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1
1.1

Inleiding
Aanleiding
De provincie Gelderland heeft het voornemen om de provinciale weg N348 ter hoogte van Dieren te reconstrueren. Hiervoor is in 2011 een MER Traverse Dieren uitgevoerd. Op basis hiervan is in een tracekeuzenotitie (Oranjewoud, 2011) een onderbouwde keuze gemaakt voor het alternatief dat het beste
voldoet aan de gestelde doelstellingen. Uiteindelijk hebben GS en PS gekozen voor de tracevariant met
een lange tunnelbak gecombineerd met het bundelen van het trace tussen de Ellecomsedijk en de kern
van Dieren met de spoorlijn. De oplossing aan de noordzijde van de Traverse loopt via het kruispunt op
de N348 met de N786 (Burgemeester Willemsestraat/Kanaalweg) waardoor het verkeer met bestemming Apeldoorn richting het noorden kan rijden aan de westelijke zijde van het kanaal.
V~~r de nieuwe Traverse Dieren zijn toetsingen uitgevoerd in het kader van de natuurwetgeving. De resultaten van deze toetsingen zijn afzonderlijk vastgelegd in een Natuurtoets (Flora- en Faunwet (FFwet)), toetsing Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en een Habitattoets in de vorm van een Passende beoordeling (PB). Voorliggend rapport betreft de natuurtoets in het kader van de Flora- en faunawet.
Hierin dient beschreven te worden wat de consequenties van de planontwikkeling zijn op de beschermde soorten die op en in de omgeving van de voorkeursvariant voorkomen dan wei worden verwacht.

1.2

Doelstellingen van het onderzoek
Om eventuele strijdigheden van de beoogde ontwikkeling met de Flora- en faunawet in beeld te brengen dienen de volgende vragen beantwoord te worden:

1.

Welke wettelijk beschermde soorten (status) komen er in het plangebied voor?

2.

Welke invloed heeft de geplande ingreep op de (strikt) beschermde soorten in het plangebied?

3.

Door welke maatregelen kunnen negatieve effecten op beschermde soorten worden voorkomen of
verzacht?

4.

Indien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in gevaar komt, welk
vervolgtraject dient dan doorlopen te worden?

5.

Voor welke beschermde soorten dient een ontheffing aangevraagd te worden?

Beantwoording hiervan is nodig om zekerstelling van het project vanuit het oogpunt van de geldende
procedures in het kader van de Flora- en faunawet te b~rgen.
Eventueel noodzakelijke compensatie en mitigatie is uitgewerkt in het Mitigatie en Compensatieplan
(MCP) voor de Traverse Dieren. Het bevat de maatregelen om de zekerstelling van de verschillende procedures (ontheffing/vergunning) te borgen in het Inpassingsplan (IP). Parallel aan dit MCP is een Landschapsplan (LSP) opgesteld waarin de voorgestelde maatregelen voor natuur zijn meegenomen. In figuur 1-1 is de samenhang tussen de verschillende rapporten schematisch weergegeven .
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Toetsing Natuurwetgeving

Landschappelijke
inpassing Traverse
Dieren

Figuur 1-1: Schematische weergave toetsing natuurwetgeving in relatie tot landschapsplan en inpassingsplan

1.3

Opbouw rapport
Na een planbeschrijving en een korte uitleg over de natuurbescherming op grond van de Flora- en faunawet, komen achtereenvolgens aan de orde:
•
•
•
•

Methode van veldonderzoek;
Een beschrijving van de beschermde natuurwaarden in het plangebied;
Een beoordeling van de effecten van het ontwerp op de beschermde natuurwaarden;
Maatregelen om negatieve effecten te mitigeren (uitgewerkt in Mep).

Aan de basis van deze Natuurtoets ligt een inventarisatie van het gebied uit 2009 en 2010 ten grondslag
(Mertens, 2011) . In die rapportage is een drietal alternatieven onderzocht op het voorkomen van beschermde natuurwaarden. Omdat in de hoofdstukken 3 (veldonderzoek) en 4 (resultaten inventarisaties) in de plaatsbepaling nog gerefereerd wordt aan genoemde alternatieven (1 tim 3, a en b), wordt
hier de globale ligging ervan weergegeven (figuur 1-2).

Figuur 1-2: Globale Iigging van de onderzochte alternatieven N348 Dieren (conform Mertens, 2011).
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2
2.1

Planbeschrijving
Doel van het plan
Het algemene doel van het project Traverse Dieren is om maatregelen te treffen die de verkeers- en
leefbaarheidsproblemen in Dieren verminderen. Deze doelstelling is uitgewerkt in verschillende thema'
s, te weten: Verkeer en infrastructuur, Verkeersveiligheid, Milieu en Ruimtelijke inpassing.
Voor Verkeer en infrastructuur zijn de doelstellingen gespecificeerd in een drietal elementen die mede
bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van de kern van Dieren. Het betreft namelijk de volgende:
• Verbeteren doorstroming doorgaand verkeer (ondergrens doelbereik);
• Verbeteren ontsluiting van het verkeer van het dorp aan en van de Traverse (verkeersafwikkeling 10kaal en regionaal verkeer);
• Verminderen barrierewerking, zowel voor het auto- als voor het langzaam verkeer.
V~~r

•

•

2.2

de Ruimtelijke in passing zijn de volgende doelstellingen bepaald:
Verbeteren inpassing in buitengebied, waaronder een bijdrage wordt verstaan aan het herstel van
cultuurhistorische waarden van landgoed Hof te Dieren en aan het instandhouden en/of herstellen
van ecologische waarden;
Verbeteren inpassing in het dorp, waaronder het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit voor de Traverse en de directe omgeving wordt verstaan.

Huidige situatie
De huidige N348 door Dieren loopt volledig op maaiveld niveau. Door het dorp Dieren is de weg vierbaans en ingericht met enkele verkeerslichten. Een deel van het verkeer richting het noorden voigt de
N348 richting Zutphen. Via de
Burgemeester Willemsestraat
(N786) en verder langs het
kanaal kan echter ook
Apeldoorn worden bereikt. De
N348 Dieren loopt naar het
zuiden door Landgoed Hof te
Dieren (figuur 2-1).
De weg telt ter plaatse drie
rijstroken (twee rijstroken
richting zuid en een richting
noord). Binnen het landgoed
(aan de oostzijde) bevindt zich
een kwekerij en een wijngaard.
Het feitelijk landgoed is deels
ommuurd. Het meeste
gemotoriseerde verkeer loopt
via de zuidelijk Ellecomsedijk
om via een haakse bocht op de
provincia Ie autoweg N348 te
komen.

Figuur 2-1: Globale ligging van de provinciale weg N348 te Dieren.
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De N348 door Landgoed Landgoed Hof van Dieren.

De N348 door Dieren met nabijgelegen bebouwing.

Het landschap rond de N348.
Figuur 2·2: Foto-impressle van de provlnciale weg N348 door Dieren en omgeving.

Het plangebied is door de speciale ligging tussen het spoor en de huidige provinciale weg N348 in behoorlijke mate ge'isoleerd van de omgeving en ondervindt hiervan ook de nodige verstoring.
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2.3

Het projectgebied
Ten behoeve van het MER Traverse Dieren was het projectgebied opgesplitst in twee deelgebieden,
waarbij deelgebied 1 bestond uit de gebieden Hof te Dieren en de Kern van Dieren. Deelgebied 2 van
het MER betrof de Kanaalzone.
Op grond van het MER onderzoek zijn geen negatieve effecten op de natuur in de kern van Dieren en de
Kanaalzone te verwachten. V~~r het noordelijk deel is aileen het voorkomen van de Huismus relevant
(jaarrond beschermde soort), maar er worden daar geen huizen gesloopt voor het trace, dus vindt er
ook geen overtreding plaats van de verbodsbepalingen Flora- en faunawet. Voor de kern van Dieren is
de Flora- en faunawet aileen relevant voor het kappen van bomen (zie bijlage Bomeninventarisatie bij
het Landschapsplan waar te verwijderen bomen zijn benoemd). Dan zal tegen die tijd gekeken moeten
worden in hoeverre de bomen een functie vervullen voor vogels met jaarrond beschermd nesten en
voor vleermuizen (opnemen in werkprotocol). Momenteel vervullen ze die functie niet en als dit zo blijft
dan is het kappen van de bomen buiten het broedseizoen geen probleem. Ook niet binnen het broedseizoen als er geen broedvogels zijn. Om deze redenen ligt de focus van deze Natuurtoets op het zuidelijke
deel, namelijk het Hof te Dieren.
Het gehele plangebied is in beeld gebracht in figuur 2-3. De nieuwe Traverse Dieren betreft een lange
tunnelbak, gecombineerd met het bundelen van het trace tussen de Ellecomsedijk en de kern van Dieren met de spoorlijn. De oplossing van het verkeersprobleem aan de noordzijde van de Traverse loopt
via het kruispunt op de N348 met de N786 en de westelijke zijde van het Apeldoorns kanaal.
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Figuur 2-3: ontwerp Traverse Dieren (provincle Gelderland, augustus 2012); het gehele traject

De huidige ontsluiting van Landgoed Hof te Dieren verloopt nu via een parallelweg langs de N348. Via
het kruispunt N348 met de Doesburgsedijk kan men via de parallelweg bij het Landgoed komen.
In de nieuwe situatie zal de ontsluiting verlopen via een nieuw te creeren weg die over de bestaande
route van de N348 komt te liggen. Deze weg zal meerdere functies vervullen. De eerste functie is voor
het (brom)fietsverkeer en voetgangers. De tweede functie is voor het landbouwverkeer. De laatste functie regelt de ontsluiting van het Landgoed. Het Hof te Dieren wordt via de Lange Juffer ontsloten naar
het gebied ten noorden van de spoorlijn (Veluwe). De nieuwe weg buigt op een gegeven moment af van
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de huidige N348. Vanaf dit punt wordt hiervoor de oude postkoetsroute gebruikt. Om vervolgens weer
aan te sluiten op de Doesburgsedijk. Deze route over Hofte Dieren wordt opnieuw ingericht. Het wordt
een 5 meter brede klinkerverharding met grasstenen aan weerszijde van de 5 meter brede klinker verharding. Deze klinkerverharding kan worden ultgevoerd in waterdoorlatende klinkers.

-.......

""""""-, ...

Figu.ur 2-4: antwerp Traverse Dleren (provlncle Gelderla.nd, augustus 2012); het zuidellJk deel (Hof te Dleten)

Het nieuwe trace Traverse Dieren wordt ter hoogte van Hof te Dieren niet uitgerust met wegverllchting;
aileen rotondes worden verlicht. De weg zal worden uitgevoerd met geluidsarm asfalt.
De verlichting op de oude route dient aileen de socia Ie veiligheid van fietsers en voetgangers en heeft
slechts een beperkt Uitstralingseffect op de omgeving. Ook Is de oude N348 niet meer met een raster
afgescheiden van de 0mgeving. Hierdoor heeft de dassentunnel ter hoogte van de Lange juffer ook geen
functle meer en wordt daarom weggehaa ld.
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Wettelijk kader Flora- en faunawet
Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van het wettelijke kader van de Flora- en Faunawet.

De Nederlandse natuurwetgeving
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en soortbescherming. De gebiedsbescherming is ge'implementeerd in de Natuurbeschermingsweg 1998 en omvat de Natura 2000gebieden. In de Natura 2000-gebieden zijn de beschermde natuurmonumenten alsmede de gebieden
met de status Vogel- en/of de Habitatrichtlijn-gebied (voorheen Speciale Beschermings-Zones (SBZ's)
opgenomen.
Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming gericht is op de bescherming van de waarden
waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is gebiedspecifiek, maar kent wei de zogenaamde externe werking. Oat wil zeggen dat ook handelingen buiten het beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het beschermde gebied.
De soortbescherming is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze wet omvat ook de bescherming van
Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen Natura 2000-gebieden welke zijn vermeld in bijlage IV.
Deze bescherming geldt overal in Nederland, ook in de beschermde gebieden. De soortbescherming
kent geen externe werking. Projecten worden getoetst aan de directe invloed op beschermde waarden
binnen de grenzen van het projectgebied.
Conform deze wet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te zijn van mogelijke voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied.
Vanuit de kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan eventuele strijdigheid met de
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet.

Flora- en faunawet
Onder de werking van de Flora- en faunawet vallen circa 1.000 dier- en plantensoorten. Aile inheemse
zoogdieren (m.u.v. de huismuis en zwarte en bruine rat), vogels, amfibieen en reptielen zijn beschermd.
Tevens hebben een aantal soorten planten, vissen, insecten en ongewervelden een beschermde status.
V~~r de in het wild voorkomende planten en dieren geldt de algemene zorgplicht (art. 2).
Volgens de Flora- en faunawet mogen beschermde dier- en plantensoorten niet worden verwond, gevangen, opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd, vernield of verstoord.
Beschermde planten mogen op geen enkele wijze van hun groeiplaats worden verwijderd of vernield.
De verbodsbepalingen van de wet staan genoemd in onderstaand kader.
Verboden handelingen met betrekking tot beschermde planten:
Artikel8 : Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of om een andere
manier van de groeiplaats verwijderen van planten
Artikel13 : Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van planten
Verboden handelingen met betrekking tot beschermde dieren:
Artikel9 : Het dod en, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren . Het met het oog op bovenstaande doelen opsporen van dieren.
Artikel10: Het opzettelijk verontrusten van dieren
Artikelll : Het beschadigen, vernielen, uithalen wegnemen, verstoren van nesten, holen of andere
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren.
Artikel13 : Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van dieren
De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal aangewezen
gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming.
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In artikel 75 van de Flora- en faunawet worden de ontheffingsmogelijkheden weergegeven. Op 23 februari 2005 is de Aigemene Maatregel van Bestuur m.b.t. artikel 75 van de Flora- en faunwet in werking
getreden. Middels deze AMvB wordt onder bepaalde voorwaarden een algemene vrijstelling geregeld
van de ontheffingsplicht van de Flora- en faunawet. Deze vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkeling
en inrichting, bestendig gebruik en bestendig beheer en onderhoud en voor bepaalde (algemeen voorkomende) soorten. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af het de dier- of plantensoorten die voorkomen in het zoekgebied. In de AM vB worden hiertoe verschillende beschermingsregimes onderscheiden.
Soorten van tabell - algemene soorten -/ichtste beschermingsregime AMvB:
V~~r

deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van de ontheffingsplicht. Voor deze soorten is derhalve geen ontheffing nodig. Wei geldt ten aanzien van deze soorten de zorgplicht, die
eveneens van de Flora- en faunawet uitgaat.
Soorten die vallen onder de vrijstelling betreft onder andere algemene zoogdiersoorten, zoals algemene
muizen- en spitsmuizen, de Egel, Konijn en Mol, Ree en Vos; algemene amfibieensoorten, waaronder de
Bruine kikker, Gewone pad en Kleine watersalamander en plantensoorten als Grasklokje en Gewone
dotterbloem.

Soorten van tabel2 - overige soorten - middelste beschermingsregime AMvB:
Voor soorten van tabel 2 van de AMvB is bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling mogelijk van de
ontheffingsplicht, indien gewerkt wordt volgens een door het Ministerie van EL&I goedgekeurde gedragscode. Ontbreekt zo'n gedragscode, dan dient ontheffing aangevraagd te worden, welke wordt getoetst aan het criterium 'doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de
soort'(lichte toets). Daarnaast geldt ook voor soorten van tabel 2 de algemene zorgplicht.
Soorten van tabel3 - genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in Bijlage 1 van de AMvB - zwaarste beschermingsregime AMvB.
Voor soorten van tabel 3 geldt het zwaarste beschermingsregime en is bij ruimtelijke ontwikkelingen
geen vrijstelling mogelijk van de ontheffingsplicht, ook niet met een gedragscode. V~~r deze soorten
dient een ontheffing aangevraagd te worden, welke aan vier criteria wordt getoetst (zware toets): de
functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats wordt niet aangetast, er is sprake van een in of bij wet genoemd belang, er is geen alternatief en 'doet geen afbreuk aan de gunstige
staat van instandhouding van de soort' . Daarnaast geldt ook voor soorten van tabel 3 de algemene
zorgplicht.
Voor Bijlage 1 soorten uit Tabel 3 kan ontheffing worden aangevraagd op grond van aile belangen genoemd in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. In de praktijk komen bij Bijlage 1so orten onderstaande vier belangen het meeste voor bij een ontheffing voor een ruimtelijke ingreep :
1. Bescherming van flora en fauna (b) ;
2. Volksgezondheid of open bare veiligheid (d);
3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van socia Ie of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e);
4. Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimte inrichting of ontwikkeling Ul
Voor Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn uit Tabel 3 geldt dat voor een ruimtelijke ingreep aileen
ontheffing wordt verleend op grand van een belang uit de Habitatrichtlijn:
1. Bescherming flora en fauna (b)
2. Volksgezondheid of openbare veiligheid (d);
3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van socia Ie of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e);
Vogels
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Vogels zijn niet opgenomen in Tabell tim 3; aile vogels zijn in Nederland gelijk beschermd. T.a.v. vogels
geldt, dat werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord verboden zijn .
Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling wanneer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde
gedragscode. Ontbreekt lO'n gedragscode dan dient formeel een ontheffing te worden aangevraagd.
Voor broedvogels wordt echter geen ontheffing verleend waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat
broedvogels niet verstoord mogen worden tijdens het kwetsbare broedseilOen; dit mede in het kader
van de algemene lOrgplicht die ook voor vogels geldt.

Bescherming van vogelnesten
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Hiervoor bestaat
geen standaardperiode, het gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het he Ie jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont
het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. Deze soorten staan vermeld in categorie
1 tim 4 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Indien de werkzaamheden effect hebben op deze soorten is een ontheffing nodig. Voor vogels kan aileen
een ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. Dit zijn:
•
•
•

Bescherming van flora en fauna (b);
Veiligheid van het luchtverkeer (c);
VolksgelOndheid of openbare veiligheid (d).

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken.
Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik zijn aileen tijdens het broedseizoen beschermd. Voor deze
soorten* is geen ontheffing nodig, indien werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden of
maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats gaan vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mag van deze soorten het nest worden verplaatst of
verwijderd.

* Een deel van deze soorten zijn ondergebracht in categorie 5 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten ' (Ministerie van LNV, 2009). Hoewel het onderbrengen van deze soorten op deze lijst anders doet vermoeden is de vaste rust- en verblijfplaats van deze vogels niet jaarrond beschermd. Dit betreffen namelijk vogels
die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor gebroed hebben of de directe omgeving
daarvan, maar die wei over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders
te vestigen.
Zorgplicht
V~~r aile beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht,
geldt wei een lOgenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze lOrgplicht houdt in
dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan beschermde soorten te voorkomen
of lOveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de
kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de
jongen.
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4
4.1

Veldonderzoek
Inleiding
Ten behoeve van de toetsing aan de Flora- en Faunawet, die gericht is op het behoud en de bescherming van natuurwaarden, is ge'inventariseerd waar in en rondom het plangebied beschermde natuurwaarden voorkomen om het plan voor de reconstructie van de N348 Dieren vervolgens te kunnen toetsen aan de bepalingen uit de Flora- en Faunawet. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid beschreven op welke wijze de beschermde soorten zijn ge'inventariseerd .

4.2

Per soortgroep
Voor het in beeld brengen van (tabel2 en 3) beschermde soorten is in 2009 en 2010 gericht ge'inventariseerd met behulp van veldwerk (Mertens, 2011). Er is daarnaast gebru ik gemaakt van bestaande gegevens (waarneming.nl en natuurloket.nl). Eveneens is gebruik gemaakt van de aanwezige kennis bij gemeenten alsmede van recente natuuronderzoeken / verslagen (Mertens, 2011). Het veldonderzoek in
2009 vond plaats gedurende tien inventarisatierondes (zie tabeI4-1) .
Omdat er geen wezenlijke wijzigingen in de omgeving van het plangebied hebben plaats gehad, blijven
de huidige gegevens geldig.
Tabe I 4-1: De methode, de duur, het aantal bezoe ken en de data van de veldinventarisatie langs en in de omgeving van de te reconstrueren N348 Dieren (2009) .

~~rutr· Methode

Bezoeken

IDuur (UUq l

Aantal

Bezoek
Totale Data (2009)
duur (Uur)

Pl anten

-

vegetatleopname maKen.

- '0

Vleermuizen

-

Oetec~o ron derzo e k vroege lIoorJaa r.
uetecforonaetzoek zomer.
[)eteeto ro nde rzo ek he rtst.
Overige zoogdieren
- oporen, zlehlVl/aarnemlngen.
Broedvogels
- I erntonumkartenng broeavogels.

I

1

tl

L

~

3

tl

L

(

4

,-\
5

10

w--to

apnl, 4 mel

TC~-;-fO-:T5Tuh,

10
(

-

ATzoeken waleren op emen,
Vissen met sehepnet op eleren,
Im)Jen en ad uIt en"'.
.Il,fzoeken Waleren metl'amp.
LUlsteren naar'koorzang.
LoeKen naar lanatreK.

-

Vissen met setlepner

11(septemner
,en 24 juni

~

4

1
1

4
4

2~O apnl
21tTie1

-.r- ~
4
12Juni
Ge uren ev reermUisonderzoek; 1, 10enl 5 Juli
GeaurenCfe vleermuis- en l:lroeClllogelonderzoeK.

-

4

1

~~21tTie1

4

2

S----j2l mel en 1( sept.

Vissen
Rept/elen

- Lonnenaealeren
Ongewerllelden
- lI:rzoeKen gesehiKie ~Q!PJl..m

29 aug. 17 sept

20-/10 apnlT,2l me['f 2

Amlibi een

-

!2l mel

I

f:i
i1, 1iT,15 Jull
111
....
..
'" gellJktlJdlg Ultgevoe rd (IIJd gesplltstweergegeven) met het vissen met een schepnet naar vissen.
L

3

Toaal:
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De breedte van het onderzoeksgebied bestond uit een zone van ongeveer 300 meter aan weerskanten
van de alternatieven 1, 2 en 3 (zie figuur 1-1) en van de provinciale weg N348. Indien routes e.d. werden
gevonden werd over grotere afstand ge'inventariseerd . Dit werd eveneens gedaan voor het in beeld
brengen van de verspreiding van bepaalde soorten.
Alternatief 3 is in 2010 nog nader onderzocht op het voorkomen van bedreigde en beschermde soorten
(Mertens, 2011). Het betreft veldonderzoek in de zuidwesthoek van het spoor en de bebouwingsgrens
van Dieren. Er is daarnaast veldonderzoek verricht ter plaatse en in de directe omgeving van de mogelijk
nieuw aan te leggen rotonde en brug ten noorden van Dieren. In de tweede helft van 2010 is het beleid
van het bevoegd gezag inzake de Flora- en faunawet omtrent vogels gewijzigd. Er is een lijst uitgegeven
met toelichting door het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit van
jaarrond beschermde vogels (LNV, 2009a, b). Op grond hiervan is in het voorjaar van 2010 gericht ge'inventariseerd op nestplaatsen van deze vogels. Het veldonderzoek in 2010 vond plaats gedurende tien
inventarisatierondes (zie tabel 4-2).
Tabel 4-2 : De methode, de duur, het aantal bezoeken en de data van de veldinventarisatie van het gebied van alternatief 3, de rotende / brug ten noorden van Dieren en vogels met vaste
, rustplaats- en van de te recon strueren N348 Dieren (2010).

.

Soor:tgr.. Methode
Planfen

I

I

-Vleennuizen

\legefalleopname maken.

Bezoeken
Duur (uUl)

I

8

-

Oetectoronderzo ek vroege voorjaar.
Oetectoronderzoek zomer.
=--De-tectoronderzoek herfst.
Overige zoogdieren
· Sporen:zicntwaarnemlngen.
Broedvogels
· I erritonumkartenng broedvogels.

·

Aantal

1-

4~~

IBezoek
Totale Data (2010)
duur (wr)

8 - -~-juni
9
16

fZ-

1T,26 april
rrTjunl en f3" juli is'en 27Sefjtember

6

2

12

[7 april, 8 jUtll

6

4

L4

T,2'6 apnl;b:-Z2 mei,
8 en 17 juni

3~-

1

3
3-

ILti apnl

Amfibieen

-

Atzoe Ken wateren op eleren.
vissen met schepnet op eleren,
larven en adulten....
AtzoeKen wateren mel lamp . . [ ulsteren naar Koorzang.
LoeKen naar landtreK

·

vissen met schepnet'"

·

Lonnendeoleren

-

Afzoeken gescfiikte ecotOlJen

·
·

·

'1

[5rriei

j
1
317 junl
Geaurende vleermUisonderzoek; TTjunl en l3 ju!rGeclurenae vleermUls- en tlroedvogelOnderzoek.

~

Vissen

Gedurende ~. onderzoeK

Reptielen

IUngewervel!!en

4

-

-

3~

L

8

8 jUtli en 23 jull

r-rO
- TTjunl, f3 en 23 juli3
Totaal: 108

Aanvullend zijn op 29 maart en 3 april 2012 de faunavoorzieningen in het plangebied ge'inventariseerd
door middel van een veldinventarisatie (Mertens, april 2012). Daarnaast is op 29 maart, 3, 5 april en 19
juni 2012 (duur per inventarisatieronde ca. 3 uur) het gebied tussen spoor en weg ge'inventariseerd op
zonnende ringslangen (Mertens, juni 2012).
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Planten
Op 21 mei 2009 en 8 juni 2010 zijn de plantensoorten en vegetatiestructuren in het veld ge"inventariseerd . Tijdens dit bezoek zijn de floristisch interessante plekken bezocht. Vooraf werd een lijst van de
plantensoorten opgesteld met soortnamen van mogelijk aanwezige, bijzondere planten. Deze bijzondere soorten zijn:

•
•
•
•

Rode-lijstsoorten
Zeldzame soorten
Beschermde soorten
Richtlijnsoorten

Tijdens de inventarisatie zijn aile waargenomen plantensoorten genoteerd. De vindplaatsen van bijzondere soorten zijn apart ingetekend op de kaarten. De volgende natuurtypen zijn te onderscheiden op
het definitief trace: akker, berm, kwekerij, loofbos, muur, oever, spoor en water.
Vleermuizen
Vleermuizen zijn ge"inventariseerd gedurende een drietal verschillende perioden. Vleermuizen hebben
namelijk een complex seizoensgebonden gedrag dat is afgestemd op de voedselsituatie.
Vroege voorjaar
de meeste soorten vleermuizen vindt de paartijd in de herfst plaats. Een uitzondering hierop vormt
de grootoorvleermuis (gewone en grijze grootoorvleermuis). De paartijd voor deze soort vindt in het
zeer vroege voorjaar (april) plaats. In met name oude bosgebieden kunnen dan baltsende grootoorvleermuizen waargenomen worden . Op 20 april en 4 mei 2009 is er ge"inventariseerd op deze balts- en
paarplaatsen van grootoorvleermuizen op en rond alternatief 1 en 2. Op 7 en 26 april 2010 is er ge"inventariseerd op balts- en paarplaatsen van grootoorvleermuizen rond alternatief 3.
V~~r

Zomer
In de zomer leven vrouwtjes apart van de mannetjes in grote kraamkolonies . Deze kolonies worden tussen april en mei gevormd en vallen pas weer uiteen als de jongen vliegvlug worden (eind juli / augustus).
Een kolonie bewoont een of meer verblijfplaatsen. Een kolonie kan worden opgespoord door een gebied
systematisch te doorkruisen, waarbij goed gelet moet worden op vleermuisactiviteiten . Een kolonie
vleermuizen vertoont '5 ochtends een opmerkelijk gedrag, waardoor de dieren op dat moment vrij gemakkelijk zijn op te sporen. Dit gedrag wordt zwermen genoemd. De bewoonsters van de kolonie zwermen, voordat ze hun verblijfplaats binnenvliegen, eerst een groot aantal keren rond hun kolonieplaats.
Vanuit de kolonieplaatsen vliegen de vleermuizen naar hun foerageergebieden. Soms gebeurt dit via
een vaste route; men spreekt dan van een vliegroute.
In de foerageergebieden verspreiden de vleermuizen zich en foerageren dan op vaste plaatsen; foerageerplaatsen. Vleermuizen kunnen grofweg worden ingedeeld in gebouw- en boombewonende soorten.
Er is gezocht naar zwermende dieren, verhoogde vleermuisactiviteit rondom bomen en gebouwen, kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen in de nachten van 1 op 2, 10 op 11 en 15 op 16 juli 2009 op en
rond alternatief 1/2. Op 17 juni en 13 juli 2010 is er ge"inventariseerd rond alternatief 3.
Herfst
In de herfst vindt voor vleermuizen het paarseizoen plaats. Dit start al in de nazomer (eind augustus). Er
zijn dan paar-, balts- en foerageerplaatsen. Er is op 29 augustus en 17 september 2009 ge"inventariseerd
op deze plaatsen. Op 6 en 22 september 2010 is er ge'inventariseerd rond alternatief 3.
Onderzoeksmethode
Het vleermuisonderzoek yond plaats met behulp van een bat-detector. Vleermuizen maken namelijk ultrasone geluiden die met een bat-detector kunnen worden opgevangen en vertaald in, voor de mens,
hoorbaar geluid. Door interpretatie van ritme, klank en hoogte van het door het apparaat uitgezonden
geluid kunnen de meeste soorten vleermuizen worden onderscheiden en op naam gebracht.
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De methode voor het inventariseren van vleermuizen voldoet aan het vleermuisprotocol (Netwerk
Groene Bureaus, 2009).

Grondgebonden zoogdieren
De das, eekhoorn, boom- en steenmarter zijn de enige grondgebonden lOogdieren die matig tot zwaar
beschermd zijn en die in beginsel kunnen voorkomen rond de te reconstrueren N348 Dieren.
Dassen zijn ge'inventariseerd door het zoeken naar burchten en sporen. Sporen betreffen latrines, haar
aan draad, krabsporen van het zoeken naar voedsel lOeken en wissels (vaste routes) .
Het onderzoek naar boom- en steenmarters heeft plaats gevonden door te letten op sporen (uitwerpselen, vraatsporen en vettige afdrukken rond plaatsen die veel worden belopen) op gebouwen en bomen.
Dit vond plaats gedurende aile onderzoeken. Daarnaast is gelet op foeragerende dieren gedurende het
vleermuisonderzoek.
Verder zijn in april 2012 de faunavoorzieningen in Hof te Dieren ge"inventariseerd.
Eekhoorns zijn ge"inventariseerd door te lOeken naar sporen en zichtwaarnemingen. Dit is gedaan tijdens aile veidbezoeken. Zichtwaarnemingen betreffen foeragerende, rustende of trekkende dieren.
Sporen waar gericht naar gelOcht is zijn de nesten of foerageersporen. Nesten worden gebouwd in bomen en zijn vaak rond en bestaan uit een vrij dichte samengebouwde bol met een opening. Het nest lijkt
hierbij op een eksternest dat echter veel opener is. Deze nesten kunnen het beste worden ge'inventariseerd als er nog geen blad aan de bomen zit (uitgevoerd op 4, 26 april 2009 en 7 april en 8 juni 2010).
Foerageersporen betreffen afgebeten en afgekloven kegels van dennenappels of andere noten en zaden
die jaarrond kunnen worden gelOcht.
Broedvogels
Broedvogels zijn gedurende vijf inventarisatiemomenten ge"inventariseerd op en rond alternatief 1,2 (20
april, 4,21 mei, 12 en 24 juni 2009) en gedurende zes inventarisatieronden op en rond alternatief 3 (7,
26 april, 5, 22 mei, 8 en 17 juni 2010). Op en rond aile alternatieven werd echter ge'inventariseerd in
2010 op vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels die genoemd zijn in de aangepaste lijst van het bevoegd gezag (LNV, 2009 a,b). Aile bezoeken werden uitgevoerd in de vroege ochtend en soms in de
avond . Het is van belang om rond de schemering waarnemingen te doen, omdat vogels dan het meest
actief zijn. Vogels die daarentegen 's nachts actief zijn (zoais de ransuil en de steenuil) zijn ge"inventariseerd tijdens het vleermuisonderzoek. De waarnemingen van zeldzame en bedreigde soorten en soorten met vaste rust- en verblijfplaatsen werden in het veld direct op kaart gezet. De gegevens van deze
kaarten werden op kantoor verwerkt tot soortkaarten. Voor de overige soorten werd aileen de soortnaam genoteerd. Na het broedseizoen zijn aile waarnemingen van de soortkaarten binnen de grenzen
van een territorium geclusterd. Aileen soorten die duidelijk meerdere keren territoriaal zijn waargenomen binnen een bepaalde periode worden beschouwd als "broedvogel". Na die periode kunnen het bijvoorbeeld ook "zwervende" of reeds "vliegvlugge" jongen van elders zijn. Nesten en nog niet vliegvlugge
jongen werden tevens beschouwd als broedvogel. De methode sluit aan bij de beschreven methode
door Van Dijk (1996) .
Reptielen
Reptielen zijn ge"inventariseerd door het aflOeken van randen en richels langs akkers, bermen en bossages en door het aflOeken van de schrale vegetaties op relatief koude en lOnnige momenten. Hiertoe
werden reptielen gedurende de vroege ochtenduren ge"inventariseerd . Reptielen laten zich dan namelijk
het makkelijkst zien omdat zij in de lOn liggen. Dit doen reptielen omdat zij voor de temperatuurregulatie zijn aangewezen op een externe warmtebron. De methode voor het inventariseren van reptielen
sluit aan bij de beschreven methode door Lenders e.a. (1993) en Diepenbeek & Delft (2006). In het voorjaar en de vroege lOmer van 2012 heeft er een aanvullende inventarisatie naar de ringslang plaats gevonden.
Amfibieen
Het inventariseren van amfibieen vond plaats met behulp van een viertal methoden die gedurende het
seizoen worden toegepast:
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Het zoeken naar eiklompen van kikkers en paddensnoeren in het vroege voorjaar (20 april 2009 en
26 april 2010) .
2. Het vissen m.b.v. een schepnet om larven en adulten te vangen (21 mei 2009 en 5 mei 2010).
3. Het's nachts afzoeken van wateren met een sterke lamp op voornamelijk salamanders (12 juni
2009 en 17 juni 2010).
4. Gedurende het vleermuisonderzoek (1, 10 en 15 juli 2009 en 17 juni en 13 juli 2010) werd geluisterd
naar de koorzang van padden en kikkers. De roepactiviteit werd gestimuleerd d.m.v. het afspelen
van koorgeluiden. Deze inventarisatie was gericht op onder andere de rugstreeppad en de poelkikker.
De methode voor het inventariseren van amfibieen sluit aan bij de beschreven methode door Lenders
e.a. (1993) en Diepenbeek & Delft (2006).
1.

Vissen
Tijdens de uitvoering van methode twee van de vorige subparagraaf (het vangen van amfibieen met
schepnet) worden vaak kleine vissen gevangen die voor kleinere wateren een representatief beeld geven van de aanwezige vissenfauna. Het voorkomen van vis be'invloedt het voorkomen van de meeste
soorten amfibieen negatief. De methode voor het inventariseren van amfibieen sluit aan bij de beschreven methode door Spikmans & de Jong (2006).
Ongewervelden
Voor het waarnemen van beschermde ongewervelden, met name vliegend hert, is op 1, 10, 15 juli 2009
op en rond trace 1/2 en op 17 juni, 13 en 23 juli 2010 gericht ge'inventariseerd in geschikte ecotopen
(oud bos).
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5
5.1

Resultaten inventarisaties
Gebiedsbeschrijving
Het plangebied van het trace van de voorkeursvariant ligt op de helling met afspoelingsmateriaal aan de
voet van de stuwwal van de Veluwezoom. De Carolina berg is de lokale top van de stuwwal. Deze Carolinaberg ligt op 49,2 m +NAP. De helling is al vanaf de middeleeuwen landbouwkundig in gebruik en wei
als akker (enk). In de zeventiende eeuw is juist op deze helling een landschapspark (Landgoed Hof te
Dieren) aangelegd. De toen ontstane landschapsstructuur van dichte bosaanplantingen (oud en nieuwe
plantage), de radiale en rechthoekige lanenstructuur, al dan niet beplant, de open akkers aan de voet
van de berg en het Hof zelf met parkbos aan de rivier is al eeuwen onveranderd . Het bodemmateriaal
bestaat uit lemig fijn zand met grind in de ondergrond. De onverstoorde bodems betreffen enkeerdgronden (de akkers) of holtpodzolgronden (de bossen). Het grondwater zit diep (> 2m -mv).
Het Apeldoorns Kanaal is begin negentiende eeuw gegraven. Het bedrijventerrein in de kanaalzone Dieren - Spankeren stamt uit de twintigste eeuw. De terreinhoogte van het zuidelijk onderzoeksgebied
loopt van 10 tot 20 m +NAP. Het noordelijk onderzoeksgebied is vlakker en ligt op 14-15 m +NAP. Naar
de IJssel toe is wei sprake van scherp verval (van 14 naar 8 m +NAP).

5.2

Flora
Tabel 5-1 en figuur 5-1 geven op een overzichtelijke wijze aile op en nabij het plangebied gelegen bijzondere en karakteristieke plantensoorten met hun voorkomen in Nederland (UFK_90 = uurhok frequentieklasse in 1990, 1-9), hun preferente ecotoop (1-3), de beschermingsstatus (Flora- en faunawet),
de mate van bedreiging (Rode lijst), de natuurwaarde (1-100) en het habitat (ak=akker, be=berm,
kw=kwekerij, lo=loofbos, mu=muur, oe=oever, sp=spoor en wa=water).
Hierin zijn aileen de soorten met enige natuurwaarde (groter dan 3) opgenomen . Op de meeste locaties
bepalen ruderale of competitieve soorten de aard van de vegetatie. Hiervan is de natuurwaarde nul of
negatief. Ze staan niet vermeld in tabel 5-1 en figuur 5-2.
TabeIS-1: Verspreiding van bijzondere aangetroffen plantensoorten op en rond alternatief 1/2 (figuur 1-1) van de te reconstrueren N348 te Dieren
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Wetensch~pelijke

I

naam Neder1andse naam

....

=-=

IJ.
~

I
Acorus cala mu s
.Am sin ck ia men zie sii
.Anchusa arvensis
Aselenlum ruta-muraria
Carex aculifor mis
Carex lasiocarpa
~x ~aniculata

-

Carex remota
-Carum carvi
Cenlaurea eyanus
Centaurea jacea
Cerastiu marvense
Cicuta virosa
Cyti..sus scoparius
Daucus carata
Dryopteris di latata
~E~ris filix-mas
Erodium cicutarium
cicutarium
Eupatorium cannabinum
Euphorbia es ula
Festuca g~gantea
Festuca lemanii
Filipendula ulmaria
Hedera helix
Hieracium laevigatum
Humulus lupulus
J:lr ericum dubium
Hvpochaeris radi cata
lIex aqlJifolium
Lonicera periclxmenum
Lotus corniculatus cor.
Luzula ca mpe stris
!-MYJioEhyliUm sEicatum
Nuphar lutea
Nvmphaea alba
Oenan1he aquatic a
~1hogalum umbellatum
Orni1hopu s perpusi lIu s
Osmunda reQalis
Pieri s hiera cio ides

Kalmoes
ftln sin ek ia
Kromhals
Muurvaren
Moeraszegge
Draadzegge
Pluimzegg_e_
IJle zegge
Echte karwij
Korenbloem
KnooRkruid
AAkerhoornbl oe m
tflJaterscheerl inR
Brem
Peen
Brede stekelvaren
Mannetjesvaren

-

Gewone rei~ersbek
Konin~i nnenkrui d
Heksenmelk
Reuzenzwen k~ras
Groot 8ch apengras
Moerasspirea
Klimop
~f havikskruid
HOE
Kanlig hertsh ooi
Gewoon bi[g enkruid
Hulst
IWilde kamperfoelie
Gewone rolklaver
Gewone veldbie s
Aarvederkruid
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Er zijn twee wettelijk beschermde plantensoorten in de zin van de Flora- en faunawet vastgesteld. Het
betreft Gewone vogelmelk en Koningsvaren (zie tabel 5-1) . Deze twee soorten zijn licht beschermd (tabel 1- soorten) . Gewone vogelmelk groeit op een aantal plekken in enigszins gestoorde bosranden. Koningsvaren staat met verschillende grate exemplaren in de verwaarloosde bakken van kwekerij Hof te
Dieren.
Er zijn tijdens de veldinventarisatie in 2009 op of rond het definitieve trace drie Rode-lijst soorten (2004)
aangetroffen. Rode-lijstsoorten zijn soorten, waarvan het voorkomen in Nederland achteruitgaat. Hun
voortbestaan is bedreigd . Deze hebben daarom een natuurwaarde van nationaal niveau. Het betreft
hier Draadzegge aan de oever van het Apeldoorns Kanaal, Korenbloem in de oksel van Arnhemsestraat weg en Ellecomsedijk en Echte karwij in een droog schraalgrasland bij de spoorbrug over het Apeldoorns
Kanaal. Opmerkelijk is vooral de vondst van Draadzegge. Deze zeldzame en bedreigde soort is vooral bekend van mesotrofe verlandingsvegetaties (trilvenen) van het Vechtplassengebied en Noordwest Overijssel. In het verleden (tussen 1950 en 1970) is de soort eerder in het betreffende uurhok (33.54) waargenomen. De Echte Karwij is mogelijk ingezaaid .
Daarnaast is een aantal andere soorten op of rond het trace vanwege hun zeldzaamheid (UFK < 5) van
nationaal belang. Het betreft hier amsincksia, een neofyt uit Noord-Amerika en taxus. Amsincksia groeit
in de randen van de eerder genoemde tarweakker. In het parkbos ten oosten van het kanaal staan enkeIe forse exemplaren van taxus. In dit bos groeien ook stinzenplanten als wilde hyacinth en gewone vogelmelk en staat aan de westelijke rand een monumentale lOmereik (doorsnede 1,8 m) .
Er is verder een aantal plantensoorten met een natuurwaarde van regionaal niveau (natuurwaarde > 8)
aangetroffen. Dit betreft kalmoes, muurvaren, ijle zegge, waterscheerling, gewone salomonszegel, gewone eikvaren, wilde hyacinth en klein tasjeskruid . Kalmoes, ijle zegge en waterscheerling groeien aan
de Dever van het Apeldoorns Kanaal. Gewone salomonszegel staat in de bosranden van het parkbos van
Huis te Dieren. Klein tasjeskruid tenslotte graeit op de steilrand langs het fietspad parallel aan de verbindingsweg tussen de A348 en de N348.
Floristische waarden
Het trace doorkruist de volgende floristisch interessante plekken:
1.
De steilrand en akkerrand langs het fietspad parallel aan de verbindingsweg tussen de A348 en
de N348 met Klein tasjeskruid, Amsincksia en Korenbloem.
2.
Het parkbos van Huis te Dieren met Gewone salomonszegel.
3.
Het droge schraalgrasland bij de spoorbrug met Echte karwij en Groot schapengras.
4.
Het kanaal met langs dit stuk (tussen spoorbrug en Spankerense brug) aileen Kalmoes, IJle egge
en Witte waterlelie.
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Figuur 5-1: Vindplaatsen van vermeldenswaardige planten in de omgeving van het plangebied.
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5.3

Zoogdieren
Vleermuizen
Het Landgoed Hof te Dieren en omgeving is bekend als belangrijk leefgebied voor vleermuizen (Ecogroen 2007). De aanwezigheid van bebouwing, lanen, oud bos, de afwisseling van akkers en weilanden
en de ligging op de grens van de hogere zandgronden en de uiterwaarden maakt het gebied voor vleermuizen interessant.
Dit komt naar voren in de figuren 5-2, 5-3 en 5-4. In totaal komen acht soorten v~~r. Het betreft: gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis, grootoorvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis, baardvleermuis en franjestaart.

Vroege voorjaar
In het vroege voorjaar van 2009 en 2010 zijn gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en grootoorvleermuis aangetroffen (Mertens, 2011). Er zijn geen balts- of plaatsen van grootoorvleermuizen vastgesteld. Wei werd er gefoerageerd door grootoorvleermuizen.
Voorzomer
In de voorzomer van 2009 en 2010 zijn totaal vijf soorten vleermuizen vastgesteld. Aangetroffen zijn
gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis, grootoorvleermuis en laatvlieger. AI deze
soorten zijn foeragerend vastgesteld. Van rosse vleermuis en watervleermuis zijn kolonies aangetroffen
in zowel 2009 als 2010 ten westen van het spoor in de laanbeplanting van de Schapenberg. Deze kolonies waren reeds langer bekend (Ecogroen, 2008). De dieren vliegen na het uitvliegen richting het landgoed, en de uiterwaarden van de IJssel (zie figuur 5-2). In figuur 5-2 zijn de vliegroutes van rosse vleermuis en watervleermuis weergegeven. Mertens (2011) geeft aan dat de Lange Juffer als vliegroute fungeert voor de watervleermuis. In 2007 heeft EcoGroen Advies een vliegroute (figuur 5-4) langs de Boswachterlaan waargenomen.
Herfst
In de herfst zijn zes soorten vleermuizen vastgesteld. Waargenomen soorten zijn: gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis, grootoorvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. Van
rosse vleermuis en gewone dwergvleermuis zijn balts- en paarplaatsen vastgesteld in 2007 (EcoGroen
Advies, 2007), 2009 en 2010 (Mertens, 2011). Figuur 5-3 en 5-4 laten de baltsplaatsen zien.
Winter
Op het Landgoed Hof te Dieren is een overwinteringsverblijf van baardvleermuis, franjestaart, watervleermuis en van gewone grootoorvleermuis aanwezig (zie figuur 5-4). Gelet op de aanwezigheid van
rosse vleermuizen - van het vroege voorjaar tot in de herfst - is het aannemelijk dat rosse vleermuis ook
overwintert in oude bomen ergens op het landgoed. De kans is aanwezig dat in oude bomen tevens
grootoorvleermuizen overwinteren.

Tabel5-2 toont een overzicht van de verschillende functies van het landgoed per soort (Mertens, 2011).
TabeIS-2: Overzicht van vleermuizen en functies van Landgoed Hof te Dieren (+
Foerageergebied

Kolonie

=heeft een functie, - =heeft geen functie ).

Vliegroute

Rosse vleermuis

+

+

Watervleermuis

+

+

+

Grootoorvleermuis

+

Laatvlieger

+

Ruige dwergvleermuis
Baardvleermuis
Franjestaart

Overwintering

+

+
+

Gewone dwerg.

Balts- / paarplaats

+

+
+
+

+
+ (7)
+

+
+
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Aan de hand van deze functionaliteit worden voor de aangetroffen soorten in het plangebied effecten in
beeld gebracht.

Overige zoogdieren
Aangetroffen matig of zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren zijn de Das en in het verleden
Boommarter (Ecogroen, 2007). Das komt voor in de omgeving van het trace met zowel burchten, foerageergebied als met wissels. In figuur 5-5 zijn de dassenwaarnemingen weergegeven, aangevuld met gegevens over faunavoorzieningen (figuur 5-6). De dassentunnels worden met regelmaat gebruikt gezien
de aanwezigheid van latrines en een wissel in de directe nabijheid van deze tunnels.
Recent onderzoek naar de faunapassages heeft het volgende beeld opgeleverd . Langs de zuidwestzijde
van het spoor is een hekwerk aanwezig dat niet passerbaar is voor grote zoogdieren. De combinatie van
dit hekwerk met spoor en provincia Ie weg maakt uitwisseling van grote zoogdieren (hert, ree, zwijn) tussen uiterwaarden en Veluwe (en vice versa) via het landgoed Hofte Dieren onmogelijk. Op een drietal
plaatsen ter hoogte van landgoed Hof te Dieren (van noord naar zuid: Boswachterlaan, Lange juffer en
Hofstetterlaan) liggen dassentunnels onder het spoor die geschikt zijn voor kleine zoogdieren en das.
Onder de provinciale weg N348 ligt een tunnel ter hoogte van de Kerkallee.
Ondanks dat de tunnels niet optimaal zijn worden zij belopen.
Van de boommarter is in het verleden een zichtwaarneming gedaan (Ecogroen, 2008). Gedurende onderhavig onderzoek in zowel 2009 als 2010 is de soort echter niet vastgesteld. Eekhoorn en steenmarter
zijn niet aangetroffen op en rond het trace. Eekhoorn is wei verscheidene keren vastgesteld in de lanen
en boscomplexen ten noorden van de spoorlijn. Op basis van regionale verspreiding en het biotoop
kunnen zowel eekhoorn als steenmarter op het landgoed en binnen het plangebied verwacht worden.
Ten noorden van het spoor, en dan met name rond het waterpompstation op de aanwezige wildakkers
komt het wild zwijn in hoge dichtheid voor; ook het edelhert komt hier incidenteel voer (EcoGroen,
2007). Vanwege de aanwezigheid van o.a . wildroosters en rasters langs het spoor is het plangebied geen
toegankelijk leefgebied voor deze soorten.
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Figuur 5-2: Waarnemingen van vleermuizen in de voorzomer (Mertens, 2011)
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Figuur 5-3: Herfstwaarnemingen vleermuizen (Mertens, 2011).
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Figuur 5-4: Verspreidingskaart vleermulzen, jaar van inventarisatie 2007 (EcoGroen Advies, 2007),
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Figuur 5-5: Waarnemingen van dassen in het plangebied (Mertens, 2011).
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Figuur 5-6: faunavoorzieningen rond hof te Dieren (Mertens, april 2012)
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5.4

Broedvogels
In totaal zijn 28 soorten broedvogels door
Mertens (2011) vastgesteld.
In tabel 5-3 wordt een overzicht gegeven
van de broedvogels en in figuur 5-7 worden de vermeldenswaardige broedvogels
weergegeven. Er zijn vier soorten van de
Rode lijst aangetroffen. Dit betreft groene
specht, grutto, huismus en steenuil. Aileen
groene specht komt nabij het plangebied
v~~r.

Vijf aangetroffen soorten (huismus, ooievaar, roek, sperwer, steenuil) staan op de
lijst van soorten waarvan de nestplaatsen
ook buiten het broedseizoen zijn beschermd.

Nest van de ooievaar in uiterwaard.

TabeIS-3: Overzicht van de vastgestelde broedvogels (Mertens, 2011). De beschermingsstatus en de aanwezigheid van een vaste
rust- en/of verblijfplaats is aangegeven (LNV 2009a,b).
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In het agrarisch weidegebied in de oksel van N348 en A348 komen kenmerkende soorten voor als ooievaar, grutto en steenuil. Vermeldenswaard is een tweetal kolonies van roeken. In het noordelijk deel van
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het landgoed Hof te Dieren bevindt zich een kleine kolonie en verspreid over een bosje in de hoek van
het Apeldoorns kanaal en de N348 huist een grotere kolonie. Vermeldenswaard zijn verder de soorten
van bebouwing (huismus en zwarte roodstaart) en bos (buizerd, grote bonte specht). In de lanen van de
Carolinaberg komt de bosuil voor en ten zuiden van de Carolinaberg broedt een sperwer.

Legenda
•

= Buizerd

•

o

= Gr . bonte spccht

o

= Huismus

•

= Obievaar

•

= Roek (kolonie)

•

=Groene spccht

= Gruttci

•

=Roodborsttapuit

•

= steenuil

•

=Zwerle roodstaa-t

Figuur 5-7: Waarnemingen van vermeldenswaardige broedvogels in het gebied (Mertens, 2011)
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5.5

Reptielen
Er zijn geen reptielen aangetroffen (Mertens, 2011). Ook gedurende de veidbezoeken in 2012 is de ringslang (tabel 3 soort) niet vastgesteld (Mertens, juni 2012). Tussen het spoor en de provincia Ie weg is ook
geen water gelegen en de grondwaterstand is diep. Daarnaast is het gebied vrij ge"isoleerd gelegen.
Ook door Ecogroen Advies zijn geen reptielen vastgesteld. Wei is aangegeven dat de ringslang voorkomt
rondom de vijvers op Landgoed Hof te Dieren. Hier Iiggen broeihopen die geschikt zijn als overwinteringslocatie.

5.6

Amfibieen
Ten behoeve van de inventarisatie van amfibieen en vissen zijn totaal zes locaties bemonsterd of onderlOcht. In tabel 5-4 is een overzicht gegeven van het voorkomen van amfibieen en vissen op de bemonsterde locaties.
TabeIS-4: Overzicht van de bemonsterde wateren en de aangetroffen amfibieen en vissen in het gebied (Mertens, 2011) .

Locatie
siervijver tuin
droge greppel
nagenoeg (droge) poelen
vijvers landgoed hof te dieren
siervijver van kwekerij
rond stuw apeldoorns kanaal

Amfibieen
middelste groene kikker
geen
geen
middelste groene kikker, gewone pad
bruine kikker, kleine watersalamander
middelste groene kikker
middelste groene kikker

Vissen
geen
geen
geen
rietvoorn
blankvoorn
geen
karper, brasem
snoekbaars

Uit tabel 5-4 blijkt dat er vier soorten amfibieen zijn aangetroffen op of rond het trace. Het betreft: gewone pad, middelste groene kikker, bruine kikker en kleine watersalamander. Deze amfibieen zijn licht
beschermd (tabel1 van de Flora- en faunawet) en niet bedreigd. Overige soorten zijn niet aangetroffen.
De kans op succesvolle uitwisseling van amfibieen in de huidige situatie is klein door de aanwezigheid
van het spoor; ze kunnen wei de provincia Ie weg op doordat het raster passeerbaar is.

5.7

Vissen
Er zijn geen beschermde vissen aangetroffen. Binnen het feitelijk trace van de N348 bestaat aileen het
Apeldoorns kanaal uit oppervlaktewater.

5.8

Ongewervelden
Er zijn geen beschermde ongewervelden aangetroffen, lOals vliegend hert. In het verleden zijn deze ook
niet vastgesteld (Ecogroenadvies, 2007).
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6.1

Effectbepaling Flora- en faunawet
Effecten van de voorkeursvariant
Aanleg en gebruik van wegen kennen zowel directe als indirecte effecten op de natuur. Er is conform de
Leidraad faunavoorzieningen bij wegen (Rijkswaterstaat 2011) een aantal hoofdcategorieen van effecten op natuur te onderscheiden die tijdens de aanleg en het gebruik van wegen kunnen optreden.

Verlies van leefgebied
Door de aanleg van wegen gaat natuurlijk leefgebied verloren. Daarnaast vindt verstoring van het overblijvende leefgebied plaats. Het (directe) verlies van leefgebied (door ruimtebeslag) leidt tot een onomkeerbare verandering van het leefgebied van een soort.

Versnippering
Wegen tasten de mogelijkheid van uitwisseling van bepaalde soorten tussen leefgebieden aan, waardoor het voortbestaan van (deel)populaties van soorten in gevaar kan komen. Het doorsnijden van een
leefgebied, van met name weinig mobiele soorten, kan ervoor zorgen dat een gebied te klein wordt om
een levensvatbare populatie van een bepaalde plant- of diersoort te herbergen. De mate van barrierewerking wordt grotendeels bepaald door aantal en omvang van de aanwezige infrastructuur. Bij de beschrijving van de effecten op de beschermde soorten is barrierewerking meegenomen.
Een verbijzondering van versnippering vormen faunaslachtoffers. Jaarlijks worden grote aantallen gewervelde en ongewervelde dieren het slachtoffer van wegverkeer. Voor zeldzame en gevoelige soorten
vormt autoverkeer een bedreiging van het voortbestaan van de soort. Het aantal faunaslachtoffers op
een weg wordt bepaald door de ligging en landschappelijke inpassing van een weg, de verkeersintensiteit, het seizoen, tijd van de dag en migratiepatronen.

Verstoring, vervuiling en verdroging
Aanleg en gebruik van wegen veroorzaakt kwaliteitsverlies van omringende (natuur)gebieden door een
toename van verstoring, vervuiling en verdroging. Verdroging van gebieden in de wijde omgeving kan
optreden indien een verdiepte ligging van een weg tot wijzigingen in de hydrologische omstandigheden
leidt. Vervuiling treedt op door depositie van chemische stoffen in oppervlakte- en grondwater en de
uitstoot van nitraat en fosfaat in de omgeving. Verstoring door geluid en wegverlichting kan resulteren
in de aantasting van het leefgebied van soorten dat aan de weg grenst.
Bij de effectbeoordeling is binnen elke soortgroep aangegeven welke van deze hoofdcategorieen relevant is en hoe dit is beoordeeld.

6.2
6.2.1

Effectbeoordeling per soortgroep
Flora
Op het definitieve trace zijn geen wettelijk beschermde plantensoorten in de zin van de Flora- en faunawet vastgesteld (figuur 5-1). De groeiplaatsen van de licht beschermde (tabeI1) soorten Koningsvaren
en Gewone vogelmelk liggen niet op of nabij het definitieve trace en ondervinden derhalve geen negatieve effecten. En het parkbos met haar floristische waarde aan de noordzijde van het Apeldoorns kanaal maakt geen onderdeel uit van het trace; effecten op de aanwezige soorten zijn uit te sluiten.
Met de reconstructie van de weg worden de groeiplaatsen van wettelijk beschermde soorten dus niet
negatief beInvloed. De gunstige staat van de beschermde soorten op het Landgoed Hof te Dieren en in
de directe omgeving is niet in het geding. De Flora- en faunawet vormt voor de flora geen belemmering
voor de ingreep.
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6.2.2

Fauna
Vleermuizen
Aan de hand van de volgende functies van het gebied worden de effecten van Traverse Dieren op de
aanwezige vleermuizen, die strikt beschermd zijn (tabel 3), beoordeeld.

Foerageergebied
Voor veel soorten maakt het plangebied en directe omgeving deel uit van het foerageergebied voor
vleermuizen. Met de reconstructie van de N348 Dieren zal een deel van het (park)bos in Hof te Dieren
verloren gaan. Hier zijn met name foeragerende gewone dwergvleermuizen aangetroffen (zie figuur 52). Ais gevolg van het ruimtebeslag van het nieuwe trace gaan twee foerageerplaatsen van de gewone
dwergvleermuis verloren, een van de laatvlieger en een van de rosse vleermuis.
Er is voldoende alternatief leefgebied in de omgeving dat als foerageergebied kan fungeren en op de
plaats van het huidige trace worden er op het landgoed Hof te Dieren extra bomen geplant. Daardoor
blijft de functie als foerageergebied gehandhaafd .
Het verdwijnen van een aantal foerageerplaatsen is een tijdelijk effect dat de gunstige staat van de soorten niet in gevaar brengt.
Kolonies
Kolonies van vleermuizen in het plangebied zijn vastgesteld voor de rosse vleermuis en de watervleermuis. De bomenlaan (Zuidlaan) waar de kolonies zich bevinden blijft onaangetast. Bovendien liggen ze
op een dermate grote afstand dat de koloniep laatsen niet door ruimtebeslag noch door versnippering of
andere verstorende effecten van het trace worden be'invloed.
Negatieve effecten op de vaste verblijfplaatsen van rosse vleermuis en watervleermuis zijn uitgesloten.
Vliegroutes
Vleermuizen vliegen dagelijks uit om te foerage ren, waa rbij ze vaak gebruik maken van vaste vliegroutes . De vleermuizen orienteren zich daarbij op bomen, houtwallen en laanbeplanting die als structurerende elementen in het landschap fungeren . Indien deze vliegroutes worden onderbroken, bijvoorbeeld
door het kappen van bomen, treedt er versnippering op waardoor de functionaliteit van hun leefgebied
(aaneengeslotenheid) wordt aangetast.
Het trace doorkruist op twee plaatsen de vliegroutes van de rosse vleermuis en van de watervleermuis
(zie figuur 5-2 en 5-4), namelijk ter hoogte van de lange Juffer en de Boswachterlaan. Door de nieuwe
weg wordt de bestaande versnippering bij het spoor verder vergroot doordat er bomen op hun vliegroute gaan verdwijnen.
Aangezien de rosse vleermuis hoog boven land vliegt, los van lijnvormige (Iaan)structuren (DWW, 2004)
zijn negatieve effecten op deze soort op voorhand uitgesloten.
De watervleermuis maakt wei gebruik van de bosopstanden langs de Lange juffer en de Boswachterlaan
om heen en weer te vliegen tussen Veluwe en Hof te Dieren /uiterwaarden IJssel. Ais gevolg van de Traverse Dieren treedt er wei een negatief effect (barrierewerking) voor deze soort op. Om de bestaande
functie te behouden en de gunstige staat van de watervleermuis niet in gevaar te brengen zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk.
De bestaande barrierewerking van de oude N348 wordt opgeheven door de landschappelijke inpassing
ervan zie Landschapsplan).
Balts- en paarplaatsen
Ais gevolg van het rooien van enkele bomen in het parkbos gaat een balts- en/of paarplaats van de rosse
vleermuis (5-4) verloren. Deze baltsplaats kan dezelfde zijn als de paarverblijfplaats, maar kan ook op afstand van de paarverblijfplaats gelegen zijn. Het verdwijnen van de gewone dwergvleermuis (figuur 5-3)
is niet aan de orde omdat deze soort in bebouwing verblijft.
Het verdwijnen van enkele bomen heeft niet tot gevolg dat de gunstige staat van de gewone dwergvleermuis en de rosse vleermuis wordt aangetast. Het gebied blijft zijn functie als baltsplaats behouden
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omdat er voldoende alternatieven in de omgeving aanwezig zijn (robuustheid van geschikt biotoop). Op
termijn wordt dit biotoop zelfs versterkt door de extra aanplant van bomen in het Hof te Dieren.
Overwinteringslocaties
Op het landgoed bevindt zich een ijskelder die als overwinteringsplaats fungeert voor rosse vleermuis,
watervleermuis, grootoorvleermuis, baardvleermuis en franjestaart. Deze ijskelder ligt op grote afstand
van het plangebied en ondervindt geen negatief effect als gevolg van de Traverse Dieren. De functionaliteit ervan blijft behouden en wordt niet aangetast door ruimtebeslag, versnippering of verstoring.
De gunstige staat van instandhouding van de genoemde soorten blijft behouden.
Verstoring door licht en geluid
Het effect van wegverlichting op vleermuizen is niet eenduidig. Met name witte (kwik) lampen trekken
veel insecten en daarmee vleermuizen aan (Blake et al. 1994). Van de Nederlandse soorten worden
vooral gewone dwergvleermuizen en laatvliegers bij witte straatverlichting waargenomen. Andere soorten als Gewone grootoorvleermuis en watervleermuis worden zelden op verlichte plaatsen waargenomen en vermijden deze gebieden waarschijnlijk zelfs. Verlichte plaatsen worden in de regel niet als verblijfplaats en vliegroute gebruikt (Kuijper et al., 2008). Van deze eigenschap kan gebruik worden gemaakt om bestaande vliegroutes om te leiden. Dit geschiedt door gerichte plaatsing van verlichting op
een ongewenste passageplaats (Altenburg & Wymenga, 2011).
De lichtgevoeligheid van de aangetroffen soorten is in figuur 6-1 aangegeven.

z

Figuur 6-1: schematisch overzicht van vleermuizen en hun landschapsgebruik (Rijkswaterstaat, DWW, 2004)

Toelichting bij figuur 6-1
A =algemeen, VA =vrij algemeen, Z =zeldzaam, ZZ =zeer zeldzaam. Verder wordt per soort aangegeven of ze gevoelig zijn v~~r
licht, hun verblijfplaats in bomen dan wei gebouwen kiezen, wat hun home range is, of hun vliegroutes structuren volgen of ook
door open gebied lopen en welke typen jachtgebied hun voorkeur hebben.

Gedurende de aanlegwerkzaamheden (aanleg talud, graven, asfalteren) van het nieuwe trace zal, indien
er 's nachts gewerkt wordt, bouwlicht worden gebruikt. De directe omgeving van de verlichte locaties is
dan tijdelijk minder aantrekkelijk voor de lichtschuwe vleermuissoorten (zie figuur 6-1). De meest algemene soorten, gewone dwergvleermuis en laatvlieger, zijn niet gevoelig voor lichtverstoring in het foeblad 35 van 41
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rageergebied. Aangezien het werkterrein maar voor een beperkte duur verlicht is, zal het verstorend effect zeer gering zijn. De gunstige staat van de aanwezige vleermuizen tijdens aanleg is niet in het geding.
Zoals bekend orienteren vleermuizen zich door middel van het opvangen van door hun zelf gecreeerd
geluid. Externe geluidsbronnen kunnen derhalve effect hebben op de echolocatie, baits of foerageren
van vleermuizen. Uit onderzoek hiernaar kwam naar voren dat het onwaarschijnlijk is dat geluidseffecten afkomstig van een (snel)weg de echolocatie van vleermuizen verstoren (Hoogerwerf et al. 2003).
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat ruimtebeslag en versnippering als gevolg van de ingreep
een negatief effect hebben op de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. am de functionaliteit van het gebied in stand te houden (foerageren, vliegroutesL moeten er mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Daardoor wordt de gunstige staat van instandhouding van deze soorten niet
aangetast. am verstoring van vleermuizen door licht tijdens de bouwfase te voorkomen, wordt het
bouwlicht lOveel mogelijk afgeschermd.
Overige zoogdieren
De strikt beschermde das (tabel 3) komt voor rondom het te reconstrueren trace. Er liggen diverse
burchten in de omgeving, verspreid over het gehele landgoed Hof te Dieren; ten oosten van het spoortaIud zijn diverse sporen van de das aanwezig (zie figuur 5-5). Aangenomen kan worden dat het gehele
landgoed en de omliggende akkers en bossen aan beide zijde van de N348 onderdeel uitmaken van het
leefgebied van de aanwezige dassenpopulatie. De dassenburchten worden als gevolg van het ruimtebeslag van de Traverse Dieren niet aangetast. Het nieuwe trace komt namelijk tegen het spoortalud aan te
liggen waar zich geen burchten bevinden.
Bij realisatie van het trace gaat foerageergebied van de das verloren. Het trace kruist tevens het parkbos
en het bos langs de Lange Juffer dat aansluit op de dassentunnel onder het spoor. Hierdoor komen twee
van de drie in gebruik zijnde dassentunnels onder het spoor (buizen) op de nieuwe weg uit. Het gevolg
ervan is dat de functionaliteit ervan afneemt en de barrierewerking van de infrastructuur op de leefgebieden van de das toeneemt.
Het nieuwe trace heeft als gevolg van ruimtebeslag en versnippering een negatief effect op het leefgebied van de das. Hierdoor treedt er een aantasting op van de gunstige staat van instandhouding van de
soort. Om dat te voorkomen dient het ruimtebeslag op en versnippering (het doorsnijden) van het leefgebied van de das door maatregelen te worden gemitigeerd.
Daarbij dient ermee rekening te worden gehouden dat de faunatunnels goed op elkaar aansluiten.
Door het weghalen van het raster langs de oude N348 wordt de natuurlijke eenheid en aaneengeslotenheid van Hof te Dieren aan deze zijde van het spoor hersteld. Dit is een positief effect.
Door het verdwijnen van het raster heeft ook de dassentunnel onder de N348 ligt geen functie meer en
wordt weggehaald.

Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase zijn gedurende een bepaalde periode lOwe I de nieuwe als de oude weg in gebruik
waardoor tijdelijk extra versnippering optreedt. Dat betekent dat tijdens de bouw de uitwisseling ter
hoogte van de passages onder het spoortalud in stand moeten blijven om de staat van instandhouding
van de das niet ongunstig te be'invloeden. Daarvoor moeten mitigerende maatregelen in het werkprotocol worden opgenomen om dit te bewerkstelligen.
Hetzelfde geldt voor een aantal functies van het gebied voor vleermuizen. Ais gevolg van extra ruimtebeslag door werkterreinen en het vroegtijdig kappen van bomen, die deel uitmaken van de foerageerroute van met name watervleermuis, kan een negatief effect tijdesn de bouw niet worden uitgesloten .
am de gunstige staat van de soort in stand te houden moeten ook daarvoor mitigerende maatregelen in
het werkprotocol worden opgenomen. Deze maatregelen zijn tijdelijk van aard.
Gedurende de aanlegfase zijn er ook negatieve effecten te verwachten op de kleinere soorten. Deze
schade is maar moeilijk te voorkomen omdat deze soorten bij gevaar hun hoi in vluchten. Muizen leven
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niet in kolonies en planten zich bij gunstige omstandigheden het gehele jaar voort. Hierdoor zal geen
schade op populatieniveau optreden.
De gunstige staat van deze algemene soorten komt niet in gevaar. Voor ingrepen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen geldt een algemene vrijstelling voor soorten die staan vermeld op tabel 1 van de
Flora- en faunawet. De aanvraag van een ontheffing ex. Artikel 75 van de Flora- en faunawet voor deze
soorten is dan ook niet noodzakelijk.
Grotere lOogdieren als Ree, Konijn, Haas of Hermelijn zullen bij verstoring in de uitvoeringsfase het projectgebied verlaten waardoor deze soorten niet direct negatieve effecten ondervinden. In de wijde omgeving is voldoende ongestoord gebied aanwezig. De gunstige staat van instandhouding van deze soorten komt niet in gevaar. am verstoring tijdens de realisatiefase te minimaliseren dient lOrgvuldig en
conform de lOrgplicht gewerkt te worden.

Broedvogels
Met de reconstructie van de N348 worden geen vaste jaarrond beschermde nesten vernietigd. De gunstige staat van instandhouding van deze soorten wordt door de nieuwe weg niet aangetast.
Tijdens de werkzaamheden dient er wei rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Tijdens de aanlegfase zijn vogels kwetsbaar en is de nestlocatie extra gevoelig voor verstoring. Het
rooien van bomen en struiken dient plaats te vinden buiten het broedseizoen. Daarnaast dienen de
werkzaamheden lo te worden gepland / uitgevoerd dat er geen effecten ontstaan op (in gebruik zijnde)
nesten en eieren. am dit te voorkomen moet er een werkprotocol worden opgesteld.
Reptielen
Het potentiele leefgebied van ringslangen nabij de vijvers van het plangebied wordt niet aangetast als
gevolg van de ingreep. Er bestaat een mogelijk effect als gevolg van verstoring van het leefgebied tijdens
de aanlegfase. Siangen en in mindere mate hagedissen vormen een gemakkelijke slachtoffer voor het
verkeer en werktuigen. Omdat er geen reptielen zijn aangetroffen tijdens de inventarisatie in 2009 en
2012 en ook in het verleden geen reptielen zijn vastgesteld (Ecogroenadvies, 2007), zijn effecten op reptielen derhalve uitgesloten. De gunstige staat van de soort is niet in het geding.
Amfibieen
Er zijn geen strikt beschermde (tabel 2 en 3) soorten amfibieen aangetroffen in en rond het gebied van
de het trace. V~~r ingrepen op de licht beschermde soorten geldt een algemene vrijstelling. Een ontheffing van de Flora- en faunawet is voor amfibieen niet vereist.
Individuen en eventuele voortplantingswateren kunnen tijdens de aanlegfase ten gevolge van grootschalige graafwerkzaamheden en transportbewegingen tijdelijk worden verstoord. Hiervoor dienen
maatregelen in het werkprotocol te worden opgenomen.
De gunstige staat van instandhouding van amfibieen wordt door Traverse Dieren niet aangetast.
Vissen
Er zijn geen beschermde vissen aangetroffen, ook niet in het verleden. Op het feitelijk trace bestaat aileen het Apeldoorns kanaal uit oppervlaktewater, waar negatieve effecten op beschermde vissen zijn
uitgesloten; ook tijdens de aanlegfase. Er treedt geen ruimtebeslag, noch versnippering of verstoring op
als gevolg van de Traverse Dieren. De gunstige staat van instandhouding van vissen wordt niet aangetast. Een ontheffing voor vissen van de Flora- en faunawet voor de reconstructie is niet vereist.
Ongewervelden
Er zijn geen beschermde ongewervelden aangetroffen lOa Is vliegend hert en in het verleden zijn deze
ook niet vastgesteld. Effecten op beschermde ongewervelden worden derhalve uitgesloten. De gunstige
staat van instandhouding van deze soorten is niet in het geding.
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7

Conclusies uitvoerbaarheid IP i.r.t. FFwet
Geen aantasting gunstige staat van instandhouding

Rond de N348 te Dieren komen verschillende beschermde soort(groep)en voor die in meer of mindere
mate effect ondervinden van de reconstructie van de N348. Negatieve effecten op (strikt) beschermde
soorten uit de soortgroepen flora, vogels, reptielen, amfibieen, vissen en ongewervelden zijn uit te sluiten aangezien deze niet op het trace zijn aangetroffen. Door de realisatie van het definitieve trace langs
het spoor zullen de verbodsbepalingen, genoemd in artikel 9, 11 of 13 van de Flora- en faunawet, niet
voor de ze soortgroepen worden overtreden. De gunstige staat ervan is niet in het geding. Een vervolgprocedure in het kader van de Flora- en faunawet is uitgesloten.
Ais gevolg van de reconstructie gaat door ruimtebeslag wei een aantal foerageer- en baltsplaatsen van
de strikt beschermde vleermuissoorten gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger verloreno Ook doorkruist het trace een vliegroute van de watervleermuis (versnippering) . Door ruimtebeslag
gaat er foerageergebied van de das verloren en ook doorkruist het trace het leefgebied van deze strikt
beschermde soort (versnippering leefgebied).
Voor deze beschermde dieren in het invloedsgebied van de Traverse Dieren is geen sprake van een wezenlijke invloed op de gunstige staat van instandhouding, mits maatregelen worden genomen. Dit geldt
voor de soorten watervleermuis, gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger en ook voor de
das. Verstoring tijdens de bouwfase wordt gemitigeerd door maatregelen in het werkprotocol uit te
voeren, waarin ook maatregelen zijn opgenomen die invulling geven aan het zorgvuldig handelen.
Aile maatregelen zijn uitgewerkt in het Mitigatie- en Compensatieplan Traverse Dieren. Hierdoor is geborgd dat de Flora- en faunawet de uitvoerbaarheid van het Inpassingsplan Traverse Dieren niet in de
weg staat.
Uitgebreide toets

Bij een aanvraag voor een ontheffing voor vleermuissoorten en das (tabel 3 soorten) geldt de uitgebreide toets. Deze toets houdt in dat de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen, er geen alternatief is voor de activiteit of de locatie en dat de activiteit past binnen een
van de in de wet genoemde belangen.
Aangetoond is (hoofdstuk 6) dat bij uitvoering van Traverse Dieren de gunstige staat van instandhouding
van de streng beschermde soorten niet in het geding is. Ook is eerder al in het MER beargumenteerd dat
er geen andere bevredigende oplossingen zijn v~~r de geplande reconstructie. Aile alternatieve traces in
het MER doorsnijden de vliegroutes van vleermuissoorten evenals hun foerageergebieden en die van de
das. De uitgewerkte variant Traverse Dieren komt het meest tegemoet aan het in stand houden van de
natuurlijke eenheid en aaneengeslotenheid van het leefgebied van deze soorten,.
Verder is er sprake van een van de in de wet genoemd belang voor Traverse Dieren, namelijk 'dwingende redenen van openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor
het milieu wezenlijk gunstige effecten'.
Hierover staat in het MER Traverse Dieren:

'De diverse gelijkvloerse kruisingen, in combinatie met een relatief hoog verkeersaanbod op de Traverse
en de hoge jrequentie van treinverkeer, leiden er toe dat - met name in de avondspits - de doorstroming
op de Traverse en de verkeersveiligheid onder druk staan. Wachtrijen die ontstaan bij sluiting van de gelijkvloerse spoorwegovergangen kunnen (vooral tijdens spitsperioden) zo lang worden dat ze de verkeersafwikkeling van de kruisingen op de Traverse (en dus ook de doorstroming op de Traverse) belemmeren. Ook werkt de bundel van spoor/ijn en weg, mede als gevolg van het grote aantal sluitingen van
de spoorwegovergangen, als een barriere tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van Dieren. Dat
geldt zowel voor autoverkeer als voor fietsers.
De slechte verkeersafwikkeling leidt ook tot een minder goede bereikbaarheid van de werk- en woongebieden in en rond de kern van Dieren. Uit onderzoek is gebleken dat problemen in de doorstroming en
blad 39 van 41

Natuurtoets Flora- en faunawetTraverse Dieren
Projectnummer 236832
oktobe r 2012

~

oranJewoud
ir.\tr!lbuc. AM"" GIOllp

bereikbaarheid zich veoral voordoen in de avondspits, waarblj met name de aansluiting bij de Harderwijkerweg problemen geeft. De knelpunten in de infras'tructuur hebben tevens tot gevolg dat verkeer ongewenste routes kiest. Dit /eidt tot (ge/uid)hlnder en verkeersonveiligheld.
De bovengeschetste prob/emen doen zich in de huidige situatie a/ v~~r. De verwachting is dat door de
verdere groei van de hoeveelheid verkeer en de intenslverlng van het gebruik van de spoor/ijn (het Programma Hoogfrequent Spootverkeer, PHS) de doorstroming en berelkbaarheid verder za{ verslechteren. I

Conclusie ruimtelijke onderbouwing
De vraag ofvoor de uitvoering van het plan een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig is,
en zo ja, of deze ontheffing kan worden verleel1d, komt in beginsel pas aan de orde in een procedure op
grond van de Flora- en faunawet.
Echter, op basis van de conclusies van de toets aan de Flora- en faunawet kan op voorhand in redelijkheid worden geconcludeerd dat de Flora- en faunawet de uitvoerbaarheid van het plan hiet in de weg
staat.
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