelkade 204c

luidbelasting in

Aqua-

Brug

duet
55

s50

59
59
59
59
59

56
54

44

S50
S50
~50

55

54

::50

59

58

55

55

S50

59

59

55

55

S50

59

59

54

54
45

::50

55

58
59

58

55

SJ

Middenweg Bovenker59

kerpolder 3

Middenweg Bovenker.
60

kerpolder 8

Middenweg ßovenker61

kerpolder 8

62
139

Middenweg Bovenkerkerpolder 9
Amsteldijk Noord 106a
Amsteldijk Noord 107-

141

142

109
Amsteldijk Noord 112

51

52

46

55

60

55

48

55

61

58

58
59

Bij de berekening van de MKM waarde is voor het industrielawaai de waarde
van 50 dB(A) of 55 dB(A) aangehouden.
Conclusie cumulatie geluid

Zoals uit het overzicht blijkt zijn er bij de brugvariant drie locaties die zowel
van de N20 1 als van het industrieterrein een geluidbelasting van meer dan 50
dB(A) kunnen ondervinden. In de aquaductvariant doet deze combinatie zich
niet voor.

Uit de cumulatieve geluidbelasting blijkt dat, net als bij wegverkeerslawaai, de
aquaductvariant tot lagere niveaus leidt. Het industrielawaai is blijkbaar niet

zo veel dat hiermee het onderscheid tussen brug- en aquaductvariant wordt
opgeheven.
5.6.5 Trillingshinder
Het is mogelijk dat bij de omleidingalternatieven tijdens de aanleg en later als

gevolg van het weggebruik hinder wordt ondervonden van trillingen. Trillingen treden met name op door het gelijktijdig voorkomen van een slechte
grondgesteldheid, zwaar verkeer, een oneffen wegdek en een geringe afstand
tussen de gehinderden en de weg, In het plangebied zal naar verwachting geen
trillingshinder optreden buiten een zone van circa 50 m van de wegas. Alternatief A valt binnen deze zone. De effecten van trillingshinder op de woonomgeving zijn bij dit alternatief sterk negatief. Bij de alternatieven B, R en het
langgerekte alternatief staan binnen een zone van 50 11 nagenoeg geen woningen. De effecten van trillingshinder bij deze alternatieven zijn naar verwach-

.s Grontmij

1 J/99052528/HO, revisie 01

blad 70 van 89

Effecten

ting licht negatief. Om deze eventuele effecten te verzachten zijn er standaard
uitvoerings- en mitigerende maatregelen.
Tabe/S.20

Beoordeling Trillingen

Criterium alternatief

Alternatief A Alternatief B Alternatief R Langgerekt

~-~-----'-_._-_.,--~------,------_.~._.,.".~_._---- "---~-"-'--------~-----'~---'---'''-'''--~""-'-----'

Noordwest Zuidoost

Trillingen

0/-

0/-

0/-

5.7 Woon-, werk- en leefmileu
5,7,1 Beoordelingskader

In de Richtlijnen voor het MER (pagina 3) is aangegeven dat de effecten voor
bewoners langs de Tien Boerenweg één van de hoofdpunten is bij de tracékeuze en de inrichting van de weg. Voor diverse aspecten binnen het kader
van het woon-, werk- en leefmilieu zijn hieronder de beoordelingscriteria
weergegeven:

Landbouwkundig ruimtegebruik
. effecten op omliggende woningen en (agrarische) bedrijven (gedwongen

vertrek I amoveren);
. omzetting van de ruimtelijke functies (in hectare).

Veilgheid
Onder veiligheid kunnen diverse facetten verstaan worden, zoals voor dit project de verkeersveiligheid en de veiligheid voor inwoners van Uithoorn en
Amstelhoek ten aanzien van de route voor gevaarlijke stoffen door deze kernen.
Sociale aspecten
. de relaties tussen het plangebied en de omgeving (barrièrewerking);

. invloed van de ontwikkeling op de relaties tussen de bestaande bebouwing

en het buitengebied (barrièrewerking).
In de Richtlijnen van het MER is opgenomen dat dit aspect aangevuld dient
te worden met "gedwongen vertrek". Gedwongen vertrek wordt behandeld
bij het aspect landbouwkundig ruimtegebruik,
Leelbaarheid
Het betreft onder andere de beleving van inwoners/omwonenden van het
plangebied, Hierbij speelt ook het verwijderen van woningen een grote rol
(gedwongen vertrek).
5,7,2 Effectbeschrijving landbouwkundig ruimtegebruik

De alternatieven A, B en R doorsnijden het weidegebied haaks op de perceelsgrenzen. Dit resulteert in een ingrijpende aantasting van de percelen. Hoe
verder het tracé van de Tien Boerenweg gelegen is hoe ingrijpender de aantas-

ting. Uitgangspunt daarbij is dat het voor het ruimtegebruik en bewerking van
de percelen gunstig is dat het aaneengesloten perceelsoppervlak zo groot mogelijk blijft.

Met uitzondering van alternatief A kan, uitgaande van de kadastrale eigendomsgegevens. worden gesteld dat over het algemeen de doorsnijding van de
percelen niet hoeft te leiden tot gedwongen vertrek of stopzetting van de be-
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drijfsvoering. Eigenaren houden voldoende grond over om het huidige grondgebruik voor te zetten.
Bij alternatief A en het langgerekt tracé zal echter wel gedwongen vertrek
plaats moeten vinden, omdat woningen en bedrijfsgebouwen geamoveerd
moeten worden, Bij dit alternatief verliest één grondeigenaar drie van de vier
percelen. Het vierde perceel is dusdanig klein dat voortzetting van de bedrijfvoering naar alle waarschijnlijkheid niet plaats kan vinden.

Bij alternatief B zal de boomgaard aan het weggetje vanaf de Tien Boerenweg
naar de Ringdijk aangetast worden, waardoor handhaving niet meer mogelijk
is.

Bij het langgerekte alternatief geldt dat de aantasting van de percelen minder
ingrijpend is. De weg volgt de perceelsgrenzen en doorsnijdt in principe dus
geen percelen. Enkele woningen en bedrijfsgebouwen aan de Eerste Zijweg, de
Middenweg en de Tien Boerenweg zullen geamoveerd moeten worden.
Bij alternatief A zullen zowel bij een noordwestelijke of zuidoostelijke ligging
ten opzichte van de Tien Boerenweg woningen of bedrijfsgebouwen geamoveerd moeten worden.
In tabel

bedrijfsgebouwen ge-

5.21 is aangegeven hoeveel woningen of

amoveerd moeten worden (omdat het tracé over de woning geprojecteerd is),

waar de bedrijfsvoering geen doorgang kan vinden, hoeveel kadastrale percelen (ook voortuinen) verloren gaan (er blijft weinig of geen oppervlak over om
normaal grondgebruik mogelijk te maken), hoeveel percelen aangetast worden
(ruimteverlies of doorsnijding) en waar gedwongen vertrek plaats vindt.
Tabe15.21

Beoordeling landbouwkundig ruimtegebruik
Alternatief A

Alternatief B Alternatief R Langgerekt

in- 16 29 0 0 3

Criterium Noordwest Zuidoost
Aantal te amoveren won

gen of bedrijfsgebouwen*

Stopzetting bedrijfsvoering 1 0 0 0 0

Aantal percelen dat verloren 10 8 3 2 2
gaat
Aantal percelen dat aan

ge- 21 17 14 13 12

tast wordt

Gedwongen vertrek Ja Ja Nee Nee Ja
Beoordeling
niet oi'ereen met de getallen uit paragraaJ5.6.4, omdat in de=e
tabell1aast het aantal te amoveren woningen ook alle andere te mnoi'eren gebouwen =ijn meege.
(*) de getallen in de=e nj komen

nomen

Conclusie landbouwkundig ruimtegebruik
Alternatief A scoort het meest ongunstig, daarna het langgerekte tracé. De

alternatieven Ben R scoren het minst ongunstig.
5.7.3 Effectbeschrijving veiligheid

Verkeersveilgheid
Door het realiseren van een omlegging rondom Uithoorn wijzigen de verkeersstromen. Het verkeer wordt over nieuwe infrastructuur geleid, waardoor
het bestaande wegennet over het algemeen wordt ontlast. Ten aanzien van de
verkeersveiligheid leidt de voorgenomen activiteit tot effecten op het huidige
tracé van de N20 i. op het onderliggende wegennet en op de omgelegde N2G i:
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. bij het huidige tracé van de N201 nemen de verkeersintensiteiten bij de

ongevallen
op de N201 tussen de Tien Boerenweg en Amstelhoek zal hierdoor sterk
afnemen.
Voor de N201 tussen Mijdrecht en de Tien Boerenweg geldt dat de ligging
niet wijzigt, waardoor daar de intensiteiten hoog blijven en de verkeerskorte tracés in Amstelhoek af met ongeveer 44%. Het aantal

veiligheid niet of nauwelijks verbeterd. Er zijn echter plannen om het hui-

dige tracé van de N201 conform Duurzaam Veilig te reconstrueren, waardoor voor dit gedeelte van de N201 toch een verbetering van de verkeersveiligheid kan worden bewerkstelligd.
Bij het langgerekte alternatief nemen de intensiteiten op het huidige tracé
van de N20 i af met gemiddeld 35%, Het aantal
N20 i tussen Mijdrecht en Amstelhoek en zal

ongevallen op de huidige
ook afnemen.

. het onderliggende wegennet zal op een aantal punten drukker (en onveili-

ger) worden en op een aantal punten rustiger (en dus veiliger). Per saldo

zal het effect ten aanzien van de verkeersveiligheid op het onderliggend
wegennet te verwaarlozen zijn.
. de omgelegde N20 i, zowel kort als langgerekt, is een nieuw

aan te leggen

stroomweg (ten oosten van de Legmeerdijk is het een gebiedsontsluitingsweg) met een inrichting gebaseerd op de richtlijnen van Duurzaam
Veilig, Hierdoor mag worden verwacht dat de te realiseren verkeersinfrastructuur relatiefverkeersveilig zal zijn.
Per saldo zal de verkeersveiligheid als gevolg van de omlegging van de N20 i

enigszins verbeteren, Het positieve effect op het huidige tracé van de N20 i is
bij het langgerekte alternatief groter dan de extra verkeersonveiligheid als
gevolg van de aanleg van nieuwe infrastructuur. Bij de korte tracés zullen de
positieve en negatieve effecten tegen elkaar wegvallen. Echter door het reconstrueren van de N20l conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig zal de ver-

keersveiligheid voor de korte tracés toch iets verbeteren.
Externe veilgheid
Jaarlijks vindt over de N201 transport van brandbare vloeistoffen plaats (circa i 750 transporten van Pentaan en Heptaan).
De huidige N20 i is een drukke provinciale weg die door de kernen Aalsmeer

en Uithoorn en langs de kernen Mijdrecht en Vinkeveen loopt. Dit heeft tot
gevolg dat relatief veel mensen wonen en werken op korte afstand van de rou-

te voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Wanneer de N20 i wordt omgelegd,
wordt de afstand groter tussen de route voor vervoer van gevaarlijke stoffen

en de leefomgeving van de mensen. Dit heeft een positief effect op de externe
veiligheid, met name in de kernen Amstelhoek en Uithoorn.

Voor de externe veiligheid ten opzichte van de woningen in het buitengebied
geldt dat alternatief A het meest ongunstig is (het tracé van de nieuwe weg ligt

het dichts bij de woningen, dit geldt voor beide varianten). Alternatief B is het
meest positief omdat er in de nabije omgeving het minst aantal woningen gelegen zijn. Het aantal benadeelde woningen aan de Tien Boerenweg valt ech-

ter in het niet bij het aantal benadeelde woningen in Uithoorn en Amstelhoek,
waarvoor de situatie verbeterd,
In tabel 5.22 is een overzicht gegeven van de beoordeling van de effecten op
het aspect veiligheid. Voor de externe veiligheid is alleen gekeken naar de negatieve effecten voor de woningen langs de Tien Boerenweg.
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Tabe/5.22

Beoordeling veiligheid
Alternatief A Alternatief B Alternatief R Langgerekt

alternatief

_._-_.._..._._..__...._...._...._.._-_._"........ ."_.." - -- - - ----_._----_._--_..,,_._..._--"._.~-.. ..._---_.__. ------...._.__..__....._-_. ._.._---.._.._.._...._._-_.._--_..-

Criterium Noordwest
--------_._-----Verkeersveiligheid 0/+
Externe veiligheid wonin-

Zuidoost

0/+ 0/+

0/+

+

o

gen Tien Boerenweg (1)

(1) zeer lage wegingsfactor
5.7.4 Effectbeschrijving sociale aspecten

Bij dit aspect komt met name barrièrewerking aan de orde. Voor overige sociale aspecten, zoals gedwongen vertrek wordt verwezen naar paragraaf 5.7.2.
Onder barrièrewerking wordt verstaan de mate waarin een weg de relaties
tussen (delen van) gebieden verstoord.

De barrièrewerking wordt hier uitgedrukt in het aantal barrières en de eventuele lengte van de omrijdbewegingen voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een
gradatie toegepast, waarbij aangegeven is in welke mate de barrièrewerking
zal toe- of afnemen. De toe- en/of afname van de barrièrewerking zal voor
ieder type weggebruiker verschilen. De barrièrewerking voor voetgangers
neemt bijvoorbeeld sterk af, omdat de N20 i in de kernen Uithoorn en Amstelhoek zal worden gereconstrueerd, De roodtijden voor kruisend verkeer in
de kernen zal afnemen, hetgeen de barrièrewerking vermindert. Voor fietsers
geldt dat de barrièrewerking voor zowel de kernen Uithoorn en Amstelhoek
als rond het nieuwe tracé niet zal toenemen, Reconstructie van de huidige
N201 door de kernen maakt oversteken gemakkelijker. Bij de korte tracés
kunnen fietsers en bromfietsers bij de geregelde kruispunten goed en veilig

oversteken.
Bij het langgerekte tracé zijn voor fietsers en bromfietsers enkele viaducten en
tunnels in het ontwerp opgenomen, die ervoor zorgen dat er geen extra barrièrewerking optreedt.
Gemotoriseerd verkeer profiteert alleen in de kernen van de komst van de
nieuwe N201. Ter plaatse van de ligging van het nieuwe tracé moet gemotoriseerd verkeer omrijdbewegingen maken om het tracé te kruisen en de percelen
via de nieuwe parallel
structuur en Tien Boerenweg te bereiken.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de afname van de barrièrewerking
met name voor voetgangers en fietsers in de kernen groot is. Voor gemotoriseerd verkeer geldt dat de barrièrewerking in de kernen ook afneemt. Echter
de toename van de barrièrewerking ten gevolg van omrijdbewegingen langs
het nieuwe tracé is groter dan de merkbare afname in de kernen.
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In de onderstaande tabel zijn de locaties aangegeven waar de barrièrewerking
toeneemt. De toename van de barrièrewerking is uitgedrukt naar lengte van de
omrijdbewegingen voor gemotoriseerd verkeer:
. klein: omrijdbeweging '" 500 meter;

. matig: omrijdbweging tussen de 500 meter en 1.000 meter;

beweging :; 1.000 meter.
Hierbij is met name gekeken naar de bereikbaarheid van de landbouwkundige
percelen,
. groot: omrijd

Tabe15.23

Barrierewerking

Tracé

Toename

Plaats

Verkeersmaatregel

Lengte omrijdbeweging in meters

A I B / R

Klein

Tien Boerenweg

Kruispunt Tien Boerenweg I N201
als bestaand)
(zowel nieuw

100

A

Groot

Tien Boerenweg naar percelen ten westen van

Nieuw kruispunt tussen Tien Boe-

Max.

1.50

Max.

1.500

Max.

2.400

renweg nummer 15 en 15A

nieuwe N201
B

Groot

Tien Boerenweg naar percelen ten westen van

R

Groot

Tien Boerenweg I Tweede
Velddwarsweg naar percelen ten westen van nieuwe
N201

Lang

Groot

Tien Boerenweg

Nieuw kruispunt tussen Tien Boerenweg nummer 15 en 15A

nieuweN201
Kruispunt Tien Boerenweg I N201
als bestaand)
(zowel nieuw

Zuid via huidige N201, noord para

1-

1.000

lelweg naar Utrechtse Middenweg
Lang

Matig

Zuid via huidige N201, noord paral-

Eerste Zijweg

600

lelweg naar Utrechtse Middenweg
Lang

Groot

Waverveensepad

Lang

Matig

Fietspad tussen de Poeldijk

Zuid via huidige N201, noord via

en huidige N201

Poeldijk naar Waverveensepad

Fietsviaduct, zuid afgesloten, noord
parallelweg naar Utrechtse Mid-

1.700

denweg
Circa 500

(fietsviaduct)

Tabe15.24

Beoordeling barrierewerking

Alternatief B Alternatief R Langgerekt

Alternatief A

" .. " . ."..."...."_........._......._........... . ... ..Noordwest
... .......... .."......_. Zuidoost
........ ..."...."......"..

Aantal barrières

2

2

2

2

4

Totale lengte omrijdbe-

1.450

1.450

1.600

2.500

3,800

wegingen

Conclusie sociale aspecten (barrièrewerking)
Alternatief A en B scoren het minst ongunstig op het criterium barrièrewerking, alternatief R en het langgerekte tracé scoren respectievelijk sterk tot zeer
sterk negatief. Met name voor het bereiken van de percelen gelegen ten
noordwesten van de nieuwe N201 moet omgereden worden, de omrijdafstanden zijn groot maar met name voor gemotoriseerd verkeer niet onoverkomelijk
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5.75 Effectbeschrijving leefbaarheid
De leefbaarheid heeft met name betrekking op de beleving van inwoners I
omwonenden van het plangebied, Het amoveren van woningen speelt hierbij
een grote roL.

Voor de omleggingstracés geldt dat de leefbaarheid in de kernen Uithoorn en
Amstelhoek sterk verbetert, omdat de verkeersintensiteiten op de huidige
N201 afnemen. De kwaliteit van de leefbaarheid in het plangebied neemt iets
af ten opzichte van de nulsituatie. De omleggingen, zowel kort als lang, resulteren in hinder voor bewoners aan de Tien Boerenweg. Deze hinder is reeds
uitgedrukt in te amoveren woningen en aan te tasten percelen in paragraaf
5.7.2 ruimtegebruik. De afname van de kwaliteit van leefbaarheid voor de
bewoners in het buitengebied weegt echter niet of nauwelijks op tegen de toename van de kwaliteit in leefbaarheid die de bewoners van Uithoorn en Amstelhoek ondervinden.
Tabe/5.25

Beoordeling leefbaarheid

Alternatief A

Alternatief B Alternatief R Langgerekt
alternatief

Criterium
Leefbaarheid voor kernen Uithoorn en Amstelhoek

Noordwest
+

Zuidoost
+

+

+

+

Leefbaarheid voor omwonenden in buitengebied 11 i

( 1 J ::eer lage wegingsfactor
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6 Effectvergelijking en meest mileu-

vriendelijk alternatief (MMA)

6.1 Algemeen
In voorgaande hoofdstukken is in tabelvorm een overzicht gegeven van de
beoordeling van de alternatieven voor de verschillende milieuaspecten, In dit
hoofdstuk worden de effecten van de verschillende alternatieven met elkaar
vergeleken. Vervolgens wordt op basis van deze effectvergelijking het meest
milieuvriendelijk alternatief (MMA) bepaald. Dit is het alternatief dat vanuit
milieuoogpunt de voorkeur heeft om te worden uitgevoerd, Nadrukkelijk
wordt opgemerkt dat in het MMA geen rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld financiële en bestuurlijke aspecten. Wel geldt voor het MMA dat
het realistisch moet zijn, dat wil zeggen dat het realiseerbaar, haalbaar en
uitvoerbaar moet zijn.

Bij de effectvergelijking worden de alternatieven met elkaar vergeleken. Aller-

eerst wordt een resumé gegeven van de effecten per milieuaspect. Vervolgens
worden de alternatieven integraal tegen elkaar afgewogen, op basis waarvan
het meest milieuvriendelijk alternatief
wordt bepaald. Deze integrale afweging
vindt plaats aan de hand van een kwalitatieve beschrijving op basis van des-

kundigenoordeeL.

6.2 Afweging tracéalternatieven en meest milieuvriendelijk alternatief
(MMA)

In de onderstaande tabel zijn de effecten per aspect nogmaals op een rij gezet.
Tabe/7.1

Samenvatting effecten alternatieven per aspect
Alternatief A Alternatief B Alternatief R Langgerekt alt.

Criterium
Verkeer en vervoer

Noord ZuidVerkeersbelasting
verkeersafwikkeling
wegvak
verkeerafwikkeling kruis~

punt
bereikbaarheid fiets en
OV

Landschap cultuurhistorie Aantasting kenmerken~
en archeologie
de opbouw
Doorsnijding continuï-

teit lijnelementen
Opdelen ruimtelijke

eenheden
Aantasten ruimtelijke

verscheidenheid
Verdwijnen zeldzame
elementen
Verstoren specifieke
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Effectergelijking en meest mileuvriendelijk alternatief(MMA)

__Altern~~~~____~!ternatj~.e_. _.~~!~."tief!1____L."".~re~~a.l'_

Criterium

Noord Zuidwest oost

verhoudingen
Aanbrengen onomkeer-

bare veranderingen
Ruimtelijke destabilisatie

0

0

0

0

Synergie

0

0

0

0

o
o

0/-

OI-

O/-

0/-

01-

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

o
o
o

Bodem en (grond-)water Verstoring geomorfologische opbouw
Aantasting bodemkwali-

teit
(grond)wateroverlast
Veiligheid
Riolering

(grond)waterkwaliteit

0

0

0/-

0/-

OI-

O/-

OI-

O/-

01-

OI-

O/-

0/0/0/0/-

0/0/-

0/-

0/0/-

OI-

O/-

01-

OI-

O/-

0/-

0/-

OI-

0
0

0

0
0

Natuur Vernietiging Soortengroep:

Planten
Amfibieën
Vissen
Vogels

Zoogdieren
VlindersiLibellen

0/-

Verstoring Soortengroep:
Planten
Amfibieën
Vissen
Vogels

0

0

0

0

0/-

OI-

O/-

OI-

Zoogdieren

O/-

0/-

a/-

OL-

a/-

0

0

0

0

a

0

Vlinders/Libellen

Versnippering Soortengroep:
Planten

O

0

0

0

0

0

Amfibieën
Vissen
Vogels

0

0

0

0

o
o

0/-

a/-

a/-

OI-

o

O/-

0/-

a/-

Zoogdieren

OL-

0/0/-

OI-

O/-

OI-

0

0

0

0

O

VlindersiLibellen
Barrièrewerking Soortengroep:
Planten
Amfibieën
Vissen
Vogels

Zoogdieren

VlindersiLibellen
._-_._-----_._--_._----*-~
Lucht,geluid en trillngen Luchtkwaliteit

0/- 0/- 0/- a/OL- 0/- 0/- 0/0/- 0/- 0/- OIO/- 0/- 0/- 0/0/- 0/- 01- 0/"-"-'~._--'--~._-_.,_._-_.__.._._~---,.__..._-,~._-----._-~_.._----_._-~~--_._._.._-_.0/- a/-
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Effeetergelijking en meest mifeuvriendelú"k afternatief(MMA)

Verkeer en vervoer

De alternatieven A, B, R en het langgerekte tracé zijn nagenoeg niet onderscheidend voor alle criteria: verkeersbelasting, verkeersafwikkeling op wegvak- en op kruispuntniveau, bereikbaarheid fiets en OV. Alle alternatieven
scoren positief tot sterk positief.

Landschap, cultuurhistorie en archeologie
De alternatieven A en R zijn nagenoeg niet onderscheidend en scoren overwegend sterk negatief tot negatief ten aanzien van de belevingswaarde en de
culturele waarde, met name wat betreft aantasting ruimtelijke hoofdstructuur, aantasting ruimtelijke verscheidenheid, aantasten unieke elementen met
cultuurhistorische waarden, verstoren specifieke verhoudingen. Alternatief B
en het langgerekte alternatief scoren aanmerkelijk minder negatief op deze
aspecten. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat bij deze alternatieven
langs de weg geen grootschalige verticale elementen worden geplaatst, zoals
hoge beplanting en/of schermen.
Bodem en (grond) water
De alternatieven zijn niet onderscheidend, alle alternatieven hebben een
(licht) negatief effect op het aspect bodem.
De alternatieven onderscheiden zich nagenoeg alleen wat betreft het aspect
waterkwaliteit. Het effect van tracé A is licht negatief, bij dit alternatief wordt
het minste aantal sloten onderbroken. De alternatieven B en R scoren beide
negatief en het langgerekte tracé scoort sterk negatief. Bij dit tracé worden de
meeste sloten onderbroken.

Natuur
De alternatieven A, B en R zijn niet onderscheidend, deze scoren neutraal tot
licht negatief op alle criteria voor alle soortengroepen, Het langgerekte tracé
onderscheidt zich in belangrijke mate van alternatief A; Ben R. Dit alternatief scoort negatief op de criteria vernietiging en barrièrewerking en sterk negatief op het criterium verstoring voor vogels.

Lucht en geluid
Tracé A en het langgerekte tracé zijn wat betreft de luchtkwaliteit iets minder
gunstig dan B en R.

Bezien vanuit de Wet geluidhinder (geluidbelasting bestaande woningen)
scoort alternatief B het gunstigst voor alle criteria. Bezien in het kader van het
MER (te verwachten geluidbelasting in het totale onderzoeksgebied en aantal
woningen per klasse) is het langgerekte tracé akoestisch iets gunstiger dan de
alternatieven A, Ben R.
Woon-, werk en leejillilieu

Alternatief A heeft een zeer sterk negatief effect op het woon-, werk- en leefmilieu vanwege het grote aantal te amoveren woningen en percelen dat verloren gaat dan wel wordt aangetast. Gedwongen vertrek en stopzetting van de
bedrijfsvoering is hier noodzakelijk. Het langgerekte tracé scoort minder negatief, 3 woningen/bedrijfsgebouwen moeten worden geamoveerd waardoor

gedwongen vertrek noodzakelijk is, A en B scoren het minst ongunstig, hierbij
hoeven geen woningen/gebouwen te worden geamoveerd.
Het langgerekte tracé scoort iets positiever op het criterium verkeersveiligheid

dan de alternatieven A, Ben R. A, Ben R zijn niet onderscheidend. Met betrekking tot de externe veiligheid scoort tracé B het meest positief omdat er in
de nabije omgeving van het tracé het minst aantal woningen gelegen zijn"
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EffeetergeIJjking en meest mileuvriendelijk alternatief (MMA)

De barrièrewerking van de weg is bij de alternatieven A en B het minst groot,
bij het langgerekte tracé is de barrièrewerking het grootst. Tracé R zit daar
tussen in.

Afweging en MìWA
Bij vergelijking van de effecten voor alle aspecten komt naar voren dat (grote)

negatieve effecten zich vooral voordoen bij de aspecten landschap, cultuurhistorie, natuur, geluid en het woon-, werk- en leefmilieu. Daarbij zijn er grote

verschilen tussen de verschilende alternatieven.
De effecten op de overige aspecten (archeologie, bodem, water en lucht) zijn
veel beperkter en niet ofweinig onderscheidend voor de alternatieven.

Vanuit landschap en cultuurhistorie bezien hebben alternatief B en het langgerekte tracé de voorkeur boven de alternatieven A en R. Vanuit de aspecten natuur en woon- en leefmilieu heeft het langgerekte tracé echter geen
voorkeur boven de alternatieven (sterk negatief vanwege verstoring van vogels, verwijderen van 3 woningenIbebouwing en grote barrièrewerking). Hierbij wordt opgemerkt dat het bij de landschappelijke en culturele waarden gaat
om onder andere unieke en grote geautoriseerde waarden die aan de Stelling

van Amsterdam zijn toegekend. De natuurwaarden hebben een grote waarde
op lokaal niveau, echter deze waarden zijn niet uniek, maar komen ook voor
in de omgeving van het studiegebied.

Wat betreft de alternatieven A, Ben R is er, vanuit het aspect natuur bezien,
geen duidelijke voorkeur voor een van deze alternatieven.
Vanuit het woon-, werk- en leefmilieu bezien heeft alternatief B de voorkeur
(geen aantasting van woningen, minste barrière welfirmitetal

belaste woningen).
Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat langs de weg geen grootschalige
verticale elementen zoals hoge beplanting en/of schermen worden geplaatst.
Omdat alternatief B, in vergelijking met de andere alternatieven, (relatief)
gunstig is voor zowel
landschap, cultuurhistorie, natuur en het woon-, werken leefmilieu kan dit alternatief worden beschouwd als het meest milieuvriendelijke alternatief.
geluid
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7 Leemten in kennis

7.1 Archeologie

In het plangebied zijn tot nu toe geen archeologische vindplaatsen geconstateerd. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden om het bodemarchief in
beeld te brengen. Met name de zandige kreekrug in het noordwestelijke deel
van het plangebied is uit archeologisch oogpunt interessant. Op de Indicatieve
Kaart van Archeologische Waarden is deze kreekrug aangeduid als gebied
met 'hoge trefkans' op archeologische vindplaatsen. Bij een besluit tot aanleg
van een van de alternatieven A, B of R dient hier aanvullend onderzoek plaats
te vinden, Mogelijk kan dan met het definitieve wegontwerp rekening worden
gehouden met de resultaten van dit onderzoek.

7.2 Natuur
gebied
zijn niet volledig. Het ontbreken van gegevens geeft overigens ook wel een
indicatie over het belang van een gebied. Anders gezegd: waardevolle gebieden worden eerder onderzocht dan minder bijzondere gebieden, Op basis
hiervan kan echter niet worden uitgesloten dat er nog andere soorten aanweGegevens over het voorkomen van plant- en diersoorten in het plan

zig zijn, waarop een effect mogelijk is. Dit dient in het kader van de onthef-

fingaanvraag voor de Flora en faunawet nader te worden uitgezocht. Voor de
MER worden de gebruikte gegevens kunnen wel als voldoende worden beschouwd voor de beoogde alternatievenafweging.
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Verklarende woordenlijst

Abiotisch

Behorende tot de niet levende natuur

Activiteit

Fysieke handeling met invloed op het milieu

Afwatering

Afvoer van (overtollig) water uit een gebied via
open watergangen (sloten, kanalen e,d,)

Alternatief

Een andere uitwerking van de voorgenomen activiteit om daarmee (in aanvaardbare mate) tegemoet
te komen aan het doel (doelen) van de initiatiefnemer; de Wet milieubeheer (Wm) schrijft voor dat
alleen alternatieven moeten worden beschouwd, die
redelijkerwijs in de besluitvorming een rol kunnen
spelen

Archeologie

De wetenschap van stoffelijke resten uit oude tijden

Autonome ontwikkeling

Op zichzelf staande ontwikkeling (die plaatsvindt
als de voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd)

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Bestemmingsplan

Gemeentelijk plan (ontwerp) betreffende de bestemming van terreinen en de daarmee verband
houdende voorschriften

Bevoegd gezag

Degenen die het besluit over de vergunningverlening moeten nemen, in dit geval gemeente De Ronde Venen

Biotisch

Behorende tot de levende natuur

Biotoop

Leefomgeving van een leefgemeenschap van planten
en/of dieren

Bodem

Vaste deel van de aarde waarin zich water, lucht en
organismen bevinden

Boezem

Het stelsel van gemeenliggende, met elkaar in open
verbinding staande waterlopen en meren waarop
het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en
lozing op het buitenwater

r ..
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Verklarende woordenlijst

Botanisch

Bronbemaling

Plan tkundig

Droogmaking van een bouwput door een plaatselijke verlaging van het grondwater

Bufferzone

Een open groen

ruimte die behouden moet blijven

op die plaatsen waar een aaneengroeien van stedelijke gebieden dreigt

Capaciteit

De maximale hoeveelheid verkeer die een weg of
kruispunt binnen een bepaalde tijdseenheid kan
verwerken

Cie-m,e.r.

Commissie voor de milieueffectrapportage, deze
bestaat uit een aantal
onafhankelijke deskundigen
uit diverse disciplines

co,

Kooldioxide

Compensatiebeginsel

Het principe, dat bij aantasting van waardevolle
natuurgebieden of landschappen, mitigerende en/of
compenserende maatregelen moeten worden genomen

Compenserende maatregel

Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu te compenseren

Congestie

Snelheidsverlaging en filevorming en als gevolg
daarvan tijdverlies

Con tourlijn

Cultuurhistorie

Lijn van gelijk (ge1uid)niveau

De geschiedenis van de door de mens gemaakte en
door de mens beïnvloede omgeving

Db(A)

Decibel (A-gewogen), maat voor geluidniveau

Decibel

Zie db(A)

Drooglegging

Het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een
waterloop en het grondoppervlak

Ecologie

De wetenschap van de betrekkingen tussen organismen en hun milieu

Ecologische hoofdstruc-

Samenhangend stelsel van natuurkerngebieden,
ontwikkelingsgebieden en verbindingszones

tuur
Ecosysteem

Geheel van planten- en dieren

gemeen

schappen in

een territorium, beschouwd in hun wisselwerking
met de milieufactoren

Ecotoop

.: Grontmij

Een ruimtelijke begrensde homogene ecologische
eenheid. waarvan de samenstelling en ontwikkeling
van de plantengroei wordt bepaald door abiotische
(bodem. waterhuishouding. voedselstatus. zuuri 3/99052528/HO, revisie 01

blad 83 van 89

Verkfarende woordenlijst

graad, dynamiek), biotische en door de mens beïnvloede condities

Emissie

Uitstootllozing van stoffen of geluid

Etmaalintensiteit

De hoeveelheid verkeer op een weg per 24 uur

Fauna

Diersoorten die in een gebied worden aangetroffen

Flora

Plantensoorten die in een gebied worden aangetroffen

Fourageergebied

Gebied waar dieren voedsel zoeken

Geluidemissie

Hoeveelheid geluid, die door een geluidsbron wordt
uitgezonden

Geluidhinder

Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid

Geluidsbelasting

De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau

in db(A) op een bepaalde plaats
Geohydrologie

De leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van het grondwater

Geomorfologie

Betrekking hebbende op de vorm van het aardoppervlak

Gradiënt

Verandering van een grootheid per eenheid van
lengte

Grondwater

Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot water beneden de grondwaterspiegel

Grondwaterstand

Hoogte van het ondiepe, freatische grondwater ten
opzichte van een referentiepunt (veelal NAP)

Habitat

Leefgebied van planten of dieren

Immissie

Inworp van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen

Infiltratie

Langzame daling van water in de bodem

Ini tiatiefnemer

Instantie of bedrijf dat van plan is om een (m,e.r.plichtige) activiteit uit te voeren. De initiatiefnemer
van deze m.e.r. is de provincie Utrecht

lnrich tingsal terna tief

Alternatief voor de wijze van inrichting van het
plangebied

Kwel

Opwaartse grondwaterstroming

Landinrichting

Het projectgewijs, binnen het kader van de ruimtelijke ordening, inrichten van dele!) van het landelijk
gebied voor een nieuwe bestemming
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Verklarende woordenlijst

Landschapsecologie

De wetenschap die op geïntegreerde wijze studie
maakt van het landschap als complex ecosysteem

LNV

(Ministerie van) Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit

Meest milieuvriendelijk
Alternatief (mma)

Die combinatie van (haalbare) inrichtings- en beheerselementen die vanuit milieu-oogpunt het minst
schadelijk is

MER

Milieueffectrapport

M.e.r.

Procedure van de milieueffectrapportage

Milieu

Het geheel van en de relaties tussen water, bodem,
lucht, mensen, dieren, planten en goederen

Milieueffectrapport
(MER)

Document waarin van een voorgenomen activiteit
en de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven of varianten de te verwachten gevolgen
voor het milieu in hun onderlinge samenhang op
systematische en zo objectief mogelijke wijze worden beschreven; het wordt opgesteld ten behoeve
van een of meer besluiten die over de betreffende
activiteit genomen moet( en) worden

Milieu -effectrapportage

De procedure die bestaat uit het maken, beoordelen
en gebruiken van een MER en het achteraf evalueren van de milieugevolgen die samenhangen met de
uitvoering van een mede op basis van het MER
genomen besluit; dit alles met inachtneming van de

(m.e.r.)

voorgeschreven procedures

Mitigerende maatregel

Monitoring

Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu te voorkomen, te
beperken of te compenseren

Metingen waarmee de ontwikkelingen in het milieu
worden gevolgd

Mvt

Motorvoertuigen

Natuurgebied

Een gebied met duidelijke natuur- en landschapswaarden die in hun planologische functieaanduiding (mede) tot uiting komen

Natuurontwikkeling

Het scheppen van omstandigheden waarin natuurlijke ecosystemen zich kunnen ontwikkelen

Nulalterna tief

Het uitblijven van de voorgenomen activiteit

Oppervlaktewater

Het water dat stroomt over of verblijft op het aardoppervlak

Plan

gebied
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Verklarende woordenlijst

Referentie

Vergelijking (maatstaf)

Reliëf

Hoogteverschillen in een terrein

Richtlijnen

Document waarin het bevoegd gezag aangeeft wat
er in het MER tenminste moet worden onderzocht

Startnotitie

Eerste product in de m.e.r.-procedure, dat de formele start van de procedure vormt

Streekplan

Provinciaal plan waarin toekomstige ontwikkelingen van een gebied in hoofdlijnen wordt aangegeven

Studiegebied

Het gebied waar effecten kunnen optreden (pIangebied en directe omgeving)

Tracé

Ligging van weg, brug of aquaduct

Variant

Één van meerdere mogelijke oplossingen voor een
deelprobleem

Vegetatie

De concrete begroeiing van wilde planten in een
bepaald gebied in een spontaan ontwikkelde orde
en structuur

Verkeersintensiteit

Hoeveelheid verkeer op een weg

Visueel

Gericht op het zien

Voorgenomen activiteit

De activiteit die de initiatiefnemer wil realiseren: het
verleggen van de N20 i om Uithoorn

Voorkeursal ternatief

Alternatief die de voorkeur geniet van de initiatiefnemer

VROM

(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

V&W

(Ministerie van) Verkeer en Waterstaat

Waterhuishouding

Zorg voor de hoeveelheid (kwantiteitsbeheer) en de
kwaliteit (kwaliteitsbeheer) van het water

Wettelijke adviseurs

De regionale inspecteur milieuhygiëne van het Ministerie van VROM en de regionale directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zetting

Het zakken van de bodem door het opbrengen van
materiaal of door verlaging van de grondwaterstand

ZOAB

Zeer Open Asfalt Beton. type wegdek met onder
andere geluiddempende werking
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