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De verschillende kruisingtechnieken zoals aangehaald in Tabel 3.3 (hoofdstuk 3) hebben een 

diverse ingreep in het grondwatersysteem tot gevolg. In Tabel 5.21 is de relatie tussen 

ingreep en kruisingstechniek gelegd.  

 
Ingreep Kruisingstechniek 

Kruising met bemaling van putten en  Open front techniek (avegaarboring) 

tussenliggende Zone (zie kolom 7 in Tabel 5.22) Open front techniek (persboring) 

 Droge zinker 

 Open ontgraving (weg, water, kade) 

Kruising met bemaling van alleen de putten Gesloten front techniek (schildboring)  

(zie kolom 8 in Tabel 5.22) Pneumatische boor techniek (raketten)  

Kruising zonder bemaling Gestuurde boring  

(zie kolom 9 in Tabel 5.22) Natte zinker  

 

Voor de effecten van de kruisingtechnieken op de grondwaterstand zijn in Tabel 5.22 de 

effecten opgenomen. Het invloedsgebied is uitgedrukt in de afstand in m waarbinnen deze 

minimaal 5 cm (de kleinst berekenbare daling) veranderd en is weergegeven in 

afstandsklassen die in Figuur 5.18 zijn opgenomen. 

 

In Tabel 5.22 is in kolom 1 t/m 4 de referentiesituatie weergeven en in kolommen 5 t/m 9 de 

ingreep. Voor strekking (kolom 5) is de lengte van de sleuf in km weergegeven. Voor de 

verschillende ingrepen ter plaatse van de kruisingen zijn in kolom 6 t/m 9 de aantallen 

weergegeven. In kolom 10 en 11 is het maximale invloedsgebied van de bemaling 

weergegeven gedurende de onttrekking. Hiervoor is het maximum genomen van de 

verlaging in de deklaag of watervoerend pakket daaronder. Voor de bemalingen is zowel de 

verlaging in de deklaag als de verlaging in het watervoerende pakket bepaald. Van deze 

verlaging in watervoerend pakket of deklaag is het maximale invloedsgebied genomen om 

weer te geven. Binnen dit maximaal te beïnvloeden gebied kunnen effecten optreden ten 

gevolge van de verlaging van stijghoogten. 

Figuur 5.18 

Invloedsgebied grondwaterstanddaling 

Tabel 5.21 

Toelichting ingreep en 

kruisingstechnieken 
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Het invloedsgebied is bepaald voor zowel de GHG als ook voor de GLG. Deze zijn 

parameters om het natuurlijke verloop van de grondwaterstand te karakteriseren. Het 

invloedsgebied bepaald ten opzichte van GHG is maximaal, hier kunnen effecten optreden 

op functies als natuur en landbouw. De effecten op natuur worden toegelicht in paragraaf 

5.3 bij het criterium verdroging. Het invloedsgebied ten opzichte van GLG is representatief 

voor een verlaging die groter is dan het natuurlijke laagste grondwaterstands en hier 

kunnen mogelijk zettingen optreden, dit wordt toegelicht in paragraaf 5.2.2. 
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0 -5 3 tot 5 m klei en 

veen op grof zand 

0,25 1,5 5     gem 270 

100-500 

gem 210 

100-400 

      3   300 250 

       6  500 350 

        2 0 0 

5-18 2 tot 3 m klei en 

veen op grof zand 

0,30 1,4 12     gem 440 

300-600 

gem 390 

250-550 

     1    0 0 

      7   650 400 

       6  750 450 

        8 0 0 

18-31 1 tot 2 m klei en 

veen op zand 

1,1 2,0 13     gem 200 

150-300 

gem 160 

100-250 

      2   200 150 

       6  190 110 

        8 0 0 

31-38 2 tot 4 m klei en 

veen op zand 

1,2 2,1 6     gem 230 

150-400 

gem 160 

100-300 

      1   250 200 

       4  500 350 

        1 0 0 

38-47 4 tot 6 m klei en 

veen op grof zand 

1,0 2,1 9     gem 80 

30-100 

gem 50 

50 

      5   170 50 

       6  150 100 

        3 0 0 

47-49 5 tot 6 m zand, klei  1,0 2,1 2     50 50 

 en veen op grof      2   60 50 

 zand      2  90 55 

 

Op basis van de berekende invloedsgebieden is in Tabel 5.23 een percentuele verdeling van 

de afstandsklassen bepaald. Deze verdeling geeft een indicatie van het voorkomen van de 

verschillende klassen op het voorkeursalternatief. De grondwaterstandverlaging en daarvan 

afgeleide invloedsgebied is niet een direct effect dat als negatief gekenmerkt kan worden. De 

afgeleide effecten wel.  

Tabel 5.22 

Ingreep en effecten op het 

watersysteem 
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Parameters Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Verandering grondwaterstand 0 0

Kwalitatieve score 0 0 

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Bij de aanleg conform het voorkeursalternatief zijn geen mitigerende maatregelen 

opgenomen.  

Aanvullende mitigerende maatregelen ten behoeve van MMA 
Afhankelijk van de effecten op natuur en infrastructuur die het gevolg zijn van de 

stijghoogtedaling van het grondwater kan het invloedsgebied beperkt worden door: 

 Beperken van de grondwateronttrekking door toepassing van waterremmende 

maatregelen. 

 Tegengaan van de effecten door hydrologische compensatie in de vorm van 

retourbemaling. 

 Aanleg in den natte waarbij de gasleiding in een natte sleuf ingedreven wordt. 

 

In het MMA worden de aanvullende mitigerende maatregelen opgenomen. Het MMA 

wordt op het aspect grondwaterstandsdaling neutraal (0) beoordeeld.  

Leemten in kennis en informatie 
De invloedsgebieden zijn bepaald op basis van regionale bodemgegevens en lokale 

gedetailleerde stijghoogten. De samenhang met oppervlaktewater in de omgeving is hier 

niet bij meegenomen. Het invloedsgebied en de effecten die hieruit volgen, worden hierdoor 

groter ingeschat. Dit leidt tot een worst-case situatie en dit beïnvloedt de afweging niet 

negatief. 

5.2.2 ZETTING 

Beschouwing criterium 
Zetting is het gevolg van de verlaging in grondwaterstand (waterspanning) en belasting 

(korrelspanning) van het tracé met machines en gronddepots.  

Waterspanning 
Aan de hand van de beschikbare gegevens van de bodemopbouw, de opgegeven 

verlagingen en de van sonderingen afgeleide bodemparameters, zijn de zettingen als gevolg 

van de grondwaterstandverlagingen berekend. Er wordt hierbij uitgegaan van de verlaging 

ten opzichte van GLG, dit is de van nature laagste waterspanning en daarmee hoogste 

korrelspanning. 

 

De zettingen door de bemaling zijn ingeschat met behulp van de “eenvoudige” formule van 

Terzaghi. De met de formule van Terzaghi bepaalde zettingen zijn eindzettingen, dat wil 

zeggen de zettingen die optreden bij een zeer langdurige bemalingsperiode.  

In werkelijkheid is de bemalingsperiode beperkt tot een aantal dagen tot weken. Door echter 

van de eindzetting uit te gaan, is een indicatie voor de zettinggevoeligheid van de 

verschillende tracés te vergelijken zonder dat de eventuele zettingen onderschat worden en 

effecten op belangen niet meegenomen worden. 

 

In geval van bemaling in een dikke deklaag van overwegend klei, leem en/of veen wordt 

het tijdsafhankelijke zettinggedrag in rekening gebracht.  

Tabel 5.23 

Effect verandering 

grondwaterstand 
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In geval van dunne samendrukbare lagen en/of zandhoudende samendrukbare lagen is 

deze correctie niet toegepast, omdat in die situaties de zettingen grotendeels snel kunnen 

optreden. 

Korrelspanning 
De zetting door belasting met machines en gronddepots vindt plaats binnen de werkstrook 

rond de leiding. De door zetting optredende grondtekorten (maaivelddaling) worden 

gecompenseerd door aanvoer van zand of boomschors. Dit afhankelijk van de aanwezige 

grondslag.  

Referentiesituatie  
Tabel 5.24 geeft een overzicht van de bodem in de referentiesituatie (kolom 1 en 2) alsmede 

de maximale grondwaterstandsverlaging binnen het invloedsgebied ten opzichte van GLG 

tijdens de aanleg van de aardgastransportleiding (kolom 3 en 4) en de hieruit volgende 

eindzetting grenzend aan de sleuf voor zowel de kruisingen als de leidingstrekking (kolom 

5 en 6). De stijghoogteverlaging neemt vanaf de sleuf naar de omgeving sterk af, daarmee 

ook de zetting. Overwegend neemt de maximale eindzetting aan de rand van de werkstrook 

af tot circa 10 mm of minder. Vanaf leiding naar de grens van het invloedsgebied ten 

opzichte van GLG, neemt de zetting af naar 0. 

 
1 2 3 4 5 6 

Referentiesituatie Max verlaging binnen 

invloedsgebied 

Indicatieve maximale 

eindzetting 

Locatie 

[km] 

bodemopbouw Kruising 

t.o.v. GLG

in m 

Strekking 

t.o.v. GLG 

in m 

Kruising 

[mm] 

Strekking 

[mm] 

0-5 3 tot 5 m klei en veen op grof zand 0,6-2,0 0,8-1,6 20-30 20-30 

5-18 2 tot 3 m klei en veen op grof zand 1,6-2,0 1,0-1,8 10-15 20-30 

18-31 1 tot 2 m klei en veen op zand 0,6-3,6 0,5-1,7 5-10 10-20 

31-38 2 tot 4 m klei en veen op zand 0,8-3,6 0,6-1,2 10-20 10-20 

38-47 4 tot 6 m klei en veen op grof zand 1,0 0,9-1,1 10-20 10-20 

47-49 5 tot 6 m zand, klei en veen op grof zand 1,7 0,9 10-20 10-20 

Effecten  
In Figuur 5.19 is de maximale eindzetting nabij de sleuf aangegeven. In bijlage 7 is de kaart 

op A4 formaat opgenomen. 

Tabel 5.24 

Indicatieve eind zetting 
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Uit Tabel 5.24 blijkt dat bij de kruisingen de grondwaterstandverlaging groter is dan bij 

leidingstrekking. De zetting die het gevolg is van de stijghoogteverlaging bij de 

kruisinglocaties is echter niet groter dan bij leidingstrekking. Dit wordt veroorzaakt doordat 

delen van de leidingstrekking een meer voor zetting gevoelige bodemopbouw hebben ten 

opzichte van de bodem ter plaatse van kruisingslocaties.  

 

De mate van maximaal mogelijk optredende zetting verschilt over het tracé. De zetting 

wordt voor zowel kruisingen als strekking als negatief (- -) beoordeeld omdat er meer 

aanvoer van grond moet plaatsvinden om het grondtekort op te heffen.  

 
Parameter Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Zetting - -

Kwalitatieve score 0 - - 

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Bij de aanleg conform het voorkeursalternatief zijn geen mitigerende maatregelen 

opgenomen.  

Aanvullende mitigerende maatregelen ten behoeve van MMA 
De zetting in de omgeving kan beperkt worden wanneer het invloedsgebied van de 

stijghoogte verlaging van het grondwater verkleind wordt. Dit door de in paragraaf 5.2.1 

beschreven maatregelen. Ter plaatse van de sleuf zal het grondtekort, dat ontstaan is door 

zetting, aangevuld worden. 

 

Het MMA wordt op het aspect ‘zetting’ licht negatief beoordeeld (-) beoordeeld. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen leemten in kennis. 

Figuur 5.19 

Overzicht van maximale eindzetting 

Tabel 5.25 

Effecten zetting 
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5.2.3 DOORSNIJDING VAN AFSLUITENDE LAGEN 

Beschouwing criterium 
Over het algemeen zijn er meerdere watervoerende pakketten in de (diepere) ondergrond, 

tussen afsluitende lagen. De watervoerende pakketten in de diepere ondergrond liggen 

meerdere tientallen (tot honderden) meters onder maaiveld en zijn van belang voor de 

(inter)regionale grondwaterstroming. In het beschouwde gebied zijn afsluitende lagen 

beperkt aanwezig. Het eerste watervoerend pakket is daarmee van belang voor de regionale 

grondwaterstroming en grondwaterstand en ligt relatief dicht onder het maaiveld. Op dit 

eerste watervoerende pakket is een afsluitende deklaag gelegen. De aanleg van een leiding 

(ontgraving tot enkele meters) kan invloed op de afsluitende laag hebben (zie Tabel 5.26). 

 
 Afsluitende laag 

 

Geen doorgraving Gedeeltelijk 

doorgraving 

(beperkt) + herstel 

Grotendeels of geheel doorgraven 

en oorspronkelijk bodemprofiel 

kan niet volledig hersteld worden 

Permanent effect Geen effect Geen effect Verandering grondwaterstroom 

Tijdelijk effect Effecten zijn gerapporteerd in paragraaf 5.2.1 (verandering grondwaterstand) 

 

Door de wijze van uitvoering kan de afsluitende laag hersteld worden. Bij aanleg in den 

droge worden de bodemlagen van de afsluitende laag vrijwel geheel teruggezet in de 

oorspronkelijke opbouw. Bij aanleg als een natte sleuf kan de oorspronkelijke afsluitlaag 

slechts gedeeltelijk worden hersteld. Zowel bij het ontgraven als weer aanvullen kan er 

beperkt rekening gehouden worden met de bodemopbouw. De weerstand van de deklaag 

zal hier afnemen. De veenafzettingen waar indrijven toegepast kan worden, bevinden zich 

overwegend in hydrologisch kwel tot intermediaire gebieden. Een afname in weerstand 

resulteert in een kwelgebied in lokaal hogere grondwaterstanden. In een intermediair gebied 

is er geen effect. 

Referentiesituatie  
Tabel 5.27 geeft een overzicht van de bodem in de referentiesituatie alsmede de verstoring 

tijdens de aanleg van de aardgastransportleiding en de hieruit volgende afname van de 

hydrologische weerstand. In kolom 1 t/m 3 zijn de eigenschappen van de afsluitende laag, 

de dikte en de aanvangsdiepte van de laag weergegeven. In kolom 4 en 5 is de locatie en de 

verstoring weergegeven. Het gaat hierbij om een ontgraving in den droge of mogelijke natte 

aanleg (indrijven van de leiding). Het hydrologisch effect is de afname in weerstand door 

ontgraving in procenten. In kolom 7 is aangegeven of de weerstand na aanleg weer hersteld 

kan worden. Op basis hiervan is het effect (kolom 8) aangegeven.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Hydrologisch 

effect 

Eigenschappen 

afsluitende  

laag  

Dikte 

[m] 

Diepte 

[m-mv] 

Locatie 

[km] 

verstoring 

ontgraving 

Afname 

weerstand [%] 

Herstel 

weerstand

effect 

klei en veen  3 tot 5  0 0-6 droog 50-90% goed tijdelijk 

klei en veen  2 tot 3  0 6-13 droog 90-100% goed tijdelijk 

klei en veen  2 tot 3  0 13-14 mogelijk nat 90-100% beperkt permanent

    droog 90-100% goed tijdelijk 

klei en veen  2 tot 3  0 14-33 droog 90-100% goed tijdelijk 

klei en veen  4 tot 6  0 33-43 droog 50-90% goed tijdelijk 

klei en veen  4 tot 6 1 43-49 droog 25-50% goed tijdelijk 

Tabel 5.26 

Effecten doorsnijding 

afsluitende laag 

Tabel 5.27 

Effecten doorsnijding 

afsluitende lagen 
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Effecten 
Figuur 5.20 geeft een overzicht van de tracédelen waar de afsluitende laag wordt 

doorsneden (in % van totaal). In bijlage 7 is de kaart op A4 formaat opgenomen. 

 

 

 

 
 

Alleen aanleg in den natte heeft een permanent effect op de weerstand van de deklaag. Deze 

is als methode aangegeven voor een deel van het tracé. Deze methode scoort negatief (- -). 

Aanleg in den natte is een worst case om het ergst mogelijke effect in beeld te krijgen. De 

uitvoeringswijze is nog niet zeker. Rekening houdend met de beperkte lengte van 

voornamelijk uit veen bestaande deel kan vanuit praktisch oogpunt aanleg in den droge 

mogelijk blijken. Het voorkeursalternatief scoort als geheel neutraal op dit item omdat de 

effecten voornamelijk tijdelijk zijn en het mogelijk permanente effect zeer lokaal zal zijn.  

 
Parameter Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Doorsnijding afsluitende lagen 

Aanleg in den droge (48 km) 0 0

Aanleg in den natte (1 km) 0 - -

Kwalitatieve score 0 0 

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Door de gekozen werkmethode waarbij de verschillende bodemlagen in de oorspronkelijke 

volgorde worden teruggeplaatst, zullen effecten bij ontgraven in den droge worden 

voorkomen. Bij ontgraving in den natte wordt de bodemopbouw permanent verstoord.  

In het voorkeursalternatief zijn geen mitigerende maatregelen opgenomen. 

Leemten in kennis en informatie 
Het is vooralsnog niet precies bekend of het aangegeven deel van het tracé in den natte 

worden uitgevoerd. Dit wordt voornamelijk bepaald door de samenhang van het aanwezige 

veen. Uit de veldonderzoeken die voorafgaand aan de uitvoering worden verricht komt naar 

voren wat voor veen hier aanwezig is. 

 

Figuur 5.20 

Overzicht doorsnijding 

afsluitende laag in % van totaal 

Tabel 5.28 

Effecten doorsnijding 

afsluitende lagen 
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5.2.4 BEÏNVLOEDING INFRASTRUCTUUR EN BEBOUWING 

Beschouwing criterium 
Tot infrastructuur worden dijken, wegen, spoor, kunstwerken in watergangen en 

bebouwing gerekend. Deze objecten kunnen worden beïnvloed door zetting (zie paragraaf 

5.2.2) en doorsnijding van de afsluitende lagen die kan resulteren in een veranderende 

kwelweg onder dijken (zie paragraaf 5.2.3). 

Referentiesituatie  
Figuur 5.21 geeft de ligging aan van infrastructuur en bebouwing nabij het leidingtracé die 

worden beïnvloedt door de leidingaanleg. In bijlage 7 is de kaart op A4 formaat opgenomen. 

Voor deze belangen is in Tabel 5.29 aangegeven op welke wijze de leiding of kruisingen 

worden aangelegd en of hier effect te verwachten is. 

 

 

 

 

 
 

Bij de beschouwing op de bebouwing en infrastructuur dient rekening gehouden te worden 

met de wijze waarop deze zijn gefundeerd. Hierbij is onderscheid te maken tussen 

Overijssel/Gelderland en Flevoland.  

Overijssel/Gelderland  
Tussen Hattem en het Drontermeer zijn enkele oude boerderijen en oude bebouwing 

aanwezig. Mogelijk gefundeerd op houten palen of op staal. In Tabel 5.29 is hiervan een 

overzicht gegeven. Deze funderingstechnieken kunnen gevoelig zijn voor tijdelijke verlaging 

van grondwaterstanden.  

Flevoland  
De bebouwing en infrastructuur in Flevoland zijn overwegend van na 1970. Gezien de 

zettinggevoelige lagen in de bovengrond zijn deze gefundeerd met palen op voldoende 

draagkrachtige bodemlagen.  

Figuur 5.21 

Overzicht infrastructuur die 

beïnvloedt wordt 
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Eventueel optredende zetting zal hier daarom niet leiden tot schade aan infrastructuur en 

bebouwing. Dit criterium is daarmee in Flevoland niet aan de orde en zal verder niet 

uitgewerkt worden. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Referentiesituatie Wijze van aanleg Effect  
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0,5-1,5 Woningen 200-300 x   x  0,1-0,5 0,4-0,5  ja 

4,0 IJsselstein 50 x   x  0,5-0,7 1,2  ja 

4,0-4,5 Primaire  

waterkering  

Gelderse dijk 

0 tot 80     x 0 (HDD) 0 x nee 

8,0 ‘t Zand 400 x     0 0  nee 

8,0-15 N50 80 x  x x  0,5-0,8 1,0  ja 

12,5 De Zande 80 x  x   0,8 1,3  ja 

15,5 Woning 

Hogeweg 

80 x   x  0,8 1,3  ja 

20,0 Primaire  

waterkering  

Drontermeerdijk 

0 tot 50     x 0 (HDD) 0 x nee 

21,0 Primaire  

waterkering  

Drontermeerdijk  

0 tot 50     x 0 (HDD) 0 x nee 

48,0  A6 0     x 0 (GFT) 0  nee 

48,6 Primaire  

waterkering  

IJsselmeerdijk 

0     x  0 x nee 

Effecten  
De effecten op de stabiliteit van infrastructuur (dijken, wegen, spoor, kunstwerken in 

watergangen) zijn weergegeven in Tabel 5.29. In kolommen 1 en 2 zijn de locaties en 

objecten omschreven. In kolom 3 is de afstand tot de sleuf (het tracé) weergegeven. Omdat 

de objecten beïnvloed kunnen worden door zowel leidingstrekking als kruisingstechnieken, 

zijn in kolommen 4 t/m 8 de ingrepen aangekruist. Op basis van de afstand vanaf de leiding 

is de verlaging van de grondwaterstand ten opzichte van de GLG bepaald (kolom 9) en hier 

is een eindzetting van afgeleid in kolom 10. Bij de kruisingtechnieken GFT en HDD wordt 

geen bemaling ter plaatse van het te kruisen object toegepast. Bij de primaire waterkeringen 

is in kolom 11 met een ‘x’ aangegeven dat hier rekening gehouden moet worden met de 

kwelweg. In kolom 12 is een inschatting gemaakt of een verandering in maaiveldhoogte aan 

de orde is en of daar in nader onderzoek ten behoeve van de uitvoering een nadere analyse 

gemaakt moet worden.  

 

Bij de uitvoering zal zowel voor kwelweg en maaivelddaling ter plaatse van bebouwing de 

schade noodzakelijkerwijs voorkomen worden. Het effect is om die reden als licht negatief 

beoordeeld. 

Tabel 5.29 

Effecten op infrastructuur 
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Parameter Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Beïnvloeding stabiliteit infrastructuur 

en bebouwing 

0 -

Kwalitatieve score 0 - 

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
In het voorkeursalternatief zijn geen mitigerende maatregelen opgenomen. 

Aanvullende mitigerende maatregelen ten behoeve van MMA 
De zetting in de omgeving kan beperkt worden wanneer het invloedsgebied van de 

stijghoogte verlaging van het grondwater verkleind wordt. Dit door de in paragraaf 5.2.1 

beschreven maatregelen. Het MMA wordt op het aspect ‘Beïnvloeding stabiliteit 

infrastructuur en bebouwing’ neutraal (0) beoordeeld. 

 

De te kruisen primaire waterkeringen Geldersedijk en Drontermeerdijk worden gekruist 

met technieken waarbij alleen de pers- en ontvangstkuip of de aansluitpunten bemalen 

worden. Uit een eerste verkenning van de kruising met de Drontermeerdijk (zie bijlage 15) 

blijkt dat er geen kwel te verwachten is bij uitvoering van een HDD. Detailonderzoek en 

uitvoering van deze kruisingen is conform NEN-eisen en normen van de dijkbeheerder. 

Eventuele risico’s worden hierdoor geborgd.  

 

Bebouwing in de nabijheid van het tracé worden door de Gasunie geschouwd voor en na de 

werkzaamheden. Dit om eventuele optredende schade inzichtelijk te kunnen maken. 

Leemten in kennis en informatie 
De invloedsgebieden zijn bepaald op basis van regionale bodemgegevens en lokale 

gedetailleerde stijghoogten. Voor de aanvraag in het kader van de Grondwaterwet zal een 

bemalingsadvies worden opgesteld waarin de uit te voerende bemalingen en het 

invloedsgebied worden gedetailleerd. Deze zal mede afgeleid worden met uit pompproeven 

lokaal bepaalde doorlatendheden van de bodem ter plaatse van de bemalingen. Ter plaatse 

van de infrastructuur zal een nadere analyse van de bodemopbouw en een tijdsafhankelijke 

zetting bepaald worden. Bij een aantal belangen zal de lokale bodemopbouw kunnen 

afwijken door het voorkomen van beperkt zettinggevoelige zandkoppen (IJsselstein) of een 

bodemverbetering (N50). Dit zal tijdens het detailontwerp van de leiding voorafgaand aan 

de uitvoering worden uitgewerkt. 

 

5.2.5 VERANDERING GRONDWATERSTROMING 

Beschouwing criterium 
De regionale systeemeffecten op het grondwater zijn vooral gericht op ecohydrologische 

effecten. De invloed van de onttrekking is vooral een tijdelijke ingreep met ook tijdelijke 

effecten. De ingrepen met een meer permanent effect op de grondwaterstroming zijn: 

 Wordt een obstructie in een watervoerend pakket gecreëerd?  

 Bij het plaatsen van een obstructie in een watervoerend pakket (bijvoorbeeld tunnel of 

damwand), loodrecht op de grondwaterstroming, kunnen grondwaterstromen en/of 

grondwaterstanden wijzigen. 

 Wordt een (groot) deel van de deklaag afgegraven?  

Tabel 5.30 

Effecten Beïnvloeding stabiliteit 

infrastructuur en bebouwing 
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 Doorsnijding van slecht doorlatende deklagen kan invloed hebben op de 

grondwaterstroming, omdat er daardoor een verbinding ontstaat tussen het maaiveld en 

het diepere watervoerend pakket. Dit kan invloed hebben op infiltratie en kwel. 

Effecten 
Het voorkeursalternatief scoort als geheel neutraal op dit item omdat de effecten 

voornamelijk tijdelijk zijn en het mogelijk permanente effect zeer lokaal zal zijn. 

Er worden naast de leiding geen permanente obstructies in het watervoerend pakket 

gebracht. Damwanden die ten behoeve van stabiliteit worden aangebracht, worden na de 

werkzaamheden verwijderd.  

 

Doorsnijding van de slecht doorlatende deklagen vindt alleen bij aanleg in den natte plaats, 

zoals beschreven in paragraaf 5.2.3. Dit is licht negatief beoordeeld.  

Onder de deklaag bevindt zich één watervoerend pakket waar geen slecht doorlatende lagen 

worden doorsneden. Hier vindt geen verstoring plaats van het grondwatersysteem. De 

totale score is daarom neutraal. 

 
Parameter Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Verandering grondwaterstroming 

Aanleg in den droge 0 0

Aanleg in den natte 0 -

Kwalitatieve score 0 0 

Mitigerende maatregelen 
Mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen leemten in kennis.  

 

5.2.6 BEÏNVLOEDING WATERBODEMMILIEU EN WATERKOLOM 

Beschouwing criterium 
Door opwoeling van waterbodem bij graafwerkzaamheden in watergangen kan tijdelijk een 

zuurstoftekort in het water plaatsvinden. Daarnaast kunnen eventuele verontreinigde 

slibdeeltjes mobiel worden. Deze verstoring van de kwaliteit van het oppervlaktewater kan 

leiden tot vissterfte. Naast opwoeling kan het lozen van onttrokken grondwater leiden tot 

een kwaliteitsverslechtering van het oppervlaktewater. De kwaliteit van de lozing wordt 

echter geborgd door het waterschap. Vóór de lozing dient een ontheffing aangevraagd te 

worden bij het waterschap. Deze heeft gebiedsspecifieke eisen opgesteld waaraan het te 

lozen water moet voldoen om een negatief milieueffect te voorkomen. Voor lozing kan het 

daarmee noodzakelijk zijn dan het onttrokken grondwater op enige wijze wordt gezuiverd. 

De kwaliteit van het te lozen water is daarmee geen criterium in de effectbeoordeling. 

Tijdens het testen van de nieuwe leiding wordt de leiding gevuld met water en gedurende 

een periode onder druk gebracht. Na afloop van de testen wordt dit water geloosd. Ook 

voor deze lozing geldt dat voldaan moet worden aan de eisen van het waterschap. 

Referentiesituatie  
Figuur 5.22 en Tabel 5.32 geven de ligging aan van watergangen in de referentiesituatie die 

bij de aanleg van het leidingtracé gekruist worden, waarbij baggeractiviteiten (aanleg natte 

zinker) aan de orde zijn. In bijlage 7 is de kaart op A4 formaat opgenomen. 

Tabel 5.31 

Effecten beïnvloeding 

grondwaterstroming 
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Kruisingnummer Km Watergang Type 

K010-01 5,9 Oude Middelwetering Natte zinker 

K015-01 8,6 Watergang Natte zinker 

K015-02 9,1 Gelderse kade Natte zinker 

K020-01 11,9 Uitvliet Natte zinker 

K027-01 16,3 Binnen Wetering Natte zinker 

K030-01 17,9 Binnen Wetering Natte zinker 

K032-01 19,6 Nieuwe Kanaal, Buitendijks Natte zinker 

K036-01 21,6 Abberttocht Natte zinker 

K038-01 23,2 Oudeboschtocht Natte zinker 

K038-02 23,3 Zwolsetocht Natte zinker 

K041-01 25,2 Hondtocht Natte zinker 

K056-01 34,7 Rendiertocht Natte zinker 

K068-01 41,7 Rivierduintocht Natte zinker 

K071-01 43,7 Vuursteentocht Natte zinker 

Effecten  
De effecten op het waterbodemmilieu en waterkolom zijn in beeld gebracht. Bij de aanleg 

van natte zinkers in een watergang wordt slib ontgraven. Afhankelijk van de kwaliteit 

hiervan wordt het weer in het werk toegepast om de sleuf af te dichten, dan wel afgevoerd 

naar een erkende verwerker. Een klein deel van het slib zal zich tijdens het baggeren 

verspreiden in de watergang. Afhankelijk van de grootte en doorstroming van de watergang 

kan dit ter plaatse van de kruising tijdelijk leiden tot een zekere afname van het 

zuurstofgehalte en eventueel vissterfte. Er worden geen watergangen gekruist met een 

ecologische doelstelling. De kruisingen van de watergangen zijn daarom niet 

onderscheidend en scoren daarom alle licht negatief (-). Het tracé als geheel scoort neutraal. 

Figuur 5.22 

Overzicht watergangen die  

met een zinker worden gekruist

Tabel 5.32 

Overzicht kruisinglocaties waar 

zinkers worden toegepast 
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Parameter Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Beïnvloeding waterbodemmilieu en waterkolom 0 -

Kwalitatieve score 0 0 

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Gezien de afmetingen van de watergangen langs het tracé en de doorstroming zal het effect 

beperkt zijn. De manier van werken bepaald daarnaast of er veel of weinig troebeling 

ontstaat. 

Leemten in kennis en informatie 
De kwaliteit van de waterbodem ter plaatse van te passeren watergangen is vooralsnog niet 

bekend. In de onderzoeksfase voor aanleg wordt de slibbodem geanalyseerd en op basis van 

de resultaten worden aanwijzingen voor de uitvoering opgesteld. 

 

5.2.7 BEÏNVLOEDING BODEMKWALITEIT DOOR BOORVLOEISTOF 

Beschouwing criterium 
Bij enkele boortechnieken wordt een bentoniet spoeling (boorvloeistof) gebruikt bij het 

boren. Een deel van deze boorspoeling wordt hergebruikt of afgevoerd. De Gasunie laat 

restanten boorspoeling aan het maaiveld bemonsteren en vervolgens afvoeren naar een 

erkende verwerker. Een deel blijft rond de aangebrachte leiding achter. Dit materiaal heeft 

geen risico’s op mens en dier, maar is wel een bodemvreemd materiaal op de locaties waar 

het wordt toegepast.  

Referentiesituatie  
Figuur 5.23 en Tabel 5.34 geven de ligging aan van infrastructuur in de referentiesituatie die 

bij de aanleg van het leidingtracé gekruist worden door middel van boringen waarbij 

gebruik gemaakt wordt van boorvloeistof. In bijlage 7 is de kaart op A4 formaat opgenomen. 

 

 

 

 

Tabel 5.33 

Effecten beïnvloeding 

waterbodemmilieu en 

waterkolom 

Figuur 5.23 

Overzicht kruisingen waarbij 

boorvloeistof wordt gebruikt 
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Kruisingnummer Km Locatie boring Type 

K005-01 2,5-3,2 Apeldoornskanaal HDD 

K008-02 4,6 Spoorlijn (Zublin mantelbuis) GFT 

K008-03 4,8 Geldersedijk (primaire waterkering) HDD 

K010-01 6 Watergang, compostverwerking, Zuiderzeestraatweg HDD 

K011-01 6,3-7,8 Oostersedijk, Gasleiding, RW A28 HDD 

  Archeologisch gebied  

K016-01 9,3 Burg. Hardenbergweg GFT 

K022-02 13,3 Jules van Hasseltweg GFT 

K025-01  14,9 Hanzespoorlijn (Zublin mantelbuis) GFT 

K025-02 14,9 N50, watergang GFT 

K033-01 20-21,1 Primaire waterkering, Drontermeer, Provinciale weg 

N306, Primaire waterkering 

HDD 

K038-03 23,5 Hanzespoorlijn (Zublin mantelbuis) GFT 

K044-01 27,3 Hoge Vaart GFT 

K046-01 27,9-28,5 provinciale weg N307  HDD 

K051-01 31,5 Colijnweg + Colijntocht GFT 

K053-01 32,5 Lage Vaart GFT 

K059-01 36 Dronterringweg provinciale weg N307 GFT 

K074-01 45 Provinciale weg N307 Swifterringweg GFT 

K076-01 46,5-47 Windmolen, Noordertocht HDD 

K079-01 48 Rijksweg A6 GFT 

Effecten  
Het effect bestaat uit achterblijven van op de locatie bodemvreemd, maar niet verontreinigd 

materiaal. 

 
Parameter Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Beïnvloeding bodemkwaliteit door boorvloeistof 0 0

Kwalitatieve score 0 0 

Mitigerende maatregelen 
Mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen leemten in kennis.  

 

5.2.8 GRONDWATER- EN MILIEUBESCHERMINGSGEBIEDEN 

Beschouwing criterium 
Ten aanzien van grondwater- en milieubeschermingsgebieden (voor bodem) is een 

inventarisatie gemaakt waar het voorkeurtracé deze gebieden doorsnijdt en wat de lengte en 

het ruimtebeslag op deze gebieden is. 

Referentiesituatie  
Figuur 5.24 geeft een overzicht van de grondwater- en milieubeschermingsgebieden in de 

referentiesituatie en de ligging van het voorkeursalternatief.  

Tabel 5.34 

Overzicht kruisinglocaties waar 

boorvloeistof wordt gebuikt 

 

 

Tabel 5.35 

Effecten beïnvloeding 

bodemkwaliteit door 

boorvloeistof 
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Effecten 
De effecten zijn in Tabel 5.36 ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de hand van 

het aantal doorsnijdingen en het ruimtebeslag in ha en is vertaald in kwalitatieve scores.  

 
Beoordelingscriteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Grondwaterbeschermingsgebied:   

Δ doorsnijdingen (aantal) 0 0

Δ oppervlak (ha) 0 0

Kwalitatieve score 0 0 

Milieubeschermingsgebied (voor bodem):    

Δ doorsnijdingen (aantal) 0 2

Δ oppervlak (ha) 0 7

Kwalitatieve score 0 - 

 

Het tracé doorkruist geen grondwaterbeschermingsgebieden. Er is daardoor geen sprake 

van ruimtebeslag. Het tracé kruist op twee punten een milieubeschermingsgebied: 

 Ter hoogte van kilometer 3-5: de IJsseluiterwaarden ten noordoosten van Hattem. 

 Ter hoogte van kilometer 20-21: de oostzijde van het Drontermeer. 

 

Het ruimtebeslag op deze milieubeschermingsgebieden bedraagt circa 7 hectare uitgaande 

van een doorsnijding over een lengte van circa 2 kilometer. 

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Afhankelijk van de effecten op natuur en infrastructuur die het gevolg zijn van de 

stijghoogtedaling van het grondwater, kan het invloedsgebied beperkt worden. In paragraaf 

5.2.1 zijn deze maatregelen beschreven. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen kennisleemten aan de orde. 

Figuur 5.24 

Overzicht van grondwater en 

milieubeschermingsgebieden  

Tabel 5.36 

Effect op grondwater- en 

milieubeschermingsgebieden 
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5.2.9 BEÏNVLOEDING BODEM- EN GRONDWATERVERONTREINIGINGLOCATIES 

Beschouwing criterium 
Er is een inventarisatie gemaakt van de bekende gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging op en tot 500 meter van het tracé van de leiding tussen Hattem en 

Lelystad. De zone van 500 meter is aangehouden in verband met mogelijke beïnvloeding 

van bestaande gevallen van verontreiniging door de grondwateronttrekkingen in de 

aanlegfase van de leiding. Voor de inventarisatie zijn de betrokken gemeenten, Provincies en 

het Ministerie van Defensie benaderd. 

Referentiesituatie  
Figuur 5.25 en Tabel 5.37 geven de ligging van bodemverontreiniginglocaties aan in de 

referentiesituatie die bij de aanleg van het leidingtracé gekruist dan wel in de directe 

omgeving liggen. 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 5.25 

(Voormalige) locaties van  

bodemverontreiniging 
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Nr Km Directe  

Doorsnijding 

Door tracé  

Rapport Opsteller Korte beschrijving verontreiniging situatie 

1 1,3 Ja, echter 

gesaneerd. 

Niet bekend Niet bekend Aantal percelen langs Hoenwaardse weg zijn in ca. 1995 

gesaneerd. Onbekend of evaluatierapport beschikbaar is. 

2 1,4 Nee Sanering 

Onderzoek 

Niet bekend  In situ sanering in gang op voormalige HAK terrein aan 1e 

Industrieweg. 

3 7,8 Nee  Verkennend 

Bodemonderzoek 

Nb  Bodemverontreiniging ter hoogte van adres: Oosterse dijk 4 als 

gevolg van gekantelde vrachtwagen in 2001. Onbekend of 

sanering heeft plaatsgevonden. Door bevoegd gezag wel 

noodzakelijk bevonden. 

4 22 Nee Bijzonder 

inventariserend 

onderzoek 

Ballast  

Nedam, 

5-3-07 

Op deze locatie zijn meerdere opeenvolgende onderzoeken 

uitgevoerd. Meest recente rapportage is in deze tabel verwerkt. 

Vervolg actie volgens www.bodemloket.nl is het uitvoeren van een 

Saneringsonderzoek. 

5 26,2 Nee Beschikking 

‘ernstig, niet 

urgent’ 

Provincie  

Flevoland, 

9-11-04 

Vervolg actie volgens www.bodemloket.nl is het uitvoeren van een 

Saneringsonderzoek. Verontreiniging a.g.v. 2 buiten bedrijf 

gestelde hbo tanks op adres Hondweg 11 te Dronten.  

Kadastraal: sectie C perceel 161 Dronten. 

6 26,2 Nee Beschikking 

‘ernstig, niet 

urgent’ 

Provincie  

Flevoland,  

25-1-05 

Vervolg actie volgens www.bodemloket.nl is het uitvoeren van een 

Nader onderzoek. Verontreiniging a.g.v. 2 aanwezige tanks op 

adres Hondweg 8 te Dronten. Kadastraal: sectie C perceel 155 

Dronten. 

7  40 Nee  Beschikking 

‘ernstig, niet 

urgent’ 

Provincie  

Flevoland, 

16-2-07 

Vervolg actie volgens www.bodemloket.nl is het opstellen van een 

Saneringsplan. Verontreiniging als gevolg van erfverharding. Adres 

Biddingweg 11 te Swifterbant. Kadastraal: sectie B perceel 2005 

Dronten. 

8 48,8 Ja Saneringsplan Arcadis, 

16-4-07 

Kunstmatig eiland in IJsselmeer. Meerdere onderzoeken en 

saneringen uitgevoerd. Meest recente rapportage is in deze tabel 

verwerkt. Adres IJsselmeerdijk 101 te Lelystad. Kadastraal: sectie H 

perceel 324 Lelystad. 

Effecten 
Uit de verkenning naar de bodemkwaliteit blijkt dat het tracé op één plaats een locatie met 

mogelijk bodemverontreiniging kruist namelijk ter hoogte van de Flevocentrale (km 48,8). 

De eventueel optredende effecten zijn beperkt. Dit is licht negatief beoordeeld. 

 

In de directe omgeving van het leidingtracé liggen 6 locaties met mogelijke (ernstige) 

bodemverontreiniging. Door de grondwateronttrekkingen kunnen deze 

bodemverontreiniginglocaties beïnvloed worden. Voor de locatie ter hoogte van km 1,3 

geldt dat de betreffende percelen zijn gesaneerd en dat er geen effecten worden verwacht.  

 
Beoordelingscriteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Bodemverontreinigingslocatie   

Δ doorsnijdingen (aantal) 0 1 

Δ locaties in de directe omgeving (aantal)  6

Kwalitatieve score 0 - 

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
In het voorkeursalternatief zijn geen mitigerende maatregelen opgenomen. 

 

Tabel 5.37 

Omschrijving 

bodemverontreinigingslocaties 

Tabel 5.38 

Effecten beïnvloeding  

bodem- en grondwater-

verontreinigingslocaties 
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De standaard werkmethode van de Gasunie indien een verontreiniging wordt aangetroffen 

is als volgt: 

 Bij kruising van een verontreiniging kan de bodem ontgraven en afgevoerd worden.  

 Het onttrokken grondwater dient daarbij gezuiverd te worden.  

 Mobiele grondwaterverontreinigingen die binnen het invloedsgebied van de onttrekking 

liggen en niet mogen verspreiden, daar kan middels retourbemaling de verontreiniging 

hydrologisch geïsoleerd worden. 

Leemten in kennis en informatie 
Kennisleemte bestaat uit aard en beïnvloeding verontreiniging. 

 

5.2.10 WARMTE-INVLOED TRACÉ OP OMGEVINGSTEMPERATUUR 

Beschouwing criterium 
De effecten op de temperatuurhuishouding op de omgeving zijn in beeld gebracht. Tijdens 

de compressie wordt het gas opgewarmd tot 35 graden celsius. Op een afstand van 1 à 2 km 

van het compressorstation zal het gas zijn afgekoeld tot de lokale bodemtemperatuur 

(ongeveer 10 oC). 

Effecten  
Aangezien er geen compressorstation op het tracé gepland is, treedt dit effect niet op. 

 
Parameter Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Δ warmte-invloed in km 0 0

Kwalitatieve score 0 0 

Mitigerende maatregelen 
Mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen leemten in kennis.  

 

5.3 NATUUR 

De opbouw van paragraaf 5.3 wijkt af van paragraaf 5.2 en 5.4 tot en met 5.7. In paragraaf 

5.3.1 is een beschouwing opgenomen ten aanzien van de criteria die gehanteerd zijn om de 

effecten op natuur te beoordelen.  

 

In de effectbeoordeling wordt onderscheidt gemaakt in de effecten op beschermde gebieden 

(paragraaf 5.3.2) en de effecten op beschermde soorten (paragraaf 5.3.3).  

 

In Tabel 5.40 zijn de effectbeoordelingscriteria weergegeven. 

 
Paragraaf 5.3.2  

Beschermde gebieden 

Paragraaf 5.3.3 

Beschermde soorten 

Ruimtebeslag op beschermde gebieden - 

Vergraving Vergraving 

Verstoring Verstoring 

Verdroging Verdroging 

 

Tabel 5.39 

Effecten warmte-invloed  

op tracé  

Tabel 5.40 

Effectbeoordelingscriteria 

paragraaf 5.3.2 en paragraaf 

5.3.3 
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5.3.1 BESCHOUWING CRITERIA NATUUR 

Bij de beoordeling van de gevolgen voor de bestaande natuurwaarden gaat de aandacht uit 

naar de aantasting van beschermde gebieden en naar de gevolgen voor beschermde en/of 

bedreigde soorten. De gevolgen voor natuurwaarden zowel tijdens de aanleg als na de 

realisatie van de aardgastransportleiding worden meegenomen in de effectbeoordeling.  

 

In de aanlegfase is mogelijk sprake van tijdelijke versnippering. Door de werkstrook kunnen 

populaties tijdelijk van elkaar scheiden en uitwisseling van individuen tijdelijk onmogelijk 

maken. Het terrein boven de transportleiding wordt na aanleg weer in vrijwel 

oorspronkelijke staat ingericht, waardoor de leiding geen permanent versnipperende 

werking heeft. Bij een HDD-boring is geen sprake van (tijdelijke) versnippering of 

barrièrewerking. De invloed van versnippering wordt daarom niet meegenomen in de MER. 

 

In de effectbeoordeling in paragraaf 5.3.2 voor natuurgebieden en in paragraaf 5.3.3 voor 

soorten (flora en fauna) worden de volgende invloeden met mogelijke negatieve gevolgen 

voor de aanwezige natuurwaarden onderzocht. Hieronder worden deze criteria toegelicht.  

Criterium ruimtebeslag 
Het voorkeursalternatief doorsnijdt beschermde gebieden (EHS en Natura 2000-gebieden).  

De effecten zijn ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de hand van de lengte 

doorsnijding in km en het ruimtebeslag in ha en zijn vertaald in kwalitatieve scores. Het 

ruimtebeslag (ha) is bepaald door de lengte doorsnijding te vermenigvuldigen met de 

werkstrookbreedte (40 meter). Bij een HDD-boring, pneumatische boortechniek (persing) of 

gesloten front techniek (schildboring) is geen sprake zijn van ruimtebeslag, behalve bij de 

bouwput aan de pers- en ontvangstzijde.  

 

Het ruimtebeslag treedt alleen op tijdens de aanlegwerkzaamheden en is dus tijdelijk. Na 

afronding van de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke uitgangssituatie hersteld, 

waardoor de herstelduur van de ecosystemen tot een minimum wordt beperkt.  

Criterium vergraving 
Bij een open ontgraving zal over de werkbreedte van het aardgastransportleidingtracé (40 

meter) een verandering worden aangebracht in de bestaande biotopen. Bij de 

kruisingstechnieken zoals HDD-boring, zinker, pneumatische boortechniek (persing) of 

gesloten front techniek (schildboring) vindt vergraving plaats bij de bouwput aan de pers- 

en ontvangstzijde.  

 

Door graafwerkzaamheden, boorwerkzaamheden, grondverzet, effecten van zware 

voertuigen op de bodem e.d. kan het zijn dat bepaalde leefgebieden (tijdelijk) worden 

aangetast. Door deze werkzaamheden kunnen nesten, holen en/of schuilplaatsen worden 

verstoord of vernietigd. Individuele dieren kunnen daarbij omkomen.  

De aanleg van de leiding vindt in de meest kwetsbare gebieden plaats buiten het 

broedseizoen waardoor negatieve effecten op nesten en broedende weide- en akkervogels 

grotendeels zijn uit te sluiten. Verder vindt de aanleg in de Uiterwaarden van de IJssel en in 

de nabijheid van het Drontermeer voor oktober (gesloten seizoen Waterschap) waardoor ook 

negatieve effecten op overwinterende vogels13 zijn uit te sluiten.  

                                                                 
13  De grootste aantallen overwinterende vogels zijn aanwezig van oktober tot en met maart.  

Effect is tijdelijk  
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Na afronding van de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke situatie weer hersteld. 

Tijdelijke of permanente habitatveranderingen kunnen optreden. De tijdens de aanleg 

aangebrachte veranderingen in biotopen kan een permanent karakter krijgen indien het 

habitats betreft die moeilijk te herstellen14 zijn. Bij toepassingen van HDD-boring, zinker, 

persing en schildboring zal het effect zeer gering of geheel afwezig zijn; permanente effecten 

kunnen dus alleen optreden bij open ontgraving van kwetsbare, moeilijk te herstellen 

habitats. De effecten op beschermde gebieden, flora en fauna zijn kwalitatief beoordeeld.  

Criterium verstoring 
In de aanlegfase zal door de fysieke aanwezigheid van machines en mensen verstoring van 

aanwezige dieren optreden. Verstoring kan optreden door zicht, verlichting en geluid. Deze 

invloed is bij gebruik van HDD-boring minder dan bij een open ontgraving omdat bij een 

HDD boring de verstoring beperkt is tot het begin- en eindpunt van de boring.  

 

In alle gevallen is de invloed tijdelijk. Er zal na afloop van de werkzaamheden geen 

verstoring meer zijn, omdat de dieren het gebied weer opnieuw kunnen gebruiken.  

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden kunnen veel dieren uitwijken naar andere 

(geschikte) delen in het studiegebied, tot waar de verstorende invloed van de 

werkzaamheden niet reikt. De leidingaanleg vindt in de meest kwetsbare gebieden buiten 

het broedseizoen plaats. Daar waar wel tijdens het broedseizoen wordt gewerkt, wordt de 

werkstrook voor aanvang van de werkzaamheden ongeschikt gemaakt. Daardoor zijn 

negatieve effecten op weide- en akkervogels uit te sluiten. De aanleg in de Uiterwaarden van 

de IJssel en in de nabijheid van het Drontermeer vindt plaats voor oktober (gesloten seizoen 

Waterschap) waardoor ook negatieve effecten op overwinterende vogels15 zijn uit te sluiten. 

 

De volgende verstoringen zijn relevant voor deze effectbeschrijving: 

 Verstoringen van soorten met een zeer kritische biotoopkeuze die daardoor niet 

gemakkelijk naar de geschikte gebieden in de omgeving uit kunnen wijken (bijvoorbeeld 

broedvogels met een afwijkende broedperiode, roofvogels, vleermuizen). 

 Verstoringen van weinig mobiele soorten (bijvoorbeeld amfibieën, reptielen en 

grondgebonden insecten). 

 

De effecten van verstoring voor verstoringsgevoelige soorten zijn kwalitatief beoordeeld. 

Hierbij zijn de verspreidingsgegevens van beschermde en bedreigde soorten in beschouwing 

genomen.  

Criterium verdroging 
Ruimtelijke ingrepen en tijdelijke bemalingen kunnen effecten hebben op de grond- en 

oppervlaktewaterhuishouding en leiden tot effecten op waterafhankelijke natuurwaarden.  

Bemalingen worden toegepast bij de volgende technieken:  

 Open ontgraving (droge sleuf).  

 Open front techniek (OFT): avegaarboring. 

 Pneumatische boortechniek (PBT): persing (ook welk ‘raketten’ genoemd). 

 Droge zinker. 

                                                                 
14  In de Richtlijnen (5.2) wordt gevraagd om de regeneratiemogelijkheden van (karakteristieke) habitats 

in termen van kwetsbaarheid, (on)vervangbaarheid en hersteltijd te beoordelen. Gebieden met een 
langere herstelduur (hooilanden in de Hoenwaard, oevers van het Drontermeer) worden door de 
toepassing van de HDD-boring ontzien, zodat het criterium herstelduur niet langer relevant is. 

15  De grootste aantallen overwinterende vogels zijn aanwezig van oktober tot en met maart.  

Effect kan tijdelijk of 

permanent zijn 

Effect is tijdelijk 

 



 MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING HATTEM-FLEVOCENTRALE   

110623/CE7/1M2/000623 ARCADIS 109 

Bij een HDD-boring, gesloten front techniek (schildboring) vindt alleen bemaling plaats in 

de bouwput aan de pers- en ontvangstzijde. Er worden geen hydrologische effecten op 

natuurwaarden door deze techniek verwacht.  

 

Door veranderingen in regionale en lokale grondwaterstroming, kwel en wegzijging en/of 

veranderingen in het oppervlaktewatersysteem, kunnen negatieve effecten op natuur 

ontstaan. De beoordeling van het criterium verdroging is gebaseerd op de effectbeoordeling 

van het aspect bodem en water, criterium verandering grondwaterstand (zie paragraaf 

5.2.1). Voor de kwetsbare gebieden (uiterwaarden IJssel en weidevogelgebieden) is het 

maximale invloedsgebied van de grondwateronttrekking rond de leiding (afstand vanaf hart 

leiding) bepaald:  

 De afstand van de hydrologische beïnvloeding in de Hoenwaard (1-5 km) is maximaal 

530 meter. De verlaging is kleiner dan 0,5 meter buiten 40 tot 50 meter van de sleuf. 

De grotere verlaging (>1,0 meter) ligt binnen de werkstrook.  

 De afstand van de hydrologische beïnvloeding in de weidevogelgebieden (11-20 km) is 

maximaal 400 meter. De aan te houden verlaging in de deklaag is groter dan bij de 

doorkruising in de Hoenwaard. De verlaging is kleiner dan 0,5 meter buiten 100 meter 

van de sleuf. De grotere verlaging (>1,0 m) ligt buiten de werkstrook op circa 50 m. 

 

5.3.2 BESCHERMDE GEBIEDEN 

Beschouwing criterium 
Zie paragraaf 5.3.1. 

Referentiesituatie  
Figuur 5.26 geeft een overzicht van de beschermde natuurgebieden (EHS en Natura 2000-

gebieden) in de referentiesituatie en de ligging van het tracé. In bijlage 7 is de figuur in A4-

formaat opgenomen. Details zijn tevens opgenomen in de maatgevende kenmerkenkaart in 

bijlage 8. Na de figuur volgt een toelichting op de relevante beschermde natuurgebieden. 

 

 

 

 

Figuur 5.26 

Overzicht van beschermde 

natuurgebieden  
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Natura 2000-gebied  
Binnen en nabij het tracé komen de volgende Natura 2000-gebieden voor: 

 Km 0-5: Uiterwaarden IJssel (Vogel- en Habitatrichtlijngebied). 

 Km 20,2-21: Veluwerandmeren (Vogel- en Habitatrichtlijngebied, Beschermd 

Natuurmonument). 

Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel 

Het tracé gaat over een lengte van circa 5 km door de Hoenwaard (km 0-5).  

De Hoenwaard is in zijn geheel onderdeel van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. 

De Uiterwaarden van de IJssel zijn van belang als water-, laagveen- en moerasgebied. De 

graslanden en schrale graslanden zijn van betekenis voor vegetatie en flora.  

Er komen veel weidevogels voor en amfibieën. De IJssel is aangewezen als Natura 2000-

gebied vanwege het voorkomen van de in Tabel 5.41 weergegeven kwalificerende habitats 

en soorten. 

 
Kwalificerende waarden Vogelrichtlijn 

Vogelrichtlijnsoorten (Broedvogels) 

IJsvogel, Zwarte stern, Kwartelkoning, Porseleinhoen, Aalscholver 

Vogelrichtlijnsoorten (Niet-broedvogels) 

Meerkoet, Scholekster, Grutto, Nonnetje, Grote Zaagbek, Wulp, Visarend, Aalscholver, Lepelaar, 

Fuut, Reuzenstern Tureluur, Kievit, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Smient, Wilde eend, 

Krakeend, Kolgans, Grauwe Gans, Tafeleend, Kuifeend, Kleine Zwaan, Wilde Zwaan, Kleine 

Zilverreiger, Slechtvalk 

Kwalificerende waarden Habitatrichtlijn 

Habitattypen Habitatrichtlijn 

Beken en rivieren met waterplanten, Slikkige rivieroevers, Stroomdalgraslanden, Ruigten en 

zomen, Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, Vochtige alluviale bossen, Droge 

hardhoutbossen 

Habitatrichtlijnsoorten 

Bittervoorn, Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad, Kamsalamander 

 

Het gebied kwalificeert zowel als Vogel- als Habitatrichtlijngebied. Het leidingtracé ligt 

buiten de begrenzing van het Habitatrichtlijngebied. Bij definitieve aanwijzing van het 

gebied als Natura 2000-gebied (de procedure daarvoor zal naar verwachting dit jaar nog 

worden gestart) zal de bescherming van de onder de Habitatrichtlijn kwalificerende 

waarden zich tot het gehele Natura 2000-gebied uitstrekken. In verband met de 

schaduwwerking die hiervan uitgaat, is hiermee in de effectbeoordeling rekening gehouden. 

 

De Hoenwaard bestaat voornamelijk uit weilanden onderbroken door sloten en bomenrijen. 

Het binnendijkse deel van het Natura 2000-gebied ten westen van de Hoenwaardseweg 

bestaat uit strak verkavelde, agrarische percelen. Het gebied is een belangrijk broedgebied 

voor IJsvogel en Kwartelkoning. In de winter functioneert het gebied als pleisterplaats voor 

overwinterende vogels als met name Kleine zwaan. Ook verschillende (andere) soorten 

zwanen, ganzen en eenden - waarvoor het gebied is aangewezen - zullen de uiterwaarden 

gebruiken om te foerageren.  

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren 

Het tracé kruist het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren (km 20,2-21).  

De Veluwerandmeren ontstonden bij de drooglegging van de polders Oostelijk Flevoland in 

1957. De Veluwerandmeren bestaat uit ondiepe zoetwatermeren, zoals: Drontermeer, 

Veluwemeer en Wolderwijd/Nuldernauw.  

Tabel 5.41 

Kwalificerende waarden 

Uiterwaarden IJssel 
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Het Vogelrichtlijngebied Veluwerandmeren, waarvoor het gebiedsdocument nog niet 

formeel is vastgesteld, bestaat uit een samenvoeging van een aantal al eerder aangewezen 

Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Het gaat om het Habitatrichtlijngebied Veluwemeer en 

Wolderwijd en de Vogelrichtlijngebieden Drontermeer, Wolderwijd en Nuldernauw en 

Veluwemeer. 

 

Het gebied Veluwerandmeren bevat één van de grootste oppervlakten aan 

kranswierbegroeiingen in ons land. De kranswieren vormen een voedselbron voor onder 

meer Kleine zwaan, Tafeleend en Krooneend en een leefgebied voor grote aantallen Kleine 

modderkruiper. Het gebied Veluwerandmeren is van grote internationale betekenis voor 

aquatisch foeragerende watervogels en tevens een belangrijk broedgebied voor broedvogels 

van vitaal waterriet.  

 

In Tabel 5.42 staan de kwalificerende natuurwaarden weergegeven, waarvoor het gebied 

Veluwerandmeren is aangewezen.  

 
Kwalificerende waarden Vogelrichtlijn 

Vogelrichtlijnsoorten (Broedvogels) 

Roerdomp, Grote karekiet 

Vogelrichtlijnsoorten (Niet-broedvogels) 

Fuut, Aalscholver, Kleine Zwaan, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Krooneend, Tafeleend, 

Kuifeend, Brilduiker, Grote zilverreiger, Lepelaar, Smient, Nonnetje, Grote zaagbek, Meerkoet 

Kwalificerende waarden Habitatrichtlijn 

Habitattypen Habitatrichtlijn 

Kranswierwateren, Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 

Habitatrichtlijnsoorten 

Kleine Modderkruiper, Rivierdonderpad, Meervleermuis 

 

Het tracé doorkruist het Drontermeer. In zijn huidige vorm is het Drontermeer ontstaan 

door de aanleg van de polderdijken van Oostelijk Flevoland.  

Het Drontermeer is een langgerekt smal meer. Ongeveer 80% van de oppervlakte is 

ondieper dan 1,5 meter. Het water is overwegend van eutrofe kwaliteit. De oostzijde van het 

gebied is begroeid met riet en biezen. In het Drontermeer liggen drie eilanden, Eekt, Abbert 

en Reve. Het leidingtracé ligt tussen de eilanden Abbert en Reve. De eilanden Abbert en 

Reve hebben een natuurfunctie. Bij de Abbert is door natuurbouw een open riet- 

biezenmoeras ontstaan.  

Het Drontermeer kwalificeert zich als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn 

vanwege het voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van de kleine zwaan die het 

gebied benut als overwinteringsgebied en/of rustplaats. Het gebied is ook van betekenis als 

overwinteringsgebied en/of rustplaats voor verschillende (trek-)vogels. De kwalificerende 

vogels zijn: Aalscholver, Lepelaar, Kleine Zwaan, Smient, Slobeend, Tafeleend, Nonnetje, 

Roerdomp en Grote karekiet. De laatste twee zijn broedvogel in dit gebied.  

 

Het Drontermeer is tevens ‘beschermd natuurmonument’, welke status vervalt bij de 

aanwijzing van het gebied als Natura 2000-gebied. Het gebiedendocument 

“Veluwerandmeren”’ bevat geen specifieke instandhoudingsdoelen vanuit deze 

beschermingsstatus. 

Tabel 5.42 

Kwalificerende waarden 

Veluwerandmeren  
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Ecologische Hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is nog in ontwikkeling en omvat een samenhangend 

netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurlijke cultuurlandschappen 

in Nederland. Onder de EHS vallen (bijna) alle (Nederlandse) Natura 2000-gebieden, EHS-

verwervingsgebieden en (robuuste) ecologische verbindingszones. Uitgangspunt is dat de 

EHS in 2018 compleet gerealiseerd is. 

 

Het leidingtracé passeert of doorsnijdt de volgende onderdelen van de EHS:  

 Kruising van de Hoenwaard (km 0-4,8).  

 Kruising/passage van de Ecologische verbindingszone Elburg-IJssel (km 7,9-9,1). 

 Passage De Enck in Polder Dronten op circa 150 meter (km 18). 

 Kruising van de oevers van het Drontermeer, ten zuiden van de Gelderse sluis (km 20,2); 

dit is eveneens een ecologische verbindingszone. 

 Kruising van het Revebos (km 21-22). 

 Het tracé loopt gelijk met de verbindingszone tussen het Revebos en Dronten (km 22,1-

23,2). 

 Kruising verbindingszone langs de Hoge Vaart (km 27,1). 

 Passage De Sneep op circa 130 meter afstand (km 27,2). 

 Kruising verbindingszone langs de Lage Vaart (km 32,5). 

 Kruising van bos ten noordoosten van het Visvijverbos (km 46,6-47). 

De Hoenwaard 

Voor de beschrijving van dit gebied wordt verwezen naar de gebiedsbeschrijving van het 

Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel eerder in deze paragraaf. 

Elburg-IJssel 

Deze ecologische verbindingszone verbindt de randmeren en de IJssel. 

De Enck 

Het tracé passeert De Enck, kerngebied van de EHS, grotendeels. De Binnen Wetering, die 

bij dit gebied hoort, wordt doorkruist. 

Oevers Drontermeer en Drontermeer 

Voor de beschrijving van het Drontermeer wordt verwezen naar de gebiedsbeschrijving van 

het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren in deze paragraaf. De ecologische 

verbindingszone loopt hier over de oost-oever van het Drontermeer. 

Revebos 

Het Revebos ligt aan de westkant van het Drontermeer. Het behoort tot de EHS. Het is een 

multifunctioneel bos bestaande uit gemengd loof/naaldbos op zand. In het gebied komen 

zeldzame plantensoorten van basische, vochtige standplaatsen voor (zoals fraai 

duizendguldenkruid, rietorchis, geelhartje en sierlijke vetmuur) met een rijke, natuurlijke 

ondergroei. In het gebied treedt (zwakke) kwel op waardoor het een hoge potentie heeft. 

Voor diverse diersoorten fungeert het bos als rust- en broedgebied. Voor roofvogels heeft het 

gebied grote betekenis, ook als broedgebied. De vleermuissoorten laatvlieger en rosse 

vleermuis zijn er gesignaleerd, evenals dagvlinders als oranjetipje en argusvlinder. In het 

bos is verder een populatie van de rode kelkzwam aanwezig. De soort komt op meerdere 

plaatsen voor in Flevoland. Wel is het een zeer zeldzame paddenstoel in Nederland. 

Verbindingszone tussen het Revebos en Dronten 

Dit is een natte verbindingszone (over de Zwolse tocht) tussen de westoever van het 

Drontermeer en Dronten.  
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Het tracé kruist de verbindingszone bij de westelijke rand van het Revebos en loopt verder 

parallel aan de Zwolse tocht. 

Verbindingszone langs de Hoge Vaart 

Het tracé kruist de verbindingszone ten noordwesten van De Sneep (zie hieronder) en loopt 

vervolgens ongeveer een kilometer parallel aan de verbindingszone. 

De Sneep 

Ten oosten van Dronten en aan de zuidrand van de Zwolse Tocht ligt een bosgebied. Dit bos 

behoort tot de EHS, als aanvulling op de ecologische verbindingszone langs de Zwolse tocht. 

Het gebied bestaat uit aangeplant bos met een rijke, natuurlijke ondergroei. Het tracé 

passeert dit bosgebied. 

Verbindingszone langs de Lage Vaart 

De verbindingszone loopt van Dronten naar de kust van het Ketelmeer. Het tracé kruist de 

verbindingszone ten noorden van Dronten. 

Bos ten noordoosten van het Visvijverbos 

Dit bos is onderdeel van de EHS. Het bos is aangeduid als overige EHS (gebied met minder 

waardevolle natuur). Het bos is aangeplant en heeft een rijke, natuurlijke ondergroei.  

Effecten 
De effecten voor ruimtebeslag op natuurgebieden zijn in Tabel 5.43 ten opzichte van de 

referentiesituatie bepaald aan de hand van de lengte doorsnijding in km en het ruimtebeslag 

in ha. In bijlage 6 is de ruwe data van de berekeningen opgenomen met de doorsnijding van 

de afzonderlijke gebieden. De effecten zijn vertaald in kwalitatieve scores. Daarnaast zijn de 

effecten op natuurgebieden door vergraving, verstoring en verdroging kwalitatief bepaald. 

  
Beoordelingscriteria Referentie Voorkeursalternatief 

 situatie ruimtebeslag 

(km / ha) 

vergraving verstoring verdroging 

Natura 2000:  

Uiterwaarden IJssel  0 3,9 / 15,6 -  0 0

Veluwerandmeren  0 0 / 0 0 0 0

Δ Totaal doorsnijdingen (km) 0 4,7 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Δ oppervlak (ha) 0 18,6 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Kwalitatieve score 0 n.v.t. -  0 0 

EHS/EVZ:  

EHS Hoenwaard  0 4,7 / 18,8 -  - 0

EVZ Elburg-IJssel  0 0,2 / 0,7 0 0 0

EHS Enck, Binnen wetering  0 0,01 / 0,06 0 0 0

EHS/EVZ Drontermeer  0 0 / 0 0 0 0

EHS Revebos  0 0,6 / 2,5 0 0 0

EVZ Revebos-Dronten 0 0 0 0 0

EVZ Hoge Vaart 0 0 0 0 0

EHS De Sneep 0 0 0 0 0

EVZ Lage vaart 0 0 0 0 0

EHS Bos (Lelystad)  0 0,4 / 1,6 0 0 0

Δ Totaal doorsnijdingen (km) 0 5,6 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Δ oppervlak (ha) 0 22,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Kwalitatieve score 0 n.v.t. -  - 0 

EHS: Ecologische Hoofdstructuur 

EVZ: Ecologische Verbindingszone (onderdeel van de EHS) 

Tabel 5.43 

Effecten beschermde 

natuurgebieden  

 

Bron: Alterra, zie bijlage 6. 
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Ruimtebeslag 

Natura-2000 gebied 

Bij de standaard wijze (open ontgraving) in de IJsseluiterwaarden, binnen een werkstrook 

van 40 meter breed, wordt circa 19 hectare beschermd gebied tijdelijk aangetast.  

 

Het Drontermeer wordt met een HDD-boring gepasseerd. De bouwputten liggen buiten de  

begrenzing van het Natura 2000-gebied. Er is dus geen sprake van tijdelijk ruimtebeslag. 

EHS gebied 

Bij de standaard wijze (open ontgraving), binnen een werkstrook van 40 meter breed, wordt 

maximaal circa 22,2 hectare EHS tijdelijk aangetast. Een deel van de doorsnijdingen van de 

EHS (ondermeer oevers van het Drontermeer en het bos bij Lelystad) hebben geen (tijdelijk) 

ruimtebeslag omdat de doorsnijding wordt gerealiseerd middels een HDD-boring. Dit geldt 

niet voor het Revebos waar geen HDD-boring wordt toegepast. 

Vergraving 

Natura-2000 gebied 

Het voorkeursalternatief doorkruist in de Hoenwaard een extensief beheerde stroomrug met 

een schrale begroeiing. Eén beschermd habitattype kan tijdelijk worden aangetast. Er wordt 

een deel van het aangewezen habitattype stroomdalgraslanden (6120), bloemrijke 

graslanden op zandige oeverwallen en dijkhellingen langs de rivieren, vergraven. Doordat 

een groot deel van het tracé door dit habitattype middels een HDD-boring wordt overbrugd, 

is de vergraving van dit type beperkt tot ongeveer 250 meter (1 hectare).  

 

De stroomdalgraslanden (6120) zijn in Europa sterk bedreigd. Het stroomdalgrasland langs 

de IJssel is één van de beste voorbeelden van ons land. Deze stroomdalgraslanden zullen 

naar verwachting binnen relatief korte periode van enkele jaren volledig herstellen. De 

hersteltijd is mede afhankelijk van de rivierdynamiek. Voor de instandhouding van het type 

is bijvoorbeeld nodig dat het rivierwater jaarlijks de wortelzone van de vegetatie bereikt. De 

tijdelijke aantasting van dit beschermde habitattype is licht negatief beoordeeld. 

 

Op het tracé liggen in het noordwesten van de Hoenwaard ook delen van het habitattype 

bloemrijke hooilanden (6510). Doordat dit deel van het tracé met een HDD-boring wordt 

overbrugd, zal vergraving niet optreden. 

 

Ten westen van de Hoenwaardseweg bestaat het gebied uit strak, verkavelde, agrarische 

percelen. In dit deel van het Natura 2000-gebied ontbreken de aangewezen habitattypen.  

De IJssel en haar oevers worden niet doorsneden. De aangewezen habitattypen (beken en 

rivieren met waterplanten (3260), slikkige rivieroevers (3270), ruigten en zomen (6430)) 

worden dus niet vergraven. Ook worden geen bostypen (6510, 91E0 en 91EF) doorkruist. 

 

Gezien het relatief geringe oppervlak van vergraving zullen de tijdelijke 

habitatveranderingen geen negatieve effecten op de aangewezen vogels hebben.  

 

De aangewezen habitattypen worden ontzien, doordat gebruik wordt gemaakt van een 

HDD boring en de bouwputten buiten het beschermde gebied liggen. De score is daarom 

neutraal. 

EHS gebied 

UITERWAARDEN IJSSEL 

 

VELUWERANDMEREN 

IJSSEL UITERWAARD 

 

VELUWERANDMEREN 
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Voor de effectbeschrijving van de EHS gebieden Hoenwaard en oevers Drontermeer wordt 

verwezen naar de toelichting onder ruimtebeslag. Aantasting van de andere gebieden is 

uitgesloten. De scores zijn daarom neutraal. Hieronder wordt dit kort toegelicht. 

 De Ecologische verbindingszone Elburg-IJssel wordt doorsneden. Tijdelijke aantasting 

van een gering oppervlak vindt plaats, echter dit zal geen invloed hebben op het 

functioneren van de ecologische verbindingszone. Na afronding van de werkzaamheden 

wordt de oorspronkelijke situatie zoveel mogelijk hersteld. Permanente aantasting is 

daarom niet aan de orde.  

 De Binnen wetering zal middels een zinker worden doorkruist. Dit betekent dat alleen ter 

plaatse van de bouwputten op de oevers vergravingen zullen plaatsvinden. Het 

oppervlak dat vergraven wordt, is relatief gering. Er zullen hierdoor geen negatieve 

gevolgen op de natuurwaarden van de EHS ontstaan.  

 Een deel van het Revebos zal verdwijnen. Gezien het totale oppervlak zal deze geringe 

afname geen negatief effect hebben op de natuurwaarden. De populatie van de rode 

kelkzwam bevindt zich aan de noordzijde van een sloot. Het voorkeursalternatief 

passeert deze sloot aan de zuidzijde waardoor deze populatie niet wordt vergraven. 

 Negatieve gevolgen voor het bos nabij Lelystad zullen niet optreden opdat het bos 

middels een HDD-boring wordt gepasseerd. 

Verstoring 

Natura-2000 gebied 

De verstoring in het gebied Uiterwaarden IJssel is tijdelijk en de aanleg vindt plaats buiten 

de kwetsbare perioden van vogels (broed- en overwinteringsperiode). Negatieve gevolgen 

op vogels zijn daarom uit te sluiten. Verstoring van de zeer kwetsbare kwartelkoning zal 

niet optreden omdat het leef- en broedgebied van deze soort niet wordt vergraven. Ook 

zullen de gebieden niet betreden worden tijdens het broedseizoen. Daar waar het tracé door 

het leefgebied loopt wordt dit middels een HDD-boring gepasseerd (zie ook Figuur 5.28). De 

HDD-boring zal worden ingezet vanaf een perceel in de directe nabijheid van het 

broedgebied van de Kwartelkoning in het noordwesten van de Hoenwaard. In het voorjaar 

van 2008 zal dit broedgebied worden geïnventariseerd op de aanwezigheid van de 

kwartelkoning. Als deze wordt aangetroffen zullen de boorwerkzaamheden pas worden 

aangevangen nadat de jongen het nest hebben verlaten en zelfstandig zijn.  

 

Verstoring van de aangewezen vogelsoorten zal niet plaatsvinden, omdat de 

werkzaamheden buiten de kwetsbare perioden van vogels worden uitgevoerd.  

De aangewezen vissoorten en de meervleermuis zullen eveneens geen hinder door geluid en 

zicht ondervinden omdat alleen buiten het beschermde gebied verstoringsbronnen 

(bouwputten) aanwezig zijn. Verstoring van de meervleermuis door aanwezigheid van 

machines en mensen is daarom uit te sluiten. Verstoring door geluid zal vanwege de ligging 

achter de dijk en de afstand tot het beschermde gebied zeer beperkt en tijdelijk zijn. 

Negatieve gevolgen voor deze soorten zullen niet optreden. 

EHS gebied 

Voor de effectbeschrijving van de EHS gebieden Hoenwaard en oevers Drontermeer wordt 

verwezen naar de toelichting onder Natura-2000 gebied. De effecten in de Hoenwaard 

worden als licht negatief beoordeeld. De effecten in het Drontermeer zijn vanwege de HDD-

boringen beoordeeld als neutraal. De verstoring is tijdelijk en de aanleg in de Hoenwaard en 

bij het Drontermeer vindt plaats buiten de gevoelige perioden van vogels.  

IJSSEL UITERWAARD 

 

VELUWERANDMEREN 
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Deze perioden vallen grotendeels samen met de kwetsbare periode voor andere 

soortgroepen zoals zoogdieren en amfibieën. Negatieve gevolgen op de natuurwaarden 

kunnen daarom worden uitgesloten.  

Verdroging 

Natura-2000 gebied 

Het habitattype stroomdalgraslanden is niet gevoelig voor verdroging. Op 530 meter afstand 

van het tracé is geen verandering van de freatische grondwaterstand meer meetbaar.  

In een droge periode zal de verlaging in de deklaag relatief een lang na-ijl effect kennen. De 

grootste verlagingen worden relatief snel weer hersteld. Na de eerst volgende winterperiode 

zal volledig herstel zijn opgetreden. Gezien de korte duur van de effecten op de 

grondwaterhuishouding en omdat de verlaging buiten het groeiseizoen (maart-juni) van 

planten plaats vindt worden hiervan geen ecologische effecten verwacht. Omdat de 

verlaging ook na het broedseizoen plaatsvindt, zijn effecten op weidevogels 

(voedselbeschikbaarheid) eveneens minimaal. 

 

Negatieve effecten door verdroging zullen niet ontstaan omdat gebruik wordt gemaakt van 

een HDD-boring. 

EHS gebied 

Voor de effectbeschrijving van de EHS gebieden Hoenwaard en oevers Drontermeer wordt 

verwezen naar de toelichting onder Natura-2000 gebied. De ecologische verbindingszone 

Elburg-Jssel wordt doorsneden. De natte elementen, met name poelen, binnen deze 

verbindingszone zijn zeer belangrijk. Deze poelen zullen vooral door regenwater worden 

gevoed. Een tijdelijke verlaging van het grondwaterpeil zal op deze natte elementen 

nauwelijks van invloed zijn. Het functioneren van de verbindingszone zal daarom niet 

worden aangetast. In de overige EHS gebieden ontbreken grondwaterafhankelijke 

natuurwaarden. Daarom zullen in deze gebieden nadelige gevolgen niet optreden. 

Leemten in kennis en informatie 
De effecten onder ruimtebeslag zijn bepaald door het meten van de lengte doorsnijdingen en 

het bepalen van het ruimtebeslag van het voorkeursalternatief op de gebieden waarop het 

beoordelingscriterium betrekking heeft. Hierbij zijn geen kennisleemten aan de orde. 

 

5.3.3 BESCHERMDE SOORTEN 

Beschouwing criterium 
Zie paragraaf 5.3.1. 

Referentiesituatie 
Om de beschrijving van de beschermde soorten overzichtelijk te houden, is het tracé 

onderverdeeld in vijf deeltrajecten. De deeltrajecten zijn (zie Figuur 5.27): 

 Deeltraject 1: Hoenwaard-Hattem (km 0-4,5). 

 Deeltraject 2: Hattem-Kamperveen (km 4,5-15). 

 Deeltraject 3: Kamperveen-Drontermeer (km 15-21). 

 Deeltraject 4: Drontermeer-Swifterbant (km 21-40). 

 Deeltraject 5: Swifterbant-Flevocentrale (km 40-49). 

 

 

 

IJSSEL UITERWAARD 

 

VELUWERANDMEREN 
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Beschermde dagvlinders of libellen komen niet voor binnen de leidingstrook, evenals de 

overige ongewervelden die een wettelijk zwaardere bescherming genieten (tabel 2 of 3 van 

de Flora- en Faunawet, zie ook paragraaf 6.4 en het Achtergrondrapport Natuur (bijlage 11). 

De redenen hiervoor zijn tweeledig. Enerzijds zijn de zwaarder beschermde ongewervelden 

uiterste zeldzaam in Nederland. Anderzijds beperkt de verspreiding van deze soorten zich 

tot bijzondere milieus, zoals hoogvenen, kalkgraslanden, voedselarme vennen en oude 

eikenbossen. Bij de beschrijving van de deeltrajecten is daarom verder niet ingegaan op deze 

soortgroepen. 

 

In Tabel 5.44 zijn de beschermde soorten en soorten die voor komen binnen de vijf 

deeltrajecten weergegeven. Na de tabel volgt een toelichting per deeltraject. 

Figuur 5.27 

Indeling in deelgebieden en 

voorkomen beschermde 

planten en/of Rode lijst soorten 
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Soortgroep Soort Vindplaats/habitat  Deeltraject

Flora  gewone vogelmelk stroomrug 1 

 ruige weegbree stroomrug, bermen 1, 3 

 wilde kievitsbloem natte graslanden 1 

 brede waterpest watergangen 1, 2, 3 

 Weide geelster16 stroomrug 1 

 gewone dotterbloem langs slootkanten en in sloten (kwelplanten) 2, 3 

 plat fonteinkruid in sloten (kwelplanten) 2, 3 

 kleinste egelskop in watergangen (kwelplanten) 2 

 ongelijkbladig 

fonteinkruid 

in watergangen (kwelplanten) 2 

 vlottende bies in watergangen (kwelplanten) 2 

 bevertjes bermen 3 

 rietorchis basische, vochtige standplaatsen 4 

 geelhartje basische, vochtige standplaatsen 4 

 sierlijk vetmuur basische, vochtige standplaatsen 4 

Vogels gele kwikstaart weilanden 1, 2, 4,5 

 grutto weilanden 1, 2, 3, 4, 5 

 kwartelkoning  uiterwaarden 1 

 graspieper  weilanden 1, 2, 3, 4,5 

 tureluur weilanden 1, 2, 3 4, 5 

 veldleeuwerik weilanden 2, 3, 4, 5 

Reptielen en  rugstreeppad uiterwaarden 1 

amfibieën poelkikker uiterwaarden 1 

 kamsalamander  uiterwaarden 1 

 heikikker uiterwaarden 1 

Vissen kleine modderkruiper watergangen 1, 2, 3 

 vetje watergangen 1 

 bittervoorn watergangen 1 

DEELTRAJECT 1 HOENWAARD-HATTEM (KM 0-4,5) 

Het deeltraject Hoenwaard-Hattem doorkruist het uiterwaardengebied de Hoenwaard en 

het agrarisch gebied ten noorden van Hattem.  

Flora 

Het deeltraject Hoenwaard-Hattem ligt in agrarisch gebied, waar het grondgebruik 

voornamelijk bestaat uit intensieve veehouderij met productiegraslanden. Ook de 

taluds en bermen van watergangen en wegen zijn zeer voedselrijk en intensief 

beheerd, zodat schrale soortenrijke begroeiingen nauwelijks aanwezig zijn. 

 

Een uitzondering hierop vormt een deel van de Hoenwaard ten noordoosten van 

Hattem (km 2-3). Hier gaat het geplande leidingtracé door een extensief beheerde stroomrug 

met een schrale begroeiing. Tijdens het veldbezoek in maart 2007 zijn hier duizenden pollen 

Gewone vogelmelk en honderden pollen Weidegeelster aangetroffen. 

Weidegeelster is in Nederland een zeldzame soort die achteruitgaat. De soort is niet 

opgenomen in de Flora- en faunawet en staat niet op Rode Lijst. Langs de IJssel is de soort 

nog vrij algemeen, maar ook hier verdwijnen steeds meer groeiplaatsen.  

                                                                 
16  Zeldzame soort, niet opgenomen in Flora- en faunawet of op de Rode Lijst. 

Tabel 5.44 

Voorkomende beschermde 

soorten en soorten Rode Lijst 

per deeltraject 
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De groeiplaats op de stroomrug in de Hoenwaard is een zeer oude, bekende, ongestoorde 

groeiplaats. Het is één van de weinige geheel natuurlijke standplaatsen, waar de soort 

bovendien in ongewoon hoge aantallen staat. Gewone vogelmelk is een soort van 

beschermingsregime 1 van de Flora- en faunawet. Gezien het schrale karakter van de gehele 

vegetatie op de stroomrug, is te verwachten dat nog andere zeldzame soorten op deze plek 

voorkomen. Tijdens het veldbezoek is een exemplaar van ruige weegbree gevonden.  

Uit archiefgegevens blijkt dat in de nabijheid van het geplande tracé veldsalie voorkomt.  

Uit het aspectrapport natuur van het Tracébesluit Hanzelijn blijkt dat veldsalie en ook 

karwijvarkenskervel en blauwe bremraap op de dijktaluds (km 3-5) voorkomen. Deze 

groeiplaatsen op de dijk zullen niet worden geschaad, vanwege de boring. In het 

Tracébesluit Hanzelijn worden geen andere waarnemingen van beschermde planten of 

planten van de Rode Lijst genoemd. 

Iets verder naar het westen, tussen de jachthaven (km 3) en het huis “Altena” (km 3,5) gaat 

het traject door enkele kleinschalige, natte graslandjes met rietkragen langs de sloten, 

waarvan de vegetatie tijdens de inventarisatie nog onvoldoende ontwikkeld was om te 

kunnen inschatten of hier beschermde soorten voorkomen. In de directe omgeving van de 

jachthaven zijn waarnemingen van wilde kievitsbloemen bekend. De exacte vindlocaties zijn 

niet bekend. Gezien de aanwezige habitats is het zeer waarschijnlijk dat de soort voorkomt 

nin de natte weilandjes direct ten noordwesten van de haven. 

Het oostelijke deel van het tracédeel, tussen de Zuiderzeestraatweg (km 6) en de snelweg 

A28 (km 6,8) kruist enkele kleinschalige, natte graslanden met kwelsloten. Tijdens het 

veldbezoek is hier brede waterpest aangetroffen, een soort die als gevoelig is opgenomen op 

de Rode Lijst. Gezien het voedselrijke karakter en het intensieve onderhoud van de sloten 

zijn hier geen andere bijzondere soorten te verwachten. 

Vogels 

De uiterwaarden vormen een belangrijk weidevogelgebied. Tijdens het veldbezoek in maart 

2007 was er volop activiteit en ook uit archiefgegevens blijkt dat een groot aantal soorten 

gebruik maakt van de IJsseluiterwaarden.  

De voorkomende soorten binnen het deeltraject zijn gele kwikstaart, graspieper, grutto, 

kievit, kwartelkoning, scholekster, tureluur en wulp. 

De IJsseluiterwaarden vormen een belangrijk leefgebied voor de kwartelkoning: maar 

liefst 20% van het landelijk totaal wordt aangetroffen in de IJsseluiterwaarden 

(Schoffers & Koffijberg 2006). Ook is de Hoenwaard voor kwartelkoning aangewezen als 

kerngebied in het Beschermingsplan kwartelkoning (Gerritsen et al 2004). 
 

In Figuur 5.28 zijn de territoria van de Kwartelkoning van de afgelopen periode ingetekend. 

Daar waar het tracé het broedgebied in het noordwesten van de Hoenwaard doorkruist, 

wordt de leiding met een HDD-boring uitgevoerd. 
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Zoogdieren 

Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet bekend in dit deelgebied. Geschikte 

verblijfplaatsen, in de vorm van oude bomen of gebouwen, zijn ook niet aangetroffen binnen 

de werkstrook. Evenmin zijn trekroutes te verwachten door het ontbreken van lijnvormige 

elementen of bomenlanen. Watergangen kunnen ook als zodanig functioneren, maar zullen 

door de leidingaanleg niet worden geschaad. 

 

Uit het archief van Das&Boom blijkt dat in 2000 een verkeersslachtoffer van das is 

aangetroffen op knooppunt Hattemerbroek. Op of in de directe omgeving van het deeltraject 

zijn geen burchten aangetroffen en deze worden hier ook niet verwacht. 

De aanwezigheid van zoogdieren rond het leidingtracé is beperkt tot soorten die in 

Nederland algemeen en niet bedreigd zijn. Andere wettelijk zwaarder beschermde 

zoogdieren zijn, uitgaande van hun landelijke verspreiding en/of het ontbreken van 

geschikte biotopen, niet te verwachten binnen het deeltraject. 

Reptielen en amfibieën 

Van reptielen zijn op of in de naaste omgeving van het deeltraject geen waarnemingen 

bekend en deze worden hier niet verwacht.  

De uiterwaarden vormen tezamen met het aangrenzende binnendijkse gebied een 

belangrijk leefgebied voor amfibieën, waaronder naast diverse algemene amfibieën ook 

zwaarder beschermde soorten als rugstreeppad, heikikker, kamsalamander en poelkikker. 

Het gebied is met name waardevol door de vele, al dan niet geïsoleerde, plassen, kolken, 

poelen en sloten met in de nabijheid ervan geschikt landbiotoop in de vorm van bosjes, 

extensieve graslanden, ruigten en dijken. 

Vissen 

Binnen het deeltraject zijn op diverse plaatsen kleine modderkruiper en bittervoorn 

aangetroffen. De kleine modderkruiper is een soort van stilstaande en zwak stromende 

wateren. Binnen dit deeltraject is bittervoorn de zwaarst beschermde vissoort.  

Bittervoorn is een soort van schoon, stilstaand of langzaam stromend water.  

Figuur 5.28 

Territoria Kwartelkoning in de 

Hoenwaard tussen 2001 en 

2006 (Gegevens SOVON) 
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Voor de voortplanting is deze vis afhankelijk van zoetwatermosselen waarin de eieren 

worden gelegd. Vetje is bekend uit de IJsseluiterwaarden en is tijdens het veldbezoek 

aangetroffen in een sloot die afwatert op de Veluwse wetering. 

DEELTRAJECT 2 HATTEM-KAMPERVEEN (KM 4,5-15) 

Het deeltraject Hattem-Kamperveen doorkruist grotendeels een open, agrarisch gebied, 

waarbij het grondgebruik voornamelijk uit weilanden bestaat, met aan de perceelsranden 

een sloot. Polder Hoog Zalk is hoofdzakelijk een wegzijgingsgebied. 

Flora 

Alle graslanden langs dit deeltraject zijn intensief bemeste productiegraslanden, doorsneden 

door vele sloten.  

Tijdens het veldbezoek in maart 2007 is brede waterpest aangetroffen, een soort die als 

gevoelig opgenomen op de Rode Lijst. Uit gegevens afkomstig van de Hanzelijn blijkt dat op 

enkele locaties de gewone dotterbloem (beschermd) en plat fonteinkruid (rode lijst) zijn 

aangetroffen. Deze soorten zijn te vinden langs de slootkanten en in de sloten (kwelplanten). 

In de kwelgebieden in de polder Hattem (km 7-9) komen bijzondere watervegetaties voor, 

met soorten als kleinste egelskop, ongelijkbladig fonteinkruid en vlottende bies.  

In de polder Hoog Zalk (km 9-12) komen rijke sloot- en slootkantvegetaties voor, met 

kranswieren, vegetaties van smalbladige fonteinkruiden en brede waterpest. Er komen 

weinig stroomdalplanten voor.  

Vogels 

De weilanden ten noorden van de N50 vormen een belangrijk weidevogelgebied. In 2003 is 

door de provincie Overijssel een weidevogelinventarisatie uitgevoerd, als herhaling op 

vroegere inventarisaties uit 1986 en 1991. Hoewel bij kritische soorten als slobeend, grutto en 

veldleeuwerik een (sterke) achteruitgang is geconstateerd, onderscheidt de Provincie een 

aantal gebieden als nog steeds belangrijke weidevogelgebieden. Deze gebieden zijn 

weergegeven in Figuur 5.29.  

 

In sommige van deze gebieden is een toename van het voorkomen van weidevogels 

geconstateerd. Zo zijn de aantallen grutto’s toegenomen in Onderdijks Zuid (km 14-18). 

Weidevogels zijn afhankelijk van (matig) voedselrijke, vochtige gronden. De voedselrijkdom 

is nodig voor de aanwezigheid van hun voedsel, zoals regenwormen en emelten (vooral 

voor adulte vogels) en insecten (vooral voor opgroei van de jongen). Vochtigheid van de 

bodem is voor veel soorten weidevogels nodig om hun voedsel te kunnen vergaren. Zowel 

veengronden als vochtige kleigronden voldoen aan die voorwaarden. 

Voor veel soorten (kritische) weidevogels is het huidige agrarisch gebruik te intensief en 

voldoen gronden niet meer aan de randvoorwaarden die zij stellen. Ontwatering, met 

negatieve gevolgen voor de voedselsituatie, en een te intensief agrarisch gebruik waarbij 

nesten of jongen (hetzij direct, hetzij indirect door voedseltekort) verloren gaan, hebben 

geleid tot een sterke afname van weidevogels. 

 

Tijdens het veldbezoek in maart 2007 was er volop activiteit en ook uit archiefgegevens blijkt 

dat een groot aantal soorten gebruik maakt van dit weidegebied. De voorkomende soorten 

binnen het deeltraject zijn gele kwikstaart, graspieper, grutto, kievit, scholekster, tureluur, 

veldleeuwerik en wulp. Voor zwanen, ganzen en eenden is het een belangrijk 

foerageergebied.  
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Zoogdieren 

Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet bekend uit dit deelgebied. Geschikte 

verblijfplaatsen, in de vorm van oude bomen of gebouwen, zijn ook niet aangetroffen op de 

leidingstrook. Evenmin zijn trekroutes te verwachten door het ontbreken van lijnvormige 

elementen of bomenlanen. Watergangen kunnen ook als zodanig functioneren, maar zullen 

door de leidingaanleg niet worden geschaad. De aanwezigheid van zoogdieren rond het 

leidingtracé is beperkt tot soorten die in Nederland algemeen en niet bedreigd zijn. Andere 

wettelijk zwaarder beschermde zoogdieren zijn, uitgaande van hun landelijke verspreiding 

en/of het ontbreken van geschikte biotopen, niet te verwachten binnen het deeltraject. 

Reptielen en amfibieën 

Vanwege het (intensief) agrarisch gebruik van de graslanden en het ontbreken van 

natuurlijke terreinen worden geen reptielen verwacht.  
De aanwezigheid van amfibieën rond het leidingtracé is beperkt tot algemene soorten, zoals 

groene en bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Andere, wettelijk 

zwaarder beschermde soorten, worden hier niet verwacht. 

 

 

Vissen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen. Mogelijk komt binnen 

het deeltraject kleine modderkruiper voor, een soort van beschermingsregime 2 van de 

Flora- en faunawet. De kleine modderkruiper is een soort van stilstaande en zwak 

stromende wateren. Overige wettelijk zwaarder beschermde soorten worden hier niet 

verwacht. 

Figuur 5.29 

Belangrijke 

weidevogelgebieden in de 

nabijheid van het tracé 

Bron: Heinen, 2004. 
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DEELTRAJECT 3 KAMPERVEEN-DRONTERMEER (KM 15-21) 

Het deeltraject Kamperveen-Drontermeer doorkruist grotendeels open, agrarisch gebied, 

waarbij het grondgebruik voornamelijk uit weilanden bestaat. De polders zijn ontstaan door 

landaanwinning vanuit de Zuiderzee. In de polder treedt in beperkte mate kwel op vanuit 

het Drontermeer. 

Flora 

Op het deeltraject Kamperveen-Drontermeer zijn geen wettelijk zwaarder beschermde 

soorten aangetroffen. Het grootste deel van het deeltraject doorkruist productiegraslanden, 

waardoor geen beschermde soorten te verwachten zijn.  

Aan de westkant van het deeltraject doorkruist het geplande tracé ter hoogte van km 19,8 

het Nieuwe Kanaal. De bodem is hier meer venig, waardoor de soortensamenstelling anders 

is dan op de voedselrijke kleigronden. Het kanaal en de oevers lijken lange tijd tamelijk 

ongestoord te zijn geweest, wat gunstig is voor de ontwikkeling van een soortenrijke 

graslandvegetatie. Het kanaal grenst bovendien niet rechtstreeks aan bemest grasland, 

waardoor met name de taluds schraal zijn. Tijdens het veldbezoek in maart 2007 bloeiden 

langs de waterlijn vele gewone dotterbloem, een soort van beschermingsregime 1. Uit 

diverse bronnen blijkt dat in het Nieuwe Kanaal en in de sloten in de Polder Oosterwolde 

(ten zuiden van km 19-21) gewone dotterbloem (beschermd), plat fonteinkruid (Rode Lijst) 

en brede waterpest (Rode Lijst) voorkomen.  

In schrale bermen en dijktaluds langs het Drontermeer met grazige vegetatie kan onder 

andere bevertjes en ruige weegbree gevonden worden.  

Vogels 

De weilanden die worden doorkruist door het deeltraject Kamperveen-Drontermeer vormen 

belangrijk weidevogelgebied, zie ook Figuur 5.29. De aantallen grutto’s zijn toegenomen in 

Polder Dronten (ten noorden van het tracé). De weidevogels staan onder druk vanwege 

verschillende factoren, dit is beschreven bij het vorige deeltraject. Op een aantal 

graslandpercelen in de polder Dronten wordt weidevogelbeheer gevoerd. Voor zwanen, 

ganzen en eenden is het -vooral in de winterperiode- een belangrijk foerageergebied.  

De oevers van het Drontermeer is een eveneens een waardevol gebied voor zowel broed- als 

overwinterende vogels. In de rietkragen langs het Drontermeer broedt ondermeer de Grote 

karekiet, een sterk bedreigde rietvogel. 

Zoogdieren 

De aanwezigheid van zoogdieren rond het leidingtracé is beperkt tot soorten die in 

Nederland algemeen en niet bedreigd zijn. Andere wettelijk zwaarder beschermde 

zoogdieren zijn, uitgaande van hun landelijke verspreiding en/of het ontbreken van 

geschikte biotopen, niet te verwachten binnen het deeltraject. 

Reptielen en amfibieën 

Vanwege het (intensief) agrarisch gebruik van de graslanden en het ontbreken van 

natuurlijke terreinen worden geen reptielen verwacht.  

De aanwezigheid van amfibieën rond het leidingtracé is beperkt tot algemene soorten, zoals 

groene en bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Andere wettelijk zwaarder 

beschermde soorten worden hier niet verwacht. 

Vissen 

Binnen het deeltraject komt kleine modderkruiper voor, een soort van tabel 2 van de Flora- 

en faunawet. De kleine modderkruiper is een soort van stilstaande en zwak stromende 

wateren. Overige zwaarder beschermde soorten worden hier niet verwacht. 
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DEELTRAJECT 4 DRONTERMEER-SWIFTERBANT (KM 21-40) 

Het deeltraject Drontermeer-Swifterbant doorkruist grotendeels open, agrarisch gebied. Aan 

de oostkant doorkruist het deeltraject het Revebos. In dit relatief jonge bos groeien 

voornamelijk populieren, eiken, essen en esdoorns en op sommige plekken fijnsparren, 

Oostenrijkse dennen en sitkasparren. Op de werkstrook van het tracé groeit overwegend 

fijn- en sitkaspar, die deels al geveld zijn als gevolg van stormschade. 

Flora 

Het leidingtracé is voornamelijk in agrarisch (akkerbouw)gebied geprojecteerd, een terrein 

dat door het grondgebruik op zichzelf al een dynamisch gebied is. De verwachtingen op de 

aanwezigheid van bijzondere soorten zijn hier niet erg hoog.  

 

In het Revebos komen zeldzame plantensoorten van basische, vochtige standplaatsen voor 

zoals rietorchis (beschermd), geelhartje (Rode Lijst) en sierlijke vetmuur(Rode Lijst). De 

exacte groeiplaatsen zijn niet bekend. In het gebied treedt (zwakke) kwel op waardoor het 

een hoge potentie heeft. In het Revebos komt ook de rode kelkzwam voor, een relatief 

zeldzame paddenstoelensoort. De vindplaats ligt net buiten de werkstrook. 

Vogels 

De akkers en weilanden die worden doorkruist door het deeltraject Drontermeer-

Swifterbant vormen een belangrijk weidevogelgebied. Landschapsbeheer Flevoland noemt 

de omgeving van Swifterbant als belangrijk leefgebied voor bontbekplevieren 

(Landschapsbeheer Flevoland 2006). Gezien het op en direct rond het tracé aanwezige 

habitat liggen de voor deze soort geschikte leefgebieden niet op of in de nabijheid van het 

tracé. Voor roofvogels heeft het Revebos grote betekenis, ook als broedgebied. Buiten de bos- 

en natuurgebieden is voor niet-broedvogels vooral het gebied direct ten oosten van Lelystad 

en het gebied tussen Dronten en het Revebos van belang voor de kleine zwaan. 

Zoogdieren 

Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet bekend uit dit deelgebied. Geschikte 

verblijfsplaatsen voor kolonies zijn ook niet aangetroffen op de leidingstrook. Van het 

deeltraject zijn waarnemingen bekend van foeragerende of passerende dieren, van 

laatvlieger, gewone dwergvleermuis, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige 

dwergvleermuis en watervleermuis (Heijkers, 2004; Hanzelijn). Voor diverse diersoorten 

fungeert het Revebos als rust- en voortplantingsgebied. In het bos zijn waarnemingen 

bekend van das en boommarter. Burchten zijn niet bekend op het leidingtracé en worden 

hier ook niet verwacht. De bomen zijn jong en laanbomen, zoals eik en beuk, ontbreken hier, 

zodat niet wordt verwacht dat boommarter hier voortplantingsplekken heeft.  

Reptielen en amfibieën 

Vanwege het (intensief) agrarisch gebruik van de graslanden en het ontbreken van 

natuurlijke terreinen worden geen reptielen verwacht. Van de ringslang zijn in Oostelijk 

Flevoland slechts enkele, waarschijnlijk zwervende, exemplaren aangetroffen. Er is voor 

zover bekend, geen sprake van het voorkomen van een populatie (Landschapsbeheer 

Flevoland). 

Binnen het deeltraject zijn geen waarnemingen van wettelijk zwaarder beschermde en meer 

kritische amfibieën bekend. Deze worden vanwege het ontbreken van geschikte biotopen, 

zoals poelen, ook niet verwacht op het leidingtracé. De waarnemingen van amfibieën 

hebben allemaal betrekking op algemene, niet bedreigde soorten zoals bruine kikker, 

gewone pad, meerkikker en middelste groene kikker (Heijkers 2004; Helger 2007), allemaal 

soorten die vallen onder beschermingsregime 1 van de Flora en faunawet.  
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Het leefgebied van deze soorten bestaat voornamelijk uit landbouwsloten en weilandpoelen 

met nabijgelegen bosjes, struwelen of ruigtes. Van rugstreeppad is bekend dat hij regelmatig 

wordt aangetroffen in de provincie Flevoland. De verspreiding beperkt zich echter tot de 

zuidpunt van Flevoland en ten zuiden van de lijn Lelystad-Harderwijk. Ten noorden van 

deze lijn, waar het geplande tracé ligt, is de soort niet aangetroffen. 

Vissen 

Binnen het deeltraject zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen en deze worden ook 

niet verwacht. Over het algemeen bevatten de landbouwslootjes rond het deeltraject weinig 

potenties voor visfauna, aangezien de oevers veelal steil zijn en vaak beschoeid. Natuurlijke 

waterlopen ontbreken, waarmee het gebied voor vissen geen bijzondere waarden herbergt. 

De vissoorten binnen het traject beperken zich tot algemene soorten.  

DEELTRAJECT 5 SWIFTERBANT-FLEVOCENTRALE (KM 40-49) 

Het deeltraject Swifterbant-Flevocentrale doorkruist grotendeels open, agrarisch gebied. Aan 

de westkant doorkruist het deeltraject langs de Noordertocht een bosje. 

Flora 

In de omgeving van het geplande leidingtracé komen rietorchis en 

moeraswespenorchis voor (Heijkers 2004), beide soorten vallen onder beschermingsregime 2 

van de Flora- en faunawet. Deze soorten komen echter op het leidingtracé niet voor en 

worden hier ook niet verwacht, vanwege het zeer voedselrijke karakter op het geplande 

leidingtracé. Rietorchis en moeraswespenorchis zijn soorten van matig voedselrijke, wat 

vochtigere gronden. 

Vogels 

Tijdens het veldbezoek in 2007 is in het bosje ten noordwesten van de Noordertocht een 

grote bonte specht gehoord. Buiten de bos- en natuurgebieden is voor niet-broedvogels 

vooral het gebied direct ten oosten van Lelystad van belang voor de kleine zwaan. 

Zoogdieren 

Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet bekend uit dit deelgebied. Geschikte locaties 

hiervoor zijn ook niet aangetroffen op de leidingstrook. Waarnemingen van vleermuizen 

beperken zich tot foeragerende of passerende dieren, waaronder meervleermuis, gewone 

dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. 

Ten zuiden van het leidingtracé is op A6 is in 1987 een das als verkeersslachtoffer 

aangetroffen (Das&Boom). Recentere waarnemingen zijn niet gedaan. Uit de omgeving zijn 

geen dassenburchten bekend en deze worden hier ook niet verwacht. 

In Flevoland komen, sinds de ontsnapping van enkele bevers uit het Natuurpark 

Lelystad in 1990-1991, bevers voor. In de omgeving van het deeltraject zijn waarnemingen 

van bevers bekend. Ten zuiden van het tracé is beveractiviteit gezien die wellicht kan 

resulteren in een burcht. Op het tracé zelf zijn geen burchten aanwezig en dit is ook niet erg 

waarschijnlijk (Reinhold 2006). 

Reptielen en amfibieën 

Vanwege het (intensief) agrarisch gebruik van de graslanden en het ontbreken van 

natuurlijke terreinen worden geen reptielen verwacht. Binnen het deeltraject zijn geen 

waarnemingen van wettelijk zwaarder beschermde en meer kritische soorten bekend. Deze 

worden vanwege het ontbreken van geschikte biotopen, zoals poelen, ook niet verwacht op 

het leidingtracé.  
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De waarnemingen van amfibieën hebben allemaal betrekking op algemene, niet bedreigde 

soorten zoals bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker en middelste 

groene kikker (Heijkers 2004; Helger 2007), allemaal soorten die vallen onder 

beschermingsregime 1 van de Flora- en faunawet. Het leefgebied van deze soorten bestaat 

voornamelijk uit landbouwsloten en weilandpoelen met nabijgelegen bosjes, struwelen of 

ruigtes. Van rugstreeppad is bekend dat hij regelmatig wordt aangetroffen in de provincie 

Flevoland. De verspreiding beperkt zich echter tot de zuidpunt van Flevoland en ten zuiden 

van de lijn Lelystad-Harderwijk. Ten noorden van deze lijn, waar het geplande tracé ligt, is 

de soort niet aangetroffen. 

Vissen 

Binnen het deeltraject zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen en deze worden ook 

niet verwacht. Over het algemeen bevatten de landbouwslootjes rond het deeltraject weinig 

potenties voor visfauna, aangezien de oevers veelal steil zijn en vaak beschoeid. Natuurlijke 

waterlopen ontbreken, waarmee het gebied voor vissen geen bijzondere waarden herbergt. 

De vissoorten binnen het traject beperken zich tot algemene soorten.  

Effecten  
In Tabel 5.45 zijn de effecten per deeltraject op flora en fauna weergegeven ten aanzien van 

de criteria aantal soorten, vergraving, verdroging en verstoring (alleen relevant voor fauna). 

Aangezien er geen permanent ruimtebeslag is, wordt dit onderwerp voor wat betreft de 

effecten op soorten buiten beschouwing gelaten. De criteria zijn uitsluitend kwalitatief 

beoordeeld. Na de tabel volgt een toelichting. 

 
Beoordelingscriteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

  Flora Fauna 

Vergraving (kwalitatief)    

1 Hoenwaard-Hattem 0 0  -

2 Hattem-Kamperveen 0 0 0

3 Kamperveen-Drontermeer 0 0 0

4 Drontermeer-Swifterbant 0 0 0

5 Swifterbant-Flevocentrale 0 0 0

Kwalitatieve totaalscore 0 0 - 

Verdroging (kwalitatief)    

1 Hoenwaard-Hattem 0 0 0

2 Hattem-Kamperveen 0 0 0

3 Kamperveen-Drontermeer 0 0 0

4 Drontermeer-Swifterbant 0 0 0

5 Swifterbant-Flevocentrale 0 0 0

Kwalitatieve totaalscore 0 0 0 

Verstoring (kwalitatief)    

1 Hoenwaard-Hattem 0 n.v.t. 0

2 Hattem-Kamperveen 0 n.v.t. 0

3 Kamperveen-Drontermeer 0 n.v.t. 0

4 Drontermeer-Swifterbant 0 n.v.t. 0

5 Swifterbant-Flevocentrale 0 n.v.t. 0

Kwalitatieve totaalscore 0 n.v.t. 0 

Uit Tabel 5.45 blijkt dat er alleen negatieve effecten op fauna te verwachten zijn als gevolg 

van vergraving. De effecten op verdroging en verstoring zijn neutraal beoordeeld omdat de 

effecten tijdelijk en niet significant zijn. 

 

Tabel 5.45 

Effecten flora en fauna 
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Flora 
Binnen elk deeltraject vindt vergraving plaats van een aantal groeiplaatsen van beschermde 

soorten en soorten van de Rode Lijst. Geen planten zullen permanent door vergraving 

verdwijnen. De score is daarom neutraal.  

In enkele deeltrajecten komen planten voor die gevoelig zijn voor verdroging. Herstel zal 

echter binnen een jaar optreden. Deze scoren daarom neutraal. Hieronder volgt per 

criterium een toelichting per deeltraject. 

Vergraving 

Negatieve effecten voor beschermde flora zijn uitgesloten. Dit wordt hieronder toegelicht. 

 

Door de leidingaanleg wordt een deel van de groeiplaatsen van gewone vogelmelk en ruige 

weegbree vergraven. De soorten die op dijktaluds groeien zullen vanwege de ondergrondse 

boring niet verdwijnen. 

Weidegeelster is zeer gevoelig voor vergraving en verruiging. De soort vormt geen zaad en 

verjongt zich uitsluitend door bollen, waardoor de soort zich matig kan verspreiden. Op de 

plaatsen waar op het tracé weidegeelster voorkomt (ten zuidoosten van de haven) wordt de 

leiding middels een HDD-boring aangelegd. Vergraving van weidegeelster wordt daarmee 

voorkomen. 

Gewone vogelmelk is relatief algemeen en enigzins bestand tegen ingrepen als graven. 

De Ruige weegbree komt vrij algemeen voor langs rivieren. De soort is gevoelig voor 

bodemverdichting. Door de zorgvuldig werkwijze tijdens de aanleg wordt verdichting 

voorkomen waardoor volledig herstel mogelijk is.  

De meest waarschijnlijke groeiplaats van de Wilde kievitsbloem wordt met een HDD-borinig 

gepasseerd. Deze soort verspreid zich uitsluitend via zaad. Doordat de grondlagen worden 

terug gezet zal een eventueel in andere delen van het terrein aanwezige zaadbank niet 

verloren gaan. Daarnaast zal via het rivierwater opnieuw zaad van kievitbloemen worden 

aangevoerd. Dus ook zaadverspreiding van exemplaren uit de omgeving dragen bij aan de 

gunstige omstandigheden voor terugkeer van kievitsbloemen.  

De waterplant brede waterpest is vrij algemeen en na afronding van de werkzaamheden zal 

de soort makelijk kunnen terugkeren. 

 

Een aantal groeiplaatsen van gewone dotterbloem, plat fonteinkruid, brede waterpest, 

kleinste egelskop, ongelijkbladig fonteinkruid en vlottende bies gaat op de werkstrook 

(tijdelijk) verloren. De waterplanten (brede waterpest, plat fonteinkruid, kleinste egelskop, 

ongelijkbladig fonteinkruid en vlottende bies) komen vrij algemeen voor en na afronding 

van de werkzaamheden zullen de soorten makelijk kunnen terugkeren, omdat de sloten 

nauwelijks zullen zijn aangetast.Gewone dotterbloem is voornamelijk aangetroffen langs 

slootkanten. Doordat slootkanten na de aanleg van de leiding worden hersteld en de soort 

zich verspreid via zaad kan deze plant zich opnieuw vestigen.  

 

Een aantal groeiplaatsen van gewone dotterbloem, plat fonteinkruid, brede waterpest, ruige 

weegbree en bevertjes gaat op de werkstrook (tijdelijk) verloren. Voor de effectbeschrijving 

van gewone dotterbloem, plat fonteinkruid, brede waterpest en ruige weegbree wordt 

verwezen naar de deeltrajecten 1 en 2. 

Bevertjes groeit in bermen. Bevertjes is een kwetsbare soort dat in Nederland sterk is 

achteruitgegaan. Deze grassoort vermeerdert zich vegetatief. Doordat de grondlagen 

worden teruggeplaatst, zal bevertjes weer opnieuw kunnen uitlopen. 

DEELTRAJECT 1 

 

 

DEELTRAJECT 2 

 

DEELTRAJECT 3 
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Een aantal groeiplaatsen van rietorchis, geelhartje en sierlijk vetmuur gaat op de werkstrook 

(tijdelijk) verloren. Geelhartje en sierlijk vetmuur zijn beide sterk afgenomen en zeldzaam. 

Rietorchis komt algemeen voor in Nederland. Deze soorten verspreiden zich via zaad. 

Doordat de grondlagen worden terug gezet zal de zaadbank niet verloren gaan. Ook zullen 

niet alle groeiplaatsen verloren gaan, alleen ter plaatse op de werkstrook. Dus ook 

zaadverspreiding van exemplaren uit de omgeving dragen bij aan de gunstige 

omstandigheden voor terugkeer van deze soorten.  

 

Er zijn geen groeiplaatsen van beschermde soorten op de werkstrook aanwezig.  

Verdroging 

Weidegeelster, gewone vogelmelk en ruige weegbree zijn planten die niet afhankelijk zijn 

van grondwater (kwel). Negatieve effecten door tijdelijke bemalingen worden daarom niet 

verwacht. Brede waterpest is een soort die in sloten voorkomt en zal daarom nauwelijks 

beïnvloed worden door de verlagingen. Vegetaties met kievitsbloemen zijn meestal 

afhankelijk van oppervlaktewateraanvoer. De tijdelijke grondwaterpeilverlagingen hebben 

hier geen invloed op. Negatieve ecologische effecten op kievitsbloemen zullen daarom niet 

ontstaan. Ook vinden de verlagingen plaats buiten de groeiperiode van planten. 

 

Door de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand als gevolg van bemaling zal geen 

negatieve invloed ontstaan op de groeiplaatsen van waterplanten. Dit omdat na afronding 

van de werkzaamheden zullen de sloten zich direct weer vullen met water (afkomstig uit het 

gebied). De gewone dotterbloem heeft een voorkeur voor ijzerrijk water (kwelwater).  

Een tijdelijke verandering in de kwelstroom kan optreden, maar de referentiesituatie zal snel 

weer worden bereikt omdat sloot een drainerende werking heeft waardoor het kwelwater 

snel weer zal uittreden in de sloot. Gezien de korte duur van de verlagingen zal dit geen 

negatief effect hebben op de groeiplaatsen van dotterbloemen.  

 

Bevertjes heeft een voorkeur voor natte tot vochtig grond. Door tijdelijke bemalingen kan de 

groeiplaats tijdelijk ongeschikt worden, omdat de verlagingen buiten het groeiseizoen 

(maart-juni) plaatsvinden en tijdelijk zijn, zullen de effecten beperkt zijn. Vanwege het 

peilbeheer (hoge zomerpeilen) in het gebied zal het bemalingseffect worden verminderd. Na 

de winter zal de grondwatersituatie zich geheel hebben hersteld. Negatieve effecten zullen 

daarom niet optreden. 

 

Rietorchis, geelhartje en sierlijk vetmuur zijn soorten van vochtige en natte standplaatsen. 

Door tijdelijke bemalingen kunnen de groeiplaats ongeschikt worden, omdat de verlagingen 

buiten het groeiseizoen (maart-juni) plaatsvinden zullen de effecten beperkt zijn. Vanwege 

het peilbeheer (hoge zomerpeilen) in het gebied zal het bemalingseffect worden verminderd. 

Na de winter zal de grondwatersituatie zich geheel hebben hersteld. Negatieve effecten 

zullen daarom niet optreden. 

 

Moeraswespenorchis is een soort van vochtige en natte standplaatsen. Door tijdelijke 

bemalingen kan de groeiplaats ongeschikt worden, omdat de verlagingen buiten het 

groeiseizoen (maart-juni) plaatsvinden zullen de effecten beperkt zijn. Vanwege het 

peilbeheer (hoge zomerpeilen) in het gebied zal het bemalingseffect worden verminderd. Na 

de winter zal de grondwatersituatie zich geheel hebben hersteld. Negatieve effecten zullen 

daarom niet optreden. Voor de effectbeschrijving van rietorchis wordt verwezen naar de 

toelichting bij deeltraject 4. 

DEELTRAJECT 4 

 

DEELTRAJECT 5 

DEELTRAJECT 1 

 

 

DEELTRAJECT 2 

 

DEELTRAJECT 3 

DEELTRAJECT 4 

 

DEELTRAJECT 5 
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Fauna 
Hieronder volgt een toelichting per deeltraject. Voor de effectbeschrijving van fauna van 

deeltrajecten 3, 4 en 5 wordt verwezen naar de toelichting bij deeltraject 1 en 2.  

Vergraving 

Alleen in deeltraject 1 Hoenwaard-Hattem is sprake van een effect door vergraving. Dit is als 

licht negatief beoordeeld. In de deeltrajecten tussen Hattem en de Flevocentrale zal geen 

wezenlijk effect als gevolg van vergraving optreden. De scores zijn daarom neutraal. 

Hieronder volgt een toelichting voor deeltraject 1 en 2. Voor deeltrajecten 3, 4 en 5 wordt 

verwezen naar deze effectbeschrijving.  

 

De aanleg van de leiding vindt plaats buiten het broedseizoen waardoor negatieve effecten 

door vergraving op weide- en akkervogels zijn uit te sluiten. Zoals beschreven in paragraaf 

5.3.2 worden negatieve gevolgen voor de kwartelkoning voorkomen. 

 

De Hoenwaard vormt belangrijk leefgebied voor rugstreeppad, heikikker, kamsalamander 

en poelkikker. Het leidingtracé doorsnijdt dit gebied, waardoor zowel potentieel 

voortplantingswater (sloten) als landbiotoop tijdelijk worden aangetast. 

Voortplantingswateren van kamsalamander vallen buiten het leidingtracé, waardoor deze 

onaangetast blijven. Voor de amfibieën bestaan de negatieve effecten uit tijdelijke verstoring 

van het land- en voortplantingsbiotoop en het mogelijke verlies van individuele dieren. In 

de omgeving is voldoende geschikt landbiotoop en voortplantingsbiotoop aanwezig 

waarnaar de soorten kunnen uitwijken. Na afronding kunnen de dieren het gebied weer in 

gebruik nemen. De negatieve effecten zijn daarom beperkt en tijdelijk van aard.  
Binnen het deeltraject zijn op diverse plaatsen kleine modderkruiper, vetje en bittervoorn 

aangetroffen. Schade aan potentiële leefgebieden van beschermde of bedreigde vissen is 

nihil, aangezien de watergangen loodrecht worden gepasseerd. Hiermee is de aantasting 

minimaal. Tevens zijn de oevers ter plaatse van de kruisingen veelal onnatuurlijk. Mooie 

natuurlijke oevers waar de leidingaanleg schade kan aanrichten zijn niet aangetroffen. 

De effecten van vergraving worden voor deeltraject 1 als licht negatief beoordeeld. 

 

Voor de effectbeschrijving van amfibieën en vissen wordt verwezen naar deeltraject 1. 

In het gebied is onder de deklaag een dik veenpakket aanwezig. Door het vergraven kunnen 

de apart gezette veenlagen inklinken en veraarden. Het gebied wordt gekenmerkt door 

agrarisch gebruik en de verwachting is dat een deel van de veenlaag al is veraard. Na 

afronding wordt de werkstrook zo goed als mogelijk hersteld en waar nodig opgevuld. 

Gezien het huidige agrarische gebruik, de beperkte breedte van de werkstrook zal dit het 

leefgebied van broed- en overwinterende vogels niet nadelig beïnvloeden. Ook wordt de 

werkstrook na afronding ingezaaid met een grasmengsel. Het gebied is dan weer geschikt 

als broed- en overwinteringsgebied. Negatieve effecten op vogels worden daarom niet 

verwacht. 

Verstoring 

De verstoring is tijdelijk en de aanleg vindt in de gebieden die voor weidevogels van groot 

belang zijn (Hoenwaard, Polder Dronten) plaats buiten de gevoelige perioden van vogels.  

In de andere gebieden wordt door het ongeschikt maken van het terrein voorkomen dat 

vogels tot broeden komen. Hierdoor zijn de effecten voor dit aspect beoordeeld als neutraal.  

DEELTRAJECT 1 

 

 

DEELTRAJECT 2 
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Verdroging 

De bemalingen zullen in de uiterwaarden geen merkbare invloed hebben op de habitats van 

de beschermde soorten. Deze habitats staan vooral onder invloed van de rivierdynamiek en 

de bemalingen hebben hier geen invloed op. Negatieve effecten zijn daarom uit te sluiten. 

 

De grondwaterpeilverlagingen vinden in de voor weidevogels belangrijke gebieden 

(Hoenwaard, Polder Dronten) plaats buiten het broedseizoen van weidevogels waardoor het 

broedhabitat niet zal worden aangetast. Verder wordt het polderpeil kunstmatig geregeld, 

waardoor de oude situatie relatief snel weer zal zijn hersteld. Om die reden zullen zowel 

tijdens de aanleg als erna geen negatieve effecten ontstaan. 

Leemten in kennis en informatie 
Het bureau Natuurbalans heeft door middel van archiefgegevens en veldonderzoek het 

voorkomen van beschermde- en bedreigde soorten in kaart gebracht. Deze informatie geeft 

voor het voorkeursalternatief een compleet beeld. Op basis hiervan konden de effecten goed 

worden bepaald.  

 

5.3.4 MITIGATIE EN COMPENSATIE 

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Mitigerende maatregelen kunnen worden meegenomen het ontwerp en de wijze van 

uitvoering. Hierdoor kunnen negatieve gevolgen zo veel als mogelijk worden vermeden.  

Bij de aanleg conform het voorkeursalternatief worden de volgende mitigerende 

maatregelen toegepast op het gehele tracé: 

 Uitvoeren van schade veroorzakende werkzaamheden worden in gebieden waar veen 

gevoelige soorten voorkomen (Hoenwaard, Polder Dronten, Drontermeer) buiten 

gevoelige perioden (buiten broedseizoen, buiten voortplantingseizoen, buiten 

overwinteringstijd) uitgevoerd. 

 Bij het droogleggen van sloten wordt er voor gezorgd dat geen vissen, amfibieën en 

andere waterfauna achterblijven. Dit kan door bijvoorbeeld de soorten weg te vangen en 

in een naburige watergang uit te zetten. 

 Maatregelen worden genomen om grondgebonden soorten (amfibieën, zoogdieren) geen 

schade toe te brengen door zoveel als mogelijk één kant op werken, smalle aan – en 

afvoerwegen en vaste passeerplaatsen worden in kwetsbare gebieden gebruikt. 

 Na afronding van de werkzaamheden wordt de inrichting van de leefgebieden van 

bijzondere soorten afgestemd op de biotoopeisen van deze soorten. 

 De kans op het ontstaan van permanente effecten wordt verkleind door tijdens de 

uitvoering zorgvuldig te werk te gaan. Door bijvoorbeeld grondtekorten in natte 

gebieden op een zorgvuldige wijze herstellen.  

 Belangrijke stand- en verblijfplaatsen van soorten worden gemarkeerd om onnodige 

betreding te voorkomen. 

Deeltraject 1 
De volgende mitigerende maatregelen worden toegepast: 

 De al geplande HDD-boring onder de jachthaven en monding van het Apeldoorns Kanaal 

wordt vroeger (meer noordwestelijk) ingezet om het broedgebied van de kwartelkoning 

te ontzien en zal later boven de grond komen (verder zuidoostelijk) om de groeiplaatsen 

van de weidegeelster te ontzien. 

DEELTRAJECT 1 

 

DEELTRAJECT 2 T/M 5 
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 Indien in het gebied ten noordwesten van de Hoenwaard in het jaar van aanleg 

kwartelkoningen broeden, wordt de HDD-boring, die vanaf het naastgelegen perceel 

wordt ingezet, pas gestart als de jongen zelfstandig zijn. 

Deeltrajecten 2, 3 en 4 
De volgende mitigerende maatregelen worden toegepast: 

 Na afronding van de werkzaamheden moeten de doorsneden ecologische 

verbindingszones minimaal in de oude situatie hersteld worden. Eventueel kunnen 

aanvullende maatregelen worden getroffen die de kwaliteit en samenhang van de natuur 

in het gebied versterken. 

Compensatie  
Indien het niet lukt om alle negatieve effecten weg te mitigeren, is het noodzakelijk om eerst 

aantonen dat er geen alternatieve oplossingen zijn en dat er een groot openbaar belang 

wordt gediend. Pas dan is er sprake van compensatie. Er zijn geen negatieve effecten van 

een zodanige omvang dat compensatie nodig is. In paragraaf 5.3.3 zijn de 

beschermingsregimes van de provincies aangegeven. 

 

Wel worden na afloop van de werkzaamheden de doorsneden ecologische verbindingszones 

minimaal in de oude situatie hersteld. 

 

5.4 GEOMORFOLOGIE, CULTUURHISTORIE EN VISUEEL RUIMTELIJKE KENMERKEN 

5.4.1 ALGEMEEN 

BESTAANDE SITUATIE 

Het voorkeursalternatief van de aardgastransportleiding doorkruist van oost naar west een 

aantal landschappen: 

1. Het rivierenlandschap van de IJssel.  

2. Het laagveen ontginningslandschap. 

3. De droogmakerijen (Flevopolders).  

Het rivierenlandschap van de IJssel  
Het rivierenlandschap van de IJssel bepaalt in hoge mate het landschap in de eerste deel van 

het traject. Tot aan de spoorbrug over de IJssel is het tracé gelegen in de uiterwaardenzone; 

een gebied wat zich kenmerkt door de aanwezigheid van voormalige stroomgeulen van de 

IJssel de hoger gelegen stroomruggen en de aanwezige kolken. Het grondgebruik is hieraan 

gekoppeld met bebouwing op de stroomruggen en grasland in de lager gelegen kommen en 

uiterwaardgebieden. Het landschap heeft een open karakter en steekt af tegen de besloten 

flanken van de Veluwe waar zich de bebouwing concentreert.  

Het laagveen ontginningslandschap 
Vanaf de spoorbrug over de IJssel tot aan het Drontermeer ligt het tracé in het landschap van 

de laagveenontginningen waarbij de invloed van de ligging in de IJssel delta merkbaar is. 

Het gebied kenmerkt zich een zeer open karakter en een lange, opstrekkende 

strokenverkaveling, vanuit de verschillende ontginningsassen (dijken). Langs deze 

karakteristieke dijken, waaronder de Hoge weg, komen kolken, bebouwde terpen en 

karakteristieke bebouwing voor. De ontginningsas Hoge Weg is benoemd als zeer 

waardevol samenhangend cultuurhistorisch patroon.  
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De kern van Noordeinde en het westelijk daarvan gelegen gemeentelijk monument Gelderse 

Sluis, de Buiten Reve (watergang), de Riete, de Binnen Wetering en het Nieuwe 

Kanaal/Geldersche Gracht zijn cultuurhistorisch waardevol. De voormalige kust van de 

Zuiderzee wordt nu gevormd door het Drontermeer. 

Droogmakerijen (Flevopolders) 
Vanaf het Drontermeer tot aan Lelystad is het tracé gelegen in het polderlandschap van de 

nieuwe droogmakerijen (1957).  

De Flevopolder kenmerkt zich door zijn grootschaligheid en een sterke ordening door met 

name het verkavelingpatroon en de vaarten en tochten. Over het algemeen is het gebied zeer 

vlak en open maar is ook afwisselend door de sterke ruimtelijke contrasten tussen open 

(akkerbouwgronden) en gesloten (steden, parken en bossen) landschappen. Het landschap 

van de Flevopolder is cultuurhistorisch uniek vanwege de grootschaligheid tijdens de 

(planmatige) aanleg.  

 

Het Revebos/De Abbert vormt een belangrijk onderdeel van het cultuurhistorische 

landschap mede door de aanwezigheid van aardkundige waarden (getijdeafzettingsvlakte, 

waarin welvingen en ruggen voorkomen. 

 

Het Belvedèregebied Swifterbant (zie Figuur 5.31) is aangewezen om de aanwezige 

archeologische en cultuurhistorische waarden en is tevens aardkundig waardevol gebied.  

Het gebied geniet internationale erkenning door plaatsing op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO. Het gebied is tevens beschermd in het Omgevingsplan Flevoland (als ‘PArk 

‘Provinciaal archeologisch en aardkundig kerngebied), het bestemmingsplan en de 

Monumentenwet.  

 

Het Observatorium van Robert Morris is één van de weinige echte Land Art objecten in 

Nederland. Het vormt een bijzondere plek in de verder open polder.  

AUTONOME ONTWIKKELINGEN 

Er spelen enkele relevante ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben op de huidige 

landschapswaarden van het gebied. Daarvan is de realisatie van de Hanzelijn en de bypass 

van de IJssel de meest ingrijpende.  

 

5.4.2 GEOMORFOLOGIE 

Beschouwing criterium 
Indien een Gea-object of een geomorfologische vorm doorsneden wordt door het 

leidingtracé, dan treden er negatieve effecten op door blijvende verandering in de opbouw 

van het geomorfologisch object. Dit geldt voor zowel boren als graven van een sleuf. Bij een 

boring zullen de effecten minder zijn dan bij het graven van een sleuf omdat dan geen 

veranderingen optreden in het waarneembare reliëf. 

 
Het karakter van de ingreep, zowel het graven als het boren van een nieuwe sleuf, heeft 

effect op de waarden die in de bodem te vinden zijn. Door de aanleg van het tracé kunnen 

blijvende veranderingen in de opbouw van een geomorfologisch object of vorm optreden. 

De effectbeoordeling is gekoppeld aan het al dan niet doorsnijden van een Gea-object of 

andere gebieden met waardevolle geomorfologische patronen. De aardkundige waarden die 

geen visuele effecten op het landschapsbeeld hebben, zijn hier buiten beschouwing gelaten. 
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Uitgangspunten bij de effectbeoordeling is het standaard herstellen van het maaiveld en 

reliëf tot de oorspronkelijke situatie (inclusief laagopbouw). Met geomorfologische vormen 

samenhangende visuele kenmerken in het landschap (reliëf) worden hersteld.  

Referentiesituatie  
Figuur 5.30 geeft een overzicht van de Gea-objecten en de overige geomorfologische vormen 

in de referentiesituatie en de ligging van het tracéalternatief. In bijlage 7 is de figuur in A4-

formaat opgenomen. In Tabel 5.46 wordt een beschrijving gegeven van deze GEA-objecten.  

 

 

 

 
 
 Omschrijving 

Gea-object:  

1. Stroomdal van de IJssel: 

Hoenwaard  

Uniek rivierenlandschap (stroomruggronden, uiterwaarden) 

met hoge aardwetenschappelijke waarden 

 (objectnummer 27O10) Gave uiterwaard met een grote diversiteit aan 

geomorfologische elementen  

Geomorfologische vormen:  

1. Revebos  Aanwezigheid van aardkundige waarden in de ondergrond: 

getijdeafzettingsvlakte, waarin welvingen en ruggen 

voorkomen. 

2. Swifterbant Voormalige oevers en rivierduinen van een 

fossiel getijdensysteem, met samenhangend patroon van 

unieke bewoningssporen in de ondergrond.  

Effecten 
De effecten zijn in Tabel 5.47 ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de hand van 

het aantal doorsnijdingen en het ruimtebeslag in ha en is vertaald in kwalitatieve scores.  

Na de tabel volgt een toelichting. 

 

Figuur 5.30 

Overzicht van GEA- en overige 

geomorfologische objecten 

Tabel 5.46 

Omschrijving GEA-objecten en 

geomorfologische vormen 
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Beoordelingscriteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

GEA-objecten   

Δ doorsnijdingen (aantal) 0 1 

Δ lengte (meter) 0 ca. 3.000 m 

Δ oppervlak (ha) 0 12,0 ha 

Kwalitatieve score 0 - - 

Overige geomorfologisch vormen   

Δ doorsnijdingen (aantal) 0 2 

Revebos 0 650 m 

Belvedère gebied Swifterbant  0 ca. 3.500 m 

Δ lengte (meter) 0 ca. 4.150 

Δ oppervlak (ha) 0 16,6 ha 

Kwalitatieve score 0 - 

Gea-object 

Het Gea-object polder Hoenwaard wordt deels doorsneden en deels doorboord.  

De vergraving in het lage gedeelte van de polder Hoenwaard (kilometer 0-2) is als licht 

negatief beoordeeld. Dit betreft een relatief vlak gedeelte van de polder, zonder bijzonder 

reliëf. De aanwezige waarden worden beperkt aangetast en zijn niet van permanente aard.  

 

De effecten van de voorziene boring (km 2,5-3,2) worden als licht negatief beoordeeld.  

Het intredepunt van de boring (km 2,5) ligt in een geomorfologisch waardevol gebied; het 

waarneembare reliëf op het intredepunt. De effecten op dit punt worden als negatief 

beoordeeld, er is sprake van aantasting van aanwezige waarden tijdens de aanleg. 

 

De aanwezige waarden in het gedeelte ten noorden van de Hoenwaardse weg (km 2-2,5) 

verschillen nauwelijks van het gedeelte waar voor een boring gekozen is. De effecten van de 

vergraving zijn zichtbaar in het veld tijdens en na de aanleg. De effecten worden als negatief 

beoordeeld. 

 

De totale effecten op het criterium GEA-object zijn negatief (- -). 

Geomorfologische vormen 

De aanleg van de leiding in het Revebos doorsnijdt een gebied met bijzondere aardkundige 

waarden. Er is sprake van aantasting van aanwezige waarden door de aanleg van de leiding. 

Dit wordt slechts gedeeltelijk ongedaan gemaakt door herstel van het profiel na aanleg. De 

effecten zijn als licht negatief beoordeeld.  

 

De leiding in het Belvedère gebied Swifterbant doorsnijdt in het veld waarneembare 

geomorfologische vormen (slib- en sedimentatielagen uit periodieke overstromingen). Er is 

sprake van aantasting van aanwezige waarden door de aanleg van de leiding. De effecten 

zijn als licht negatief beoordeeld.  

 

De totale effecten op het criterium Geomorfologische vormen zijn licht negatief (-).  

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Bij de aanleg conform het voorkeursalternatief wordt het oorspronkelijke reliëf hersteld, 

inclusief de oorspronkelijke laagopbouw. 

Tabel 5.47 

Effectbeoordeling aspect 

geomorfologie 
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Aanvullende mitigerende maatregelen ten behoeve van MMA 
De volgende aanvullende mitigerende maatregelen zijn mogelijk: 

 De breedte van de werkstrook dient zo beperkt mogelijk te blijven, met name in de 

benoemde gebieden Hoenwaard, Revebos en Swifterbant. 

 De boring onder het geomorfologisch meest waardevolle gebied in de Hoenwaard 

voorkomt aantasting van het aanwezige reliëf. Het voor de aanleg noodzakelijke 

intredepunt ligt echter ook in een gebied met bijzondere geomorfologie. Heroverweging 

van deze locatie naar een meer richting de Hoenwaardseweg gelegen locatie wordt 

aanbevolen. Bij de aanleg is het van belang de werkruimte beperkt te houden en 

aanwezige waarden te ontzien.  

 Het in/uittredepunt van de boring onder het Drontermeer ligt in het Revebos. Bij de 

aanleg is het van belang de werkruimte beperkt te houden en aanwezige waarden te 

ontzien.  

Leemten in kennis en informatie 
De effecten zijn bepaald door het meten van het aantal doorsnijdingen van het tracé op de 

gebieden waarop het beoordelingscriterium betrekking heeft. Hierbij zijn geen 

kennisleemten aan de orde. 

 

5.4.3 CULTUURHISTORIE 

Beschouwing criterium 
Er is ingegaan op eventuele permanente effecten van de aanleg van de nieuwe 

aardgastransportleiding op cultuurhistorisch waardevolle patronen, structuren en 

elementen. Cultuurhistorisch waardevolle elementen zoals rijks- en gemeentelijke 

monumenten zijn bij de tracékeuze al buitengesloten. Bij patronen en structuren gaat het om 

karakteristieken die verbonden zijn aan een ‘cultuurhistorische activiteit’, bijvoorbeeld het 

aan de ontginning gekoppelde patroon van houtwallen en singels. Hiertoe vallen de 

waardevolle elementen en patronen die onderdeel uitmaken van het Belvedère gebied 

Swifterbant. 

 
De effectbeoordeling is gekoppeld aan het wel dan niet verdwijnen van elementen, patronen 

of structuren. Indien het een afweging van alternatieve tracés betreft dan zal naar het aantal 

doorsnijdingen of verdwenen elementen gekeken worden. Indien een cultuurhistorisch 

element (tijdelijk) verdwijnt tijdens de werkzaamheden dan is dit als negatief beoordeeld. 

Ook indien cultuurhistorisch waardevolle patronen en structuren (tijdelijk) verdwijnen c.q. 

doorsneden worden tijdens de aanlegwerkzaamheden dan is dit als negatief beoordeeld. 

 

Uitgangspunten in de effectbeoordeling: 

 Bij het toepassen van een boring blijven cultuurhistorische elementen, patronen en/of 

structuren gehandhaafd. Bij het boren onder waardevolle beplantingsstructuren treden 

geen negatieve effecten op de wortels op. Hierdoor treden bij het toepassen van boringen 

geen negatieve effecten op aan het aspect cultuurhistorie. 

 Indien het noodzakelijk is dat cultuurhistorisch waardevolle patronen, structuren en 

elementen tijdens de ingreep verdwijnen, worden deze na de ingreep hersteld. Dit is een 

mitigerende maatregelen en is niet meegenomen bij de effectbeoordeling. 
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Referentiesituatie  
Figuur 5.31 geeft een overzicht van de cultuurhistorisch waardevolle landschapstypen van 

matige en hoge waarden en cultuurhistorisch waardevolle patronen en structuren.  

In bijlage 7 is de figuur in A4-formaat opgenomen. In Tabel 5.48 wordt een beschrijving 

gegeven van deze landschapstypen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cultuurhistorische 

landschapstypen met 

matig/hoge waarde 

Omschrijving 

1. Rivierenlandschap 

 

Grondgebruik gekoppeld aan ondergrond: 

- Bebouwing op de stroomruggen. 

- Grasland in de laaggelegen kommen en uiterwaardgebieden. 

 Verkavelingsstructuur. 

 Historische bouwwerken; boerderijen en waterhuishoudkundige 

bouwwerken. 

2. 

Veenontginningslandschap 

Strokenverkaveling haaks op de ontginningslinten 

 Historische lijnen (wegen/dijken) al dan niet met bebouwing 

(terpen), kolken, beplantingselementen. De Hoge Weg vormt 

een zeer waardevol cultuurhistorisch patroon 

3. Droogmakerijen 

 

Planmatige aanleg; sterke ordening door verkavelingpatroon, 

vaarten en tochten. 

 Revebos/De Abbert onderdeel cultuurhistorische landschap mede 

door de aanwezigheid van aardkundige waarden (getijde- 

afzettingsvlakte, waarin welvingen en ruggen voorkomen. 

Figuur 5.31 

Overzicht van cultuurhistorisch waardevolle 

landschapstypen van hoge en matig hoge 

waarde en cultuurhistorisch waardevolle 

patronen en structuren  

Tabel 5.48 

Cultuurhistorische 

landschapstypen 
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Effecten 
De effecten zijn in Tabel 5.49 ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de hand van 

het aantal doorsnijdingen en het ruimtebeslag in ha en is vertaald in kwalitatieve scores.  

 
Beoordelingscriteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief

Cultuurhistorische gebieden van hoge waarde:   

Δ doorsnijdingen (aantal) 0 2 

Δ Doorsnijding gebied Swifterbant (km 45-48)  3.000 m 

Δ Doorsnijding Achterwetering (km 15- 16)  350 m 

Δ lengte (meter) 0 3.350 m 

Δ oppervlak (ha) 0 13,4 ha 

Kwalitatieve score 0 - 

Cultuurhistorische gebieden van matige waarde:   

Δ doorsnijdingen (aantal) 0 0 

Δ lengte (meter) 0 0 

Δ oppervlak (ha) 0 0 

Kwalitatieve score 0 0 

Totaal:    

Δ doorsnijdingen waardevol cultuurhistorisch 

landschap (aantal) 

0 2 

Δ oppervlak waardevol cultuurhistorisch  

landschap (ha) 

0 13,4 ha 

 Kwalitatieve score 0 - 

Cultuurhistorisch waardevolle patronen en structuren:   

Δ doorsnijdingen (aantal) 0 Niet bepaald 

Δ lengte (meter) 0 Niet bepaald 

Δ oppervlak (ha) 0 Niet bepaald 

 Kwalitatieve score 0 0 

Cultuurhistorische gebieden van matige en hoge waarde 
Het tracé doorsnijdt een aantal gebieden met hoge cultuurhistorische waarde. De 

doorsnijding van het gebied Swifterbant is als licht negatief beoordeeld. Het aanwezige 

cultuurhistorisch patroon wordt door de aanleg van de leiding aangetast. Met de 

voorgenomen migitatie zijn de effecten niet van permanente aard. De leiding voegt zich naar 

het aanwezige verkavelingspatroon uit de planmatige aanleg van deze polder. 

 

De doorsnijding van de Achterwetering (Hoge Weg) is als licht negatief beoordeeld. Dit 

betreft een element van hoge cultuurhistorische waarde. Het lint en het met deze 

ontginningsbasis samenhangende cultuurhistorische patroon (strokenverkaveling) wordt 

door de aanleg van de leiding aangetast. Met de voorgenomen mitigatie zijn de effecten niet 

van permanente aard. 

Cultuurhistorisch waardevolle patronen en structuren 
De doorsnijding van waardevolle patronen en structuren bestaat uit watergangen (sloten), 

dijken en kavelwegen. Deze doorsnijdingen worden reeds ontzien bij de aanleg ontzien of 

hersteld, door het toepassen van een boring of herstel van het slootprofiel. Hiervoor is geen 

kwantitatieve score bepaald en is de kwalitatieve score neutraal. 

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Bij de aanleg conform het voorkeursalternatief zijn de volgende mitigerende maatregelen 

opgenomen: 

 Kruisingen met historische dijken en/of wegen aanleggen middels een boring.  

 Herstel van slootprofielen tot de oorspronkelijke situatie na aanleg. 

Tabel 5.49 

Effectbeoordeling aspect 

cultuurhistorie 
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Aandachtspunt is het tracé (kilometer 19) ter hoogte van de Naalderweg bij “de Kolk”. Hier 

valt een kolk met waardevolle beplanting binnen de toetsingsafstand. Het tracé loopt aan de 

overzijde van het water, maar vooralsnog is het ontzien van oevers, beplanting en het water 

een aandachtspunt voor de aanleg. 

Leemten in kennis en informatie 
De effecten zijn bepaald door het meten van het aantal doorsnijdingen en ruimtebeslag van 

de alternatieven op de gebieden waarop het beoordelingscriterium betrekking heeft. Hierbij 

zijn geen kennisleemten aan de orde. 

 

5.4.4 VISUEEL RUIMTELIJKE KENMERKEN 

Beschouwing criterium 
Onder visueel ruimtelijke kenmerken vallen alle elementen en patronen die bijdragen aan 

het karakteristieke beeld van het landschap, maar niet tot de cultuurhistorisch waardevolle 

patronen, structuren en elementen behoren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

karakteristieke bosjes of beplanting, maar ook waardevolle zichtlijnen en panorama’s. 

Indien een waardevol landschapselement of -patroon doorsneden wordt door het 

aardgastransportleidingtracé, dan treden er negatieve effecten op door blijvende 

verandering in de opbouw van het geomorfologisch object. Dit geldt voor zowel boren als 

graven van een sleuf. Bij een boring zullen de effecten minder zijn dan bij het graven van een 

sleuf omdat dan geen veranderingen optreden in het waarneembare reliëf. 

 

Indien elementen en patronen die visueel-ruimtelijk waardevol zijn (tijdelijk) verdwijnen 

door de werkzaamheden dan is dit als negatief beoordeeld. Uitgangspunten in de 

effectbeoordeling is dat het huidige visueel - ruimtelijke situatie na de ingreep wordt 

hersteld. Dit is een mitigerende maatregelen en zal dus niet meegewogen bij de 

effectbeoordeling. 

Referentiesituatie  
Figuur 5.31 geeft een overzicht van de waardevolle landschapselementen en -patronen in de 

referentiesituatie en de ligging van het tracéalternatief. In bijlage 7 is de figuur in A4-formaat 

opgenomen. In Tabel 5.50 wordt een beschrijving gegeven van deze waardevolle 

landschapselementen en -patronen. 

 
Waardevolle 

landschapselementen en  

-patronen 

Omschrijving 

1. Rivierenlandschap Grootschalig open gebied. 

 Microreliëf.  

2. Veenontginningslandschap  Zeer open weidegebied. 

 Karakteristiek verkavelingrichting haaks op ontginningslinten. 

3. Droogmakerijen Grootschalig gebied. 

 Zeer vlak en open met sterke ruimtelijke contrasten tussen 

open (akkerbouwgronden) en gesloten (steden, parken en 

bossen) landschappen. 

Effecten 
De effecten zijn in Tabel 5.51 ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de hand van 

het aantal doorsnijdingen en het ruimtebeslag in ha en is vertaald in kwalitatieve scores. Na 

de tabel volgt een toelichting.  

Tabel 5.50 

Omschrijving waardevolle 

landschapselementen en -

patronen 
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Beoordelingscriteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief

Waardevolle landschapselementen 

en -patronen 

 Δ doorsnijdingen (aantal) 0 1 (Revebos), overig niet bepaald

 Δ oppervlak (ha) 0 2,6 ha (Revebos) overig niet bepaald

 Kwalitatieve score 0 - 

 

Het bosje bij kilometer 47 (element K076-01) zal in stand worden gehouden door aanleg met 

een boring. Er treden naar verwachting geen negatieve effecten op.  

 

Voor de aanleg van de leiding in het Revebos wordt een bosstrook gekapt, deze ingreep is 

permanent van aard. Het tracé doorsnijdt meerdere percelen, de vrij te houden strook vormt 

hierdoor een afwijking op de bestaande percelering van dit productiebos. Delen van dit bos 

waar de toekomstige leidingenstrook komt te liggen zijn reeds gekapt. Deze ingreep is als 

licht negatief beoordeeld.  

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Bij de aanleg conform het voorkeursalternatief zijn de volgende mitigerende maatregelen 

opgenomen: 

 Herstellen huidige visueel - ruimtelijke situatie na de ingreep. 

 Herplanten van verwijderde beplanting (met de oorspronkelijke soorten).  

Aanvullende mitigerende maatregelen ten behoeve van MMA 
De volgende aanvullende mitigerende maatregelen zijn mogelijk: 

 Bij het kruisen van laanstructuren (Flevopolder) de te verwijderen beplanting beperken 

tot het te vergraven gedeelte. 

 Het in/uittredepunt van de boring onder het Drontermeer ligt in het Revebos. Het is 

wenselijk dit punt buiten het bos te situeren. Mogelijk kan dit punt gesitueerd worden op 

een open perceel in het bos. Bij de aanleg is het van belang de werkruimte beperkt te 

houden en aanwezige beplanting te ontzien.  

 Het tracé in het Revebos op basis van een plan/ontwerp nieuwe ruimtelijke betekenis 

geven. 

 Van belang is de opstelplaats bij kilometer 47 buiten het bosperceel te situeren, zodat 

hiervoor geen beplanting verwijdert hoeft te worden. 

Leemten in kennis en informatie 
Bestaande waarden zijn bepaald tot op structuurniveau, afzonderlijke elementen zijn niet in 

kaart gebracht. Op basis van een veldbezoek en luchtfoto’s is aangenomen dat - afgezien van 

het bovenstaande - geen waardevolle visueel-ruimtelijke elementen of patronen aangetast 

worden. 

 

5.5 ARCHEOLOGIE 

Beschouwing criterium 
Aangezien het landelijke beleid primair gericht is op bescherming van archeologisch erfgoed 

(en niet op het opgraven of in kaart brengen ervan) kan elke verstorende bodemactiviteit 

worden gezien als in principe negatief. Wanneer echter geen bekende of verwachte 

archeologische waarden worden aangetast, wordt het effect beoordeeld als neutraal.  

Tabel 5.51 

Effectbeoordeling aspect 

visueel ruimtelijk 
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De gestuurde boring verdient vanuit archeologisch oogpunt de voorkeur, omdat deze het 

bodemarchief niet aantast dankzij de relatief grote diepte waarop de leiding komt te liggen 

(dieper dan 10 meter). Het effect wordt dan ook als neutraal beoordeeld.  

 

In de effectbeoordeling wordt een analyse gedaan van de doorsnijdingen van het traject door 

gebieden met een lage, middelhoge en hoge trefkans op basis van de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW). Daarnaast worden de effecten bepaald op basis van 

bekende archeologische waarden zoals archeologische terreinen en archeologische 

monumenten.  

 

De effectbeoordeling van de trefkans op archeologische waarden wordt gedaan aan de hand 

van het aantal doorsnijdingen van zones met een lage, middelhoge en hoge trefkans op 

archeologische waarden (Tabel 5.53). In bijlage 6 is de ruwe data van de berekeningen door 

Alterra opgenomen met de doorsnijding van de afzonderlijke gebieden. De waardes zijn 

afkomstig van de IKAW [4]. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de interactieve kaart van 

de provincie Flevoland [5] en de archeologische bureaustudie die is uitgevoerd door Vestigia 

[6]. De studie van Vestigia geeft inzicht in de archeologische verwachting op archeologische 

waarden van het voorkeursalternatief tussen Hattem en Lelystad. Het rapport van Vestigia 

is opgenomen in het Bijlagenrapport bij dit MER. In de effectbeoordeling wordt verwezen 

naar de gebiednummering die Vestigia hanteert. Voor de effectbeoordeling is tevens gebruik 

gemaakt van de gegevens uit het archeologische onderzoek voor de Hanzelijn. Het tracé ligt 

namelijk deels parallel aan de Hanzelijn. Voor de Hanzelijn wordt en is op een aantal 

plaatsen archeologisch onderzoek uitgevoerd. De archeologische kennis van de gebieden 

waar de leiding is gebundeld met het tracé van de Hanzelijn is goed. Voor deze gebieden is 

dan ook een betrouwbare inschatting te maken van de aanwezigheid van archeologische 

waarden en de effecten hierop van de aanleg van de leiding.  

 

De risico’s op archeologisch gebied bestaan uit het toekennen van een licht negatief effect (-) 

aan gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde, een negatief effect (- -) voor 

gebieden met een hoge verwachtingswaarde en een sterk negatief effect (- - -) voor gebieden 

met bekende archeologische waarden in de gebieden (monumenten terreinen en 

waarnemingen). 

Referentiesituatie  
Figuur 5.32 geeft een overzicht van de archeologische monumenten en potentieel 

archeologisch waardevol en zeer waardevol gebied in de referentiesituatie en de ligging van 

het tracéalternatief. In bijlage 7 is de figuur in A4-formaat opgenomen. In Tabel 5.52 wordt 

een beschrijving gegeven van de archeologische monumenten. 

 



 MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING HATTEM-FLEVOCENTRALE   

110623/CE7/1M2/000623 ARCADIS 141 

  

 

 

 

 
 
Km Monument 

nummer 

X Y Periode,  

Complex type 

Archeologische waarde 

15,5 1557 191.210 503.250 Late Middeleeuwen, 

Huisterp 

Zeer Hoog, Beschermd 

15,5 1558 191.197 503.270 Late Middeleeuwen, 

Huisterp 

Zeer Hoog, Beschermd 

Effecten 
De effecten zijn in Tabel 5.53 weergegeven. Na de tabel volgt een toelichting. 

 
 Referentie Voorkeursalternatief  

Archeologische monumenten   

Δ doorsnijdingen (aantal) 0 0   

Δ lengte (meter) 0 0  

Δ oppervlak (ha) 0 0  

Kwalitatieve score 0 -  

Doorsnijding gebied met 

archeologische waarden 

Hoge trefkans

(meter / ha)

Middelhoge 

trefkans 

(meter / ha) 

Lage trefkans

(meter / ha)

Gemeente Hattem 0 6.391 / 25,6 2.637 / 10,6

Gemeente Oldebroek 0 403 / 1,6 826 / 3,3

Gemeente Kampen  0 6.459 / 25,8 3.374 / 13,5

Gemeente Dronten  0 1.776 / 7,1 1.314 / 5,3 20.017 / 80,0

Gemeente Lelystad  0 1.244 / 5,0  3.454 / 13,8

Δ lengte (meter) 0 3.020 14.567 30.308

Δ oppervlak (ha) 0 12,1 58,3 121,2

Kwalitatieve score 0 - - 0

Kwalitatieve eindscore 0 -   

* Het oppervlak is bepaald door de lengte doorsnijding te vermenigvuldigen met de breedte van 

de werkstrook (maximaal 40 meter). 

Figuur 5.32 

Archeologische monumenten en potentieel 

archeologisch waardevol en zeer waardevol gebied 

Tabel 5.52 

Archeologische monumenten  

in het studiegebied 

Tabel 5.53 

Effectbeoordeling aspect 

Archeologie 

 

Bron: Alterra, zie bijlage 6. 
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Het tracé is opgedeeld in gebieden die een verhoogd risico op archeologische waarden 

hebben. De overige tracédelen hebben een lage verwachting op het aantreffen van 

archeologische waarden.  

Gelderland 

Gebied 1, 2 en 3 (km 0-1, km 1-3 en km 3-5) 

Het eerste deel van het tracé tot km 5 loopt door de uiterwaard van de IJssel, de Hoenwaard, 

tot aan het tracé van de Hanzelijn ten noorden van IJsselstein.  

In het gebied zijn geen archeologische waarden bekend.  

Over een afstand van 2.159 meter heeft het gebied een middelhoge verwachting op 

archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen. De rest van deze zone heeft een lage 

verwachting.  

Gebied 4 (km 6-9) 

De zone tussen km 6 en 9 is het gebied ter hoogte van de A28, Knooppunt Hattemerbroek.  

Rond het knooppunt Hattemerbroek is voor een deel van de Hanzelijn archeologisch 

onderzoek bezig en is een deel van het gebied aangewezen als een te beschermen zone.  

De exacte omvang van deze zone is nog niet bepaald en voor de doorkruising met de leiding 

zal overleg met het bevoegd gezag gevoerd moeten worden. 

 

Het tracé van de leiding gaat over een afstand van ruim 2 km door dit, te beschermen, 

gebied (selectiegebied Hattemerbroek H, Vestigia). Een variant die deze te beschermen zone 

vermijdt, gaat ten noorden om het gebied heen (Variant Hattemerbroek Ha en Hb, Vestigia) 

en ligt tussen de Zuidzeestraatweg (km 6) en de Gelderse kade (km 9). De variant is niet in 

deze MER opgenomen en is enkel in de bureaustudie onderzocht. Het selectiegebied 

Hattemerbroek (H, Vestigia) wordt gekruist door middel van een horizontaal gestuurde 

boring (HDD-boring). Het effect wordt neutraal (0) beoordeeld. 

Km 9-15 

Na het knooppunt Hattemerbroek (km 9) ligt het tracé tot de Hogeweg (km 15) parallel aan 

de Hanzelijn. Bij de Hogeweg buigt de leiding naar het zuidenwesten.  

Het gebied tot km 15 is voor de Hanzelijn al uitgebreid onderzocht en voor het gebied 

worden geen archeologische waarden verwacht (zones VI, VII en VII, Vestigia). 

Gebied 5 (km 15-17) en gebied 6 (km 17-19) 

Vanaf de afbuiging van het Hanzelijn tracé gaat de leiding door een gebied met een 

middelhoge tot hoge verwachting. Ter hoogte van de achterwetering (km 15,5) ligt het tracé 

tussen twee archeologische monumenten (monumentnummer 1558 en monumentnummer 

1558). In Figuur 5.33 is een uitsnede opgenomen van de ligging van het voorkeursalternatief 

ten opzichte van deze twee monumenten. Het tracé doorsnijdt de archeologische 

monumenten niet. Vanwege de korte afstand van het tracé ten opzichte van deze 

archeologische monumenten en de werkzaamheden die tijdens de aanleg plaatsvinden 

(aanvoer materieel, machines en graafwerkzaamheden) worden de effecten licht negatief 

beoordeeld. Voorgaand aan de aanleg zal Gasunie overleggen met het zal RACM17.  

 

                                                                 
17 Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
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Het tracé buigt bij km 16,2 naar het noordwesten parallel aan de Binnen Wetering. Na de 

bocht in het Nieuwe Kanaal (km 19) is een zone met een lage verwachting tot aan de 

onderdoorgang van het Drontermeer. 

Flevoland 
Het traject tussen km 27 en km 38 is beperkt onderzocht omdat er geen gebruik kan worden 

van de gegevens van het onderzoek voor de Hanzelijn. Hieronder volgt een toelichting op 

de waarden en effecten in de provincie Flevoland. 

Km 21-27,5 

Vanaf het Drontermeer (km 21) tot aan de afbuiging naar het noorden voorbij de boerderij 

de Meeden bij de Hoge Vaart (km 27,5) is de archeologische verwachting laag. In gebied 

tussen het Drontermeer (km 21) en de Hondweg (km 26) is ondanks de geringe diepte van 

het oude pleistocene oppervlak geen hoge verwachting voor het aantreffen van 

archeologische waarden in relatie tot de ingreep. 

 

Wel worden in het onderzoek van Vestigia aanvullende maatregelen aanbevolen ter hoogte 

van de ingang van de tunnel bij het Drontermeer.  

Gebied 7 (km 26-27,5) 

Tussen de Hondweg (km 26) en de Hoge Vaart (27,5) waar het tracé afbuigt naar het 

noorden is nog een deel van het onderzoek van de Hanzelijn te gebruiken. Tegen het tracé 

van de leiding is, tijdens onderzoek voor de Hanzelijn, een archeologische vindplaats 

aangetroffen. Het hele gebied heeft een middelhoge tot hoge verwachting op het aantreffen 

van archeologische waarden. 

Gebied 9 (km 29-45) 

Het tracé ligt noordelijk langs Dronten in een gebied dat als aandachtsgebied op het 

omgevingsplan van de provincie Flevoland staat aangegeven [7]. De leiding gaat vanaf de 

Rendierweg (33,5) tot aan de Swifterringweg (km 45) door het aandachtsgebied.  

Figuur 5.33 

Uitsnede tracé ter hoogte van 

Monumentnummers 1558 en 

1557 
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Dit gebied heeft een middelhoge tot hoge verwachting op archeologische waarden.  

De provincie stelt als voorwaarde voor deze gebieden dat het archeologische onderzoek zich 

beperkt tot het opsporen van de archeologische waarden. Behoud door aanpassing van de 

plannen is het beleid.  

Gebied 10 (km 45-48) 

Vanaf de Swifterringweg (km 45) begint een gebied dat als Provinciaal Archeologisch 

Kerngebied staat aangegeven (PArK), te weten het Rivierduinengebied Swifterbant. In het 

PArK ligt ook een van de top-10 archeologische locaties. De archeologische waarden liggen 

over het grootste deel van het tracé te diep en enkel in de buurt van de Flevocentrale wordt 

een geulsysteem doorsneden waar archeologische waarden op te verwachten zijn. 

 

Voor het overige deel van het tracé zijn gebieden of zones aangegeven waar archeologische 

waarden aangetoond zijn of verwacht worden. Op basis van bekend onderzoek is voor een 

groot deel van het tracé een betrouwbare inschatting te maken wat de archeologische 

verwachting is.  

In de delen van het tracé waar geen onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt voor gebieden 

met een middelhoge tot hoge verwachting verkennend onderzoek aanbevolen om de 

archeologische waarden op te sporen en te bepalen of de voorgenomen werkzaamheden 

deze waarden zullen bedreigen.  

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Voor de gebieden met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting is meer inzicht 

in de aard, diepte, ligging en omvang van de archeologische waarden nodig. Om dit inzicht 

te verkrijgen is vervolgonderzoek nodig.  

 

Het gebied rond het knooppunt Hattemerbroek (Gebied 4, km 6-9) heeft een verhoogd risico 

vanwege de aanwezige archeologische waarden en het voornemen om het gebied 

beschermd archeologisch terrein te maken. In het voorkeursalternatief is een horizontaal 

gestuurde boring voorzien om dit gebied te kruisen waardoor de archeologische waarde niet 

verstoord raken. De locatie van de boringen en de in- en uitgangen zullen in overleg met 

belanghebbenden bepaald worden. 

Aanvullende mitigerende maatregelen ten behoeve van MMA 
Om te voorkomen dat de archeologische monumenten (Achterwetering, gebied 5) schade 

ondervinden van de aanleg van de aardgastransportleiding zijn twee aanvullende 

mitigerende maatregelen: 

 Toepassen van een horizontaal gestuurde boring. 

 Het omleiden van de leiding is een andere optie die afhankelijk is van de afstand van het 

andere beschermde archeologische monument ten zuidoosten. 

 

In het MMA worden deze aanvullende mitigerende maatregelen opgenomen. Het MMA 

wordt op het aspect archeologie neutraal (0) beoordeeld. 

Leemten in kennis en informatie 
De effecten zijn bepaald door het meten van de doorsnijding de verschillende 

verwachtingen in het tracé. De verwachting die is gebruikt is die op de IKAW is 

weergegeven. Aanvullend zijn ook gegevens van bekende archeologische waarden bepalend 

voor de effectbepaling. Bekende archeologische gegevens zijn archeologische monumenten 

of terreinen en archeologische waarnemingen. 
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Voor de bekende archeologische waarden is behoud het uitgangspunt en wordt aanbevolen 

de leiding om de waarden heen te leggen.  

Voor de gebieden met een middelhoge of hoge verwachting, maar geen bekende 

archeologische waarden wordt aanbevolen aanvullend onderzoek uit te voeren.  

 

5.6 RUIMTELIJKE OMGEVING 

Referentiesituatie  
Figuur 5.34 geeft een overzicht van de woon- en werkgebieden, de recreatieve gebieden en 

routes en de vaarwegen in de referentiesituatie en de ligging van het tracéalternatief. In 

bijlage 7 is de figuur in A4-formaat opgenomen. 

 

 

 

 

 

Woon- en werkgebieden  
De aardgastransportleiding passeert op enige tot ruime afstand meerdere dorpskernen en 

steden. Deze liggen allen buiten de toetsingsafstand van 80 meter. De voornaamste kernen 

zijn van oost naar west Hattem (km 0-4), De Zande (km 12-13), Hogeweg (km 15,5), 

Noordeinde (km 19,5), Dronten (km 32-36), Swifterbant (km 40-41) en Lelystad (km 48-19).  

 

Het leidingtracé passeert verder bij Dronten industriegebied op enige afstand. In de 

toelichting op de bestemmingsplannen in paragraaf 6.4.4 zijn deze gebieden, voor zover 

relevant, beschreven.  

Recreatie en infrastructuur 
Het leidingtracé passeert bij de IJsselbrug ter hoogte van km 4,2 de camping IJsselstein. 

Hiermee wordt vanuit externe veiligheid rekening gehouden, zie paragraaf 5.7.1. Het gebied 

grenzend aan het Drontermeer (Revebos, km 21-27) is aangeduid als recreatiezone. 

Figuur 5.34 

Woon- en werkgebieden, de 

recreatieve routes en gebieden 

RECREATIE 
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Het leidingtracé kruist de volgende recreatieve routes [8]: 

 Km 21,2 (Waningeweg), fietsroute Drontermeerroute. 

 Km 21,7 (Abberttocht), wandelroute Flevopad. 

 Km 21,8 (Stobbenweg), autoroute Zeebodemroute. 

 Km 31, 5 (Colijnweg), fietsroute Archeologieroute. 

 Km 45,0 (Swifterringweg), autoroute Zeebodemroute. 

 Km 45,7 (Bijlweg), recreatie- en fietsroute LF15 Flevoroute en LF 20 Boerenlandroute.  

 Km 46,5 (Noordertocht), fietsroute Archeologieroute. 

 Km 46,5 (Noordertocht), wandelroute LAW 1-2 Pionierspad. 

 

Toekomstige ontwikkelingen: 

 De gemeente Hattem heeft plannen om de jachthaven van het Apeldoorns kanaal uit te 

breiden.  

 Gemeente Hattem en Oldebroek zijn voornemens bij het knooppunt Hattemerbroek (A28 

en A50) een nieuw bedrijventerrein te realiseren. 

 Rond het knooppunt Hattemerbroek (A28 en A50) is in het Streekplan Gelderland een 

zoekgebied windenergie aangeduid. De gemeenten Hattem en Oldebroek hebben een 

bestemmingsplan ter visie gelegd voor het plaatsen van windturbines. De afstand tot het 

tracé van route 1b is 100 meter of meer. 

 Bij Kampen zal een bypass van de IJssel met woningbouw worden gerealiseerd in het 

kader van ruimte voor de rivier. De exacte begrenzing van de bypass is nog niet bekend.  

 De A23 en de Hanzelijn zijn op de MKK als toekomstige elementen ingetekend.  

 Bij Dronten is ter hoogte van km 33-37 een uitbreiding van bedrijventerrein voorzien 

(Rendierweg) ten westen van de Business Zone Delta Oost (POP Flevoland). Het tracé 

van de aardgastransportleiding ligt bij km 36,1 op circa 80 meter van dit terrein. 

 Bij Lelystad dient rekening gehouden te worden met locaties waar windturbines mogelijk 

zijn [9].  

 Tussen Elburg en Kampen wordt een fietspad aangelegd in het kader van het project 

IIVR/BOVAR. 

 

Het geplande leidingtracé houdt rekening met deze elementen en 

uitbreidingsmogelijkheden.  

 

Het leidingtracé kruist meerdere infrastructurele objecten (wegen, watergangen en 

vaarwegen, spoor, leidingen, waterkeringen). In bijlage 5 is een volledig overzicht 

opgenomen van deze objecten. In Flevoland zijn de Hoge Vaart en de Lage Vaart 

aangewezen als ontsluitingsroute voor motorboten en is het Drontermeer aangewezen als 

ontsluitingsroute voor zeil- en motorboten (POP figuur 3). Het leidingtracé kruist daarnaast 

tweemaal het tracé van de toekomstige spoorlijn Hanzelijn.  

Landbouw 
De aardgastransportleiding ligt hoofdzakelijk in agrarisch gebied. In Overijssel en 

Gelderland is veruit het grootste deel van dit agrarisch gebied in gebruik als grasland. In 

Flevoland is het precies andersom: het grootste deel is in gebruik als bouwland voor 

gewassen.  

Effecten 
De effecten zijn in Tabel 5.54 ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de hand van 

het aantal doorsnijdingen en het ruimtebeslag in ha en is vertaald in kwalitatieve scores.  

 

INFRASTRUCTUUR 
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Beoordelingscriteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Woongebieden (bestaand en toekomstig)   

Δ woningen (aantal) 0 0

Δ oppervlak (ha) 0 0

Kwalitatieve score 0 0 

Werkgebieden (bestaand en toekomstig)   

Δ bedrijven (aantal) 0 0

Δ oppervlak (ha) 0 0

Kwalitatieve score 0 0 

Landbouwgebied*   

Δ oppervlak (ha) 0 196

Kwalitatieve score 0 - - 

Recreatiegebieden en infrastructuur   

Δ doorsnijding routes** (aantal):  Circa 80

- vaarwegen (exclusief watergangen) 0 Flevoland: 3

Overijssel: 0 

Gelderland: 1 

- spoorwegen 0 3

- wegen 0 38

- fiets-, wandel- en recreatieve autoroutes 0 Flevoland: 8

Overijssel en Gelderland: 0

- gasleiding 0 5

Δ recreatiegebied (aantal) 0 018

Δ oppervlak (ha) 0 0

Kwalitatieve score 0 - 

*  De genoemde ha is berekend op basis van de maximale werkstrookbreedte van 40 meter (aanleg in 

den droge) maal een lengte van 49 km.  

** In bijlage 5 is een lijst met kruisingen opgenomen waarin is aangegeven op welke wijze de 

vaarwegen, spoorwegen en vaarwegen in het tracé worden gekruist.  

Wonen en werken 
In de gebruiksfase is sprake van een bebouwingsvrije zone (waar niet gebouwd mag 

worden) naast de aardgastransportleiding. Bij de tracering van de nieuwe leiding is rekening 

gehouden met de bestaande en autonome bebouwing. Er is geen sprake van doorsnijding 

c.q. ruimtebeslag op bestaande of nieuwe woon en werkbebouwing voor het leidingtracé.  

 

Binnen de toetsingafstand van 80 meter en buiten de werkstrook is op een aantal plaatsen 

langs het tracé incidentele (voornamelijk agrarische) bebouwing aanwezig. Het betreft ter 

hoogte van km 4,3 (IJsselstein), km 4,8 (Gelderse dijk), km 12,2 (“Van Gelders Erve”, De 

Zande), km 17,8 (Naaldeweg), km 31,5 (Colijnweg), km 33,1 (“Mien Akker”, Sprengerlaan), 

km 33,6 (Rendierlaan), km 40 (Biddingweg), km 42,6 (Vuursteenweg), km 45,7 (Bijlweg).  

 

Tijdens de werkzaamheden zal het onontkoombaar zijn dat in de nabijheid van het tracé en 

op de wegen van en naar het tracé hinder ontstaat als gevolg van een tijdelijke sterke 

intensivering van zwaar werkverkeer. Gasunie zal lokale ontsluitingsplannen opstellen om 

een concreet beeld te geven van de wijze waarop, waar en wanneer het verkeer langs dorpjes 

en kleine lokale wegen kan bewegen.  

 

Het effect op woon- en werkgebied is beoordeeld als een neutraal effect. 

                                                                 
18  Er is geen sprake van doorsnijding van een recreatiegebied, wel wordt een recreatiezone doorsneden. 

In deze zone liggen meerdere recreatieve routes. Deze effecten zijn meegenomen bij de beoordeling 
van de doorsnijding van recreatieve routes (fiets-, wandel en recreatieve autoroutes). 

Tabel 5.54 

Effectbeoordeling aspect 

ruimtelijke omgeving 
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Landbouw 
De realisatie van de aardgastransportleiding heeft tijdelijk ruimtebeslag van maximaal 

196 ha landbouwgrond tot gevolg. Na realisatie van de leiding zijn de landbouwgronden (na 

1 groeiseizoen) weer beschikbaar voor de landbouw. In agrarische gebieden wordt 

permanente schade zo veel mogelijk voorkomen door bij de aanleg van de leiding rekening 

te houden met de bodemopbouw. Zo wordt de wijze van terugzetten van grond hierop 

afgestemd en wordt cultuurtechnisch verantwoord gewerkt. 

 

Als gevolg van de tijdelijke bemalingen voor bouwputten bij kruisende infrastructuur en 

van de sleuf voor aanleg in den droge, daalt de grondwaterstand in landbouwgebieden. In 

het gunstigste geval is er geen enkele verdroging omdat de bemaling slechts kort duurt en er 

geen grondwaterstanddaling buiten de werkstrook optreedt. Afhankelijk van duur en 

intensiteit van de bemaling zal er droogteschade optreden. Dit is in dit MER echter niet 

gekwantificeerd. Gasunie zal bij optredende droogteschade de schade inventariseren en de 

gedorven inkomsten voor de individuele agrariër volledig compenseren.  

Recreatiegebieden 
Het tracé heeft geen ruimtebeslag op recreatiegebieden, wel worden recreatieve wandel-, 

fiets- en autoroutes doorsneden. De routes worden gekruist met boringen waardoor er geen 

effect verwacht wordt, dit is neutraal (0) beoordeeld. 

Infrastructuur 

Vaarwegen 

Het tracé kruist meerdere vaarwegen. De vaarwegen worden gekruist met een gesloten front 

techniek (GFT; schildboring) of een horizontaal gestuurde boring (HDD). 

 

In de aanlegfase treedt geen hinder voor scheepvaartverkeer op bij de vaarwegen die 

worden gekruist met een gestuurde boring of met een schildboring (0). De boring gaat 

immers onder de vaarweg door. Dit is het geval bij het Apeldoorns Kanaal (km 3,1, HDD), 

Drontermeer (km 20, HDD), Hoge Vaart (km 27,3, GFT) en Lage Vaart (km 32,5, GFT). 

Spoorwegen 

Het tracé kruist tweemaal het tracé van de toekomstige spoorlijn Hanzelijn (km 4,6 en 23,4) 

waarbij de gesloten front techniek wordt toegepast.  

Uit het overleg met ProRail moet blijken of de aardgastransportleiding kan worden 

aangelegd voorafgaand aan de realisatie van de Hanzelijn door middel van een open 

ontgraving. Daarnaast kruist het tracé de bestaande spoorlijn Zwolle-Amersfoort (km 5) met 

de gesloten front techniek (schildboring).  

De spoorkruisingen worden gerealiseerd conform de eisen van ProRail. Er treedt geen 

hinder op aangezien de aanleg van de leiding eerder plaatsvindt dan de aanleg van de 

Hanzelijn. Voor de spoorlijn Zwolle-Amersfoort geldt dat het treinverkeer geen hinder mag 

ondervinden van de aanleg van de leiding (score 0). 

Wegen 

Het tracé doorkruist veel bestaande wegen, in totaal circa 38. Deze kruisingen zijn benoemd 

in bijlage 5.  

HDD EN GFT 
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Voor het tracé bestaan geen verschillen in de effecten voor het kruisen van wegen. Wel zijn 

de effecten van verschillende technische uitvoeringsmogelijkheden onderscheidend: 

 Boringen (HDD, PBT, GFT) geven nauwelijks hinder tijdens de uitvoering (score 0).  

 Bij een open ontgraving is de weg tijdelijk niet bruikbaar tijdens de werkzaamheden bij 

(score -). Hoe breder de weg, hoe langer de werkzaamheden duren en hoe groter de 

optredende hinder is. Per situatie wordt beoordeeld of een alternatieve ontsluitingsroute 

nodig is. Er worden 5 wegen op deze manier gekruist: Weerdweg (km 5,2), 

toegangsweg/landbouwweg (km 38,6, km 39, km 47,7) en weg IJsselmeerdijk (km 48,5). 

Mitigerende maatregelen 
Er zijn geen maatregelen aan de orde. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen kennisleemten aan de orde. 

 

5.7 MILIEU 

5.7.1 EXTERNE VEILIGHEID 

Beschouwing criterium 
Het beleid met betrekking tot externe veiligheid in relatie tot buisleidingen is momenteel in 

ontwikkeling. De leiding wordt getoetst aan zowel het nieuwe beleid als vigerende beleid. 

 

Conform het nieuwe beleid voor buisleidingen geldt: 

 De 10-6-contour van het plaatsgebonden risico (PR) als grenswaarde voor nieuwe situaties 

(AMvB Buisleidingen). 

 De oriënterende waarde voor het groepsrisico voor transport is F*N2< 10-2 waarbij F staat 

voor de frequentie en N staat voor het aantal slachtoffers. Dit betekent dat de maximale 

kans op 10 slachtoffers per kilometer tracé 10-4 per jaar19 mag zijn en de maximale kans op 

100 slachtoffers 10-6 (AMvB Buisleidingen). 

 

Conform het vigerende beleid geldt: 

 Voor een 24” aardgastransportleiding, bedrijfsdruk 50-80 bar, een toetsingsafstand van 80 

meter. De minimale afstand voor een 24” aardgastransportleiding tot incidentele 

bebouwing & bijzondere objecten categorie II bedraagt 5 meter (Circulaire VROM 1984).  

 De minimale afstand voor een 24” aardgastransportleiding tot woonwijk & flatgebouw en 

bijzondere objecten categorie I bedraagt 25 meter (Circulaire VROM 1984).  

Referentiesituatie  
Figuur 5.35 geeft een overzicht van de bestaande leidingen, de Hanzelijn en de N23 in de 

referentiesituatie en de ligging van het tracéalternatief. Details zijn opgenomen in de 

maatgevende kenmerkenkaart in bijlage 8.  

 

                                                                 
19  De kans van 10-4 per jaar komt erop neer dat eens in de 10.000 jaar iets kan gebeuren. 10-6 staat voor 

eens in de miljoen jaar. Voor de te realiseren leiding geldt dat de PR 10-6 op de leiding ligt. Dit 
betekent dat 1 persoon 365 dagen per jaar zonder bescherming op de leiding staat waarbij deze 
persoon een kans heeft van eens in de miljoen jaar om te komen overlijden als gevolg van de leiding. 
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In het studiegebied van de aardgastransportleiding Hattem-Flevocentrale zijn in de huidige 

situatie aardgastransportleidingen aanwezig. Deze kruisen het voorgenomen tracé op een 

aantal plekken (km 6,6; km 10,2; km 12,2; km 12,7; km 37,1; 48,3; km 48,4). Tussen de 

kilometers 10 en 12 is er sprake van een parallelle ligging met een bestaande leiding.  

 

De referentiesituatie is nagenoeg gelijk aan de huidige situatie. Er zijn drie ruimtelijke 

ontwikkelingen in de omgeving van het voorgenomen tracé. Het betreffen ontwikkelingen 

bij Hattem/Oldebroek, Dronten en bij Lelystad [10]: 

 Bij Hattem/Oldebroek de ontwikkeling van een bedrijventerrein nabij het knooppunt 

Hattemerbroek (ter hoogte van km 7). 

 Bij Dronten betreft het de ontwikkeling van het bedrijventerrein Rendierweg (ter hoogte 

van km 36), een bestemmingsplan voor circa 110 hectare (bestemmingsplan Rendierweg).  

 Bij Lelystad is een bestemmingsplan voor de Flevokust (ter hoogte van km 48-49). Het 

betreft een ontwikkeling van circa 180 hectare bedrijventerrein.  

 

De ontwikkelingen bij Dronten en Lelystad betreffen geen vastgesteld plannen en maken 

daarom geen deel uit van de referentiesituatie. In de effectbeoordeling wordt wel ingegaan 

op eventuele effecten van de leiding op deze plannen.  

EFFECTEN CONFORM NIEUW BELEID BUISLEIDINGEN (AMVB BUISLEIDINGEN)  

Het aspect externe veiligheid is alleen relevant in de gebruiksfase indien een 

aardgastransportleiding gasvoerend is. Voor de gebruiksfase is een kwantitatieve risico-

analyse uitgevoerd.  

Figuur 5.35 

Overzicht bestaande leidingen 
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De risico-analyse is gebaseerd op de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en de 

door de Nederlandse overheid opgestelde Richtlijn kwantitatieve risico-analyses. 

De effecten zijn in Tabel 5.55 ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de hand van 

een risico-analyse [11]. De uitkomsten van de risico-analyse zijn kwantitatieve scores. Deze 

kwantitatieve scores zijn vertaald in een kwalitatieve score, op basis van de vigerende 

regelgeving, in het MER. De risico-analyse is opgenomen in bijlage 14 van het separate 

Bijlagenrapport bij dit MER.  

 
Beoordelingscriteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Plaatsgebonden risico  

Kwalitatieve score 0 0 

Groepsrisico  

Kwalitatieve score 0 0 

Plaatsgebonden risico 
In het rapport Risicoanalyse tracé Hattem-Flevocentrale van de Gasunie Engineering and 

Technology (2007) is het plaatsgebonden risico voor de aardgastransportleiding Hattem-

Flevocentrale berekend. Bij deze berekening is uitgegaan van de volgende aannames: 

 De aardgastransportleiding is een oneindig lange leiding met op die leiding constante 

leidingparameters, waarbij de interactielengte van de leiding bepaald is conform CPR-18E 

(risicoberekeningen dienen te worden uitgevoerd tot op 1% letaliteit). 

 De faalfrequentie is gebaseerd op schade door derden en corrosie. 

 De faalfrequentie als gevolg van schade door derden is gecorrigeerd met een factor 2.5 als 

gevolg van een wettelijke grondroerdersregeling. 

 De faalfrequentie als gevolg van schade door derden is gecorrigeerd voor recent 

ingevoerde maatregelen (factor 1.2) en een dalende trend in leidingbreuken (factor 2.8); 

 In de risicoberekening is rekening gehouden met directe ontsteking (75%) en ontsteking 

na 120 seconden (25%). 

 In de risicoberekening is rekening gehouden met de uit casuïstiek verkregen diameter en 

druk afhankelijke ontstekingskans. 

 

Uit de risicoberekening blijkt dat het plaatsgebonden risico nabij de leiding bij een 

ontwerpfactor van 0.55 lager is dan de door de Nederlandse overheid gestelde 

maximumwaarde van 10¯6 per jaar. Daarmee voldoet het voorziene leidingontwerp aan de 

regelgeving voor het plaatsgebonden risico. De ontwerpfactor van 0.55 voldoet aan de 

richtlijnen gesteld in de circulaire. Deze factor is eveneens voldoende voor kruisingen en 

parallelliggingen langs het spoor. 

Groepsrisico 
In het rapport Risico-analyse [11] is tevens het groepsrisico voor de aardgastransportleiding 

Hattem-Flevocentrale berekend. De fN-curves voor aardgastransportleidingen worden 

bepaald voor segmenten van 1 kilometer lengte. Bij leidingen die langer zijn dan 1 kilometer, 

is het probleem hierbij het segment te vinden dat aanleiding geeft tot de zogenaamde worst 

case fN-curve. Met de methodiek van de groepsrisico-screening kunnen de ‘hot spots’ met 

betrekking tot groepsrisico voor leidingen echter eenvoudig worden opgespoord: indien 

voor een geselecteerde kilometer de oriënterende waarde van het groepsrisico wordt 

overschreden, zal de groepsrisico-screening ergens op die kilometer de gestelde 

grenswaarde 1 overschrijden. Met andere woorden: indien op een aaneengesloten stuk 

leiding van tenminste 1 kilometer de groepsrisico-screening onder de grenswaarde 1 blijft, is 

het zeker dat er geen overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico optreedt. 

Tabel 5.55 

Effectbeoordeling aspect 

externe veiligheid conform 

nieuw beleid buisleidingen 
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Van de uit de screening overgebleven ‘hot spots’ kunnen dan vervolgens fN-curves worden 

gemaakt. Voor de groepsrisicoberekening zijn verder dezelfde aannames gehanteerd als 

voor het plaatsgebonden risico. De nieuwbouwplannen bij Dronten en Lelystad zijn niet 

meegenomen in de risico-analyse, omdat deze niet concreet20 zijn. Het plan in Dronten ligt 

buiten de bebouwingsafstand, maar is vooralsnog binnen de toetsingafstand gepland (ter 

hoogte van km 36). Vooralsnog legt het plan geen beperkingen op aan de leiding. 

Afhankelijk van de uitvoering van het plan kan deze wel beperkingen ondervinden van de 

leidingen. Dit zal niet leiden tot een overschrijding van de oriëntatiewaarde, maar 

waarschijnlijk tot een toename van het groepsrisico. Hetzelfde geldt voor de ruimtelijke 

ontwikkelingen bij Lelystad ter hoogte van km 48-49.  

 

De conclusie van de groepsrisico-screening is dat er langs het gehele traject er geen 

overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is. Op het gehele traject is er 

een risico aanwezig, echter dit risico is zo laag dat het binnen de gestelde grenzen valt. 

 

Het nieuwe tracé voldoet aan de regelgeving ten aanzien van het plaatsgebonden risico en 

het groepsrisico. Binnen de bebouwingsafstand bevinden zich geen objecten. Omdat er 

slechts binnen de toetsingsafstand een aantal (21) kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten 

gelegen zijn, wordt de externe veiligheidssituatie beoordeelt als neutraal.  

Relatie met Hanzelijn en N23 
De aardgastransportleiding wordt deels parallel aangelegd langs de Hanzelijn. 

Risicoberekeningen worden uitgevoerd vanuit de optiek van het gevaarlijke object. Dit 

betekent dat bedreigingen van de spoorlijn voor de aardgastransportleiding worden 

meegenomen in de risico-analyse (QRA). De invloed van de spoorlijn op de 

aardgastransportleiding is gelegen in het scenario van het ontsporen van de trein te plekke, 

die zich vervolgens in de grond boort en de aardgastransportleiding beschadigt. Echter, is de 

kans op een dergelijk scenario erg gering, mede gezien de afstand van de leiding tot het 

spoor. Daarnaast vinden in Nederland zelden ongelukken of ontsporingen plaats op 

plaatsen in het spoorwegnetwerk die recht zijn, ver van het station liggen en zonder wissels 

en al helemaal geen ontsporingen die grondverplaatsingen teweeg brengen waarbij ze een 

leiding “opgraven”en raken. Dit zeer onwaarschijnlijke scenario is niet meegenomen in de 

risico-analyse omdat het effect ervan op de uitkomsten van de berekening is te 

verwaarlozen. 

 

Een beïnvloeding van de spoorlijn op de aardgastransportleiding die niet geheel kan worden 

uitgesloten, is de mogelijke ontstekingsbron in de vorm van de hoogspanningskabels boven 

het spoor. Vanuit conservatief oogpunt is voor het leidingtracé dat parallel ligt aan de 

spoorlijn een ontstekingskans van 100 procent genomen. Ondanks deze conservatieve 

aanname blijft het plaatsgebonden risico binnen de door de overheid gestelde norm.  

Gelijktijdig met de aanleg van de Hanzelijn wordt ook de N23 aangelegd (zoveel mogelijk 

parallel met de Hanzelijn). Ook tussen de weg en de aardgastransportleiding zal een 

minimale afstand gelden. Conform de circulaire wordt gewerkt met een ontwerpfactor van 

0,55. Hierdoor zal de N23 niet beperkend zijn voor de leiding en vice versa.  

                                                                 
20  Ten tijde van het verschijnen van dit MER zijn deze plannen nog niet concreet genoeg om bij de QRA 

te betrekken. Indien bij het RO-spoor (bestemmingsplan) deze plannen concreter zijn ingevuld, 
worden de consequenties hiervan alsnog inzichtelijk gemaakt. 
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Windmolens 
In de nabije omgeving van de aardgastransportleiding bevinden zich een zevental 

windmolens. Voor windmolens zijn een aantal faalscenario’s van toepassing, waarvan het 

voornaamste faalscenario het afvallen van rotorbladen is. Om dit faalscenario te voorkomen, 

gelden er impactzones welke aangehouden dienen te worden tussen de 

aardgastransportleiding en de windmolens. Een overzicht van de windmolens langs het 

tracé en de impactafstanden is weergegeven in Tabel 5.56 [11]. 

 
Km   X (m) Y (m) Impactzone (m) Afstand tot leiding (m) 

7,1 Windmolen 1 198192 500558 120 170 

6,9 Windmolen 2 198583 500542 120 220 

6,4 Windmolen 3 198937 500785 120 620 

43,8 Windmolen 4 168578 507228 75 90 

46,9 Windmolen 5 165982 508053 75 270 

46,5 Windmolen 6 166214 508287 75 63 

46,0 Windmolen 7 166444 508524 75 390 

 

Uit Tabel 5.56 blijkt dat windmolen nummer 6 binnen de impactzone is gelegen en een 

gevaar zou kunnen opleveren voor de aardgastransportleiding. Echter, bij windmolen 

nummer 6 wordt de leiding gelegd met een horizontaal gestuurde boring (HDD) en ligt de 

aardgastransportleiding op tien meter onder het maaiveld. Hierdoor is geen impact van de 

windmolen op de aardgastransportleiding te verwachten.  

 

Naast de in Tabel 5.26 weergegeven windmolen is gemeente Kampen voornemens 4 locaties 

voor windturbines te ontwikkelen. Voor de aanleg van de aardgastransportleiding tussen 

Hattem en de Flevocentrale is de locatie IV van belang. De locatie is gelegen aan de zuidzijde 

van de N50. Het gebied wordt globaal begrensd door de N50, de Hardenbergweg en de 

Sloetweg (km 9-11). Het voornemen bestaat uit het plaatsen van 5 windturbines met een 

ashoogte van 90-105 meter en een rotordiameter van 90 meter. Het vermogen van deze 

windturbines bedraagt 3,5 MW. De windturbines zijn gelegen op circa 150 meter van de 

aardgastransportleiding. De turbines liggen buiten de impactzone. 

Cumulatie met overige aardgastransportleidingen 
Cumulatie van effecten van bundeling van leidingen is niet aan de orde. De nieuwe 

aardgastransportleiding ligt voor het grootste deel van de lengte niet gebundeld naast 

bestaande leidingen. Op die delen waar de nieuwe aardgastransportleiding wel gebundeld 

ligt, is de bevolkingsdichtheid in het gebied zo laag dat dit geen effect heeft op het 

groepsrisico. 

Gebruiksbeperkingen  
Bij de aanleg van de aardgastransportleiding op het land gelden vanuit veiligheid geen 

gebruiksbeperkingen, behalve rekening te houden met de ligging van de naastgelegen 

leidingen bij de graafwerkzaamheden. Doordat de aardgastransportleiding een 

gronddekking heeft van circa 1,25 m-mv, zal de landbouw niet snel last ondervinden van de 

aardgastransportleiding en zal in die zin niet leiden tot een gebruiksbeperking.  

Het enige harde criterium is dat er binnen de bebouwingsafstand geen objecten gerealiseerd 

mogen worden. 

Toekomstige bouwplannen en de aardgastransportleiding 
In de referentiesituatie is alleen rekening gehouden met vastgestelde plannen. Daarnaast zijn 

er een tweetal ruimtelijke plannen die niet concreet zijn.  

Tabel 5.56 

Impactzones windmolen en de 

afstanden tot de leiding 
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Van deze plannen is kwalitatief aangegeven wat de invloed op het groepsrisico is. Deze 

plannen liggen vooralsnog buiten de bebouwingsafstand van de leiding. De plangrenzen 

van deze ontwikkelingen liggen wel binnen de toetsingsafstand van de nieuwe leiding. Dit 

leidt bij realisatie van deze plannen wel tot een toename van het groepsrisico.  

Voor ruimtelijke ontwikkelingen die nog niet bekend zijn, kan de leiding beperkend zijn, 

waarvoor geldt dat de bebouwingsafstand aangehouden worden, voor intensieve 

bebouwing is dit vooralsnog 25 meter (categorie 3 en 4), voor incidentele bebouwing 5 

meter. 

EFFECTEN CONFORM VIGEREND BELEID BUISLEIDINGEN (CIRCULAIRE VROM 1984) 

Naast de toetsing aan het toekomstige beleid is de nieuwe aardgastransportleiding getoetst 

aan het vigerende beleid conform de Circulaire Zonering hogedruk 

aardgastransportleidingen. 

 
Beoordelingscriteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Zoneringsafstanden   

Δ locaties binnen bebouwingsafstand (aantal) 0 0

Δ locaties binnen toetsingsafstand (aantal) 0 21

Kwalitatieve score 0 0 

Zoneringsafstanden  
De leiding is gelegen in landelijk gebied. Dit betekent dat zich langs het gehele tracé slechts 

incidentele (agrarische) bebouwing bevindt. Daarom wordt een bebouwingsafstand van 

5 meter gehanteerd. De daar bijhorende toetsingsafstand is 80 meter.  

Bebouwingsafstand 

Voor de nieuwe aardgastransportleiding geldt dat er geen kwetsbare of beperkt kwetsbare21 

objecten binnen de bebouwingsafstand van 5 meter liggen. 

Toetsingsafstand 

Binnen de toetsingsafstand van 80 meter zijn 21 kwetsbare of beperkt kwetsbare locaties 

aanwezig. Dit betreft voornamelijk incidentele bebouwing (agrarisch). De reden voor de 

aanwezigheid van deze 21 kwetsbare of beperkt kwetsbare locaties binnen de 

toetsingsafstand ligt in het feit dat Gasunie zoveel mogelijk heeft vastgehouden aan het 

bundelingsprincipe en het passeren van lintbebouwing.  

 

Op de MKK kaarten in bijlage 8 wordt de ligging van de bebouwingsafstand en 

toetsingsafstand weergegeven. 

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Bij de aanleg conform het voorkeursalternatief is als mitigerende maatregel opgenomen een 

HDD-boring ter hoogte van windmolen 6. 

Leemten in kennis en informatie 
De effecten zijn bepaald door het uitvoeren van een risico-analyse van het alternatief op de 

gebieden waarop het beoordelingscriterium betrekking heeft. Hierbij zijn geen 

kennisleemten aan de orde. 

 

                                                                 
21  De termen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn afkomstig uit het Besluit Externe Veiligheid 

Inrichtingen (BEVI). In de Circulaire ‘Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen’ wordt dit 
aangeduid met bijzondere objecten. 

Tabel 5.57 

Effectbeoordeling aspect 

externe veiligheid conform 

vigerend beleid 
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5.7.2 GELUID EN TRILLINGEN 

Referentiesituatie  
Het gebied waar de aardgastransportleiding komt te liggen, is voor meer dan 90% rustig 

boerenland waar de lokale wegen klein en smal zijn en het dagelijks verkeer beperkt.  

De geluidsbelasting van de omgeving wordt bepaald door de werkzaamheden van boeren 

en passerende auto’s. De spoorlijn Hanzelijn en de N23 zullen een toename van de 

geluidsbelasting in de omgeving veroorzaken. 

Effecten 
Het aspect geluid en trillingen is alleen relevant in de aanlegfase22. De effecten zijn in Tabel 

5.58 ten opzichte van de referentiesituatie kwalitatief bepaald. De toekenning van de 

kwalitatieve scores is gebaseerd op expert judgement. 

 
Beoordelingscriteria Referentiesituatie Voorkeursalternatief 

Geluidshinder aanlegfase 0 - 

Trillingen aanlegfase 0 - 

Geluidshinder aanlegfase 
Tijdens de aanleg van de aardgastransportleiding zal tijdelijk sprake zijn van geluidshinder 

als gevolg van de werkzaamheden ter hoogte van het tracé. Dit wordt veroorzaakt door de 

afwikkeling van werkverkeer, het plaatselijk omleiden van het reguliere verkeer, lossen en 

laden van materieel, de aanwezige machines en apparatuur langs het tracé (zoals 

vrachtwagens, kranen, bemalingspompen, het heien van damwanden) et cetera.  

 

Geluidshinder voor de omgeving kan niet worden voorkomen, maar het streven is om deze 

hinder zoveel mogelijk te beperken. Bepalende factoren bij het ontstaan en tegengaan van 

geluidshinder zijn onder andere de omvang van het werkverkeer, de gebruikte apparatuur 

en de afstand tot geluidsgevoelige objecten. De werkzaamheden vinden vooral overdag 

plaats. Ten behoeve van eventuele bemalingen is het mogelijk dat ’s nachts 

bemalingspompen (diesel danwel elektrisch) werkzaam zijn. Dieselpompen produceren 

meer geluid dan elektrische pompen. Op specifieke plaatsen waar de overlast voor mens en 

milieu groot is worden elektrische pompen toegepast. Voor het overgrote deel van de 

leiding is dit niet nodig. Gemiddeld staan er twee pompen per 100 meter. Om hinder voor 

de omgeving te voorkomen worden de pompen bij voorkeur zo ver mogelijk bij bebouwing 

geplaatst of achter een aarden wal. 

 

Gasunie zal tijdens de aanleg van de nieuwe aardgastransportleiding rekening houden met 

hetgeen is vastgelegd in de Circulaire Bouwlawaai en/of hetgeen is vastgelegd in de 

gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

 

Bij toepassing van een horizontaal gestuurde boring (HDD) is de geluidshinder 

geconcentreerd ter plaatse van het in- en uittredepunt en is de hinder lang het te boren 

traject minder beperkt. Er wordt op 6 plaatsen in het tracé een HDD boring gedaan. Het 

betreft de kruising met Apeldoornskanaal (km 3,1), Geldersedijk (km 4,8), rijksweg A28 (km 

6,3-7,0), Drontermeer (km 20-21,1), N307 (km 23,9-27,4) en EHS gebied/windmolen (km 

46,5-47).  

 

                                                                 
22  Verstoring van fauna als gevolg van geluidhinder is beoordeeld in paragraaf 5.3.2. 

Tabel 5.58 

Effectbeoordeling aspect 

geomorfologie 
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De geluidshinder tijdens de aanlegfase is vanwege de activiteiten op en langs het tracé 

beoordeeld als licht negatief (-).  

Trillingen aanlegfase 
De aanleg van de aardgastransportleiding zal tijdelijk hinder voor omwonenden tot gevolg 

hebben als gevolg van trillingen. Trillingen kunnen met name optreden als gevolg van de 

aanvoer van materieel en bij toepassing van een damwandconstructie. Nabij woningen 

wordt trillingsarm geheid. 

 

Damwanden worden toegepast bij het kruisen van objecten met een HDD boring (6 

kruisingen), gesloten front techniek (11 kruisingen), pneumatische boortechniek (18 

kruisingen), natte en droge zinkers (16 kruisingen). In bijlage 5 zijn de locaties van de 

kruisingen weergegeven. 

 

Gezien de duur van de aanleg (circa 10 tot 12 weken per leidingsectie vanaf afzetten 

werkstrook tot en met het dichten van de sleuf) en de ligging van het merendeel van het 

tracé in agrarisch gebied, zijn de effecten als gevolg van trillingen beoordeeld als licht 

negatief (-).  

AANLEG IN DEN NATTE 

Bij aanleg in den natte is het mogelijk dat als gevolg van de draagkracht van de grond een 

damwandconstructie noodzakelijk is, de plaatsing hiervan doormiddel van heien kan tijdelijke 

extra trillingen veroorzaken (-).  

Mitigerende maatregelen voorkeursalternatief 
Bij de aanleg conform het voorkeursalternatief zijn de volgende mitigerende maatregelen 

opgenomen: 

 Het streven is om hinder als gevolg van geluid en trillingen zoveel mogelijk te beperken. 

De werkzaamheden vinden vooral overdag plaats.  

 Ten behoeve van eventuele bemalingen is het mogelijk dat ’s nachts bemalingspompen 

(diesel danwel elektrisch) werkzaam zijn. Indien deze dicht bij woonbebouwing 

noodzakelijk zijn dan kan ter beperking van de geluidshinder worden gekozen voor 

elektrische pompen. Ook het gunstig plaatsen van geluidsbronnen kan een maatregel 

zijn. 

 Ter plaatse van woonbebouwing wordt trillingsarm geheid. 

 

Deels zullen afwegingen omtrent aanvaardbare hinder in de besluitvorming rondom bouw- 

en aanlegvergunningen aan de orde komen. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen kennisleemten aan de orde. 
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HOOFDSTUK6 Beleidskader, te nemen 
besluiten en procedures 

6.1 INLEIDING 

In paragraaf 6.2 komen de besluiten aan bod die moeten worden genomen als er wordt 

besloten om een aardgastransportleiding te realiseren. In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op 

de te doorlopen procedures in het kader van de m.e.r. en de planologische werkcommissie 

(PWC). In paragraaf 6.4 wordt een toelichting gegeven op de relevante beleidsplannen en 

regelgeving die direct of indirect van invloed zijn op de voorgenomen activiteit. Hierbij is 

gelet op de locaties waar (potentiële) knelpunten zijn in het voorgenomen leidingtracé.  

In paragraaf 6.5 en 6.6 wordt tot slot ingegaan op de wijze waarop Gasunie respectievelijk 

omgaat met milieu en veiligheid.  

 

6.2 BESLUITEN 

Voor de aanleg van een aardgastransportleiding zijn meerdere besluiten nodig. Dit betreffen 

onder meer besluiten in het kader van: 

 Ruimtelijke goedkeuring door waar nodig (partiële) bestemmingsplanwijziging. 

 Aanlegvergunningen voor grondwerken en realisatie van de aardgastransportleiding 

onder de grond. 

 Grondwateronttrekkingsvergunningen voor het onttrekken van bronneringswater. 

 Lozingsvergunning (Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en Wet op de 

waterhuishouding (Wwh)) voor de lozing van het onttrokken grondwater. 

 Vergunning Wet milieubeheer voor de uitbreiding van afsluiterlocatie(s). 

 Wegen- en wegenverkeerswetvergunningen voor het (tijdelijk) beïnvloeden van de 

verkeersbewegingen op de openbare weg. 

 Kapvergunningen voor het kappen van bomen. 

 Keurontheffingen voor realisatie van dammen, duikers en boringen in waterkeringen. 

 Vergunning Natuurbeschermingswet. 

 Ontheffing Flora- en faunawet. 

 Ontheffingen op basis van Provinciale Milieuverordening.  

 Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). 

 Vergunning Wet bodembescherming (Wbb) indien er wordt gewerkt in ernstig 

verontreinigde (water)bodem. 

 Tracégoedkeuring van de Planologische werkcommissie (PWC). 

 Goedkeuring gemeente op basis van gasleveringscontract. 

 Ontheffing Keur. 
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6.3 PROCEDURES 

De realisatie van een aardgastransportleiding is m.e.r.-plichtig indien deze een diameter van 

meer dan 80 cm en een lengte van meer dan 40 kilometer heeft. De nieuwe aansluitleiding 

Hattem-Flevocentrale heeft een diameter 60 cm en zal als ongeveer 50 km lang worden.  

Op grond van wet- en regelgeving is deze leiding niet m.e.r.-plichtig, maar m.e.r.-

beoordelingsplichtig. Gasunie heeft besloten om vanuit natuuroverwegingen de project-

m.e.r.-procedure te doorlopen. 

M.e.r.-procedure 
Het uitbrengen van de startnotitie op 18 januari 2006 was de eerste stap in de m.e.r.-

procedure. Het eindresultaat van de m.e.r. procedure is voorliggend milieueffectrapport 

(MER). In Figuur 6.36 is de procedure voor de m.e.r. weergegeven.  

 

 
 

Figuur 6.36 

M.e.r.-procedure 
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PWC-procedure 
Gasunie legt haar leidingen aan op basis van onder andere een buisleidingenconcessie, 

verstrekt door het Rijk. In voorwaarde 5 van deze concessie is gesteld dat Gasunie gehouden 

is te overleggen met de planologische werkcommissie (PWC) over het te volgen tracé en de 

te volgen werkwijze. De PWC is ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken en 

hierin hebben vertegenwoordigers van de meest betrokken Ministeries zitting, alsmede 

enkele adviserende leden van het LTO en de Stichting Natuur en Milieu. De PWC laat zich 

adviseren door de Provinciale Planologische Diensten (PPD’s). De PWC-consultatie 

resulteert in een verklaring waarbij akkoord wordt gegaan met het uiteindelijke tracé (hierin 

zijn tussentijdse aanpassingen verwerkt).  

 

Voor dit project is met Ministerie van Economische Zaken en VROM (dossierhouder 

buisleidingen) afgesproken dat de PWC verklaard akkoord te gaan met het tracé, indien de 

Commissie m.e.r. de voor het tracé (en bijbehorende werken) opgestelde MER positief 

getoetst heeft. Het tracé staat daarmee definitief vast om vervolgens opgenomen te worden 

in de ruimtelijke plannen. Eén en ander is zo afgesproken omdat in de m.e.r.-procedure 

reeds alle relevante bevoegde gezagen betrokken zijn geweest, waardoor een afzonderlijke 

PWC-procedure (waar dezelfde bevoegde gezagen betrokken zouden zijn geweest bij de 

tracékeuze) overbodig is geworden. 

 

6.4 BELEIDSKADER 

In Tabel 6.59 is het voor dit project relevante beleidskader weergegeven. Vervolgens is 

ingegaan op: 

 Europees beleid. 

 Rijksbeleid. 

 Provinciaal beleid 

 Gemeentelijk beleid. 

 Beleid waterschap. 

 
Beleid 

Europees beleid Europese Gasrichtlijn 2003/55/EG (2003) 

EU-Kaderrichtlijn Water (2000) 

Vogelrichtlijn (1979) 

Habitatrichtlijn (1992) 

Verdrag van Malta (1998) 

Rijksbeleid Nota Ruimte (2006) 

Gaswet (2004) 

Concessie Gasunie (1963)  

Erkenning openbaar belang Gasunie (1964) 

Circulaire Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen (1984) 

Nationaal milieubeleidsplan 4 (2001) 

Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (2004) 

Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen (1998) 

Circulaire bouwlawaai (1991) 

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (2004) 

Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (2001) 

Vierde Nota Waterhuishouding (1997) 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1969) 

Wet op de waterhuishouding (1989) 

Grondwaterwet (1984) 

Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken (1997) 

Tabel 6.59 

Beleidskader 
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Beleid 

 Wet bodembescherming (1986) 

Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw (2000) 

Flora- en faunawet (2002) 

Natuurbeschermingswet (1998) 

Nota Belvedère (1999) 

Monumentenwet (1988) 

Provinciaal beleid Streekplan Gelderland 2005 (2005) 

Gelders Waterhuishoudingsplan (2004) 

Streekplan Overijssel 2000+ (2000) 

Provinciaal Omgevingsplan Flevoland (2006)  

Gemeentelijk beleid Externe veiligheidsbeleid gemeente Kampen (2007) 

Beleidsnota Windenergie Kampen (2002) 

Vigerende bestemmingsplannen langs tracé1 

Waterschap Keur2 

1  De aardgastransportleiding passeert de gemeenten Hattem, Oldebroek, Kampen, Dronten en Lelystad 

2  De aardgastransportleiding passeert het beheersgebied van de waterschappen Groot Salland, Veluwe 

en Zuiderzeeland.  

 

6.4.1 EUROPEES BELEID 

Europese Gasrichtlijn 2003/55/EC (2003) 
Op 16 juli 2003 is de tweede Europese gasrichtlijn 2003/55/EC [12] gepubliceerd. Deze 

richtlijn is sinds juli 2004 op het niveau van de lidstaten van toepassing. De (eerste) Europese 

gasrichtlijn 98/30/EC uit 1998 is met ingang van 1 juli 2004 ingetrokken. 

In de richtlijn 2003/55/EC zijn gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de transmissie, 

distributie, levering en opslag van aardgas. De richtlijn stelt de regels vast met betrekking tot 

de organisatie en de werking van de aardgassector, de toegang tot de markt, de criteria en 

procedures voor de verlening van vergunningen voor transmissie, distributie, levering en 

opslag van aardgas en het beheer van systemen.  

 

Nederland heeft de eisen van de EU-gasrichtlijn verwerkt in Gaswet, die in 2000 van kracht 

is geworden.  

EU-Kaderrichtlijn Water (2000) 
Het Europese Parlement heeft in 2000 de EU-Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Doel van deze 

richtlijn is het beschermen van water-ecosystemen/wetlands, waterafhankelijke land-

ecosystemen en waterbronnen en bijdragen aan afzwakking van de gevolgen van 

overstromingen en perioden van droogte. De lidstaten moeten in 2003 alle nodige wettelijke 

maatregelen genomen hebben om aan de richtlijn te kunnen voldoen. Het streven voor 2015 

is, dat in alle wateren in de Europese Unie zowel de chemische als de ecologische toestand 

goed is.  

 

Voor het tracé van de geplande aardgastransportleiding betekent het dat de activiteiten de 

oppervlaktewaterkwaliteit niet extra mogen belasten. De plannen mogen geen verdrogende 

invloed hebben op de omgeving en ook niet voor een verhoogde kans op overstromingen 

zorgen. 

Het tracé 
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Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992) 
De EG-Vogelrichtlijn [13] en de Habitatrichtlijn [14] richten zich op de bescherming van 

soorten planten en dieren en hun leefgebieden.  

Het hoofddoel van de Vogelrichtlijn is het instandhouden van alle natuurlijk in het wild 

levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de Lidstaten. De richtlijn 

onderscheidt daarbij te beschermen gebieden en te beschermen soorten.  

De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische 

diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op 

het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn van toepassing is.  

De Habitatrichtlijn kent evenals de Vogelrichtlijn twee beschermingsdoelen: de bescherming 

van gebieden waarin belangrijke habitats en soorten voorkomen en de bescherming van 

zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten. Elke Lidstaat wijst gebieden als speciale 

beschermingszones aan. In Habitat- en Vogelrichtlijngebieden mogen geen schadelijke 

activiteiten plaatsvinden, tenzij er geen alternatieven voorhanden zijn en de activiteiten van 

groot openbaar belang zijn en er compenserende maatregelen getroffen worden. Alle 

lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht de Vogel- en Habitatrichtlijn uit te voeren. De 

lidstaten moeten de bepalingen uit de richtlijn opnemen in de nationale regelgeving. Een 

belangrijk element hierin is het zogeheten afwegingskader van artikel 6 van de 

Habitatrichtlijn. Dit afwegingskader is opgenomen in de gewijzigde 

Natuurbeschermingswet 1998. De vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn vereiste bescherming 

van soorten is overgenomen in de Flora- en faunawet.  

Toetsing aan artikel 6 Habitatrichtlijn 
Nieuwe plannen of projecten in of in de nabijheid van speciale beschermingszones moeten 

worden getoetst volgens het in artikel 6 lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn opgenomen 

afwegingskader. Dit afwegingskader stelt dat elk plan of project dat significante gevolgen 

kan hebben voor zo’n gebied een ‘passende beoordeling’ wordt gemaakt van de gevolgen 

voor het gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen 

van dat gebied. Het Bevoegd Gezag mag alleen toestemming voor het plan of project geven 

als zij ervan is verzekerd dat het plan de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied 

niet aantast. De in artikel 6 voorgeschreven onderzoeksprocedure heeft drie stappen: 

1. Onderzoek naar het mogelijk optreden van significante gevolgen voor het richtlijngebied. 

Wanneer significante gevolgen uitgesloten kunnen worden, en dit kan dermate goed 

onderbouwd worden dat het ook bij eventuele beroepsprocedures overeind blijft, 

vervallen de volgende stappen. Deze stap wordt, conform het Stappenplan van het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ‘voortoets’ genoemd. 

2. Wanneer significante gevolgen niet uitgesloten kunnen worden, dient op relevante 

onderdelen een passende beoordeling (lees: een meer diepgaand ecologisch 

effectenonderzoek) uitgevoerd te worden. 

3. Wanneer de natuurlijke kenmerken aangetast worden dienen dwingende redenen van 

groot openbaar belang én gebrek aan alternatieven aangetoond te worden. 

 

De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden die in of nabij het studiegebied liggen, zijn 

aangegeven op de MKK in bijlage 8. Binnen of nabij het tracé komen de volgende 

natuurgebieden voor die een beschermde status hebben als Vogel- en/of 

Habitatrichtlijngebied: 

 Vogel- en Habitatrichtlijngebied IJsseluiterwaarden.  

 Vogel- en Habitatrichtlijngebied Veluwerandmeren. 

 Vogelrichtlijngebied Veluwe. 
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Verdrag van Malta (1998) 
In 1992 hebben de Europese ministers van cultuur het Verdrag van Malta (Valletta) [15] 

ondertekend. Het verdrag heeft tot doel het archeologisch erfgoed te beschermen als bron 

van het Europees gemeenschappelijk geheugen en als middel voor geschiedkundige en 

wetenschappelijke studie. Grondgedachte is dat er wordt gestreefd naar het behoud van 

archeologische waarden in situ, dit wil zeggen in het bodemarchief. Als behoud niet 

mogelijk is, moet er voor worden zorg gedragen dat de informatie die in de bodem zit niet 

verloren gaat. Dit houdt een onderzoeksverplichting in, die kan leiden tot een volledige, 

wetenschappelijke opgraving van de aanwezige resten. Om behoud in situ als prioriteit te 

stellen, wordt gestreefd naar het volwaardig meewegen van het archeologisch belang in 

planologische besluitvormingsprocessen door dit aspect al vanaf het begin bij de 

planvorming te betrekken. Het verdrag van Malta is geïmplementeerd in de 

monumentenwet. 

 

6.4.2 RIJKSBELEID 

Nota Ruimte (2006) 
De Nota Ruimte vervangt de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en het Structuurschema 

Groene Ruimte (SGR). Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen 

voor de verschillende ruimtevragende functies. De Nota Ruimte bevat generieke regels ter 

waarborging van de algemene basiskwaliteit, de ondergrens voor alle ruimtelijke plannen. 

Op het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het 

bundelingsbeleid, het locatiebeleid, milieuwetgeving en veiligheid. Uitgangspunt is dat de 

initiatiefnemer zorgt voor opheffing van veroorzaakte knelpunten. 

Buisleidingen 
In de Nota Ruimte is ten aanzien van ondergronds transport aangegeven dat het voor de 

toekomst van met name de Nederlandse industrie belangrijk is om netwerken van 

hoofdtransportleidingen voor het transport van grondstoffen (zoals aardgas, aardolie, water 

en chemicaliën), halffabrikaten en rest- en afvalstoffen te creëren tussen de zeehavens en de 

industriële centra. Voor de energievoorziening in Nederland en de omringende landen is het 

netwerk van hogedruk aardgastransportleidingen belangrijk.  

Doel van het beleid ten aanzien van hoofdtransportleidingen is om problemen en 

knelpunten bij de ondergrondse ordening te voorkomen, waar mogelijk bundeling met 

andere lijninfrastructuur te bevorderen en de veiligheid rondom deze leidingen te 

waarborgen. 

 

Het rijk ondersteunt het beleid van de Europese Unie ten aanzien van een Trans-Europees 

Netwerk Energie (TEN–E). De rol van de overheid ligt daarnaast bij de ruimtelijke 

reservering van tracés voor hoofdtransportleidingen. Er zijn op dit moment in de Nota 

Ruimte geen nieuwe tracés voorzien. Wel hebben bestaande tracés vanwege hun directe of 

indirecte ruimtebeslag ruimtelijke consequenties. Vanwege dit ruimtebeslag is het landelijk 

net van hoofdverbindingen uit het SBUI aangevuld met inmiddels gerealiseerde tracés en 

opgenomen in de Nota Ruimte. Het landelijk net van hoofdtransportleidingen voorziet in 

hoofdverbindingen tussen de belangrijkste industrie- en (zee)havengebieden in Nederland 

en de buurlanden, en tussen Nederland en de Noordzee. Waar in het SBUI onderscheid 

werd gemaakt in buisleidingenstraat, –strook en –zone, zijn deze vervangen door indicatieve 

aardgastransportleidingentracés die de globale ligging van bestaande tracés aangeven.  

 

 

NETWERK AARDGAS-

TRANSPORTLEIDING IS 

BELANGRIJK 

 

BUNDELING VAN LEIDINGEN 
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Op een eventuele ruimtelijke reservering voor tracés met hoofdtransportleidingen is het 

beleid van toepassing, zoals weergegeven in de Nota Risico-Normering Vervoer Gevaarlijke 

Stoffen (RNVGS, 1996). Daarin staan normen voor onder andere buisleidingen. Deze normen 

uit deze nota vormen de basis voor besluiten over ruimtelijke gevolgen van buisleidingen. 

Ten slotte zal het rijk, in nader overleg met betrokken partijen, onderscheid maken in tracés 

waar er (indien gewenst) nieuwe aardgastransportleidingen bij gelegd kunnen en mogen 

worden en tracés waar dat niet het geval is (conserverende aardgastransportleidingentracés). 

 

Provincies en gemeenten nemen de feitelijke ligging van de tracés van het landelijk net van 

hoofdtransportleidingen onverkort op in de streek- en bestemmingsplannen. Daarbij moet 

rekening worden gehouden met een breedte van 70 meter van de tracés met aan beide zijden 

een veiligheidsgebied van 55 meter In het veiligheidsgebied gelden beperkingen ten aanzien 

van grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals woonwijken en flatgebouwen. Waar de ruimte 

beperkt is, kan de breedte van het tracé, in overleg met het rijk, over korte lengte worden 

beperkt door risicoreducerende maatregelen te treffen. Het rijk zal op grond van de Nota 

RNVGS alsmede het beleid zoals dat voortvloeit uit de beleidsvernieuwing van het Vierde 

Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4), opnieuw de veiligheidsafstanden uitwerken die 

gelden vanaf de leidingen tot aan andere activiteiten en bestemmingen die zich niet laten 

verenigen met het karakter van de vervoerde (gevaarlijke) stoffen. Tenslotte zal het rijk een 

beheersstrategie voor hoofdtransportleidingen uitwerken. 

Natuur 
De hoofddoelstelling voor natuur luidt dat er sprake moet zijn van het duurzaam 

instandhouden en ontwikkelen van het fysieke (abiotische) milieu als natuurlijke hulpbron 

en dat recht wordt gedaan aan de intrinsieke waarden van planten, dieren en ecosystemen. 

Het ruimtelijke beleid voor de EHS is in het SGR opgenomen. De EHS is door provincies 

overgenomen in een streekplan of Provinciaal omgevingsplan (POP). Hierin wordt de 

bescherming van de EHS geregeld. 

Landschap 
In de Nota Ruimte worden gebieden aangewezen als ‘nationale landschappen’. Nationale 

landschappen zijn gebieden met internationale zeldzame of unieke en nationaal 

kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en 

recreatieve kwaliteiten.  

 

Voor het tracé geldt dat er geen nationale landschappen gekruist worden.  

Gaswet (2004) 
De tweede Europese gasrichtlijn 2003/55/EG van de Europese Unie is geïmplementeerd in 

de Gaswet [16 en 17]. In de Gaswet zijn regels voor het transport en de levering van gas 

opgenomen. Kernthema’s binnen de Gaswet zijn het geleidelijk vrijmaken van de markt en 

de regulering van de toegang tot het gasnetwerk. De Nederlandse gasmarkt is sinds 1 juli 

2004 geliberaliseerd. Relevant artikel uit de Gaswet ten aanzien van aardgasleidingaanleg is 

Artikel 10, lid 1: “Een gastransportbedrijf, een gasopslagbedrijf of een LNG-bedrijf heeft tot 

taak zijn gastransportnet, onderscheidenlijk zijn gasopslaginstallatie of zijn LNG-installatie 

op economische voorwaarden in werking te hebben, te onderhouden en te ontwikkelen op 

een wijze die de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van dat gastransportnet of 

die installatie en van het transport van gas waarborgt en het milieu ontziet”. 

Het tracé 
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Concessie Gasunie (1963) 
Voor de aanleg en instandhouding van een net van aardgastransportleidingen en daarbij 

behorende werken bestemd voor het transport, is bij koninklijk besluit in 1963 concessie 

verleend aan Gasunie [18]. In deze concessie is, ten aanzien van nieuw aan te leggen 

aardgastransportleidingen, het volgende opgenomen:  

 Bij de aanleg van nieuwe aardgastransportleidingen en werken dient omtrent het traject 

en de te volgen werkwijze overleg gepleegd te worden met een planologische 

werkcommissie, in te stellen door de Minister van Economische Zaken.  

 Nieuw aan te leggen aardgastransportleidingen met toebehoren moeten zodanig worden 

uitgevoerd en aangelegd, dat voldaan is aan de voor dergelijke aardgastransportleidingen 

gebruikelijke normen van veiligheid en bedrijfszekerheid. 

 Nieuw aan te leggen aardgastransportleidingen met toebehoren moeten voor de 

ingebruikneming op sterkte en dichtheid worden beproefd en goed zijn bevonden. 

Erkenning van openbaar belang (1964) 
Bij Koninklijk besluit in 1964 is het openbaar belang van de aardgastransportleidingen met 

bijbehorende werken van Gasunie erkend [19]. Deze erkenning geeft de mogelijkheid om bij 

de aanleg van nieuwe aardgastransportleidingen een gedoogplicht op te leggen aan 

grondeigenaren waar geen minnelijke overeenstemming mee kan worden bereikt. 

Circulaire Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen (1984) 
De Circulaire ‘Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen’ van de Minister van 

VROM uit 1984 [20] geeft regels voor zonering van nieuwe tracés van 

aardgastransportleidingen en bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van 

bestaande aardgastransportleidingen. In de Circulaire van VROM (1984) worden afstanden 

vanaf de transportleidingen gegeven, waarop kwetsbare bestemmingen gerealiseerd kunnen 

worden, dit is de toetsingsafstand. Wanneer de toetsingsafstand niet gehaald wordt, gelden er 

minimale bebouwingsafstanden. In de Circulaire van VROM (1984) zijn drie zones aangegeven 

in verband met de aanwezigheid van aardgastransportleidingen: 

 een belemmerende strook vastgelegd in het zakelijk recht, waar geen bebouwing is 

toegestaan; 

 een gebied waar incidentele bebouwing en minder kwetsbare objecten zijn toegestaan; 

 een gebied waar woonbebouwing en andere kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

 

Deze zones zijn met bijbehorende toetsingafstanden en minimaal aan te houden 

bebouwingsafstanden uitgewerkt.  

 

De Circulaire VROM 1984 geeft aan dat, indien de bebouwingsafstand wegens 

knelpuntensituaties ten gevolge van de aard van de omgeving niet kan worden gerealiseerd, 

het is toegestaan om de afstanden eenmalig te halveren indien bij de uitvoering extra 

constructieve maatregelen worden genomen. De afstand dient minstens te voldoen aan de 

afstand voor incidentele bebouwing (5 meter). Extra maatregelen kunnen zijn: 

 een gronddekking groter of gelijk aan 2 meter gecombineerd met extra markering of 

bewaking; of 

 een afdekking met betonplaten boven de aardgastransportleiding; of 

 een damwandconstructie naast de aardgastransportleiding; of 

 het toepassen van materiaal met hogere gespecificeerde minimum kerftaaiheid. 

 

In Tabel 6.60 is de zonering voor een 24“ aardgastransportleiding met een bedrijfsdruk van 

50 tot 80 bar opgenomen. 

CONCRETE RICHTLIJN VOOR 

DE VEILIGHEID 
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Diameter Toetsingsafstand voor aardgastransportleiding bij bedrijfsdruk 50-80 bar 

24” 80 m 

Diameter Incidentele bebouwing & Bijzondere 

objecten categorie II 

Woonwijk & flatgebouw,  

bijzondere objecten categorie I 

24” 5 m 25 m 

Bijzondere objecten categorie I: Bejaardentehuizen en verpleeginrichtingen; Scholen winkelcentra; 

Hotels en kantoorgebouwen (bestemd voor meer dan 50 mensen); objecten met een hoge 

infrastructurele waarde zoals computer- en telefooncentrales, gebouwen met vluchtleidingapparatuur; 

objecten die door secundaire effecten een verhoogd risico met zich meebrengen zoals bovengrondse 

installaties en opslagtanks voor brandbare, explosieve en/of giftige stoffen.  

Bijzondere objecten categorie II: Sporthallen en zwembaden; weidewinkels; hotels en kantoorgebouwen 

die niet in categorie I vallen; industriegebouwen zoals productiehallen en werkplaatsen die niet in 

categorie I vallen. 

 

De Minister van VROM23 verzoekt gemeenten en provincies om de richtlijnen inzake 

afstanden tussen aardgastransportleidingen en woonbebouwing in acht te nemen. Wanneer 

richtlijnen overschreden dreigen te worden door nieuwe ontwikkelingen heeft dit 

consequenties voor het veiligheidsniveau rond de aardgastransportleiding en dient de 

inrichting van het omringende gebied aangepast te worden. Voor verantwoorde afwijkingen 

van de richtlijnen worden in de Circulaire VROM 1984 handvatten/maatregelen 

aangedragen.  

Nationaal milieubeleidsplan 4 (2001) 
In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 [21] is de hoofddoelstelling van het Nederlandse 

milieubeleid vastgelegd: het instandhouden van het draagvermogen van het milieu door de 

realisatie van een duurzame ontwikkeling. Milieubeleid draagt bij aan de kwaliteit van de 

leefomgeving. Het milieubeleid van het Rijk is gebaseerd op onder andere de volgende 

beginselen: 

 Duurzame ontwikkeling (de dimensies milieu, economie en sociale kwaliteit worden in 

hun onderlinge balans beheerd). 

 Preventie (nadelige gevolgen van activiteiten moeten worden voorkomen). 

 Bestrijding aan de bron. 

 De vervuiler betaalt. 

 ALARA (As Low As Reasonably Achievable; de beste bescherming die in redelijkheid 

gevraagd kan worden). 

Externe veiligheid 
Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico’s. Dit beleid richt zich naast 

het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen) en het gebruik 

van luchthavens ook op het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, spoorwegen, 

waterwegen en buisleidingen). De basis van het huidige risicobeleid is dat het gevaar van 

een activiteit acceptabel is wanneer: 

 Op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere kans op overlijden heeft 

dan maatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico). 

 De kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers voldoet aan de daar gestelde norm 

(het groepsrisico). 

Milieubeleid 
Het beleid voor de lokale leefomgeving is uitgewerkt in Provinciale plannen (POP en 

streekplannen).  

                                                                 
23  Brief met kenmerk DGMH/B nummer 0104004 van 26 november 1984. 

Tabel 6.60 

Toetsingsafstand voor 

aardgastransportleidingen en  

minimale afstand tot 

woonbebouwing en bijzondere 

objecten voor 

aardgastransportleidingen 
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Circulaire Risico-normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (2004) 
De Circulaire Risico-normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen [22] van augustus 2004 is de 

basis voor het huidige externe veiligheidsbeleid ten aanzien van vervoer van gevaarlijke 

stoffen. In deze Circulaire is de risico-normering voor het transport van gevaarlijke stoffen 

verwoord. De Circulaire vindt de basis in de Nota Risico Normering Vervoer Gevaarlijke 

Stoffen (RNVGS) [23] en het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) [24].  

In het externe veiligheidsbeleid wordt gewerkt met normen voor het plaatsgebonden risico en 

het groepsrisico. Deze normen geven de kans aan dat bij een ernstig ongeval dodelijke 

slachtoffers vallen.  

 

Het plaatsgebonden risico (PR) wordt weergegeven door risicocontouren, waarbij de 

zogenaamde 10-6-contour als grenswaarde geldt voor nieuwe situaties. Op deze manier is er 

bij vervoer van gevaarlijke stoffen een veiligheidszone langs een transportas gecreëerd 

waarbinnen geen kwetsbare bestemmingen mogen worden geplaatst, waardoor een 

minimaal veiligheidsniveau voor het individu kan worden gegarandeerd.  

Er geldt een resultaatsverplichting om (op termijn) aan de gestelde normen te voldoen. 

Alleen met een goedkeuring van de Minister van Verkeer en Waterstaat kan hiervan worden 

afgeweken. In de handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen wordt aangegeven hoe voor 

aardgastransportleidingen met het plaatsgebonden risico wordt omgegaan. 

 

Het groepsrisico is afhankelijk van de hoeveelheid mensen die zich in de omgeving van de 

gevaarlijke activiteit bevindt en wordt getoetst aan een oriënterende waarde.  

De normstelling met betrekking tot het groepsrisico (GR) heeft de status van een 

inspanningsverplichting. Dit betekent dat bevoegd gezag onderbouwd van deze 

oriënterende waarde kan afwijken. De onderbouwing wordt normaal geleverd door de partij 

die de ruimtelijke ontwikkeling doorgang wil laten vinden. De oriënterende waarde24 voor 

het groepsrisico voor transport is, per km tracé, 10-4 per jaar voor 10 slachtoffers, 10-6 per jaar 

voor 100 slachtoffers, et cetera (dit betekent dat de maximale kans op 10 slachtoffers per 

kilometer tracé 10-4 per jaar mag zijn en de maximale kans op 100 slachtoffers 10-6).  

Over de consequenties van het Groepsrisico wordt in de RNVGS vermeld dat berekeningen 

dienen uit te wijzen welke invloed aanwezige personen in de directe omgeving van de 

aardgastransportleiding hebben op het Groepsrisico en dat er slechts een verwaarloosbare 

invloed op het Groepsrisico wordt uitgeoefend zodra deze buiten de toetsingsafstand ligt 

(zie verder bij Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen). 

Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen (1998) 
De Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen [25] is opgesteld om aan te geven hoe om te 

gaan met ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van spoor, weg, water en 

buisleidingen uitgaande van de richtlijnen uit de Nota RNVGS. In de handreiking wordt 

gesteld dat de standaard bebouwingsafstanden voor het transport van aardgas onder hoge 

druk uit de Circulaire Zonering Hogedruk Aardgasleidingen een gelijke status hebben als de 

grenswaarde voor het Plaatsgebonden risico. De zogenaamde minimale bebouwingsafstand 

voor woonbestemmingen is gelijk aan de grenswaarde voor nieuwe situaties (10-6 per jaar).  

Toetsing voor het groepsrisico vindt plaats als binnen de toetsingsafstanden kwetsbare 

bestemmingen liggen. Deze toetsingsafstand is afhankelijk van de druk en diameter van de 

aan te leggen aardgastransportleiding.  

In dit geval 80 meter voor de geplande 24” leiding tussen Hattem en de Flevocentrale. 

                                                                 
24  Oriënterende waarde: F.N2 < 10-2 km-1.jaar-1, waarbij F de frequentie is met N of meer slachtoffers. 

PLAATSGEBONDEN RISICO 

GROEPSRISICO 

Het tracé 
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Circulaire bouwlawaai (1991) 
De geluidsbelasting in de aanlegfase wordt beoordeeld op basis van de Circulaire 

Bouwlawaai van 1991. Deze circulaire beveelt een toetsingsnorm aan van een equivalent 

niveau van 60 dB(A) in de dagperiode op de gevels van woningen. Bij een totale duur van de 

werkzaamheden korter dan één maand kan een toetsingsnorm van 65 dB(A) worden 

gehanteerd. De aanlegwerkzaamheden worden in eerste instantie beoordeeld op basis van 

het aantal woningen waar mogelijk de basistoetsingsnorm van 60 dB(A) voor 

bouwactiviteiten wordt overschreden.  

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (2004) 
Het huidige externe veiligheidsbeleid ten aanzien van inrichtingen is opgenomen in Besluit 

Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) [24], welke in oktober 2004 in werking is getreden.  

Het BEVI is het eerste besluit dat de Richtlijn voor externe veiligheid wettelijk verankerd. 

Het BEVI is een AMvB welke verbonden is aan de Wet milieubeheer en de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening. De belangrijkste wijziging in dit besluit is dat ten aanzien van het 

groepsrisico een verantwoordingsplicht aanwezig is. Dit houdt in dat voor een toename van 

het groepsrisico ten opzichte van de oriënterende waarde gekeken moet worden naar 

alternatieven, rol van de brandweer en dergelijke. 

Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (2001) 

Op verzoek van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en van de voorzitter van de 

Unie van Waterschappen heeft de Commissie Waterbeheer 21e eeuw een advies (CWB41, 

2000) uitgebracht over de waterstaatkundige toestand van Nederland met aanbevelingen 

voor het waterbeleid. Eén van de aandachtspunten in het advies is dat ruimte voor water 

noodzakelijk is, en dat er geen ruimte meer aan het waterhuishoudkundig systeem moet 

worden onttrokken. Water moet een sturend principe worden in de ruimtelijke ordening. 

Ruimtelijke besluiten moeten beter worden getoetst op de gevolgen voor het watersysteem, 

en in beleidsplannen moeten concrete taakstellingen voor ruimte voor water worden 

opgenomen. Per 1 november 2003 is de watertoets als wettelijk instrument verankerd. Het 

besluit hierover verplicht de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan tot het opnemen van 

‘een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan 

voor de waterhuishouding’. Wettelijk verplichte onderdelen van het besluit vormen de 

waterparagraaf en het vooroverleg. Naast deze elementen omvat de watertoets ook een 

procesbeschrijving met tussenproducten en de definitie van taken en verantwoordelijkheden 

voor de betrokken partijen. Doel van de watertoets is het expliciet aangeven van het belang 

van water in de ruimtelijke ontwikkeling.  

Vierde Nota Waterhuishouding (1997) 
Het nationale waterbeleid is vastgelegd in de vierde Nota Waterhuishouding.  

De hoofddoelstelling van de vierde Nota Waterhuishouding [26] luidt “het hebben en 

houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van 

gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft 

gegarandeerd.” De kern van de Nota is dat de waterbeheerder de inspanningsverplichting 

heeft na te streven dat de waterkwaliteit in het verzorgingsgebied de waarde voor het 

Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR25) niet overschrijdt. Het bereiken van de streefwaarde 

blijft als lange termijn doel richtinggevend. Opvulling tot de MTR is niet toegestaan.  

                                                                 
25  MTR: de waarde die aangeeft bij welk blootstellingsniveau of bij welke concentratie in een bepaald 

compartiment (bijvoorbeeld oppervlaktewater). Het risico voor mens, plant of dier maximaal toelaatbaar 

wordt geacht; voor een ecosysteem is het MTR gelijk aan de concentratie per stof waarbij theoretisch 5 % 

van de aanwezige soorten schade kan ondervinden. 
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Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1969) en Wet op de waterhuishouding 
(1989) 
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ziet toe op de kwaliteit van het 

oppervlaktewater in Nederland, waar de Wet op de waterhuishouding (Wwh) de 

kwantiteiten van de waterstromen beoogt te beschermen. In het kader van beide 

wetgevingen zijn vergunningen nodig. De Wvo-vergunning regelt primair de kwaliteit van 

effluent, de Wwh-vergunning de hoeveelheden te lozen en in te nemen water en de wijze 

waarop deze innames en lozingen plaatsvinden. 

Grondwaterwet (1984) 
Sinds 1984 is middels de Grondwaterwet (Gww) één landelijk kader voor het doelmatig 

gebruik van grondwater van kracht. In de Grondwaterwet zijn algemene regels gesteld aan 

het gebruik van grondwater. Deze wet draagt het grondwaterbeheer op aan het provinciaal 

bestuur. De regels zijn uitgewerkt in een provinciale verordening. Het uitgangspunt van de 

wet en de verordening is dat verantwoord omgegaan moet worden met grondwater. 

 

Voor het project Hattem-Flevocentrale geldt dat met ingang van 1 januari 2007 de provincie 

Overijssel de meeste grondwaterzaken heeft gedelegeerd aan het waterschap Groot Salland. 

Het is daarom verboden om zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur van het 

waterschap en in een aantal gevallen van Gedeputeerde Staten van de provincie grondwater 

aan de bodem te onttrekken of water te infiltreren. Wel kan in een aantal gevallen met een 

melding worden volstaan. De provincie Overijssel blijft alleen verantwoordelijk voor de 

volgende grondwateronttrekkingen: 

 voor het onttrekken ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening; 

 voor koude- warmte opslag; 

 voor industriële toepassingen waarbij meer dan 500.000 m3/jaar wordt onttrokken. 

 

Onderstaande taken zijn door de provincie Overijssel overgedragen aan het waterschap 

Groot Salland.  

 Bronbemalingen.  

 Grondwatersaneringen. 

 Industrie (minder dan 500.000 m3/jaar).  

 Beregening. 

 

De Gww-vergunning is mogelijk één van de m.e.r.-plichtige besluiten voor dit project. De 

provincie Gelderland, de provincie Flevoland en het Waterschap Groot Salland zijn bevoegd 

gezag voor deze vergunning.  

Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken (1997) 
De Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr) is van toepassing op waterstaatswerken. 

Waterstaatswerken zijn de wateren, waterkeringen en wegen die in het beheer van het Rijk 

zijn. Ook vallen de kunstwerken die bij de waterstaatswerken horen er onder. Voor alle 

handelingen in de buurt van een waterstaatwerk, met uitzondering van gewoon onderhoud, 

is een vergunning nodig. 

 

De Wbr-vergunning is één van de m.e.r.-plichtige besluiten voor dit project. De Minister van 

Verkeer en Waterstaat is bevoegd gezag voor de vergunning. 

Het tracé 

Het tracé 
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Wet bodembescherming (1986) 
De Wet bodembescherming (Wbb), officieel de ‘Wet houdende regelen inzake bescherming 

van de bodem’, van 3 juli 1986 is het wettelijke kader voor het bodembeleid [27]. De Wbb en 

de hieraan gekoppelde besluiten zien toe op de bescherming (ongewenste 

verontreinigingen) van de bodem met het zich daarin bevindende grondwater. De Wbb 

bevat algemene bepalingen voor:  

 De bescherming van de bodem. 

 Sanering in geval van verontreiniging van de bodem.  

 

In de Wbb staat onder andere wie het bevoegd gezag is en op welke wijze saneringen dienen 

plaats te vinden. Werkzaamheden in ernstig verontreinigde (water)bodems vallen onder de 

meldingsplicht van de Wbb. De Wbb is bij de aanleg van een aardgastransportleiding van 

toepassing indien er sprake is van: 

 Ontgraving van zowel vervuilde land- als waterbodems, dit wordt namelijk gezien als 

sanering en hiervoor dient een saneringsplan opgesteld te worden. 

 Beïnvloeding van aanwezige grondwaterverontreinigingen. Verspreiding van een 

aanwezige grondwaterverontreiniging is ongewenst. De onttrekking van een 

grondwaterverontreiniging wordt als sanering gezien en hiervoor dient een 

saneringsplan opgesteld te worden. 

Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw (2000) 
Het natuur, bos en landschapsbeleid voor de periode 2000-2010 is in juli 2000 vastgelegd in 

de nota Natuur, bos en landschap in de 21e eeuw (Natuur voor mensen, mensen voor de 

natuur). Deze nota vervangt het eerdere Natuurbeleidsplan, de Nota Landschap, het 

Bosbeleidsplan en het Strategisch Plan van Aanpak Biodiversiteit [28].  

Natuur 
Het meest relevante aspect uit de Nota NBL is dat het kabinet de realisatie van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met kracht wil voortzetten. In 2018 moet de gehele EHS 

ingericht zijn en adequaat beheerd worden. 

Landschap 
 Landschapskwaliteit dient expliciet mee inzet te worden van ruimtelijke keuzes die 

gemaakt worden. 

 Expliciet toetsen op ruimtelijke kwaliteit. 

 Het geven van een pkb-bescherming aan een select aantal landschappen (Belvedère, 

Werelderfgoedlijst van de UNESCO). 

 Door middel van ‘groen-blauwe dooradering’ agrarisch cultuurlandschap een 

landschappelijke opknapbeurt geven. De vorm is afhankelijk van het landschapstype. 

Flora- en faunawet (2002) 
In Nederland is de vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn vereiste bescherming van soorten 

overgenomen in de Flora- en faunawet [29]. De Flora- en faunawet regelt de bescherming 

van in het wild voorkomende inheemse planten en dieren. In deze wet is onder meer 

bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en 

planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen 

voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast is 

het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te 

beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en faunawet heeft dan ook belangrijke 

consequenties voor ruimtelijke plannen.  
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Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om 

werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke 

nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de 

initiatiefnemer zelf verantwoordelijk.  

 

Sinds februari 2005 is de AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet in werking getreden. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de minister van LNV vrijstelling of 

ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het gebied van 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ten aanzien van de criteria die voor vrijstellingen en 

ontheffingen gelden, worden de volgende groepen soorten onderscheiden: 

Groep 1: Algemene soorten (Tabel 1 AMvB). 
Voor schadelijke effecten door werkzaamheden bij (individuen van) algemeen voorkomende 

soorten geldt een algemene vrijstelling van de verboden uit de artikelen 8 tot en met 12. Aan 

deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld.  

Groep 2: Overige soorten (Tabel 2 AMvB). 
Voor plannen en projecten die leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- 

en faunawet bij soorten uit tabel 2 moet ontheffing worden aangevraagd (tenzij de 

initiatiefnemer volgens een goedgekeurde gedragscode werkt).  

Voor de ontheffingaanvraag moet een zogenaamde lichte toets doorlopen worden, waarin 

getoetst wordt of de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding is.  

Groep 3: Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn/ bijlage 1 AMvB (Tabel 3 AMvB) 
Voor deze soorten met het zwaarste beschermingsregime geldt dat er bij overtreding van 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet ontheffing vereist is. Bij de 

ontheffingsaanvraag moet een zgn. uitgebreide toets gedaan worden. Een ontheffing kan 

alleen worden verleend wanneer: 

 er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard;  

 er geen alternatieven zijn; 

 er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Vogels  
Vanwege de bepalingen in de Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de nationale 

regelgeving, geldt er voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Er is geen vrijstelling 

of ontheffing mogelijk voor het verstoren van broedende vogels, hun eieren of jongen.  
Voor het verstoren van vaste broedplaatsen van vogels buiten het broedseizoen dient een 

ontheffing te worden aangevraagd. Hiervoor dient de uitgebreide toets doorlopen te worden 

(zie groep 3).  
 
De wet biedt in artikel 75 de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen van overtreding van 

de verboden uit de artikelen 8 tot en met 18. Ontheffingen worden uitsluitend verleend door 

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

Algemene zorgplicht 
Naast bovengenoemde bepalingen is er in alle gevallen en bij alle (ook de algemene) soorten 

sprake van de algemene zorgplicht (artikel 2). Hierin staat beschreven dat iedereen 

voldoende zorg in acht neemt voor dieren, planten en hun leefomgeving. Dit houdt onder 

andere in dat, voor zover redelijk, handelingen nagelaten of juist genomen worden om 

negatieve invloeden op soorten te voorkomen, beperken of tegen te gaan. 
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Natuurbeschermingswet (1998) 
De Natuurbeschermingswet 1968 is het oude wettelijke kader voor bescherming van natuur 

in Nederland. Deze wet regelde zowel de bescherming van natuurgebieden als de 

bescherming van soorten. Dit laatste onderdeel is inmiddels overgenomen in de Flora- en 

faunawet. Voor de gebiedsbescherming, waarin het Europese Natura 2000 een belangrijke 

rol speelt, is een aanzienlijke aanpassing van de wet nodig geweest.  

Hiervoor is de Natuurbeschermingswet 1998 tot stand gekomen. Het toetsings- 

afwegingskader volgens artikel 6 van de Habitatrichtlijn, inclusief compenserende 

maatregelen, is in de Natuurbeschermingswet 1998 overgenomen. Dit kader geeft aan op 

welke wijze plannen en projecten met mogelijke gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

getoetst moeten worden en hoe besluitvorming plaats moet vinden. De 

Natuurbeschermingswet is op 1 oktober 2005 in werking getreden. 

 

Op grond van de Natuurbeschermingswet kunnen verschillende categorieën beschermde 

natuurgebieden aangewezen worden: Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden en 

beschermde natuurmonumenten. Samen vormen deze gebieden in heel Europa het 

internationale netwerk Natura 2000. De categorie beschermde natuurmonumenten is een 

Nederlandse toevoeging op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn die voortkomt uit de 

oude Natuurbeschermingswet 1967. 

 

Alle door de Natuurbeschermingswet beschermde gebieden worden beschermd voor de 

gevolgen van zowel ingrepen in deze gebieden zelf, als ingrepen met een externe werking 

(dat wil zeggen ingrepen die buiten het natuurbeschermingswetgebied plaatsvinden, maar 

wel invloed op het gebied hebben). Het beschermingsregime voor richtlijngebieden is een 

uitwerking van het tot op heden rechtstreeks toegepaste artikel 6 van de Habitatrichtlijn. 

Nederland heeft daar in de Natuurbeschermingswet voor een deel een eigen invulling aan 

gegeven, waarvan de belangrijkste een vergunningplicht is.  

 

Projecten of andere handelingen die kunnen leiden tot verslechtering van de kwaliteit van 

habitats of een verstorend effect kunnen hebben (waaronder aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van het gebied) zijn verboden, tenzij vergunning wordt verleend door gedepu-

teerde staten of in sommige gevallen de minister van LNV. In het schema van Figuur 6.37 is 

de procedure wat betreft de werking van de Natuurbeschermingswet verkort weergegeven.  

 

Voor nieuwe handelingen en projecten die niet direct nodig zijn voor het beheer van het 

gebied, maar die, eventueel in combinatie met andere projecten of handelingen, significante 

gevolgen kunnen hebben moet de initiatiefnemer een passende beoordeling (PB) maken van 

de gevolgen van het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van 

dat gebied. Dit kan eventueel in combinatie met een Milieu Effect Rapportage (MER).  

De vergunning wordt alleen verleend wanneer uit de passende beoordeling blijkt dat de 

natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. Hiervan mag alleen 

worden afgeweken wanneer alternatieve oplossingen voor het project ontbreken, en het 

project tegelijk een dwingende redenen van groot openbaar belang dient.  

 

Als er wel effecten zullen zijn maar op voorhand kan worden vastgesteld dat de effecten 

zeker geen significante gevolgen kunnen hebben kan worden volstaan met een 

Verslechterings- en verstoringstoets (VV-toets). In de VV-toets wordt beschreven of er 

sprake is of kan zijn van een onaanvaardbare verslechtering van habitats of verstoring van 

soorten.  
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Als dit het geval is of kan zijn moet alsnog een passende beoordeling worden uitgevoerd. 

Als er geen sprake is van en onaanvaardbare verslechtering van habitats of verstoring van 

soorten kan een vergunning worden verleend. Alleen als er in het geheel geen sprake is van 

(kans op) enig negatief effect is een vergunning niet nodig. 

 

 
 

De volgende Staats- of beschermde Natuurmonumenten komen binnen of nabij het 

plangebied voor: 

 Drontermeer. 

Nota Belvedère (1999) 
Deze nota Belvedère [30] behandelt de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke 

inrichting. Binnen het toekomstig ruimtelijk beleid moet cultuurhistorie als basiswaarde in 

de samenleving worden beschouwd. Dit geldt vooral voor historische bouw- en 

stedenbouwkunde, historisch-landschappelijke elementen en structuren en archeologie. 

Hieruit volgt onder meer dat overheden de verplichting hebben cultuurhistorie op een 

volwaardige wijze bij hun planvorming te betrekken. De culturele rijkdom draagt bij aan de 

identiteit, de belevingswaarde en de internationale herkenbaarheid van Nederland.  

 

Het tracé kruist geen Belvedèregebied. 

Figuur 6.37 

Schema werking 

Natuurbeschermingswet 1998 

 

bron: Algemene handreiking 

Natuurbeschermingswet 1998;  

Ministerie van LNV,  

oktober 2005. 

 

Het tracé 

 

Het tracé  
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Monumentenwet (1988) 
In de Monumentenwet [31] wordt naast bescherming van monumenten ook de bescherming 

van stads- en dorpsgezichten geregeld. In de Monumentenwet zijn regels opgenomen ter 

bescherming van: 

 Alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn 

wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische 

waarde. 

 Terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld 

onder 1:  

- Archeologische monumenten. 

- Kerkelijke monumenten. 

- Stads- en dorpsgezichten. 

- Beschermde stads- en dorpsgezichten. 

- Het doen van opgravingen. 

 

6.4.3 PROVINCIAAL BELEID 

GELDERLAND 

Streekplan Gelderland 2005 - kansen voor de regio’s (2005)  

Buisleidingen 
Om ruimtelijke veranderingen te laten bijdragen aan duurzame ontwikkeling wordt in het 

streekplan Gelderland [26] een lagenbenadering gehanteerd. Buisleidingen behoren tot de 

tweede laag, de laag van infrastructurele netwerken. In het Streekplan hanteert de provincie 

Gelderland voor het ruimtelijk beleid het uitgangspunt bundeling van infrastructuur en 

ruimtegebruik. Bij ruimtelijke besluiten moet het externe veiligheidsbelang worden 

afgewogen. Bij het streekplan behoort een Signaleringskaart waarop voor Gelderland een 

overzicht wordt gegeven van de wettelijke basiskwaliteit oftewel de actuele 

beschermingsnormen die op nationaal of internationaal niveau zijn vastgelegd en in de 

ruimtelijke afweging door provincie en gemeenten moeten worden meegenomen. Op 

signaleringskaart 4 zijn de hoofd- en regionale gastransportleidingen opgenomen (zie Figuur 

6.38). Voor de aardgastransportleidingen geldt een milieuzonering waarmee rekening dient 

te worden gehouden conform de normen uit het Structuurschema Buisleidingen 1984. 

 

Het tracé over het Gelderse grondgebied ligt niet parallel aan de bestaande of gereserveerde 

buisleidingentracés zoals opgenomen in Streekplan Gelderland. Wel is sprake van 

bundeling met infrastructuur (Hanzelijn). 

 

Voor de aanleg van de aardgastransportleiding is geen streekplanherziening nodig. 

 

 

                                                                 
26 Vastgesteld door Provinciale Staten op 29 juni 2005, Provincie Gelderland (PS2005-413) 

Het tracé 

Geen streekplanherziening 

voor het tracé  
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Natuur 
In het streekplan is de volgende strategische beleidsbeslissing opgenomen: binnen de 

ecologische hoofdstructuur geldt het ’nee-tenzij’ beginsel. Dit houdt in dat er geen 

bestemmingswijzigingen mogelijk zijn als daardoor de wezenlijke kenmerken en waarden 

van het gebied significant worden aangetast. Dit alles tenzij er geen reële alternatieven zijn 

en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Per saldo zal op planniveau of op 

gebiedsniveau geen verlies mogen optreden van areaal, kwaliteit en samenhang. Dit 

betekent dat bij verlies van waarden compensatie verplicht is. De compensatie van de PEHS 

is geregeld in de Richtlijncompensatie Natuur en Landschap (zie kadertekst). 

RICHTLIJN COMPENSATIE NATUUR EN LANDSCHAP (1998) 

Als de plek, waar nu een bos- of natuurgebied ligt, nodig is voor andere functies betekent dit dat 

wat verdwijnt weer moet worden hersteld. Dat kan bijvoorbeeld door in de buurt nieuw bos aan 

te planten, nieuwe natuur aan te leggen of bestaande natuurwaarden te verbeteren. De 

initiatiefnemer moet ervoor zorgen dat compensatie ook daadwerkelijk plaatsvindt. De provincie 

vindt dat naast 100% compensatie van bos of natuur in hectaren, er ook een kwaliteitstoeslag 

moet worden betaald. De kwaliteitstoeslag moet ook in fysieke zin plaatsvinden, afhankelijk van 

de vervangingswaarde van het bos- of natuurgebied is deze toeslag 20, 30 of 40%. 

Categorie 1:  gemakkelijk vervangbaar, ontwikkelingstijd 25 jaar: toeslag 20%; 

Categorie 2:  matig vervangbaar, ontwikkelingstijd 25-100 jaar gecombineerd met een hoge 

ecologische en of landschappelijke kwaliteit geldt een van toeslag 30%; 

Categorie 3:  moeilijk of niet vervangbaar (ontwikkelingstijd 100 jaar): toeslag 40 % 

 

In uitzonderingsgevallen is het mogelijk gebruik te maken van gedeeltelijke of gehele financiële 

compensatie. Het principe van compensatie is dat bos door bos en natuur door natuur moet 

worden vervangen. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk. Het gaat dan om het vervangen van 

bos door natuur. De nota Open Bos (1992) van het Ministerie van LNV beschrijft enkele 

mogelijkheden. 

 

Figuur 6.38 

Signaleringskaart 4 

Streekplan Gelderland 
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De zone langs de IJssel, en een gebied bij het buurtschap ’t Zand (gemeente Hattem) is 

aangewezen als Ganzen- en weidevogelgebied.  

Het tracé doorsnijdt het EHS-gebied de uiterwaarden van de IJssel. Voor de aanleg kan dit 

beperkingen opleveren, met name met betrekking tot het tijdstip van aanleg. De wezenlijke 

kenmerken van de Ecologische Hoofdstructuur mogen niet worden aangetast. 

Archeologie 
Ruimtelijke plannen en projecten die archeologische gegevenheden in de bodem kunnen 

aantasten moeten zo veel mogelijk rekening houden met bekende en te verwachten 

archeologische waarden. De provincie Gelderland vraagt van gemeenten om hun 

bestemmingsplannen aan te passen aan de archeologische kwaliteiten. Voor het opsporen 

van te beschermen archeologische kwaliteiten, zijn twee kaarten beschikbaar: de 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) Gelderland en de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW). Ze zijn gecombineerd in de themakaart 14 “Archeologie”. 

De informatie wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Volgens de kaart uit het streekplan gaat het tracé vooral door gebieden met een middelhoge 

archeologische verwachtingswaarde. Rond het knooppunt Hattem ligt een stuk met hoge 

archeologische verwachtingswaarde. Het tracé passeert (kruist) dit gebied.  

Landschap en cultuurhistorie 
In het streekplan zijn diverse lijnelementen en vlakken met hoge landschappelijke waarden 

aangegeven in gebieden waar het tracé doorheen loopt. Dit zijn met name bovengrondse 

zichtbare kenmerken. Ruimtelijke ontwikkeling moet niet alleen worden afgestemd op 

aanwezige landschapskenmerken, maar er ook toe bijdragen dat de landschappelijke 

samenhang verbetert. De provincie Gelderland stelt ten aanzien van het ruimtelijk beleid 

voor de Gelderse landschappen de volgende doelen:  

 Het in standhouden van de variatie aan Gelderse landschappen. 

 Het behouden van de openheid van karakteristieke open landschapseenheden 

waardevolle open gebieden). 

 Het versterken van de samenhang in karakteristieke landschappen (waardevolle 

landschappen). 

 Het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap. 

 

Het tracé doorkruist geen cultuurhistorisch waardevolle gebieden.  

Grondwater en waterberging 
Het tracé passeert geen grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland. 

Overig 
Rond het knooppunt Hattemerbroek (A28 en A50) is een zoekgebied windenergie 

opgenomen. De gemeenten Hattem in Oldebroek hebben een bestemmingsplan ter visie 

gelegd voor het plaatsen van windturbines.  

De afstand tot het tracé is 100 meter of meer. 

Ruimtelijke ontwikkelingen 
Op de Nieuwe Kaart van Nederland zijn de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen 

die voorzien zijn. Ten aanzien van het voorkeursalternatief kunnen de volgende ruimtelijke 

ontwikkelingen een rol spelen: 

 Een woningbouwlocatie (Gaasperlanden II) ten noordwesten van Hattem. 

 Een woningbouwlocatie (Onderdijks) ten zuiden van gemeente Kampen. 

Het tracé 

 

Het tracé  

 

Het tracé  

Het tracé  

 

Het tracé  

Regionale Structuurplan 

KAN Regio 1995-2105 
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Gelders Waterhuishoudingsplan (GWP): Water leeft in Gelderland (2004) 
In het Gelders Waterhuishoudingsplan (GWP) presenteert de provincie Gelderland ten 

aanzien van de waterhuishouding de stroomgebied benadering [32]. De waterhuishouding 

kan het beste per stroomgebied worden bepaald, waarbij de knelpunten van een 

stroomgebied in principe binnen dat stroomgebied worden opgelost. Deze 

stroomgebiedbenadering is erop gericht waterhuishoudkundige problemen niet af te 

wentelen op andere stroomgebieden. Deze benadering zal ook in het Streekplan worden 

toegepast, waarbij water een belangrijke randvoorwaarde is voor de ruimtelijke ordening. 

Ook de afstemming van het waterbeleid met de andere omgevingsplannen (Gelders 

Milieuplan, Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan en de Reconstructieplannen voor het 

landelijk gebied) is een belangrijk uitgangspunt in dit Waterhuishoudingsplan. 

Bodem en water 
In het GWP zijn gebieden aangewezen voor waterberging ter voorkoming van 

wateroverlast. De waterbergingsgebieden zullen beschermd worden tegen ongewenste 

ruimtelijke ontwikkelingen zoals stedelijke uitbreidingen, bedrijventerreinen, 

verblijfsrecreatie, infrastructuur, glastuinbouw en andere vormen van kapitaalsintensieve 

bebouwing.  

 

Het tracé doorkruist de uiterwaard van de IJssel. Dit gebied heeft een regionale 

waterbergingsfunctie.  

OVERIJSSEL 

Streekplan Overijssel 2000+, Plannen voor Ruimte, Water en Milieu (2000) 

Buisleidingen 
Voor de aanleg van hoofdtransportleidingen ten behoeve van gas- en olietransport worden 

in het Streekplan [33] zones gereserveerd. Om versnippering tegen te gaan zal aanleg van 

nieuwe leidingen op gebundelde wijze plaatsvinden. In deze zones, die op de 

belemmeringenkaart zijn aangegeven, worden grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen die 

mogelijke aanleg van leidingen kunnen blokkeren niet toegestaan. Op de 

belemmeringenkaart is het huidige en toekomstige ruimtebeslag aangegeven in verband met 

waterwinning, delfstoffenwinning, militaire objecten en verbindingen (onder andere 

straalpaden, buisleidingen en hoogspanningsleidingen). De kaart heeft vooral een 

informatieve betekenis. De kaart geeft inzicht in mogelijke beperkingen die aan de orde 

kunnen komen bij het ontwikkelen van nieuwe functies of uitbreiden van bestaande 

functies.  

 

Het tracé 
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Energie is noodzakelijk voor alle menselijke en industriële activiteiten. De 

energievoorziening in de vorm van gas, elektriciteit en aardolieproducten geeft ruimtelijk 

weinig problemen. Bij de ontwikkeling van bestaande of nieuwe functies dient daarom 

rekening te worden gehouden met het beleid, dat wordt gevoerd voor deze locaties en 

verbindingen en voor het omliggende of flankerende gebied (veiligheidszones, 

onttrekgebieden en dergelijke) en is nader overleg met de betreffende instantie (NAM, 

Gasunie, Tennet, Vitens, KPN, Ministerie van Defensie enz.) aan te bevelen. 

 

Een streekplanherziening voor de nieuwe aan te leggen aardgastransportleiding is niet 

noodzakelijk. 

Natuur  
Binnen de PEHS moet zorggedragen worden voor het behoud van de rust en het tegengaan 

van verstoring en versnippering door het weren van grootschalige nieuwe ontwikkelingen. 

Ter voorkoming van achteruitgang van natuur- en landschapswaarden is het compensatie 

beginsel van toepassing (zie kadertekst). Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen die de 

aanwezige waarden van natuur en landschap in zones met de functie natuur (zone IV) of 

gecombineerde natuur met landschap, cultureel erfgoed en landbouw (zone III), de PEHS en 

de bossen afbreuk doen alleen in uitzonderingsgevallen toelaatbaar zijn. Onder 

uitzonderingsgevallen wordt verstaan dat er zwaarwegend maatschappelijk belang is en 

alternatieven elders ontbreken.  

RICHTLIJN COMPENSATIE NATUUR EN LANDSCHAP 

In de uitzonderingsgevallen moet compensatie van verlies van natuur- en landschapswaarden 

plaatsvinden, nadat de effecten eerst zo goed mogelijk gemitigeerd zijn. Voor gebieden met de 

functie landbouw of landbouw gecombineerd met cultuurlandschap (streekplanzones I en II) 

dienen de gemeenten een compensatiebeleid op te stellen.  

Dit geldt bijvoorbeeld voor de belangrijke ganzengebieden en weidevogelgebieden waartoe de 

weilanden in het gebied tussen Drontermeer-Kampen en Zwolle behoren. 

 

Figuur 6.39 

Belemmeringenkaart 4 

Streekplan Overijssel 

 

Geen streekplanherziening 
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De IJssel en de uiterwaarden van de IJssel zijn aangewezen als Vogel- en 

Habitatrichtlijngebied. Het tracé kruist dit gebied. Ten zuiden van Kampen ligt een stuk, 

waar de leiding doorheen gaat dat is aangewezen als Provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur en milieubeschermingsgebied. Dit is overigens nog geen bestaande natuur 

of bosgebied, maar geheel landbouwgebied (zone I). Het hele gebied binnen de provincie 

Overijssel waar het tracé doorheen gaat, is aangegeven als zoekgebied beheersgebied ofwel 

ruime jas begrenzing. Langs het Drontermeer ligt de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

en tevens Vogelrichtlijngebied. De geprojecteerde leiding raakt hier de provinciegrens maar 

ligt net in Gelderland.  

Bodem en Water 
Het provinciale beleid is erop gericht om in grondwaterbeschermingsgebieden boringen 

door beschermende (klei)lagen zoveel mogelijk te voorkomen. In de PMV is daarom een 

verbod op het uitvoeren van boringen en inrichten van boorputten in 

grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen. Hier kan wel, onder voorwaarden, 

ontheffing voor worden verleend.  

 

Het tracé gaat niet door grondwaterbeschermingsgebieden. Wel ligt rond de IJssel een 

gebied dat is aangegeven als intrekgebied potentiële waterwinning globaal aangeduid. 

Landschap en Archeologie  
In lijn met het Verdrag van Valetta (ratificatie door Nederland in 1997) richt de provincie 

Overijssel zich op behoud van het archeologisch erfgoed. Dit betekent dat in een vroeg 

stadium van ruimtelijke planvorming de belangen van de archeologie moeten worden 

meegenomen. Uitgangspunt is behoud van het archeologisch erfgoed in de bodem ter 

plekke. In beginsel zijn financiële consequenties van een en ander voor de initiatiefnemer. 

Op kaart 10 zijn de gebieden met bekende archeologische waarden opgenomen.  

Ook zijn daarop de gebieden aangegeven met een middelhoge en hoge archeologische 

verwachtingswaarde. Gebieden derhalve waarvan op grond van historische kennis en/of 

specifieke gebiedskenmerken verwacht mag worden dat er archeologische sporen 

voorkomen. 

 

Ten zuiden van Kampen gaat het tracé door een gebied met een middelhoge indicatieve 

archeologische waarde. Het tracé gaat niet door een aardkundig waardevol gebied. 

Cultuurhistorie 
Het provinciale beleid van Overijssel is gericht op het behoud c.q. de bescherming van de 

cultuurhistorische waarden. De intenties zijn in lijn met het rijksbeleid zoals dat naar voren 

komt in de nota ‘Belvedère, beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke 

inrichting’.  

 

In de provincie Overijssel doorkruist het tracé geen cultuurhistorisch waardevolle gebieden. 

Landgoederenzone 
In het Streekplan Overijssel+ is een overzicht van de verspreiding van landgoederen over de 

provincie opgenomen. Landgoederen hebben een multifunctioneel karakter en combineren 

doorgaans functies als landbouw, bosbouw, cultuurhistorie (karakteristieke opstallen, 

landschap), natuurbeheer, bewoning, recreatie en jacht.  

 

Het aardgastransportleidingtracé doorkruist geen landgoederenzone. 

Het tracé  

Het tracé  

Uitgangspunt: behoud 

archeologisch erfgoed in 

bodem 

Het tracé 
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Het tracé 
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