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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
Sinds 2004 wordt gewerkt aan de Visie Havikerpoort (2006) en de realisatie daarvan. In deze 
visie is ingegaan op de beoogde toekomstige functies, waaronder verruiming van de waterbe
gingscapaciteit, ontwikkeling van landschap, langjarige instandhouding van Landgoed Middac
ten, natuur, recreatie, zandwinning en fondsvorming en herinrichting door zandwinning. 
onderdeel van deze Visie is de 
(strang) langs de IJssel. De naam voor dit deelplan is Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid. 
 
Havikerwaard Zuid maakt een deel uit van het uiterwaardensysteem van
hoogte van Ellecom en De Steeg op de linker oever van de rivier. Het plangebied ligt in één 
(Havikerpoort) van de acht ecologische poorten op de rand van de Veluwe en verbindt de Nat
ra 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken met elkaar. 
het domein van Landgoed Middachten. In een deel van Havikerwaard Zuid wordt al zand g
wonnen. 
 
De voorliggende natuurtoets is opgesteld ten behoeve van de MER
gen van vergunningen in het ka
Voor zover de toets de kaders van de Natuurbeschermingswet volgt, is het te lezen als Pa
sende Beoordeling.  
 
Een afweging van varianten op het ontwerp heeft reeds plaatsgevonden en heeft geresulte
in de voorkeursvariant. De varianten en de afweging worden besproken in de MER; de voorli
gende toets behandelt de voorkeursvariant.
 
1.2 Plangebied 
Het plangebied is gelegen in de uiterwaarden van de IJssel tussen Rheden en Doesburg en 
beslaat ongeveer 144 hectare (zie Figuur 1.1). Het gebied omvat een zandwinplas met de o
vers en bosjes op de oevers, delen akker en weiland en het ooibosje aan de noordoostkant.
 
De plas Bingerden in de Havikerwaard ligt buitendijks in de uiterwaarden van de IJssel ten oo
ten van Giesbeek. De zandwinplas is, inclusief de westelijke lob die via een smalle doorgang in 
verbinding staat met de rest van de plas, circa 43 ha groot en is maximaal 25 meter diep. In 
Figuur 1.1 is de ligging van de plas weergegeven. De plas wordt gesc
IJssel door zomerdijken. Rondom de zandwinplas is de aanwezige kade zo hoog dat alleen bij 
hoog water de plas in verbinding staat (hoger dan 10 +NAP) met het stroombed van de rivier. 
De aan de oostelijke zijde (de stroomafwaartse zi
stroomt de dijk jaarlijks over. De aan de westelijke zijde gelegen zomerdijk is hoger. Geschat 
wordt dat er slechts eens per 20 jaar de zomerdijk en kade beide overstromen en rivier echt 
door de plas stroomt. Voor de ecologie is het van belang dat er jaarlijks een zijde overstroomt 
en er dan een ecologische connectie ontstaat.
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Aanleiding en doel  
Sinds 2004 wordt gewerkt aan de Visie Havikerpoort (2006) en de realisatie daarvan. In deze 

n op de beoogde toekomstige functies, waaronder verruiming van de waterbe
gingscapaciteit, ontwikkeling van landschap, langjarige instandhouding van Landgoed Middac
ten, natuur, recreatie, zandwinning en fondsvorming en herinrichting door zandwinning. 
onderdeel van deze Visie is de realisatie van een niet aangekoppeld systeem van watergeulen 
(strang) langs de IJssel. De naam voor dit deelplan is Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid. 

Havikerwaard Zuid maakt een deel uit van het uiterwaardensysteem van de IJssel en ligt ter 
hoogte van Ellecom en De Steeg op de linker oever van de rivier. Het plangebied ligt in één 
(Havikerpoort) van de acht ecologische poorten op de rand van de Veluwe en verbindt de Nat

gebieden Veluwe en Rijntakken met elkaar. Het gebied ligt voor een belangrijk deel op 
het domein van Landgoed Middachten. In een deel van Havikerwaard Zuid wordt al zand g

De voorliggende natuurtoets is opgesteld ten behoeve van de MER-procedure en het aanvr
gen van vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora
Voor zover de toets de kaders van de Natuurbeschermingswet volgt, is het te lezen als Pa

Een afweging van varianten op het ontwerp heeft reeds plaatsgevonden en heeft geresulte
in de voorkeursvariant. De varianten en de afweging worden besproken in de MER; de voorli
gende toets behandelt de voorkeursvariant. 

Het plangebied is gelegen in de uiterwaarden van de IJssel tussen Rheden en Doesburg en 
4 hectare (zie Figuur 1.1). Het gebied omvat een zandwinplas met de o

vers en bosjes op de oevers, delen akker en weiland en het ooibosje aan de noordoostkant.

De plas Bingerden in de Havikerwaard ligt buitendijks in de uiterwaarden van de IJssel ten oo
en van Giesbeek. De zandwinplas is, inclusief de westelijke lob die via een smalle doorgang in 
verbinding staat met de rest van de plas, circa 43 ha groot en is maximaal 25 meter diep. In 
Figuur 1.1 is de ligging van de plas weergegeven. De plas wordt gescheiden van de rivier de 
IJssel door zomerdijken. Rondom de zandwinplas is de aanwezige kade zo hoog dat alleen bij 
hoog water de plas in verbinding staat (hoger dan 10 +NAP) met het stroombed van de rivier. 
De aan de oostelijke zijde (de stroomafwaartse zijde) gelegen kade is het laagst. Aan deze zijde 
stroomt de dijk jaarlijks over. De aan de westelijke zijde gelegen zomerdijk is hoger. Geschat 
wordt dat er slechts eens per 20 jaar de zomerdijk en kade beide overstromen en rivier echt 

Voor de ecologie is het van belang dat er jaarlijks een zijde overstroomt 
en er dan een ecologische connectie ontstaat. 
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Figuur 1.1 Plangebied (rood omlijnd)

 
1.3 Projectomschrijving
De zandwinplas en de te realiseren geulen liggen in de uiterwaarden v
daardoor ecologisch gezien tot het ecosysteem van de IJssel. In de huidige situatie heeft de 
zandwinplas als gevolg van de aanwezigheid van de hoge zomerdijken een beperkte interactie 
met de rivier de IJssel. Gemiddeld eens per jaar
tuatie via benedenstroomse instroom. Naar schatting eens per twintig jaar is er ook bove
stroomse instroom en stroomt de gehele uiterwaard mee met de IJssel. De huidige zandwi
plas, evenals het te realiseren g
waardoor er vrijwel geen ecologische betekenis is voor het ecosysteem van de IJssel. Het ve
groten van de ecologische betekenis van de zandwinplas en het nieuwe geulensysteem voor 
het ecosysteem van de IJssel is eventueel mogelijk door
binding met de rivier. Dit is echter geen onderdeel van het voorgenomen plan, mede gezien de 
huidige ecologische betekenis als geïsoleerde plas.
 
Bij de herinrichting van de Havikerw
den verbinden met een kleinere, oostelijk gelegen plas (‘Paradijs’) en met het laaggelegen deel 
van het uiterwaardgebied waarin de Lamme IJssel is gelegen. In Figuur 1.
het Basisalternatief weergegeven
circa 144 hectare. Grotendeels betreft dit oppervlak terreinen die momenteel een agrarische 
functie hebben. Een aanzienlijk deel van het plangebied omvat ook de al bestaand
 
De aanleg van de geulen gaat samen met het winnen van zand en grind. Het gebied aan de 
noordoostkant van plas Bingerden, dat momenteel nog een agrarische functie heeft, wordt tot 
maximaal 18 meter beneden NAP afgegraven. Dit betekent dat een l
wordt weggegraven. Dit geldt ook voor een deel van het uiterwaardgebied aan de noordzijde 
van de plas, dat momenteel nog een agrarische functie heeft. 
plas (in het ooibos ‘Paradijs’) blijft onverander
geul.  
 

Akkers/weilanden
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Projectomschrijving  
De zandwinplas en de te realiseren geulen liggen in de uiterwaarden van de IJssel en behoren 
daardoor ecologisch gezien tot het ecosysteem van de IJssel. In de huidige situatie heeft de 
zandwinplas als gevolg van de aanwezigheid van de hoge zomerdijken een beperkte interactie 
met de rivier de IJssel. Gemiddeld eens per jaar is er contact met de IJssel in een hoogwaters
tuatie via benedenstroomse instroom. Naar schatting eens per twintig jaar is er ook bove
stroomse instroom en stroomt de gehele uiterwaard mee met de IJssel. De huidige zandwi
plas, evenals het te realiseren geulensysteem, hebben daarmee een vrij geïsoleerde situatie 
waardoor er vrijwel geen ecologische betekenis is voor het ecosysteem van de IJssel. Het ve
groten van de ecologische betekenis van de zandwinplas en het nieuwe geulensysteem voor 

n de IJssel is eventueel mogelijk door het aanbrengen van een continue ve
binding met de rivier. Dit is echter geen onderdeel van het voorgenomen plan, mede gezien de 
huidige ecologische betekenis als geïsoleerde plas. 

Bij de herinrichting van de Havikerwaard worden geulen gegraven die de zandwinplas Binge
den verbinden met een kleinere, oostelijk gelegen plas (‘Paradijs’) en met het laaggelegen deel 
van het uiterwaardgebied waarin de Lamme IJssel is gelegen. In Figuur 1.2 is 

ernatief weergegeven. In zijn totaliteit bedraagt de oppervlakte van het plangebied 
hectare. Grotendeels betreft dit oppervlak terreinen die momenteel een agrarische 

Een aanzienlijk deel van het plangebied omvat ook de al bestaand

De aanleg van de geulen gaat samen met het winnen van zand en grind. Het gebied aan de 
oostkant van plas Bingerden, dat momenteel nog een agrarische functie heeft, wordt tot 

maximaal 18 meter beneden NAP afgegraven. Dit betekent dat een laag van 17 tot 27 meter 
Dit geldt ook voor een deel van het uiterwaardgebied aan de noordzijde 

van de plas, dat momenteel nog een agrarische functie heeft. De bestaande, oostelijk gelegen 
‘Paradijs’) blijft onveranderd maar wordt opgenomen in een te realiseren 

Akkers/weilanden  
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Ooibos 
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an de IJssel en behoren 
daardoor ecologisch gezien tot het ecosysteem van de IJssel. In de huidige situatie heeft de 
zandwinplas als gevolg van de aanwezigheid van de hoge zomerdijken een beperkte interactie 

is er contact met de IJssel in een hoogwatersi-
tuatie via benedenstroomse instroom. Naar schatting eens per twintig jaar is er ook boven-
stroomse instroom en stroomt de gehele uiterwaard mee met de IJssel. De huidige zandwin-

eulensysteem, hebben daarmee een vrij geïsoleerde situatie 
waardoor er vrijwel geen ecologische betekenis is voor het ecosysteem van de IJssel. Het ver-
groten van de ecologische betekenis van de zandwinplas en het nieuwe geulensysteem voor 

het aanbrengen van een continue ver-
binding met de rivier. Dit is echter geen onderdeel van het voorgenomen plan, mede gezien de 
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De afgegraven delen worden vervolgens opgevuld met de eerder verwijderde toplaag, niet ve
marktbare fractie van het gewonnen materiaal en herbruikbare grond en waterbodem. Het 
noordelijke deel van de plas en het nu nog agrarische gebied aan de noordkant van de plas 
worden qua hoogteligging en morfologie teruggebracht naar de bestaande situatie. Dit betekent 
dat het maaiveld circa 9,50 meter boven NAP ligt, het talud van de oeverzone 1:5 bedraagt en 
de waterbodem in dit deel van de plas circa 
bied ten noordoosten van de zandwinplas wordt eveneens opgevuld. Alleen worden in deze 
delen een noordelijke en een zuidelijk geul geconstrueerd met daartussen ondiepe z
nes/eilanden. De geulen zijn circa 50 meter breed. In de geulen wordt tot de bestaande, oost
lijk gelegen, kleine plas aan beide oeverzijden het oevertalud teruggebracht tot 1:5. De bodem 
van de geulen ligt overwegend circa 
plas (‘Paradijs’), die deel uitmaakt van de zuidelijke geul, is de waterbodem gelijk aan 0 meter 
NAP. Ook in meer noordoostelijke richting komt de waterbodem in deze zuidelijke geul op deze 
hoogte te liggen. De noordelijke geul krijgt t
richting een bodem die op circa 
geulen na winning onveranderd, wat betekent dat het talud 1:3 bedraagt. In het algemeen wordt 
de bodemhoogte tussen de geulen tot huidige situatie (
wordt de bodemhoogte twee meter lager dan de huidige situatie.
 
Figuur 1.2 Deelplan Havikerwaard Zuid, Basisalternatief

Bron: Pouderoyen Compagnons, 2012
 
1.4 Fasering 
Winning en inrichting van het plangebied gebeuren in fases. Fase 0 (verondieping aan de zui
kant van plas Bingerden) is in procedure en is een autonome ontwikkeling. In fases 1
delen grond afgegraven en na winning weer aangevuld (zie Figuur 1.3). Door deze we
blijven verstorende effecten steeds beperkt tot een deel van het plangebied. 
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De afgegraven delen worden vervolgens opgevuld met de eerder verwijderde toplaag, niet ve
marktbare fractie van het gewonnen materiaal en herbruikbare grond en waterbodem. Het 

en het nu nog agrarische gebied aan de noordkant van de plas 
worden qua hoogteligging en morfologie teruggebracht naar de bestaande situatie. Dit betekent 
dat het maaiveld circa 9,50 meter boven NAP ligt, het talud van de oeverzone 1:5 bedraagt en 

rbodem in dit deel van de plas circa acht meter beneden NAP ligt. Het afgegraven g
oosten van de zandwinplas wordt eveneens opgevuld. Alleen worden in deze 

delen een noordelijke en een zuidelijk geul geconstrueerd met daartussen ondiepe z
/eilanden. De geulen zijn circa 50 meter breed. In de geulen wordt tot de bestaande, oost

lijk gelegen, kleine plas aan beide oeverzijden het oevertalud teruggebracht tot 1:5. De bodem 
len ligt overwegend circa twee meter beneden NAP. In de oostelijk gelegen kleine 

plas (‘Paradijs’), die deel uitmaakt van de zuidelijke geul, is de waterbodem gelijk aan 0 meter 
Ook in meer noordoostelijke richting komt de waterbodem in deze zuidelijke geul op deze 

te te liggen. De noordelijke geul krijgt ter hoogte van de kleine plas en in noordoostelijke 
richting een bodem die op circa acht meter -NAP ligt. Het oevertalud blijft in deze delen van de 
geulen na winning onveranderd, wat betekent dat het talud 1:3 bedraagt. In het algemeen wordt 

tussen de geulen tot huidige situatie (acht meter +NAP), in sommige delen 
wordt de bodemhoogte twee meter lager dan de huidige situatie.  

Deelplan Havikerwaard Zuid, Basisalternatief 

Bron: Pouderoyen Compagnons, 2012 

ichting van het plangebied gebeuren in fases. Fase 0 (verondieping aan de zui
kant van plas Bingerden) is in procedure en is een autonome ontwikkeling. In fases 1
delen grond afgegraven en na winning weer aangevuld (zie Figuur 1.3). Door deze we
blijven verstorende effecten steeds beperkt tot een deel van het plangebied.  
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ichting van het plangebied gebeuren in fases. Fase 0 (verondieping aan de zuid-
kant van plas Bingerden) is in procedure en is een autonome ontwikkeling. In fases 1-4 wordt in 
delen grond afgegraven en na winning weer aangevuld (zie Figuur 1.3). Door deze werkwijze 



 

 

 

Figuur 1.3 Fasering aanlegwerkzaamheden

 
1.5 Bronnen 
Voor de natuurtoets is gebruik gemaakt van diverse bronnen. In de eerste plaats zijn bestaande 
rapportages voor projecten binnen of in de nabije omgeving van het plangebied Havikerwaard
Zuid benut. Voor verspreidingsgegevens is gekeken naar diverse online beschikbare databases 
en rapportages, zoals waarneming.nl, NDFF, zoogdieratlas.nl en naar de gegevens van de pr
vincie Gelderland die beschikbaar zijn via de Atlas Gelderland website. Voor de ligging en i
standhoudingsdoelstellingen van relevante Natura 2000
van EL&I geraadpleegd en voor ligging en kernkwaliteiten van de EHS het str
provincie Gelderland. 
 
In het voorjaar van 2012 is een terreinbezoek uitgevoerd door Jos Rademakers (Jos Radem
kers Ecologie & Ontwikkeling) en Eric Thomassen (Grontmij). Hierbij is gekeken naar het actu
le voorkomen van de bever, aanwezighe
voorkomen en verspreiding van kwalificerende habitattypen en potentieel leefgebied voor b
schermde soorten. 
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2 Wettelijk kader

2.1 Inleiding 
De wet- en regelgeving voor natuur is in Nederland onderverdeeld in ge
soortenbescherming. Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in bescherming van aangew
zen natuurgebieden en wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb
bescherming is vastgelegd in de Flora
van soorten planten en dieren zowel binnen als buiten beschermde natuurgebieden. In de Nb
wet en de Ff-wet zijn de belangrijkste bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrich
lijnen geïmplementeerd. Daarnaast zijn e
 
Concreet komen in de voorliggende quick
bod. 
• De Flora- en faunawet. 
• De Natuurbeschermingswet.
• De bescherming van de EHS.
 
2.2 Flora- en faunawet
Ter bescherming van de Nederlandse flora en fauna is sinds 1 april 2002 de Flora
van kracht. Deze wet is gericht op de duurzame instandhouding van soorten planten en dieren. 
De Flora- en faunawet vervangt o.a. de Vogelwet, de Jachtwet en de soortbescherming u
oude Natuurbeschermingswet 1968. In de Flora
het wild voorkomende amfibieën, zoogdieren en vogels beschermd. Daarnaast is een beperkt 
aantal plantensoorten en ongewervelden beschermd. Voor soorten die v
scherming van de Flora- en faunawet gelden de volgende verbodsbepalingen:
 
Artikel 8 
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te bes
gerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
 
Artikel 9 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te ve
wonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te spor
 
Artikel 10 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te ve
ontrusten. 
 
Artikel 11 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings
dieren, behorende tot een besch
halen, weg te nemen of te verstoren.
 
Artikel 12 
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zo
ken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen o
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Vrijstelling en ontheffing 
Conform artikel 75 is het mogelijk om in bepaalde gevallen ontheffing of vrijstelling te verlenen 
van de verbodsbepalingen genoemd in artikelen 8 
besluit van 23 februari 2005 kent de Flora
geduid met tabel 1, tabel 2 en tabel 3. De bescherming van de broedvogels heeft een apart b
schermingsregime en zijn sinds 25 augustus 2009 onderverdeeld in de categorieën 1 tot en met
5 en overige soorten. 
 
Tabel 1 Algemene soorten 

Tabel 2 Overige soorten 

Tabel 3 Soorten, genoemd in bijlage 

IV van de Habitatrichtlijn en 

in bijlage 1 van de AMVB

 Vogels 

 
In de natuurtoets wordt getoetst welke verbodsbepalingen overtreden kunnen worden bij de 
uitvoering van het plan. Afhankelijk van het beschermingsniveau van de soort zal voor de ove
treding van de verbodsbepaling al dan niet een ontheffing aangevraagd te worden en of volgens 
een goedgekeurde gedragscode gewerkt moeten worden.
 
2.3 Natuurbeschermingswet
Op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn lidstaten verplicht Natura 2000
gebieden aan te wijzen, waarin het behoud en herstel van de biodiversiteit, centraal moeten 
staan. Een passende beoordeling op grond van de Europese Habitatrichtlij
indien significante effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000
te sluiten. Het plangebied Havikerwaard
den IJssel en op korte afstand van het Natura 2000
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Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen, onderhoud en beheer geldt een vri

stelling. Er hoeft voor deze activiteiten geen ontheffing aangevraagd te 

worden. 

Wat betreft beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen geldt een 

vrijstelling, mits wordt gewerkt volgens een door de minister van LNV 

(thans EL&I) goedgekeurde gedragscode. Is er geen gedragscode dan 

moet ontheffing aangevraagd worden, deze valt onder de lichte toets (geen 

aantasting van de duurzame instandhouding van de soort). 

Soorten, genoemd in bijlage 

IV van de Habitatrichtlijn en 

in bijlage 1 van de AMVB 

Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Voor ruimtelijke ontwi

keling en inrichting geldt ten aanzien van deze soorten dat er altijd een 

ontheffing moet worden aangevraagd waarvoor een uitgebreide toets geldt. 

De ontheffingsaanvraag valt onder de zware toets: 1) er is sprake van een 

bij de wet genoemd belang, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbre

aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor beheer en 

onderhoud is wel vrijstelling mogelijk indien gewerkt wordt volgens een 

goedgekeurde gedragscode. 

Vogels vormen een aparte categorie. Vogels worden vooral negatief g

raakt in hun broedperiode. Voor het verstoren van nesten wordt over het 

algemeen geen ontheffing verleend tijdens het broedseizoen. Van een 

aantal soorten zijn vogelnesten en bijbehorend functionele leefgebied jaa

rond beschermd en staan op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten’ van het ministerie van EL&I. Het betreffen 

van de beschermingscategorieën 1 t/m 4 en in bepaalde gevallen ook van 

de beschermingscategorie 5. Een ontheffingsaanvraag voor het aantasten 

van deze verblijfplaatsen zal getoetst worden aan de zware toets (als bij 

tabel 3).Bescherming van broedvogels uit categorie 5 is jaarrond van to

passing indien ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit is bi

voorbeeld het geval als de soort lokaal zeldzaam is, als er 

geen alternatieve nestlocaties beschikbaar zijn of als het aanbieden van 

een alternatieve (kunstmatige) nestlocatie niet mogelijk is. 

In de natuurtoets wordt getoetst welke verbodsbepalingen overtreden kunnen worden bij de 
van het plan. Afhankelijk van het beschermingsniveau van de soort zal voor de ove

treding van de verbodsbepaling al dan niet een ontheffing aangevraagd te worden en of volgens 
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Natuurbeschermingswet  
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gebieden aan te wijzen, waarin het behoud en herstel van de biodiversiteit, centraal moeten 
staan. Een passende beoordeling op grond van de Europese Habitatrichtlijn is noodzakelijk, 
indien significante effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet zijn uit 

Het plangebied Havikerwaard-Zuid is gelegen in het Natura 2000-gebied Uiterwaa
den IJssel en op korte afstand van het Natura 2000-gebied Veluwe. 
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2.4 Ecologische Hoofdstructuur
 
2.4.1 Algemeen 
De doelen en bescherming van de EHS is op landelijk niveau beleidsmatig vastgelegd in de 
Nota Ruimte. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is op provinciaal niveau uitgewerkt tot de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) met kerngebieden, natuurontwikkelingsgebi
den, beheersgebieden en robuuste ecologische verbindingszones. De wettelijke bescherming 
(WRO) van de EHS is geregeld via het bestemmingsplan. De Ecologische Hoofdstructuur voor 
de provincie Gelderland is vastgelegd in de structuurvisie en het natuurbeheerplan.
 
De afweging voor ingrepen in de EHS is verschillend voor individuele projecten en integrale pr
jecten (zie onderstaand schema uit de landelijke spelregels EHS). Voor individuele in
geldt het ‘nee, tenzij-principe’: ingrepen met een significante negatieve invloed op de wezenlijke 
kenmerken en waarden die zijn vastgelegd in de streekplanuitwerking mogen
tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk be
ven zijn. Indien bij een ingreep schade wordt aangericht aan een EHS
ieder geval gemitigeerd te worden. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of oppervlakte 
dient te worden gecompenseerd. 
 
Voor integrale projecten, dat wil zeggen een 
kan de saldobenadering gelden. Dit kan alleen als kwaliteit en/of kwaliteit van de EHS op g
biedsniveau per saldo verbetert én de plannen, projecten of handelingen
ruimtelijke visie.  
 
Figuur 2.1 Schema beoordeling projecten en handelingen in de EHS

Bron: Spelregels EHS 
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Schema beoordeling projecten en handelingen in de EHS 

Wettelijk kader 
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De doelen en bescherming van de EHS is op landelijk niveau beleidsmatig vastgelegd in de 
Nota Ruimte. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is op provinciaal niveau uitgewerkt tot de 

sche Hoofdstructuur (PEHS) met kerngebieden, natuurontwikkelingsgebie-
den, beheersgebieden en robuuste ecologische verbindingszones. De wettelijke bescherming 
(WRO) van de EHS is geregeld via het bestemmingsplan. De Ecologische Hoofdstructuur voor 

cie Gelderland is vastgelegd in de structuurvisie en het natuurbeheerplan. 

De afweging voor ingrepen in de EHS is verschillend voor individuele projecten en integrale pro-
jecten (zie onderstaand schema uit de landelijke spelregels EHS). Voor individuele ingrepen 

: ingrepen met een significante negatieve invloed op de wezenlijke 
niet plaatsvinden 

lang en indien er geen alternatie-
gebied, dan dient dit in 

ieder geval gemitigeerd te worden. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of oppervlakte 

combinatie van plannen, projecten of handelingen 
gelden. Dit kan alleen als kwaliteit en/of kwaliteit van de EHS op ge-

samenhangen in een 

 



 

 

 

 

3 Natura 2000

3.1 Afbakening gebieden
 
3.1.1 Uiterwaarden IJssel
Het plangebied is grotendeels gelegen binnen de begrenzing van Natura 200
waarden IJssel (zie Figuur 3.1). Het gebied Uiterwaarden IJssel is aangemeld als Natura 2000
gebied in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Voor dit gebied heeft nog geen 
definitieve aanwijzing plaatsgevonden als Natura 200
trichtlijngebied. De toetsing wordt dan ook uitgevoerd op basis van het ontwerp
aanwijzingsbesluit. 
 
Figuur 3.1 Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000

 
Voor Natura 2000-gebied Uiter
voor 12 habitattypen (zie Tabel 3.1).
 
 

GM

Natura 2000 

Afbakening gebieden  

Uiterwaarden IJssel 
Het plangebied is grotendeels gelegen binnen de begrenzing van Natura 2000
waarden IJssel (zie Figuur 3.1). Het gebied Uiterwaarden IJssel is aangemeld als Natura 2000
gebied in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Voor dit gebied heeft nog geen 
definitieve aanwijzing plaatsgevonden als Natura 2000-gebied en meer specifiek als Habit
trichtlijngebied. De toetsing wordt dan ook uitgevoerd op basis van het ontwerp

Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel

gebied Uiterwaarden IJssel zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd 
voor 12 habitattypen (zie Tabel 3.1). 
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0-gebied Uiter-
waarden IJssel (zie Figuur 3.1). Het gebied Uiterwaarden IJssel is aangemeld als Natura 2000-
gebied in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Voor dit gebied heeft nog geen 

gebied en meer specifiek als Habita-
trichtlijngebied. De toetsing wordt dan ook uitgevoerd op basis van het ontwerp-

gebied Uiterwaarden IJssel 

 

waarden IJssel zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd 



 

 

 

Tabel 3.1 Instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen Uiterwaarden IJssel

    

H3150  Meren met krabbenscheer en fonte

H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden)

H3270  Slikkige rivieroevers 

H6120  *Stroomdalgraslanden 

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea)

H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)

H91E0A *Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)

H91E0B *Vochtige alluviale bossen (essen

H91F0  Droge hardhoutooibossen

* Prioritaire habitattypen 
 
De provinciale habitattypenkartering van Havikerwaard
type H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) zien. D
dijs en delen van de oevers van de zandwinplas. Op enige afstand (binnen ca 3 km) van het 
plangebied liggen ook oppervlaktes van de habitattypen H91E0B Vochtige alluviale bossen (e
sen-iepenbossen) en, aan de overzijde van de IJss
hooilanden (glanshaver). 
 
Uit veldbezoek blijkt dat de provinciale kartering op dit punt niet volledig is. Op basis van veldi
ventarisatie is bepaald dat het plangebied ook van belang is voor H91F0 Droge hardhoutoo
bossen. Dit betreft het Rampenbosje, waar
demleven goed ontwikkeld zijn en kwalificerende soorten herbergen. De zachthoutooibossen 
(ook de delen die niet in de provinciale kartering zijn opgenomen) op de oever
te kwalificeren als redelijk ontwikkelde zachthoutooibossen (H91E0A). De bossen van het P
radijs en de bossen rondom het toekomstige eiland ontwikkelen zich tot habitattype H91E0B 
Vochtige alluviale bossen (essen
een zich ontwikkelend essen-
er is een weelderige ondergroei met onder andere aalbes en rijke vogelgemeenschap (wiel
waal). Zie voor de situering van ooibosse
 
Figuur 3.2a Situering ooibos 

GM

Instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen Uiterwaarden IJssel

Doelst. 

Opp.vl. 

Doelst. 

Kwal. 

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden > > 

Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) > = 

> > 

> > 

Ruigten en zomen (moerasspirea) = = 

Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) = = 

gten en zomen (droge bosranden) > > 

en vossenstaarthooilanden (glanshaver) > > 

en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) > > 

*Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) = = 

e bossen (essen-iepenbossen) > > 

Droge hardhoutooibossen > > 

De provinciale habitattypenkartering van Havikerwaard-Zuid laat oppervlaktes van het habita
type H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) zien. Dit zijn het bosje het Par
dijs en delen van de oevers van de zandwinplas. Op enige afstand (binnen ca 3 km) van het 
plangebied liggen ook oppervlaktes van de habitattypen H91E0B Vochtige alluviale bossen (e

iepenbossen) en, aan de overzijde van de IJssel, H6510A Glanshaver- en vossenstaar

Uit veldbezoek blijkt dat de provinciale kartering op dit punt niet volledig is. Op basis van veldi
ventarisatie is bepaald dat het plangebied ook van belang is voor H91F0 Droge hardhoutoo

sen. Dit betreft het Rampenbosje, waar boomlaag, struiklaag, ondergroei (aronskelk) en b
demleven goed ontwikkeld zijn en kwalificerende soorten herbergen. De zachthoutooibossen 
(ook de delen die niet in de provinciale kartering zijn opgenomen) op de oever 
te kwalificeren als redelijk ontwikkelde zachthoutooibossen (H91E0A). De bossen van het P
radijs en de bossen rondom het toekomstige eiland ontwikkelen zich tot habitattype H91E0B 
Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen). Vooral het Paradijs is een fraai voorbeeld van 

-iepenbos. In de struiklaag komen kornoelje en meidoorn voor en 
er is een weelderige ondergroei met onder andere aalbes en rijke vogelgemeenschap (wiel

Zie voor de situering van ooibossen en habitattypen figuur 3.2a en 3.2b.
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Instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen Uiterwaarden IJssel 

laat oppervlaktes van het habitat-
it zijn het bosje het Para-

dijs en delen van de oevers van de zandwinplas. Op enige afstand (binnen ca 3 km) van het 
plangebied liggen ook oppervlaktes van de habitattypen H91E0B Vochtige alluviale bossen (es-

en vossenstaart-

Uit veldbezoek blijkt dat de provinciale kartering op dit punt niet volledig is. Op basis van veldin-
ventarisatie is bepaald dat het plangebied ook van belang is voor H91F0 Droge hardhoutooi-

boomlaag, struiklaag, ondergroei (aronskelk) en bo-
demleven goed ontwikkeld zijn en kwalificerende soorten herbergen. De zachthoutooibossen 

 van de plas zijn 
te kwalificeren als redelijk ontwikkelde zachthoutooibossen (H91E0A). De bossen van het Pa-
radijs en de bossen rondom het toekomstige eiland ontwikkelen zich tot habitattype H91E0B 

Paradijs is een fraai voorbeeld van 
iepenbos. In de struiklaag komen kornoelje en meidoorn voor en 

er is een weelderige ondergroei met onder andere aalbes en rijke vogelgemeenschap (wiele-
n en habitattypen figuur 3.2a en 3.2b. 



 

 

 

 
Figuur 3.2b Ligging habitattypen Uiterwaarden IJssel in en rond plangebied

 
Met betrekking tot overige habitattypen waarvoor in Uiterwaarden IJssel uitbreidingsdoelstelli
gen gelden, is het gebied in potentie geschikt voor ontwikkeling van H3150 Meren met kra
benscheer en fonteinkruiden, H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkru
den), H6120 Stroomdalgraslanden, H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden), H6510A 
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) en H6510B Glanshaver
hooilanden (grote vossenstaart).
 
3.1.2 Veluwe 
Het Natura 2000-gebied Veluwe is op ca
de Veluwe is aangemeld als Natura 2
gebied heeft nog geen definitieve aanwijzing plaatsgevonden en wordt de toetsing dan ook ui
gevoerd op basis van het ontwerp
 
Figuur 3.3 Habitattypen Veluwe nabij plangebied

H91F0 Droge  

hardhoutooibossen  

Plaatselijk H3270 

Slikkige oevers  

GM

Ligging habitattypen Uiterwaarden IJssel in en rond plangebied 

Met betrekking tot overige habitattypen waarvoor in Uiterwaarden IJssel uitbreidingsdoelstelli
elden, is het gebied in potentie geschikt voor ontwikkeling van H3150 Meren met kra

benscheer en fonteinkruiden, H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkru
den), H6120 Stroomdalgraslanden, H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden), H6510A 

en vossenstaarthooilanden (glanshaver) en H6510B Glanshaver-
hooilanden (grote vossenstaart). 

gebied Veluwe is op ca 3 km van het plangebied (zie Figuur 3.3). Het gebied 
de Veluwe is aangemeld als Natura 2000-gebied in het kader van de Habitatrichtlijn. Voor dit 
gebied heeft nog geen definitieve aanwijzing plaatsgevonden en wordt de toetsing dan ook ui
gevoerd op basis van het ontwerp-aanwijzingsbesluit. 

Habitattypen Veluwe nabij plangebied 

 

H91E0B Vochtige  

alluviale bossen  

(essen-iepenbossen) 

H91E0A Vochtige 

alluviale bossen 

(zachthoutooibossen)

H9120 Beuken-

eikenbossen met 

hulst 
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Met betrekking tot overige habitattypen waarvoor in Uiterwaarden IJssel uitbreidingsdoelstellin-
elden, is het gebied in potentie geschikt voor ontwikkeling van H3150 Meren met krab-

benscheer en fonteinkruiden, H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkrui-
den), H6120 Stroomdalgraslanden, H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden), H6510A 

 en vossenstaart-

3 km van het plangebied (zie Figuur 3.3). Het gebied 
gebied in het kader van de Habitatrichtlijn. Voor dit 

gebied heeft nog geen definitieve aanwijzing plaatsgevonden en wordt de toetsing dan ook uit-

H91E0A Vochtige 

alluviale bossen 

(zachthoutooibossen)  

Ontwikkeling naar 

H91E0B Vochtige  

alluviale bossen  
(essen-iepenbossen) 



 

 

 

 
Voor Natura 2000-gebied Veluwe zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 17 h
bitattypen (zie Tabel 3.2). 
 
Tabel 3.2 Instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen Veluwe met gevoeligheid voor 

stikstof 

  

H2310  Stuifzandheiden met struikhei

H2320  Binnenlandse kraaiheibegroeiingen

H2330  Zandverstuivingen 

H3130  Zwakgebufferde vennen 

H3160  Zure vennen 

H3260A Beken en rivieren met waterplanten 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

H4030  Droge heiden 

H5130  Jeneverbesstruwelen 

H6230  *Heischrale graslanden 

H6410  Blauwgraslanden 

H7110B *Actieve hoogvenen (heideveen

H7150  Pioniervegetaties met snavelbiezen

H9120  Beuken-eikenbossen met hulst

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

H9190  Oude eikenbossen 

H91E0C *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleide

* Prioritaire habitattypen 
 
De delen van de Veluwe binnen effectafstand van de planontwikkeling in de Havikerwaard zijn 
niet voor alle habitattypen waarvoor doelstellingen zijn geformuleerd van belang. Aan de rand 
van de Veluwe liggen ter hoogte van de Havikerwaard grote oppervlaktes van habitattype 
H9120 beuken-eikenbossen met hulst en een zeer klein oppervlak 
Atlas Gelderland, Provincie Gelderland.
 
De instandhoudingsdoelstellingen voor H9120 
van oppervlak en behoud van kwaliteit. Voor 
ding van oppervlak en uitbreiding van kwaliteit.
 
3.2 Effecten habitattypen
 
3.2.1 Vernietiging, vernatting/verdroging
Vernietiging van oppervlaktes van habitattypen is alleen van toepassing op Natura 2000
Uiterwaarden IJssel, aangezien het plangebied voor een groot deel binnen de begrenzing van 
dit plangebied valt en er binnen het plangebied diverse aangewezen habitattypen voorkomen. 
Voor het Natura 2000-gebied de Veluwe speelt het effect vernietiging geen rol en zijn alleen 
effecten met een mogelijke externe werking onderzocht.
 
Binnen het plangebied verdwijnen in de aanlegfase in ieder geval oppervlaktes van enkele hab
tattypen. Dit betreft voornamelijk bossen
de start van de uitvoering voorzien in tijdige herplant van 5,2 ha bos waarvan ca 4 ha hardhou
ooibos (zie tabel 3.3b en figuur 3.4b). 
standplaatsen voor ooibossen en is uiteindelijk sprake van een uitbreiding van het totale areaal 
(zie Figuur 3.4c). Voor de 3,0 ha zachthoutooibos die verdwijnt komt in de eindsituatie 17,4 ha 
zachthoutooibos terug. 
 

GM

gebied Veluwe zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 17 h

Instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen Veluwe met gevoeligheid voor 

  Doelst. 

Opp.vl.  

Doelst. 

Kwal. 

Gevoelig

voor stikstof

Stuifzandheiden met struikhei > > 1100 

Binnenlandse kraaiheibegroeiingen = = 1100 

> > 740 

 = = 410 

= > 410 

Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) > > 2400 

Vochtige heiden (hogere zandgronden) > > 1300 

> > 1100 

= > 2180 

> > 830 

> > 1100 

*Actieve hoogvenen (heideveentjes) > > 400 

Pioniervegetaties met snavelbiezen > > 1600 

eikenbossen met hulst > = 1400 

haagbeukenbossen (hogere zandgronden) > = 1400 

> > 1100 

*Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) > > 1860 

De delen van de Veluwe binnen effectafstand van de planontwikkeling in de Havikerwaard zijn 
niet voor alle habitattypen waarvoor doelstellingen zijn geformuleerd van belang. Aan de rand 

ter hoogte van de Havikerwaard grote oppervlaktes van habitattype 
eikenbossen met hulst en een zeer klein oppervlak H4030 droge heiden. 

Provincie Gelderland. 

De instandhoudingsdoelstellingen voor H9120 beuken-eikenbossen met hulst zijn uitbreiding 
van oppervlak en behoud van kwaliteit. Voor H4030 droge heiden zijn de doelstellingen uitbre
ding van oppervlak en uitbreiding van kwaliteit. 

Effecten habitattypen  

Vernietiging, vernatting/verdroging 
laktes van habitattypen is alleen van toepassing op Natura 2000

Uiterwaarden IJssel, aangezien het plangebied voor een groot deel binnen de begrenzing van 
dit plangebied valt en er binnen het plangebied diverse aangewezen habitattypen voorkomen. 

gebied de Veluwe speelt het effect vernietiging geen rol en zijn alleen 
effecten met een mogelijke externe werking onderzocht. 

Binnen het plangebied verdwijnen in de aanlegfase in ieder geval oppervlaktes van enkele hab
treft voornamelijk bossen (zie tabel 3.3a en figuur 3.4a). Waar mogelijk is al bij 

de start van de uitvoering voorzien in tijdige herplant van 5,2 ha bos waarvan ca 4 ha hardhou
ooibos (zie tabel 3.3b en figuur 3.4b). In de eindsituatie ontstaan echter nieuwe geschikte 
standplaatsen voor ooibossen en is uiteindelijk sprake van een uitbreiding van het totale areaal 

Voor de 3,0 ha zachthoutooibos die verdwijnt komt in de eindsituatie 17,4 ha 

Natura 2000 
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gebied Veluwe zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 17 ha-

Instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen Veluwe met gevoeligheid voor 

Gevoelig  

voor stikstof  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De delen van de Veluwe binnen effectafstand van de planontwikkeling in de Havikerwaard zijn 
niet voor alle habitattypen waarvoor doelstellingen zijn geformuleerd van belang. Aan de rand 

ter hoogte van de Havikerwaard grote oppervlaktes van habitattype 
roge heiden. Bron: 

sen met hulst zijn uitbreiding 
roge heiden zijn de doelstellingen uitbrei-

laktes van habitattypen is alleen van toepassing op Natura 2000-gebied 
Uiterwaarden IJssel, aangezien het plangebied voor een groot deel binnen de begrenzing van 
dit plangebied valt en er binnen het plangebied diverse aangewezen habitattypen voorkomen.  

gebied de Veluwe speelt het effect vernietiging geen rol en zijn alleen 

Binnen het plangebied verdwijnen in de aanlegfase in ieder geval oppervlaktes van enkele habi-
Waar mogelijk is al bij 

de start van de uitvoering voorzien in tijdige herplant van 5,2 ha bos waarvan ca 4 ha hardhout-
uwe geschikte 

standplaatsen voor ooibossen en is uiteindelijk sprake van een uitbreiding van het totale areaal 
Voor de 3,0 ha zachthoutooibos die verdwijnt komt in de eindsituatie 17,4 ha 



 

 

 

Tabel 3.3a Te verwijderen en te handhaven bos

Te  handhaven bos 

Te  handhaven lijnbeplanting 

Te verwijderen zachthout ooibos 

Te verwijderen waardevol hardhout ooibos (Rampenbo

Te verwijderen hardhout ooibos 

Te  verwijderen lijnbeplanting 

 
Figuur 3.4.a Situering en oppervlakte te handhaven en te verwijderen bos

 
Tabel 3.3a Te handhaven  en nieuw aan te planten bos

Te  handhaven bos 

Te  handhaven lijnbeplanting 

Aan te planten (t=0) 

Aan te planten (t=x) 

 

GM

en te handhaven bos 

7,4 ha 

1,8 km 

3,0 ha 

Te verwijderen waardevol hardhout ooibos (Rampenbosje) 1,9 ha 

1,0 ha 

1,5 km 

Situering en oppervlakte te handhaven en te verwijderen bos 

Te handhaven  en nieuw aan te planten bos 

7,4 ha 

1,8 km 

5,2 ha 

12,4 ha 
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Figuur 3.4b Situering en oppervlakte te handhaven en nieuw aan te planten bos

 
Figuur 3.4c Oppervlaktes bos in huidige situatie (ondergrond) en in eindsituatie voorkeursvariant 

(groen omlijnd) 

 
 

GM

Situering en oppervlakte te handhaven en nieuw aan te planten bos 

Oppervlaktes bos in huidige situatie (ondergrond) en in eindsituatie voorkeursvariant 
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Oppervlaktes bos in huidige situatie (ondergrond) en in eindsituatie voorkeursvariant 



 

 

 

3.2.1.1 H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)
 
Actueel voorkomen en doelstelling
Het habitattype komt binnen het plangebied voor rond de zandwinplas (met name aan de oos
kant). Daarnaast is in het noordoostelijke deel van het plangebied (b
groter oppervlak gelegen. In totaal is binnen het plangebied ca 10 ha van het habitattype aa
wezig.  
 
Figuur 3.5 Habitattypen Havikerwaard

Bron: provincie Gelderland 
 
De doelstellingen voor dit habitattype in Uiterwaarde
oppervlak. 
 
Effecten 
Voor behoud van oppervlak en kwaliteit van zachthoutooibos in de Havikerwaard heeft de pla
ontwikkeling vooral effect door vernietiging van oppervlaktes van het habitattype. Daarnaast kan 
de veranderde geohydrologie van het gebied effect hebben op het habitattype (verdroging).
 
Door de voorgenomen herinrichting van het gebied verdwijnt langs de rand van de zandwinplas 
een oppervlakte van het habitattype. Aan de noordoostkant van het plangebied v
houtooibos (ca 0,6 ha) door aanleg van de geulen middels doorbraken aan noord
van het daar aanwezige bosje (‘Paradijs’). 
eindsituatie komen als gevolg van de inrichting nieu
door lichte toenames van kwel en stijging van de waterstand (Geohydrologische effecten on
wikkeling Havikerwaard, Grontmij, 2012). Uiteindelijk zal daardoor uitbreiding van het oppervlak 
van het habitattype optreden. 
ha. 
 
 

H91E0A Vochtige 

alluviale bossen 

(zachthoutooibossen)

GM

H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 

Actueel voorkomen en doelstelling 
Het habitattype komt binnen het plangebied voor rond de zandwinplas (met name aan de oos
kant). Daarnaast is in het noordoostelijke deel van het plangebied (bosje het Paradijs) een wat 
groter oppervlak gelegen. In totaal is binnen het plangebied ca 10 ha van het habitattype aa

Habitattypen Havikerwaard-Zuid 

De doelstellingen voor dit habitattype in Uiterwaarden IJssel zijn behoud van kwaliteit en van 

Voor behoud van oppervlak en kwaliteit van zachthoutooibos in de Havikerwaard heeft de pla
ontwikkeling vooral effect door vernietiging van oppervlaktes van het habitattype. Daarnaast kan 

randerde geohydrologie van het gebied effect hebben op het habitattype (verdroging).

Door de voorgenomen herinrichting van het gebied verdwijnt langs de rand van de zandwinplas 
van het habitattype. Aan de noordoostkant van het plangebied v

door aanleg van de geulen middels doorbraken aan noord
van het daar aanwezige bosje (‘Paradijs’). In totaal  verdwijnt 3,0 ha van dit habitattype. 
eindsituatie komen als gevolg van de inrichting nieuwe geschikte groeiplaatsen beschikbaar 
door lichte toenames van kwel en stijging van de waterstand (Geohydrologische effecten on
wikkeling Havikerwaard, Grontmij, 2012). Uiteindelijk zal daardoor uitbreiding van het oppervlak 

 De oppervlakte zachthoutooibos in de eindsituatie bedraagt 17,4 

 

(zachthoutooibossen)  
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Het habitattype komt binnen het plangebied voor rond de zandwinplas (met name aan de oost-
osje het Paradijs) een wat 

groter oppervlak gelegen. In totaal is binnen het plangebied ca 10 ha van het habitattype aan-

 

n IJssel zijn behoud van kwaliteit en van 

Voor behoud van oppervlak en kwaliteit van zachthoutooibos in de Havikerwaard heeft de plan-
ontwikkeling vooral effect door vernietiging van oppervlaktes van het habitattype. Daarnaast kan 

randerde geohydrologie van het gebied effect hebben op het habitattype (verdroging). 

Door de voorgenomen herinrichting van het gebied verdwijnt langs de rand van de zandwinplas 
van het habitattype. Aan de noordoostkant van het plangebied verdwijnt zacht-

door aanleg van de geulen middels doorbraken aan noord- en zuidzijde 
In totaal  verdwijnt 3,0 ha van dit habitattype. In de 

we geschikte groeiplaatsen beschikbaar 
door lichte toenames van kwel en stijging van de waterstand (Geohydrologische effecten ont-
wikkeling Havikerwaard, Grontmij, 2012). Uiteindelijk zal daardoor uitbreiding van het oppervlak 

De oppervlakte zachthoutooibos in de eindsituatie bedraagt 17,4 



 

 

 

Effectbeoordeling 
Ondanks het verwijderen van ca 3 ha zachthoutooibos blijft het grootste deel in de locatie Par
dijs in stand. De kap heeft een (tijdelijk) negatief effect op de kwalit
de aanzienlijke nieuw aan te planten oppervlakte zachthoutooibos (17,4 ha) 
worden dat de planontwikkeling op termijn een netto positief effect heeft op de instandho
dingsdoelstellingen voor en de kwaliteit v
mijn sprake van een verdubbeling van het oppervlak bos. Een aanzienlijk aandeel hiervan zal 
door de ligging behoren tot H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen).
 
3.2.1.2 H91F0 Droge hardhoutooibos
 
Actueel voorkomen en doelstelling
Het habitattype H91F0 Droge hardhoutooibossen is in de huidige situatie aanwezig in de vorm 
van het zogenaamde ‘Rampenbosje
gen voor het habitattype in Natura 20
vlak en verbetering van kwaliteit.
 
Effecten  
Door de planontwikkeling verdwijnt het 
In de eindsituatie ontstaan nieuwe geschikte groeiplaatsen voo
voor herontwikkeling van het habitattype. 
van 5,2 ha bos (waarvan ca 4 ha 
 
Effectbeoordeling 
Het verwijderen van 1,9 ha hardhoutooibos in fase 1 van 
negatief effect op de kwaliteit van het habitatttype. Er is voorzien in 
start van het project, inclusief extra oppervlakte
netto positief effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen voor het habitattype. Voor het 
hele plangebied is op termijn sprake van een verdubbeling van het oppervlak bos. Een deel 
hiervan zal door de hogere ligging behoren tot
minste behoud van het huidige oppervlak gewaarborgd wordt.
 
3.2.1.3 H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen
 
Actueel voorkomen en doelstelling
Het habitattype H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen
tuatie niet voor binnen het plangebied, maar de
het toekomstige eiland ontwikkelen zich wel in deze richting. De instandhoudingsdoelstellingen 
voor het habitattype zijn uitbreiding van het oppervlak en verbetering van kw
 
Effecten  
De oppervlaktes van het (zich ontwikkelend) habitattype langs de oevers van de zandwinplas 
verdwijnen tijdens de aanlegfase geheel of vrijwel geheel. In het 
zuidkant van het bos ca 0,5 ha door het aanleggen v
ligt het water vrijwel direct tegen de aangrenzende weilanden en verdwijnt niet of nauwelijks 
bos. 
 
Effectbeoordeling 
Ondanks het negatieve effect van kap van 
geconcludeerd worden dat de planontwikkeling op termijn een netto positief effect heeft op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor het habitattype. 
kan zich verder doorontwikkelen. 
beling van het oppervlak bos. Een groot deel hiervan zal in eerste instantie behoren tot H91E0A 
Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen), maar kan zich op termijn ontwikkelen tot 
H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen
oppervlak behaald wordt. 
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Ondanks het verwijderen van ca 3 ha zachthoutooibos blijft het grootste deel in de locatie Par
dijs in stand. De kap heeft een (tijdelijk) negatief effect op de kwaliteit van het habitatttype. Door 
de aanzienlijke nieuw aan te planten oppervlakte zachthoutooibos (17,4 ha) kan geconcludeerd 
worden dat de planontwikkeling op termijn een netto positief effect heeft op de instandho

voor en de kwaliteit van het habitattype. Voor het hele plangebied is op te
mijn sprake van een verdubbeling van het oppervlak bos. Een aanzienlijk aandeel hiervan zal 
door de ligging behoren tot H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen).

H91F0 Droge hardhoutooibossen 

Actueel voorkomen en doelstelling 
Het habitattype H91F0 Droge hardhoutooibossen is in de huidige situatie aanwezig in de vorm 

Rampenbosje’. Het oppervlak is 1,9 ha. De instandhoudingsdoelstelli
gen voor het habitattype in Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel zijn uitbreiding van oppe
vlak en verbetering van kwaliteit. 

Door de planontwikkeling verdwijnt het ‘Rampenbosje’ en daarmee 1,9 ha van het habitattype. 
In de eindsituatie ontstaan nieuwe geschikte groeiplaatsen voor het habitattype en zijn kansen 
voor herontwikkeling van het habitattype. Er is voorzien in herplant bij de start van het project 

ca 4 ha hardhoutooibos).  

Het verwijderen van 1,9 ha hardhoutooibos in fase 1 van de werkzaamheden heeft een (tijdelijk) 
negatief effect op de kwaliteit van het habitatttype. Er is voorzien in bijtijdse herplant 

inclusief extra oppervlakte.  Op termijn voorziet de voorkeursvariant in 
ef effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen voor het habitattype. Voor het 

hele plangebied is op termijn sprake van een verdubbeling van het oppervlak bos. Een deel 
hiervan zal door de hogere ligging behoren tot H91F0 Droge hardhoutooibossen, waard
minste behoud van het huidige oppervlak gewaarborgd wordt. 

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 

Actueel voorkomen en doelstelling 
H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) komt in de huidige s

t voor binnen het plangebied, maar de bossen van het ‘Paradijs’ en de bossen rondom 
het toekomstige eiland ontwikkelen zich wel in deze richting. De instandhoudingsdoelstellingen 
voor het habitattype zijn uitbreiding van het oppervlak en verbetering van kwaliteit.

De oppervlaktes van het (zich ontwikkelend) habitattype langs de oevers van de zandwinplas 
verdwijnen tijdens de aanlegfase geheel of vrijwel geheel. In het ‘Paradijs’ verdwijnt aan de 
zuidkant van het bos ca 0,5 ha door het aanleggen van de geul door het bos. Aan de noordkant 
ligt het water vrijwel direct tegen de aangrenzende weilanden en verdwijnt niet of nauwelijks 

Ondanks het negatieve effect van kap van 3,0 ha van het (zich ontwikkelend) habitattype kan 
ncludeerd worden dat de planontwikkeling op termijn een netto positief effect heeft op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor het habitattype. Het ‘Paradijs’ blijft grotendeels in tact en 
kan zich verder doorontwikkelen. Voor het hele plangebied is op termijn sprake van en verdu
beling van het oppervlak bos. Een groot deel hiervan zal in eerste instantie behoren tot H91E0A 
Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen), maar kan zich op termijn ontwikkelen tot 
H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen), waardoor uitbreiding van het huidige 
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Ondanks het verwijderen van ca 3 ha zachthoutooibos blijft het grootste deel in de locatie Para-
eit van het habitatttype. Door 

kan geconcludeerd 
worden dat de planontwikkeling op termijn een netto positief effect heeft op de instandhou-

het habitattype. Voor het hele plangebied is op ter-
mijn sprake van een verdubbeling van het oppervlak bos. Een aanzienlijk aandeel hiervan zal 
door de ligging behoren tot H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen). 

Het habitattype H91F0 Droge hardhoutooibossen is in de huidige situatie aanwezig in de vorm 
ha. De instandhoudingsdoelstellin-

gebied Uiterwaarden IJssel zijn uitbreiding van opper-

ha van het habitattype. 
r het habitattype en zijn kansen 

Er is voorzien in herplant bij de start van het project 

de werkzaamheden heeft een (tijdelijk) 
herplant direct bij de 

voorziet de voorkeursvariant in een 
ef effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen voor het habitattype. Voor het 

hele plangebied is op termijn sprake van een verdubbeling van het oppervlak bos. Een deel 
H91F0 Droge hardhoutooibossen, waardoor ten 

iepenbossen) komt in de huidige si-
en de bossen rondom 

het toekomstige eiland ontwikkelen zich wel in deze richting. De instandhoudingsdoelstellingen 
aliteit. 

De oppervlaktes van het (zich ontwikkelend) habitattype langs de oevers van de zandwinplas 
verdwijnt aan de 

an de geul door het bos. Aan de noordkant 
ligt het water vrijwel direct tegen de aangrenzende weilanden en verdwijnt niet of nauwelijks 

ha van het (zich ontwikkelend) habitattype kan 
ncludeerd worden dat de planontwikkeling op termijn een netto positief effect heeft op de 

Het ‘Paradijs’ blijft grotendeels in tact en 
jn sprake van en verdub-

beling van het oppervlak bos. Een groot deel hiervan zal in eerste instantie behoren tot H91E0A 
Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen), maar kan zich op termijn ontwikkelen tot 

waardoor uitbreiding van het huidige 



 

 

 

3.2.2 Effecten op habitattypen 
 
3.2.2.1 Inleiding 
Effecten van verzuring en vermesting zijn afhankelijk van bodemprocessen en aanvoer van 
stoffen van buiten het gebied. De bodempr
van de hoeveelheid vocht in de bodem, de bodemsoort, de toevoer en aanwezigheid van nutr
enten en zure / basische stoffen. De aanvoer van stoffen van buiten het gebied welke schadelijk 
zijn voor het ecosysteem zijn met name nutriënten. Deze worden grotendeels via de lucht aa
gevoerd, vooral als ammoniak en stikstofoxiden. Ammoniak en stikstofoxiden kunnen vanuit de 
lucht in het gebied neerslaan als stikstofdepositie. 
 
Een te hoge stikstofdepositie, ook wel
systemen kan leiden tot een verstoring en verslechtering van de biodiversiteit van deze ecosy
temen. Overmatige depositie van stikstof (N) leidt tot verstoring van de voedingstoffenbalans in 
de bodem en verontreiniging van het grond
verdwijnen van karakteristieke soorten in de natuurterreinen. Voor alle kwalificerende habitatt
pen in Nederland is de zogenaamde kritische stikstofdepositie bepaald (Bal 
 
Voor de werkzaamheden in het plangebied Havikerwaard
voerd. De resultaten hiervan en mogelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura 2000-gebieden worden hieronder besproken.
 
3.2.2.2 Resultaten 
In Tabel 3.5 en Figuur 3.6 worden de resultaten van de stikstofberekeningen weergegeven. 
Waarden onder 0,05 mol/ha/jr worden afgerond naar 0 mol/ha/jr. Deze methode wordt door de 
provincie Gelderland onderschreven. De maximale waarde komt voor één Natura 
boven 0,05 mol/ha/jr. Dit is Natura 2000
de begrenzing van dit gebied, waardoor hier relatief hoge waardes te verwachten zijn. Of dit 
effect heeft op voor stikstofdepositie gevoelige habita
hieronder nader onderzocht. Voor alle ander gebieden kunnen op basis van de zeer lage 
maximale waardes negatieve effecten uitgesloten worden.
 
Tabel 3.5 Resultaten stikstofberekeningen (oppervlakgemiddeld en maximum)

Natura 2000-gebied

Gebied gem/max

Gelderse Poort gem 

Gelderse Poort max 

Landgoederen Brummen gem 

Landgoederen Brummen max 

Uiterwaarden IJssel gem 

Uiterwaarden IJssel max 

Uiterwaarden Neder-Rijn gem 

Uiterwaarden Neder-Rijn max 

Uiterwaarden Waal gem 

Uiterwaarden Waal max 

Veluwe gem 

Veluwe max 
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Effecten op habitattypen – stikstofdepositie 

Effecten van verzuring en vermesting zijn afhankelijk van bodemprocessen en aanvoer van 
fen van buiten het gebied. De bodemprocessen die optreden zijn bijvoorbeeld afhankelijk 

van de hoeveelheid vocht in de bodem, de bodemsoort, de toevoer en aanwezigheid van nutr
nten en zure / basische stoffen. De aanvoer van stoffen van buiten het gebied welke schadelijk 

teem zijn met name nutriënten. Deze worden grotendeels via de lucht aa
gevoerd, vooral als ammoniak en stikstofoxiden. Ammoniak en stikstofoxiden kunnen vanuit de 
lucht in het gebied neerslaan als stikstofdepositie.  

Een te hoge stikstofdepositie, ook wel vermestende depositie genoemd, op de natuurlijke ec
systemen kan leiden tot een verstoring en verslechtering van de biodiversiteit van deze ecosy
temen. Overmatige depositie van stikstof (N) leidt tot verstoring van de voedingstoffenbalans in 

verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater, wat uiteindelijk leidt tot het 
verdwijnen van karakteristieke soorten in de natuurterreinen. Voor alle kwalificerende habitatt
pen in Nederland is de zogenaamde kritische stikstofdepositie bepaald (Bal et. al.

Voor de werkzaamheden in het plangebied Havikerwaard-Zuid zijn stikstofberekeningen uitg
voerd. De resultaten hiervan en mogelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van 

gebieden worden hieronder besproken. 

In Tabel 3.5 en Figuur 3.6 worden de resultaten van de stikstofberekeningen weergegeven. 
Waarden onder 0,05 mol/ha/jr worden afgerond naar 0 mol/ha/jr. Deze methode wordt door de 
provincie Gelderland onderschreven. De maximale waarde komt voor één Natura 
boven 0,05 mol/ha/jr. Dit is Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. Het plangebied ligt binnen 
de begrenzing van dit gebied, waardoor hier relatief hoge waardes te verwachten zijn. Of dit 
effect heeft op voor stikstofdepositie gevoelige habitattypen binnen Uiterwaarden IJssel wordt 
hieronder nader onderzocht. Voor alle ander gebieden kunnen op basis van de zeer lage 
maximale waardes negatieve effecten uitgesloten worden. 

Resultaten stikstofberekeningen (oppervlakgemiddeld en maximum)
gebied 

gem/max  
2013 

(mol/ha/jr) 

0,0004 

0,0010 

0,0009 

0,0013 

0,0136 

0,6078 

0,0002 

0,0003 

0,0002 

0,0003 

0,0004 

0,0071 
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Effecten van verzuring en vermesting zijn afhankelijk van bodemprocessen en aanvoer van 
ocessen die optreden zijn bijvoorbeeld afhankelijk 

van de hoeveelheid vocht in de bodem, de bodemsoort, de toevoer en aanwezigheid van nutri-
nten en zure / basische stoffen. De aanvoer van stoffen van buiten het gebied welke schadelijk 

teem zijn met name nutriënten. Deze worden grotendeels via de lucht aan-
gevoerd, vooral als ammoniak en stikstofoxiden. Ammoniak en stikstofoxiden kunnen vanuit de 

vermestende depositie genoemd, op de natuurlijke eco-
systemen kan leiden tot een verstoring en verslechtering van de biodiversiteit van deze ecosys-
temen. Overmatige depositie van stikstof (N) leidt tot verstoring van de voedingstoffenbalans in 

en oppervlaktewater, wat uiteindelijk leidt tot het 
verdwijnen van karakteristieke soorten in de natuurterreinen. Voor alle kwalificerende habitatty-

. al., 2007).  

Zuid zijn stikstofberekeningen uitge-
voerd. De resultaten hiervan en mogelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van 

In Tabel 3.5 en Figuur 3.6 worden de resultaten van de stikstofberekeningen weergegeven. 
Waarden onder 0,05 mol/ha/jr worden afgerond naar 0 mol/ha/jr. Deze methode wordt door de 
provincie Gelderland onderschreven. De maximale waarde komt voor één Natura 2000-gebied 

gebied Uiterwaarden IJssel. Het plangebied ligt binnen 
de begrenzing van dit gebied, waardoor hier relatief hoge waardes te verwachten zijn. Of dit 

ttypen binnen Uiterwaarden IJssel wordt 
hieronder nader onderzocht. Voor alle ander gebieden kunnen op basis van de zeer lage 

Resultaten stikstofberekeningen (oppervlakgemiddeld en maximum) per  



 

 

 

Figuur 3.6 Detailkaart stikstofdepositie vanuit activiteiten Havikerwaard

 
3.2.2.3 Effectbeoordeling stikstof Uiterwaarden IJssel
Uit de berekeningen blijkt dat de maximale stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden 
in Havikerwaard-Zuid voor twee habitattypen boven de 0,05 mol/ha/jr uitkomt (zie Tabel 3.6). Dit 
zijn de habitattypen H3150 Meren met waterplanten en H91E0A Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen). 
 
Het habitattype H3150 Meren met waterplanten heeft een KDW
male waarde van 0,0603 mol/ha/jr wordt bereikt op een oppervlak van het h
legen op circa 800 meter ten noorden van het plangebied, in de uiterwaarden tegenover Doe
burg. Uit de GDKN2 blijkt dat de KDW van het habitattype hier 2013 al niet meer wordt ove
schreden. Een negatief effect op het habitattype als gev
werkzaamheden in Havikerwaard
 
Het habitattype H91E0A Vochtige alluviale bossen (Zachthoutooibossen) heeft een KDW van 
2410 mol/ha/jr en is daarmee minder/niet gevoelig voor stikstofdepositie
voor dit habitattype worden bereikt direct binnen en rond het plangebied, waar de KDW ook in 
2013 al wordt onderschreden. Een negatief effect op dit habitattype als gevolg van stikstofd
positie vanuit de werkzaamheden in Havikerwaard
 
Voor andere habitattypen die op basis van veldbezoek binnen het plangebied voorkomen, geldt 
eveneens dat de KDW relatief hoog is en de achtergronddepositie in 2013 al lager is dan de 
KDW. Ook voor deze habitattypen is een nega
de werkzaamheden in Havikerwaard
 
 

                                                                
1 KDW = Kritische Depositie Waarde 
2 GDKN = Grootschalige Depositie Kaart Nederland
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Effectbeoordeling stikstof Uiterwaarden IJssel 
Uit de berekeningen blijkt dat de maximale stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden 

Zuid voor twee habitattypen boven de 0,05 mol/ha/jr uitkomt (zie Tabel 3.6). Dit 
attypen H3150 Meren met waterplanten en H91E0A Vochtige alluviale bossen 

Het habitattype H3150 Meren met waterplanten heeft een KDW1 van 2100 mol/ha/jr. De max
male waarde van 0,0603 mol/ha/jr wordt bereikt op een oppervlak van het habitattype dat is g
legen op circa 800 meter ten noorden van het plangebied, in de uiterwaarden tegenover Doe

blijkt dat de KDW van het habitattype hier 2013 al niet meer wordt ove
schreden. Een negatief effect op het habitattype als gevolg van stikstofdepositie vanuit de 
werkzaamheden in Havikerwaard-Zuid is daarmee uitgesloten. 

Het habitattype H91E0A Vochtige alluviale bossen (Zachthoutooibossen) heeft een KDW van 
2410 mol/ha/jr en is daarmee minder/niet gevoelig voor stikstofdepositie. De maximale waarden 
voor dit habitattype worden bereikt direct binnen en rond het plangebied, waar de KDW ook in 
2013 al wordt onderschreden. Een negatief effect op dit habitattype als gevolg van stikstofd
positie vanuit de werkzaamheden in Havikerwaard-Zuid is daarmee uitgesloten.

Voor andere habitattypen die op basis van veldbezoek binnen het plangebied voorkomen, geldt 
eveneens dat de KDW relatief hoog is en de achtergronddepositie in 2013 al lager is dan de 
KDW. Ook voor deze habitattypen is een negatief effect als gevolg van stikstofdepositie vanuit 
de werkzaamheden in Havikerwaard-Zuid dan ook uitgesloten. 

 

                         

 

GDKN = Grootschalige Depositie Kaart Nederland 
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Zuid in plansituatie 2013 

 

Uit de berekeningen blijkt dat de maximale stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden 
Zuid voor twee habitattypen boven de 0,05 mol/ha/jr uitkomt (zie Tabel 3.6). Dit 

attypen H3150 Meren met waterplanten en H91E0A Vochtige alluviale bossen 

van 2100 mol/ha/jr. De maxi-
abitattype dat is ge-

legen op circa 800 meter ten noorden van het plangebied, in de uiterwaarden tegenover Does-
blijkt dat de KDW van het habitattype hier 2013 al niet meer wordt over-

olg van stikstofdepositie vanuit de 

Het habitattype H91E0A Vochtige alluviale bossen (Zachthoutooibossen) heeft een KDW van 
. De maximale waarden 

voor dit habitattype worden bereikt direct binnen en rond het plangebied, waar de KDW ook in 
2013 al wordt onderschreden. Een negatief effect op dit habitattype als gevolg van stikstofde-

Zuid is daarmee uitgesloten. 

Voor andere habitattypen die op basis van veldbezoek binnen het plangebied voorkomen, geldt 
eveneens dat de KDW relatief hoog is en de achtergronddepositie in 2013 al lager is dan de 

tief effect als gevolg van stikstofdepositie vanuit 



 

 

 

Tabel 3.6 Maximale stikstofdepositie op habitattypen Uiterwaarden IJssel in 2013 als gevolg 
van werkzaamheden Havikerwaard

Habitattype 

H3150 Meren met waterplanten 

H3270 Pioniervegetatie slikoevers 

H6120 Stroomdalgraslanden 

H6120A Stroomdalgraslanden - in ruime zin

H6430A Moerasruigten 

H6510A Soortenrijke beemden: Glansha

H6510B Soortenrijke beemden: Glanshaver

H91E0A Vochtige alluviale bossen: Zachthoutooibossen

H91E0B Vochtige alluviale bossen: Essen

H91F0 Droge hardhoutooibossen 

 
3.2.3 Samenvatting effecten op habitattypen
Binnen het plangebied verdwijnen op korte termijn oppervlaktes van enkele habitattypen. In de 
eindsituatie ontstaan echter nieuwe geschikte groeiplaatsen voor deze habitattypen en kan een 
uitbreiding van oppervlakte gerealiseerd worden. De planontwikkeling levert daardoor op termijn 
een positieve bijdrage aan het behalen van de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen.
 
Natura 2000 doel 

H3270 Slikkige rivieroevers 

H91E0A Vochtige alluviale bossen 

(zachthoutooibossen) 

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen

iepenbossen) 

H91F0 Droge hardhoutooibossen 

 
3.3 Effecten op habitatsoorten
 
3.3.1 Instandhoudingsdoelstellingen 
Voor Uiterwaarden IJssel zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 6 habitatsoorten 
(zie Tabel 3.5). 
 
Tabel 3.5 Instandhoudingsdoelstellingen voor habitatsoort Uiterwaarden IJssel

    

H1134 Bittervoorn 

H1145 Grote modderkruiper 

H1149 Kleine modderkruiper 

H1163 Rivierdonderpad 

H1166 Kamsalamander 

H1337 Bever 
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Maximale stikstofdepositie op habitattypen Uiterwaarden IJssel in 2013 als gevolg 
van werkzaamheden Havikerwaard-Zuid 

Max. N-dep. 

2013 (mol/ha/jr)

0,0603

0,0011

0,0017

in ruime zin 0,0013

0,0002

H6510A Soortenrijke beemden: Glanshaverhooilanden 0,0209

H6510B Soortenrijke beemden: Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 0,0012

H91E0A Vochtige alluviale bossen: Zachthoutooibossen 0,5863

H91E0B Vochtige alluviale bossen: Essen-iepenbossen 0,0354

0,0013

Samenvatting effecten op habitattypen 
Binnen het plangebied verdwijnen op korte termijn oppervlaktes van enkele habitattypen. In de 
eindsituatie ontstaan echter nieuwe geschikte groeiplaatsen voor deze habitattypen en kan een 

erealiseerd worden. De planontwikkeling levert daardoor op termijn 
een positieve bijdrage aan het behalen van de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen.

Direct (deels tijdelijk) effect Effect op instandhoudingsdoelstelling

Tijdelijk effect door vergraven 

bestaande oppervlaktes. 

Positief effect op realisatie Natura 

2000‐doel. Toename oppervlak en vergr

ting rivierdynamiek. 

Tijdelijk effect door kap ca 6 

ha van het habitattype. 

Positief effect op realisatie Natura 2000

doel. Uitbreiding areaal wordt mogelijk 

door scheppen rivierkundige ruimte. Ve

betering kwaliteit door vergroting hydr

dynamiek. 

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen- Habitattype nu niet aanwezig, 

maar ontwikkelt zich ter plaat-

se. Circa 3 ha met potentie 

wordt gekapt. 

Positief effect op realisatie Natura 2000

doel. Uitbreiding areaal wordt mogelijk 

door scheppen rivierkundige ruimte. Ve

betering kwaliteit door vergroting hydr

dynamiek. 

Tijdelijk effect door kap van ca 

1,3 ha van het habitattype. 

Positief effect op realisatie Natura 2000

‐doel. Uitbreiding areaal en verbetering 

kwaliteit. 

Effecten op habitatsoorten  

Instandhoudingsdoelstellingen en actuele waarden 
Voor Uiterwaarden IJssel zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 6 habitatsoorten 

Instandhoudingsdoelstellingen voor habitatsoort Uiterwaarden IJssel

Doelst. 

Opp.vl. 

Doelst. 

Kwal. 

Doelst. 

Pop. 

= = = 

> > > 

= = = 

= = = 

> > > 

> > > 
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Maximale stikstofdepositie op habitattypen Uiterwaarden IJssel in 2013 als gevolg 

dep. 

2013 (mol/ha/jr)  

0,0603 

0,0011 

0,0017 

0,0013 

0,0002 

0,0209 

0,0012 

0,5863 

0,0354 

0,0013 

Binnen het plangebied verdwijnen op korte termijn oppervlaktes van enkele habitattypen. In de 
eindsituatie ontstaan echter nieuwe geschikte groeiplaatsen voor deze habitattypen en kan een 

erealiseerd worden. De planontwikkeling levert daardoor op termijn 
een positieve bijdrage aan het behalen van de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. 

Effect op instandhoudingsdoelstelling  

Positief effect op realisatie Natura 

Toename oppervlak en vergro-

 

Positief effect op realisatie Natura 2000-

Uitbreiding areaal wordt mogelijk 

door scheppen rivierkundige ruimte. Ver-

betering kwaliteit door vergroting hydro-

Positief effect op realisatie Natura 2000-

Uitbreiding areaal wordt mogelijk 

door scheppen rivierkundige ruimte. Ver-

betering kwaliteit door vergroting hydro-

Positief effect op realisatie Natura 2000--

Uitbreiding areaal en verbetering 

Voor Uiterwaarden IJssel zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 6 habitatsoorten 

Instandhoudingsdoelstellingen voor habitatsoort Uiterwaarden IJssel 



 

 

 

Van de aangewezen habitatsoorten komen binnen de Havikerwaard
ving (inclusief de IJssel) de volgende soorten voor: bever (bron: zoogdiervereniging.nl), bitte
voorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad (bron: Van Kessel, 2009) voor. Grote modde
kruiper en kamsalamander zijn in de Havikerwaard
komt wel in de omgeving voor (in de IJssel), maar in de zandwinplas ontbreekt voldoende str
ming voor de soort. 
 
3.3.2 Bever 
Het plangebied ligt op aanzienlijke afstand van het dichtstbijzijnde kerngebied van de bever in 
de Gelderse Poort, maar het vervult wel een belangrijke rol als ‘stepping stone’ in het stroo
gebied van de IJssel. Binnen het plangebied is in de huidige situatie geschikt leefgebied voor de 
bever aanwezig. In de zandplas is ruimte voor twee territoria, in het Paradijs
Paradijs zijn geen sporen van bevers gevonden. In de zandwinplas was in ieder geval tot 2009 
de aanwezigheid van één beverterritorium bekend (Niewold, 2009). Bij het veldbezoek zijn hier, 
met name aan de oostkant veel knaagsporen aangetroffen. 
ste oostkant van de plas, maar de exacte locatie is niet duidelijk.
 
Figuur 3.8 Globale ligging beverburcht (rood omlijnd)

 
Bij de werkzaamheden wordt een groot deel van het leefgebied vergraven, inclusief het deel 
waar de burcht gelegen is. In de eindsituatie is de inrichting van het gebied sterk gewijzigd. 
Hierdoor zijn zowel in de aanlegfase als in de eindsituatie effecten mogelijk.
 
Aanlegfase 
Conform de Flora‐ en faunawet Gedragscode Zorgvuldig Winnen zal het wegnemen van de 
burcht(en) gebeuren onder ecologisch begeleiding en volgens een vooraf op te stellen Ecol
gisch Werkplan. Door deze zorgvuldige werkwijze is verzekerd dat de betreffende dieren geen 
directe schade zullen ondervinden. Het ecologisch werkplan zal (ondermeer) 
voorschrijven. 
• Dat ter plaatse van de burchten werkzaamheden alleen in de periode augustus t/m januari 

uitgevoerd mogen worden. Bevers houden geen winterslaap, waardoor ze in
de de mogelijkheid hebben om bijtijds te vluchten en 
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Van de aangewezen habitatsoorten komen binnen de Havikerwaard-Zuid of in de directe om
ving (inclusief de IJssel) de volgende soorten voor: bever (bron: zoogdiervereniging.nl), bitte
voorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad (bron: Van Kessel, 2009) voor. Grote modde
kruiper en kamsalamander zijn in de Havikerwaard-Zuid niet aangetroffen. Rivierdonderpad 
komt wel in de omgeving voor (in de IJssel), maar in de zandwinplas ontbreekt voldoende str

Het plangebied ligt op aanzienlijke afstand van het dichtstbijzijnde kerngebied van de bever in 
aar het vervult wel een belangrijke rol als ‘stepping stone’ in het stroo

gebied van de IJssel. Binnen het plangebied is in de huidige situatie geschikt leefgebied voor de 
n de zandplas is ruimte voor twee territoria, in het Paradijs voor 

Paradijs zijn geen sporen van bevers gevonden. In de zandwinplas was in ieder geval tot 2009 
de aanwezigheid van één beverterritorium bekend (Niewold, 2009). Bij het veldbezoek zijn hier, 
met name aan de oostkant veel knaagsporen aangetroffen. De burcht ligt ergens aan de uite
ste oostkant van de plas, maar de exacte locatie is niet duidelijk. 

Globale ligging beverburcht (rood omlijnd) 

Bij de werkzaamheden wordt een groot deel van het leefgebied vergraven, inclusief het deel 
de burcht gelegen is. In de eindsituatie is de inrichting van het gebied sterk gewijzigd. 

Hierdoor zijn zowel in de aanlegfase als in de eindsituatie effecten mogelijk. 

en faunawet Gedragscode Zorgvuldig Winnen zal het wegnemen van de 
burcht(en) gebeuren onder ecologisch begeleiding en volgens een vooraf op te stellen Ecol
gisch Werkplan. Door deze zorgvuldige werkwijze is verzekerd dat de betreffende dieren geen 

e schade zullen ondervinden. Het ecologisch werkplan zal (ondermeer) het volgende 

at ter plaatse van de burchten werkzaamheden alleen in de periode augustus t/m januari 
uitgevoerd mogen worden. Bevers houden geen winterslaap, waardoor ze in
de de mogelijkheid hebben om bijtijds te vluchten en een veilig heenkomen te zoeken.
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Zuid of in de directe omge-
ving (inclusief de IJssel) de volgende soorten voor: bever (bron: zoogdiervereniging.nl), bitter-
voorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad (bron: Van Kessel, 2009) voor. Grote modder-

fen. Rivierdonderpad 
komt wel in de omgeving voor (in de IJssel), maar in de zandwinplas ontbreekt voldoende stro-

Het plangebied ligt op aanzienlijke afstand van het dichtstbijzijnde kerngebied van de bever in 
aar het vervult wel een belangrijke rol als ‘stepping stone’ in het stroom-

gebied van de IJssel. Binnen het plangebied is in de huidige situatie geschikt leefgebied voor de 
voor één. In het 

Paradijs zijn geen sporen van bevers gevonden. In de zandwinplas was in ieder geval tot 2009 
de aanwezigheid van één beverterritorium bekend (Niewold, 2009). Bij het veldbezoek zijn hier, 

De burcht ligt ergens aan de uiter-

 

Bij de werkzaamheden wordt een groot deel van het leefgebied vergraven, inclusief het deel 
de burcht gelegen is. In de eindsituatie is de inrichting van het gebied sterk gewijzigd. 

en faunawet Gedragscode Zorgvuldig Winnen zal het wegnemen van de 
burcht(en) gebeuren onder ecologisch begeleiding en volgens een vooraf op te stellen Ecolo-
gisch Werkplan. Door deze zorgvuldige werkwijze is verzekerd dat de betreffende dieren geen 

het volgende 

at ter plaatse van de burchten werkzaamheden alleen in de periode augustus t/m januari 
uitgevoerd mogen worden. Bevers houden geen winterslaap, waardoor ze in de winterperio-

een veilig heenkomen te zoeken. 



 

 

 

• Dat in de maanden april tot en met
geen werkzaamheden binnen meerdere tientallen meters van de hoo
plaatsvinden. 

• Dat direct voorafgaand aan de werkzaamheden een inventarisatie wordt uitgevoerd van de 
actuele ligging en het gebruik van de burchten. 

 
Eindsituatie 
In de huidige situatie is binnen het plangebied ca 6 km oeverlengte aanwezi
kilometer min of meer geschikt leefgebied voor de bever. Het gaat daarbij om de beboste o
verdelen van de zandwinplas en in het Paradijs.
ternatief in totaal ca 13 km oeverlengte. Daarvan za
bied vormen voor de bever. In de eindsituatie in het voorkeursalternatief is daarmee sprake van 
een aanzienlijke toename van geschikt leefgebied voor de bever. Deze toename is in overee
stemming met de instandhoudi
 
3.3.3 Bittervoorn en kleine modderkruiper
Voor bittervoorn en kleine modderkruiper neemt het oppervlak geschikt leefgebied toe in de 
eindsituatie. In ondiepe delen van het gebied met lage stroomsnelheden zal
ontstaan.  
 
Aanlegfase 
Tijdens de uitvoering zal een deel van het actueel leefgebied in de kleiputten tijdelijk ongeschikt 
raken ter plaatse van de werkzaamheden. Door de ruime aanwezigheid van bereikbaar en g
schikt habitat in de omgeving (oude kleiputten, reeds opgeleverde geulen) treedt met zekerheid 
geen schade op aan de stand van de populatie. Er treedt daardoor geen significant
voor de populatie en de omvang van het leefgebied neemt toe.
 
Eindsituatie 
Voor zowel bittervoorn als kleine modderkruiper wordt nieuw leefgebied gecreëerd in de hoof
geulen, de kwelgeulen en de kwelkoppen. De lage stroomsnelheden in de geulen sluiten goed 
aan bij de ecologische vereisten van deze soorten. Het oppervlakte potentieel opgroeigebied 
neemt toe door een toename in ondiepe zones. Het project heeft geen negatieve effecten op de 
realisatie van de op behoud gerichte doelen voor de 
omvang van het leefgebied neemt toe, de actuele kwaliteit blijft behoude
dervindt geen schade. 
 
3.3.4 Rivierdonderpad
Er zijn geen waarnemingen van rivierdonderpad uit Havikerwaard
ving, buiten het plangebied (Van Kessel, 2009). De zandwinplas in Havikerwaard
het ontbreken van voldoende stroming geen geschikt leefgebied. Door de planontwikkeling 
wordt het wateroppervlak binnen het gebied groter, maar omdat er niet meer stroming ontstaat 
blijft het gebied ongeschikt als leefgebied voor rivierdonderpad. Het project heeft dan 
(significant) negatief effect op de rivierdonderpad.
 
3.3.5 Conclusie habitatsoorten
Voor bever, bittervoorn en kleine modderkruiper is er door uitbreiding van geschikt leefgebied in 
de eindsituatie sprake van een netto positief effect. Voor rivierdonde
Een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen voor habitatsoorten is ui
gesloten. In verband met verstoring van bevers en waarschijnlijk vergraven van een burcht is 
een vergunning in het kader van de Na
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tot en met juni, de periode waarin de jongen in het nest verblijven, 
geen werkzaamheden binnen meerdere tientallen meters van de hoofdburchten mogen 

at direct voorafgaand aan de werkzaamheden een inventarisatie wordt uitgevoerd van de 
actuele ligging en het gebruik van de burchten.  

In de huidige situatie is binnen het plangebied ca 6 km oeverlengte aanwezig , waarvan ca 4 km 
kilometer min of meer geschikt leefgebied voor de bever. Het gaat daarbij om de beboste o
verdelen van de zandwinplas en in het Paradijs. In de eindsituatie ontstaat in het voorkeursa
ternatief in totaal ca 13 km oeverlengte. Daarvan zal ca 7,5 km bebost zijn en geschikt leefg
bied vormen voor de bever. In de eindsituatie in het voorkeursalternatief is daarmee sprake van 
een aanzienlijke toename van geschikt leefgebied voor de bever. Deze toename is in overee
stemming met de instandhoudingsdoelstelling voor de bever in Uiterwaarden IJssel.

Bittervoorn en kleine modderkruiper 
Voor bittervoorn en kleine modderkruiper neemt het oppervlak geschikt leefgebied toe in de 
eindsituatie. In ondiepe delen van het gebied met lage stroomsnelheden zal nieuw leefgebied 

Tijdens de uitvoering zal een deel van het actueel leefgebied in de kleiputten tijdelijk ongeschikt 
raken ter plaatse van de werkzaamheden. Door de ruime aanwezigheid van bereikbaar en g

g (oude kleiputten, reeds opgeleverde geulen) treedt met zekerheid 
geen schade op aan de stand van de populatie. Er treedt daardoor geen significant
voor de populatie en de omvang van het leefgebied neemt toe. 

leine modderkruiper wordt nieuw leefgebied gecreëerd in de hoof
geulen, de kwelgeulen en de kwelkoppen. De lage stroomsnelheden in de geulen sluiten goed 
aan bij de ecologische vereisten van deze soorten. Het oppervlakte potentieel opgroeigebied 

t toe door een toename in ondiepe zones. Het project heeft geen negatieve effecten op de 
realisatie van de op behoud gerichte doelen voor de bittervoorn en de kleine modderkruiper. De 
omvang van het leefgebied neemt toe, de actuele kwaliteit blijft behouden en de populatie o

Rivierdonderpad 
Er zijn geen waarnemingen van rivierdonderpad uit Havikerwaard-Zuid zelf, alleen uit de omg

buiten het plangebied (Van Kessel, 2009). De zandwinplas in Havikerwaard
van voldoende stroming geen geschikt leefgebied. Door de planontwikkeling 

wordt het wateroppervlak binnen het gebied groter, maar omdat er niet meer stroming ontstaat 
blijft het gebied ongeschikt als leefgebied voor rivierdonderpad. Het project heeft dan 
(significant) negatief effect op de rivierdonderpad. 

Conclusie habitatsoorten 
Voor bever, bittervoorn en kleine modderkruiper is er door uitbreiding van geschikt leefgebied in 
de eindsituatie sprake van een netto positief effect. Voor rivierdonderpad is er geen enkel effect. 
Een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen voor habitatsoorten is ui
gesloten. In verband met verstoring van bevers en waarschijnlijk vergraven van een burcht is 
een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk. 
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juni, de periode waarin de jongen in het nest verblijven, 
fdburchten mogen 

at direct voorafgaand aan de werkzaamheden een inventarisatie wordt uitgevoerd van de 

g , waarvan ca 4 km 
kilometer min of meer geschikt leefgebied voor de bever. Het gaat daarbij om de beboste oe-

In de eindsituatie ontstaat in het voorkeursal-
l ca 7,5 km bebost zijn en geschikt leefge-

bied vormen voor de bever. In de eindsituatie in het voorkeursalternatief is daarmee sprake van 
een aanzienlijke toename van geschikt leefgebied voor de bever. Deze toename is in overeen-

ngsdoelstelling voor de bever in Uiterwaarden IJssel. 

Voor bittervoorn en kleine modderkruiper neemt het oppervlak geschikt leefgebied toe in de 
nieuw leefgebied 

Tijdens de uitvoering zal een deel van het actueel leefgebied in de kleiputten tijdelijk ongeschikt 
raken ter plaatse van de werkzaamheden. Door de ruime aanwezigheid van bereikbaar en ge-

g (oude kleiputten, reeds opgeleverde geulen) treedt met zekerheid 
geen schade op aan de stand van de populatie. Er treedt daardoor geen significant effect op 

leine modderkruiper wordt nieuw leefgebied gecreëerd in de hoofd-
geulen, de kwelgeulen en de kwelkoppen. De lage stroomsnelheden in de geulen sluiten goed 
aan bij de ecologische vereisten van deze soorten. Het oppervlakte potentieel opgroeigebied 

t toe door een toename in ondiepe zones. Het project heeft geen negatieve effecten op de 
leine modderkruiper. De 
n en de populatie on-

Zuid zelf, alleen uit de omge-
buiten het plangebied (Van Kessel, 2009). De zandwinplas in Havikerwaard-Zuid is door 

van voldoende stroming geen geschikt leefgebied. Door de planontwikkeling 
wordt het wateroppervlak binnen het gebied groter, maar omdat er niet meer stroming ontstaat 
blijft het gebied ongeschikt als leefgebied voor rivierdonderpad. Het project heeft dan ook geen 

Voor bever, bittervoorn en kleine modderkruiper is er door uitbreiding van geschikt leefgebied in 
rpad is er geen enkel effect. 

Een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen voor habitatsoorten is uit-
gesloten. In verband met verstoring van bevers en waarschijnlijk vergraven van een burcht is 



 

 

 

Natura 2000 doel 

H1134 Bittervoorn 

H1145 Grote modderkruiper 

H1149 Kleine modderkruiper 

H1163 Rivierdonderpad 

H1166 Kamsalamander 

H1337 Bever 

 
3.4 Effecten op broedvogels
 
3.4.1 Instandhoudingsdoelstellingen en actuele waarden
Voor Uiterwaarden IJssel zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 
soorten (zie Tabel 3.6). 
 
Tabel 3.6 Instandhoudingsdoelstellingen voor bro

    

A017 Aalscholver 

A119 Porseleinhoen 

A122 Kwartelkoning 

A197 Zwarte Stern 

A229 IJsvogel 

 
Het plangebied in Havikerwaard
aantal broedparen aanwezig is in het bosje Paradijs. De ijsvogel komt met 2
De overige soorten komen er niet voor en voor dez
pervlak geschikt leefgebied.  
 
3.4.2 Aalscholver 
De aalscholver broedt met circa 100 paar langs de oevers van het open water dat is gelegen in 
het ooibos ‘Paradijs’ aan de noordoostzijde van het plangebied.
 
Aanlegfase 
Verstoring of vernietigingen van de nesten tijdens bij de uitvoering dient voorkomen te worden 
door te werken volgens de gedragscode Zorgvuldig Winnen en de nestlocaties langs de plas 
niet te betrekken in de werkzaamheden. In de voorkeursvariant wordt de plas
niet versmald of verbreed en worden de oevers met de nesten niet aangetast.
van (een groot deel van) de broedpopulatie in de Havikerwaard zou zeker een significant neg
tief effect op de instandhoudingsdoelstellingen voor de 
dan ook voorkomen te worden.
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Direct (deels tijdelijk) effect Effect op instandhoudingsdoelstelling

Verstoring van aanwezige 

bittervoorns, die echter vol-

doende uitwijkmogelijkheden 

binnen het plangebied heb-

ben. 

Door uitbreiding leefgebied positief effect 

op realisatie Natura 2000

n.v.t. n.v.t. 

Verstoring van aanwezige 

kleine modderkruipers, die 

echter voldoende uitwijkmoge-

lijkheden binnen het plange-

bied hebben. 

Door uitbreiding leefgebied positief effect 

op realisatie Natura 2000

n.v.t. n.v.t. 

n.v.t. n.v.t. 

Verstoring van aanwezige 

bevers en vernietiging burcht . 

Mitigatie vindt plaats via ge-

dragscode. 

Bijdrage aan de realisatie van het Natura 

2000-doel blijft op korte termijn behouden. 

De oppervlakte potentieel geschikt lee

gebied neemt toe, de habitatkwaliteit blijft 

behouden en de populatie zal zich verder 

stabiliseren, zo niet enigszins kunn

toenemen. 

Effecten op broedvogels  

Instandhoudingsdoelstellingen en actuele waarden 
Voor Uiterwaarden IJssel zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 

Instandhoudingsdoelstellingen voor broedvogelsoorten Uiterwaarden IJssel

Doelst. 

Opp.vl. 

Doelst. 

Kwal. 

Doelst. 

Pop. 

Draagkracht 

aantal vo-

gels 

Draagkracht 

aantal p a-

ren 

= =   280 

> >   20 

> >   60 

= =   50 

= =   10 

Het plangebied in Havikerwaard-Zuid is van groot belang voor de aalscholver, die met een groot 
aantal broedparen aanwezig is in het bosje Paradijs. De ijsvogel komt met 2-3 broedparen voor. 
De overige soorten komen er niet voor en voor deze soorten ontbreekt dan ook voldoende o

 

De aalscholver broedt met circa 100 paar langs de oevers van het open water dat is gelegen in 
het ooibos ‘Paradijs’ aan de noordoostzijde van het plangebied. 

storing of vernietigingen van de nesten tijdens bij de uitvoering dient voorkomen te worden 
door te werken volgens de gedragscode Zorgvuldig Winnen en de nestlocaties langs de plas 
niet te betrekken in de werkzaamheden. In de voorkeursvariant wordt de plas in het Paradijs 
niet versmald of verbreed en worden de oevers met de nesten niet aangetast. 
van (een groot deel van) de broedpopulatie in de Havikerwaard zou zeker een significant neg
tief effect op de instandhoudingsdoelstellingen voor de soort in Uiterwaarden IJssel zijn en dient 
dan ook voorkomen te worden. 
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Effect op instandhoudingsdoelstelling  

or uitbreiding leefgebied positief effect 

op realisatie Natura 2000-doel. 

Door uitbreiding leefgebied positief effect 

op realisatie Natura 2000-doel. 

Bijdrage aan de realisatie van het Natura 

doel blijft op korte termijn behouden. 

De oppervlakte potentieel geschikt leef-

gebied neemt toe, de habitatkwaliteit blijft 

behouden en de populatie zal zich verder 

stabiliseren, zo niet enigszins kunnen 

Voor Uiterwaarden IJssel zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor vijf broedvogel-

edvogelsoorten Uiterwaarden IJssel 

Draagkracht 

a-

Zuid is van groot belang voor de aalscholver, die met een groot 
3 broedparen voor. 

e soorten ontbreekt dan ook voldoende op-

De aalscholver broedt met circa 100 paar langs de oevers van het open water dat is gelegen in 

storing of vernietigingen van de nesten tijdens bij de uitvoering dient voorkomen te worden 
door te werken volgens de gedragscode Zorgvuldig Winnen en de nestlocaties langs de plas 

in het Paradijs 
 Het verdwijnen 

van (een groot deel van) de broedpopulatie in de Havikerwaard zou zeker een significant nega-
soort in Uiterwaarden IJssel zijn en dient 



 

 

 

Eindsituatie 
Voor aalscholvers die binnen Havikerwaard
geschikt foerageergebied doordat het oppervlak open water toeneemt. 
geul op de plas in het Paradijs vindt 
sen voor uitbreiding van broedbiotoop. In de eindsituatie is daarmee sprake van een netto pos
tief effect op de instandhoudingsdoelstellingen voor 
nie tijdens de uitvoering voorkomen wordt.
 
3.4.3 Porseleinhoen, kwartelkoning, zwarte stern
Het porseleinhoen prefereert natte en moerassige terreinen, zoals hoogvenen, natte grasla
den, zoetwatermoerassen, geïnundeerde
langdurig plas-dras staande gras
diep, voedselrijk water. De kwartelkoning broedt bij voorkeur in redelijk open terreinen met een 
kruidenrijke vegetatie, zoals uiterwaarden van rivieren. Echter ook extensief beheerd gras
akkerland, veenweidegebieden en incidenteel rietvelden, grienden, bosaanplantingen en boo
gaarden behoren tot de broedbiotoop. Voor zwarte stern is de aanwezigheid van drijv
tervegetaties van belang voor de bouw van de nesten. De biotopen voor porseleinhoen, kwa
telkoning en zwarte stern zijn in het plangebied nu nog nauwelijks aanwezig, het grootste deel 
bestaat uit akker, intensief beheerd grasland, open water zonder 
de eindsituatie ontstaan door uitbreiding van onder andere ondiepe wateren, verlandingszones 
van kleiputten en extensief beheerd grasland nieuwe kansen voor deze soorten. De planontwi
keling heeft daarmee een positief op de 
 
3.4.4 IJsvogel 
Rond de zandwinplas en rond het water in het ooibos ‘Paradijs’ broeden 2
 
Aanlegfase 
Tijdens de aanlegfase dient verstoring van broedende ijsvogels voorkomen te worden. Hiertoe 
dienen locaties van broedende ijsvogels voor aanvang van werkzaamheden in kaart gebracht te 
worden. Deze locaties dienen gedurende het broedseizoen ontzien te worden zodat verstoring 
voorkomen wordt. Buiten het broedseizoen kunnen werkzaamheden op broedloc
plaatsvinden aangezien ijsvogels makkelijk een nieuwe nestholtes kunnen maken en er ged
rende de uitvoering steeds voldoende plekken met geschikte locaties beschikbaar blijven. Door 
op deze manier te werken, worden effecten tijdens de aanlegfase 
 
Eindsituatie 
Voor de ijsvogel komen in de eindsituatie meer broedplaatsen beschikbaar omdat de oeverlen
te toeneemt. Met het vergraven ontstaan steilwandjes die geschikte broedplaatsen vormen. 
Door het ontstaan van ooibos en het uiteindelijk omv
ook nieuwe broedplaatsen. Door de uitbreiding van ondiep water en het ontstaan van broe
plaatsen voor vissen verbetert ook de voedselsituatie voor de ijsvogel. Van een significante ve
storing of een verslechtering van de kwaliteit en/of oppervlakte van het leefgebied van de ijsv
gel is derhalve geen sprake.  
 
3.4.5 Samenvatting effecten op broedvogels
Verstoring van broedende vogels dient te allen tijde vermeden te worden, hiervoor is geen on
heffing mogelijk voor dit project. Dit wordt geborgd door te werken met de gedragscode Zor
vuldig Winnen. Voor alle soorten geldt dat in de eindsituatie sprake is van uitbreiding van pote
tieel leefgebied. 
 
 

GM

Voor aalscholvers die binnen Havikerwaard-Zuid foerageren, ontstaat in de eindsituatie meer 
geschikt foerageergebied doordat het oppervlak open water toeneemt. Door aan
geul op de plas in het Paradijs vindt uitbreiding van beboste oevers plaats en on
sen voor uitbreiding van broedbiotoop. In de eindsituatie is daarmee sprake van een netto pos
tief effect op de instandhoudingsdoelstellingen voor de soort, mits verstoring van de broedkol
nie tijdens de uitvoering voorkomen wordt. 

Porseleinhoen, kwartelkoning, zwarte stern 
Het porseleinhoen prefereert natte en moerassige terreinen, zoals hoogvenen, natte grasla
den, zoetwatermoerassen, geïnundeerde uiterwaarden en verlandingszones van kleiputten, met 

dras staande gras-, russen- of zeggenvegetatie in liefst open landschap met o
diep, voedselrijk water. De kwartelkoning broedt bij voorkeur in redelijk open terreinen met een 

vegetatie, zoals uiterwaarden van rivieren. Echter ook extensief beheerd gras
akkerland, veenweidegebieden en incidenteel rietvelden, grienden, bosaanplantingen en boo
gaarden behoren tot de broedbiotoop. Voor zwarte stern is de aanwezigheid van drijv
tervegetaties van belang voor de bouw van de nesten. De biotopen voor porseleinhoen, kwa
telkoning en zwarte stern zijn in het plangebied nu nog nauwelijks aanwezig, het grootste deel 
bestaat uit akker, intensief beheerd grasland, open water zonder drijvende vegetaties en bos. In 
de eindsituatie ontstaan door uitbreiding van onder andere ondiepe wateren, verlandingszones 

en extensief beheerd grasland nieuwe kansen voor deze soorten. De planontwi
keling heeft daarmee een positief op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten.

Rond de zandwinplas en rond het water in het ooibos ‘Paradijs’ broeden 2-3 paren ijsvogels. 

Tijdens de aanlegfase dient verstoring van broedende ijsvogels voorkomen te worden. Hiertoe 
dienen locaties van broedende ijsvogels voor aanvang van werkzaamheden in kaart gebracht te 
worden. Deze locaties dienen gedurende het broedseizoen ontzien te worden zodat verstoring 
voorkomen wordt. Buiten het broedseizoen kunnen werkzaamheden op broedloc
plaatsvinden aangezien ijsvogels makkelijk een nieuwe nestholtes kunnen maken en er ged
rende de uitvoering steeds voldoende plekken met geschikte locaties beschikbaar blijven. Door 
op deze manier te werken, worden effecten tijdens de aanlegfase vermeden. 

Voor de ijsvogel komen in de eindsituatie meer broedplaatsen beschikbaar omdat de oeverlen
te toeneemt. Met het vergraven ontstaan steilwandjes die geschikte broedplaatsen vormen. 
Door het ontstaan van ooibos en het uiteindelijk omvallen van bomen met wortelkluiten ontstaan 
ook nieuwe broedplaatsen. Door de uitbreiding van ondiep water en het ontstaan van broe
plaatsen voor vissen verbetert ook de voedselsituatie voor de ijsvogel. Van een significante ve

van de kwaliteit en/of oppervlakte van het leefgebied van de ijsv
 

Samenvatting effecten op broedvogels 
Verstoring van broedende vogels dient te allen tijde vermeden te worden, hiervoor is geen on

oject. Dit wordt geborgd door te werken met de gedragscode Zor
vuldig Winnen. Voor alle soorten geldt dat in de eindsituatie sprake is van uitbreiding van pote
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Zuid foerageren, ontstaat in de eindsituatie meer 
Door aantakken van de 

uitbreiding van beboste oevers plaats en ontstaan ook kan-
sen voor uitbreiding van broedbiotoop. In de eindsituatie is daarmee sprake van een netto posi-

de soort, mits verstoring van de broedkolo-

Het porseleinhoen prefereert natte en moerassige terreinen, zoals hoogvenen, natte graslan-
uiterwaarden en verlandingszones van kleiputten, met 
of zeggenvegetatie in liefst open landschap met on-

diep, voedselrijk water. De kwartelkoning broedt bij voorkeur in redelijk open terreinen met een 
vegetatie, zoals uiterwaarden van rivieren. Echter ook extensief beheerd gras- of 

akkerland, veenweidegebieden en incidenteel rietvelden, grienden, bosaanplantingen en boom-
gaarden behoren tot de broedbiotoop. Voor zwarte stern is de aanwezigheid van drijvende wa-
tervegetaties van belang voor de bouw van de nesten. De biotopen voor porseleinhoen, kwar-
telkoning en zwarte stern zijn in het plangebied nu nog nauwelijks aanwezig, het grootste deel 

drijvende vegetaties en bos. In 
de eindsituatie ontstaan door uitbreiding van onder andere ondiepe wateren, verlandingszones 

en extensief beheerd grasland nieuwe kansen voor deze soorten. De planontwik-
instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten. 

3 paren ijsvogels.  

Tijdens de aanlegfase dient verstoring van broedende ijsvogels voorkomen te worden. Hiertoe 
dienen locaties van broedende ijsvogels voor aanvang van werkzaamheden in kaart gebracht te 
worden. Deze locaties dienen gedurende het broedseizoen ontzien te worden zodat verstoring 
voorkomen wordt. Buiten het broedseizoen kunnen werkzaamheden op broedlocaties wel 
plaatsvinden aangezien ijsvogels makkelijk een nieuwe nestholtes kunnen maken en er gedu-
rende de uitvoering steeds voldoende plekken met geschikte locaties beschikbaar blijven. Door 

Voor de ijsvogel komen in de eindsituatie meer broedplaatsen beschikbaar omdat de oeverleng-
te toeneemt. Met het vergraven ontstaan steilwandjes die geschikte broedplaatsen vormen. 

allen van bomen met wortelkluiten ontstaan 
ook nieuwe broedplaatsen. Door de uitbreiding van ondiep water en het ontstaan van broed-
plaatsen voor vissen verbetert ook de voedselsituatie voor de ijsvogel. Van een significante ver-

van de kwaliteit en/of oppervlakte van het leefgebied van de ijsvo-

Verstoring van broedende vogels dient te allen tijde vermeden te worden, hiervoor is geen ont-
oject. Dit wordt geborgd door te werken met de gedragscode Zorg-

vuldig Winnen. Voor alle soorten geldt dat in de eindsituatie sprake is van uitbreiding van poten-



 

 

 

Natura 2000 doel 

A017 Aalscholver 

A119 Porseleinhoen 

A122 Kwartelkoning 

A197 Zwarte Stern 

A229 IJsvogel 

 
3.5 Effecten op niet broedvogels
 
3.5.1 Instandhoudingsdoelstellingen en actuele waarde
Voor Uiterwaarden IJssel zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 21 niet
broedvogelsoorten (zie Tabel 3.7).
 
Van de kwalificerende niet-broedvogelsoorten van ‘Uiterwaarden IJssel’ komen er vijf niet (of 
alleen zeer incidenteel) voor in het plangebied, namelijk kleine zwaan, wilde zwaan, slobeend, 
grutto en tureluur. Voor deze soort
pervlak en kwaliteit. Een uitbreiding van geschikt leefgebied binnen Uiterwaarden IJssel (en 
daarmee binnen het plangebied) is geen doel. Niettemin is sprake van een uitbreiding van g
schikt leefgebied voor deze soorten in de eindsituatie door uitbreiding van het oppervlak ondiep 
open water, slikkige oevers, extensief grasland en plas
 
Een aantal andere soorten zijn slechts zeer incidenteel of in percentages lager dan 0,5% van de
instandhoudingsdoelstelling geteld. Dit zijn smient, wintertaling, scholekster, kievit en wulp.
ze soorten komen binnen het plangebied in dermate lage aantallen voor, dat negatieve effecten 
op de instandhoudingsdoelstellingen al bij voorbaat onwaarschijnlijk z
gelden de instandhoudingsdoelstellingen behoud van oppervlak en kwaliteit. Een uitbreiding 
van geschikt leefgebied binnen Uiterwaarden IJssel (en daarmee binnen het plangebied) is 
geen doel. Niettemin is sprake van een uitbreiding va
tuatie door uitbreiding van het oppervlak ondiep open water, slikkige oevers, extensief grasland 
en plas-dras situaties. 
 
De overige soorten komen in percentages van minimaal 0,5% van de instandhoudingdoelste
ling voor in het telvak. Dit zijn de soorten aalscholver, fuut, kolgans, grauwe gans, krakeend, 
wilde eend, pijlstaart, tafeleend, kuifeend, nonnetje en meerkoet. Deze 11 soorten worden in de 
onderstaande paragraaf uitgebreider besproken.
 
 

GM

Effect op instandhoudingsdoelstelling 

Positief effect door toename oeverlengte met potentiële broedlocaties en 

foerageergebied. 

Door uitbreiding van onder andere verlandingszones van kleiputten

extensief beheerd grasland positief effect op de instandhoudingsdoelste

ling. 

Door uitbreiding van onder andere kruidenrijke vegetaties

beheerd grasland positief effect op de instandhoudingsdoelstelling.

Door uitbreiding van ondiep water mogelijk positief effect.

Positief effect door toename oeverlengte met potentiële broedlocaties en 

foerageergebied. 

Effecten op niet broedvogels  

Instandhoudingsdoelstellingen en actuele waarde 
Voor Uiterwaarden IJssel zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 21 niet

dvogelsoorten (zie Tabel 3.7). 

broedvogelsoorten van ‘Uiterwaarden IJssel’ komen er vijf niet (of 
alleen zeer incidenteel) voor in het plangebied, namelijk kleine zwaan, wilde zwaan, slobeend, 
grutto en tureluur. Voor deze soorten gelden de instandhoudingsdoelstellingen behoud van o
pervlak en kwaliteit. Een uitbreiding van geschikt leefgebied binnen Uiterwaarden IJssel (en 
daarmee binnen het plangebied) is geen doel. Niettemin is sprake van een uitbreiding van g

d voor deze soorten in de eindsituatie door uitbreiding van het oppervlak ondiep 
open water, slikkige oevers, extensief grasland en plas-dras situaties. 

Een aantal andere soorten zijn slechts zeer incidenteel of in percentages lager dan 0,5% van de
dhoudingsdoelstelling geteld. Dit zijn smient, wintertaling, scholekster, kievit en wulp.

ze soorten komen binnen het plangebied in dermate lage aantallen voor, dat negatieve effecten 
op de instandhoudingsdoelstellingen al bij voorbaat onwaarschijnlijk zijn. Voor deze soorten 
gelden de instandhoudingsdoelstellingen behoud van oppervlak en kwaliteit. Een uitbreiding 
van geschikt leefgebied binnen Uiterwaarden IJssel (en daarmee binnen het plangebied) is 
geen doel. Niettemin is sprake van een uitbreiding van geschikt voor deze soorten in de einds
tuatie door uitbreiding van het oppervlak ondiep open water, slikkige oevers, extensief grasland 

De overige soorten komen in percentages van minimaal 0,5% van de instandhoudingdoelste
oor in het telvak. Dit zijn de soorten aalscholver, fuut, kolgans, grauwe gans, krakeend, 

wilde eend, pijlstaart, tafeleend, kuifeend, nonnetje en meerkoet. Deze 11 soorten worden in de 
onderstaande paragraaf uitgebreider besproken. 
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sitief effect door toename oeverlengte met potentiële broedlocaties en 

Door uitbreiding van onder andere verlandingszones van kleiputten en 

extensief beheerd grasland positief effect op de instandhoudingsdoelstel-

Door uitbreiding van onder andere kruidenrijke vegetaties en extensief 

beheerd grasland positief effect op de instandhoudingsdoelstelling. 

Door uitbreiding van ondiep water mogelijk positief effect. 

tief effect door toename oeverlengte met potentiële broedlocaties en 

Voor Uiterwaarden IJssel zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 21 niet-

broedvogelsoorten van ‘Uiterwaarden IJssel’ komen er vijf niet (of 
alleen zeer incidenteel) voor in het plangebied, namelijk kleine zwaan, wilde zwaan, slobeend, 

en gelden de instandhoudingsdoelstellingen behoud van op-
pervlak en kwaliteit. Een uitbreiding van geschikt leefgebied binnen Uiterwaarden IJssel (en 
daarmee binnen het plangebied) is geen doel. Niettemin is sprake van een uitbreiding van ge-

d voor deze soorten in de eindsituatie door uitbreiding van het oppervlak ondiep 

Een aantal andere soorten zijn slechts zeer incidenteel of in percentages lager dan 0,5% van de 
dhoudingsdoelstelling geteld. Dit zijn smient, wintertaling, scholekster, kievit en wulp. De-

ze soorten komen binnen het plangebied in dermate lage aantallen voor, dat negatieve effecten 
ijn. Voor deze soorten 

gelden de instandhoudingsdoelstellingen behoud van oppervlak en kwaliteit. Een uitbreiding 
van geschikt leefgebied binnen Uiterwaarden IJssel (en daarmee binnen het plangebied) is 

n geschikt voor deze soorten in de eindsi-
tuatie door uitbreiding van het oppervlak ondiep open water, slikkige oevers, extensief grasland 

De overige soorten komen in percentages van minimaal 0,5% van de instandhoudingdoelstel-
oor in het telvak. Dit zijn de soorten aalscholver, fuut, kolgans, grauwe gans, krakeend, 

wilde eend, pijlstaart, tafeleend, kuifeend, nonnetje en meerkoet. Deze 11 soorten worden in de 



 

 

 

Tabel 3.7 Instandhoudingsdoelstellingen voor niet

    

A005 Fuut 

A017 Aalscholver 

A037 Kleine Zwaan 

A038 Wilde Zwaan 

A041 Kolgans 

A043 Grauwe Gans 

A050 Smient 

A051 Krakeend 

A052 Wintertaling 

A053 Wilde eend 

A054 Pijlstaart 

A056 Slobeend 

A059 Tafeleend 

A061 Kuifeend 

A068 Nonnetje 

A125 Meerkoet 

A130 Scholekster 

A142 Kievit 

A156 Grutto 

A160 Wulp 

A162 Tureluur 

Groen: soort komt niet voor in plangebied. Oranje: soort komt met minder dan 0,5% van de instandho
dingsdoelstelling voor in het plan
doelstelling voor in het plangebied.
 
3.5.2 Viseter (aalscholver, fuut, nonnetje)
Voor de aalscholver als niet-broedvogel ligt de minimaal te behouden draagkracht voor het g
hele Natura 2000-gebied op 550 vogels. In het bosje het Paradijs binnen het plangebied bro
den naar schatting 100 paar aalscholvers. Deze aalscholvers zijn jaarrond, en dus ook als niet
broedvogel, in het Natura 2000
populatie waarvoor minimaal de draagkracht aanwezig moet blijven. De IJsseluiterwaarden 
hebben daarbij een belangrijke functie als foerageergebied (visrijk water) en slaapplaats. G
schikt foerageergebied bestaat uit grotere wateren, zoals de zandwinplas. 
 
In de aanlegfase treden door de werkzaamheden verstorende effecten op, maar blijft steeds in 
een deel van het plangebied voldoende onverstoord oppervlak beschikbaar. 
In de eindsituatie neemt het oppervlak geschikt foerageergebied, namelijk open visrijk wat
aanzienlijk toe. Ook het aantal potentiële slaapplaatsen in de vorm van rustige en beschutte 
oevers en bosdelen neemt toe. De instandhoudingsdoelstelling voor behoud van oppervlak en 
kwaliteit leefgebied komt niet in gevaar.
 
Voor de fuut ligt de minimaal te behouden draagkracht voor het gehele Natura 2000
220 exemplaren. De soort is alleen aanwezig op grotere waterplassen, zoals de zandwinplas en 
het open water in het ooibos. 
In de aanlegfase treden door de werkzaamheden verstorende effecten
in een deel van het plangebied voldoende onverstoord oppervlak beschikbaar. 
In de eindsituatie neemt het oppervlak open water toe. De instandhoudingsdoelstelling voor b
houd van oppervlak en kwaliteit leefgebied
 
Nonnetje komt in zeer lage aantallen voor en is alleen te verwachten op de zandwinplas. Voor 
het gehele Natura 2000-gebied is een gemiddeld seizoensgemiddelde berekend van 20 exe
plaren.  

GM

dingsdoelstellingen voor niet-broedvogelsoorten Uiterwaarden IJssel

Doelst. 

Opp.vl. 

Doelst. 

Kwal. 

Draagkracht 

aantal vo-

gels 

= = 220 

= = 550 

= = 70 

= = 30 

= (<) = 16700 

= (<) = 2600 

= (<) = 8300 

= = 100 

= = 380 

= = 2600 

= = 50 

= = 90 

= = 450 

= = 690 

= = 20 

= = 3600 

= = 210 

= = 3400 

= = 490 

= = 230 

= = 30 

Groen: soort komt niet voor in plangebied. Oranje: soort komt met minder dan 0,5% van de instandho
dingsdoelstelling voor in het plangebied. Rood: soort komt met minstens 0,5% van de instandhouding
doelstelling voor in het plangebied. 

Viseter (aalscholver, fuut, nonnetje) 
broedvogel ligt de minimaal te behouden draagkracht voor het g

op 550 vogels. In het bosje het Paradijs binnen het plangebied bro
100 paar aalscholvers. Deze aalscholvers zijn jaarrond, en dus ook als niet

broedvogel, in het Natura 2000-gebied aanwezig. Het gaat dus om een belangrijk deel van de 
pulatie waarvoor minimaal de draagkracht aanwezig moet blijven. De IJsseluiterwaarden 

hebben daarbij een belangrijke functie als foerageergebied (visrijk water) en slaapplaats. G
schikt foerageergebied bestaat uit grotere wateren, zoals de zandwinplas.  

n de aanlegfase treden door de werkzaamheden verstorende effecten op, maar blijft steeds in 
een deel van het plangebied voldoende onverstoord oppervlak beschikbaar.  
In de eindsituatie neemt het oppervlak geschikt foerageergebied, namelijk open visrijk wat
aanzienlijk toe. Ook het aantal potentiële slaapplaatsen in de vorm van rustige en beschutte 
oevers en bosdelen neemt toe. De instandhoudingsdoelstelling voor behoud van oppervlak en 

komt niet in gevaar. 

aal te behouden draagkracht voor het gehele Natura 2000
220 exemplaren. De soort is alleen aanwezig op grotere waterplassen, zoals de zandwinplas en 
het open water in het ooibos.  
In de aanlegfase treden door de werkzaamheden verstorende effecten op, maar er blijft steeds 
in een deel van het plangebied voldoende onverstoord oppervlak beschikbaar. 
In de eindsituatie neemt het oppervlak open water toe. De instandhoudingsdoelstelling voor b
houd van oppervlak en kwaliteit leefgebied komt niet in gevaar. 

Nonnetje komt in zeer lage aantallen voor en is alleen te verwachten op de zandwinplas. Voor 
gebied is een gemiddeld seizoensgemiddelde berekend van 20 exe

Natura 2000 

GM-0084883, revisie 0

Pagina 28 van 46

broedvogelsoorten Uiterwaarden IJssel 

Groen: soort komt niet voor in plangebied. Oranje: soort komt met minder dan 0,5% van de instandhou-
gebied. Rood: soort komt met minstens 0,5% van de instandhoudings-

broedvogel ligt de minimaal te behouden draagkracht voor het ge-
op 550 vogels. In het bosje het Paradijs binnen het plangebied broe-

100 paar aalscholvers. Deze aalscholvers zijn jaarrond, en dus ook als niet-
gebied aanwezig. Het gaat dus om een belangrijk deel van de 

pulatie waarvoor minimaal de draagkracht aanwezig moet blijven. De IJsseluiterwaarden 
hebben daarbij een belangrijke functie als foerageergebied (visrijk water) en slaapplaats. Ge-

n de aanlegfase treden door de werkzaamheden verstorende effecten op, maar blijft steeds in 

In de eindsituatie neemt het oppervlak geschikt foerageergebied, namelijk open visrijk water, 
aanzienlijk toe. Ook het aantal potentiële slaapplaatsen in de vorm van rustige en beschutte 
oevers en bosdelen neemt toe. De instandhoudingsdoelstelling voor behoud van oppervlak en 

aal te behouden draagkracht voor het gehele Natura 2000-gebied op 
220 exemplaren. De soort is alleen aanwezig op grotere waterplassen, zoals de zandwinplas en 

op, maar er blijft steeds 
in een deel van het plangebied voldoende onverstoord oppervlak beschikbaar.  
In de eindsituatie neemt het oppervlak open water toe. De instandhoudingsdoelstelling voor be-

Nonnetje komt in zeer lage aantallen voor en is alleen te verwachten op de zandwinplas. Voor 
gebied is een gemiddeld seizoensgemiddelde berekend van 20 exem-



 

 

 

In de aanlegfase treden door de werkzaamheden verstorende effe
in een deel van het plangebied voldoende onverstoord oppervlak beschikbaar. 
In de eindsituatie neemt het oppervlak open water toe. De instandhoudingsdoelstelling voor b
houd van oppervlak en kwaliteit leefgebied
 
Voor de visetende soorten treden geen negatieve effecten op omvang en kwaliteit van het lee
gebied op.  
In de aanlegfase blijft steeds een deel open water beschikbaar als rust
In de eindsituatie ontstaat meer geschikt rust
open water. De instandhoudingsdoelstellingen voor behoud van oppervlak en kwaliteit leefg
bied komt niet in gevaar. 
 
3.5.3 Kolgans en grauwe gans
Het plangebied maakt deel uit van een belangrijk foerageergebied voor
vens van de provincie Gelderland (Atlas Groen Gelderland) gaat het om een winterpopulatie 
met ca 151 gansdagen per hectare.
 
Figuur 3.9 Overwinteringsgegevens

Bron: Atlas Groen Gelderland 
 
De instandhoudingdoelstelling voor de kolgans voor het gehele Natura 2000
den IJssel is het behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht 
voor een populatie van gemiddeld 16.700 vogels (seizoensgemiddelde). De soort maakt de 
laatste jaren in Uiterwaarden IJssel een sterke toename door (zie Figuur 3.9).
 
De grauwe gans is jaarrond aanwezig. In de periode oktober
terende exemplaren aanwezig in het gebied en worden de maximale aantallen bereikt. In he
telgebied ligt het seizoensgemiddelde op 30 exemplaren, met een gemiddeld maximum van 
173. De instandhoudingdoelstelling voor deze soort voor de IJsseluiterwaard is het behoud van 
de omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een pop
deld 2.600 vogels (seizoensgemiddelde).
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In de aanlegfase treden door de werkzaamheden verstorende effecten op, maar er blijft steeds 
in een deel van het plangebied voldoende onverstoord oppervlak beschikbaar. 
In de eindsituatie neemt het oppervlak open water toe. De instandhoudingsdoelstelling voor b
houd van oppervlak en kwaliteit leefgebied komt niet in gevaar. 

Voor de visetende soorten treden geen negatieve effecten op omvang en kwaliteit van het lee

In de aanlegfase blijft steeds een deel open water beschikbaar als rust- en foerageergebied. 
In de eindsituatie ontstaat meer geschikt rust- en foerageerbiotoop door het ontstaan van meer 
open water. De instandhoudingsdoelstellingen voor behoud van oppervlak en kwaliteit leefg

Kolgans en grauwe gans 
Het plangebied maakt deel uit van een belangrijk foerageergebied voor ganzen. Volgens geg
vens van de provincie Gelderland (Atlas Groen Gelderland) gaat het om een winterpopulatie 
met ca 151 gansdagen per hectare. 

Overwinteringsgegevens ganzen in gansdagen per ha 

ngdoelstelling voor de kolgans voor het gehele Natura 2000-gebied Uiterwaa
den IJssel is het behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht 
voor een populatie van gemiddeld 16.700 vogels (seizoensgemiddelde). De soort maakt de 

tste jaren in Uiterwaarden IJssel een sterke toename door (zie Figuur 3.9). 

De grauwe gans is jaarrond aanwezig. In de periode oktober-maart zijn trekvogels en overwi
terende exemplaren aanwezig in het gebied en worden de maximale aantallen bereikt. In he
telgebied ligt het seizoensgemiddelde op 30 exemplaren, met een gemiddeld maximum van 

De instandhoudingdoelstelling voor deze soort voor de IJsseluiterwaard is het behoud van 
de omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemi
deld 2.600 vogels (seizoensgemiddelde).  
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cten op, maar er blijft steeds 
in een deel van het plangebied voldoende onverstoord oppervlak beschikbaar.  
In de eindsituatie neemt het oppervlak open water toe. De instandhoudingsdoelstelling voor be-

Voor de visetende soorten treden geen negatieve effecten op omvang en kwaliteit van het leef-
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ulatie van gemid-

151 gansdagen 
per ha  



 

 

 

Ook de grauwe gans maakt in Uiterwaarden IJssel een extreme toename door. Deze toename 
komt ook overeen met de landelijke trend (van Roomen et al. 2006). De huidige aantallen zijn 
een factor 2 hoger dan de instandhoudingdoelen.
 
De planontwikkeling kan in principe effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van 
kolgans en grauwe gans door enerzijds verstoring tijdens de werkzaamheden en anderzijds 
verdwijnen van foerageergebied. Bij verstoring
de ganzen op de zandwinplas of foeragerende ganzen op akkers. 
zen op de plas juist te vertrekken op het moment dat de zuiger wordt uitgezet. Daaruit blijkt dat 
een continue activiteit van de zuiger niet verstorend is. 
stapsgewijs en in fasen de zandwinactiviteit van het westen naar het oosten van de plas. Teg
lijkertijd blijft aan de westzijde van de plas een onverstoord oppervlak beschikbaar dat 
volgende fasen verder uitgroeit door uitbreiding van de plas naar het oosten. De functie als 
rustgebied voor ganzen verschuift dus weliswaar, maar blijft binnen het plangebied behouden 
en neemt geleidelijk toe om in de eindsituatie aanzienlijk verbet
verstoring van kolgans en grauwe gans is derhalve geen sprake. 
 
Door de planontwikkeling wordt van de ca 75 ha geschikt foerageergebied voor ganzen (voo
namelijk akkerland) ongeveer de helft open water of (uiteindelijk) b
10 ha weer agrarisch akker- of grasland. De overige delen zijn min of meer ruig grasland in de 
oeverzones. In het ‘worst case’ geval verdwijnt ca 65 ha foerageergebied, overwegend gra
land. Volgens de rekenmethode van de provinci
(40 * 560) + (25 * 1990) = 72.150 kolgansdagen per jaar.
Natura 2000 doel van 8.737.533 kolgansdagen.
 
Voslamber en Lieftink (2011) berekenden voor de IJsseluiterwaarden een overcapac
de grenzen van het Natura 2000 gebied van ruim 10% (970.000 kolgansdagen). De 72.150 ko
gansdagen die binnen het plangebied verdwijnen, komen overeen met ca 7,4% van deze ove
capaciteit. Door de planontwikkeling blijft dus binnen de IJsseluite
capaciteit voor ganzen beschikbaar.
 
De draagkracht van het gehele Natura 2000
we gans 2.600 maar beide soorten zijn op het moment met veel hogere aantallen (respectiev
lijk ca 20.000 en ca 5.500) aanwezig in het Natura 2000
SOVON). Het verdwijnen van het relatief zeer geringe oppervlak akker
kerwaard zal mogelijk een zeer geringe afname van het totaal aantal niet
en grauwe ganzen tot gevolg hebben, maar de instandhoudingsdoelstellingen voor de soorten 
in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel komen hierdoor niet in gevaar. Van een signif
cante verslechtering van de kwaliteit en/of oppervlakte van 
grauwe gans is derhalve geen sprake. 
 
Figuur 3.10 Ontwikkeling aantallen ganzen
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Ook de grauwe gans maakt in Uiterwaarden IJssel een extreme toename door. Deze toename 
komt ook overeen met de landelijke trend (van Roomen et al. 2006). De huidige aantallen zijn 

dan de instandhoudingdoelen. 

De planontwikkeling kan in principe effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van 
kolgans en grauwe gans door enerzijds verstoring tijdens de werkzaamheden en anderzijds 
verdwijnen van foerageergebied. Bij verstoring gaat het in hoofdzaak om verstoring van ruste
de ganzen op de zandwinplas of foeragerende ganzen op akkers. In de praktijk blijken de ga
zen op de plas juist te vertrekken op het moment dat de zuiger wordt uitgezet. Daaruit blijkt dat 

eit van de zuiger niet verstorend is. Door de planontwikkeling verschuift 
stapsgewijs en in fasen de zandwinactiviteit van het westen naar het oosten van de plas. Teg
lijkertijd blijft aan de westzijde van de plas een onverstoord oppervlak beschikbaar dat 
volgende fasen verder uitgroeit door uitbreiding van de plas naar het oosten. De functie als 
rustgebied voor ganzen verschuift dus weliswaar, maar blijft binnen het plangebied behouden 
en neemt geleidelijk toe om in de eindsituatie aanzienlijk verbeterd te zijn. Van een significante 
verstoring van kolgans en grauwe gans is derhalve geen sprake.  

Door de planontwikkeling wordt van de ca 75 ha geschikt foerageergebied voor ganzen (voo
namelijk akkerland) ongeveer de helft open water of (uiteindelijk) bos. Aan de noordkant wordt 

of grasland. De overige delen zijn min of meer ruig grasland in de 
oeverzones. In het ‘worst case’ geval verdwijnt ca 65 ha foerageergebied, overwegend gra
land. Volgens de rekenmethode van de provincie Gelderland betekent dat verlies van 
(40 * 560) + (25 * 1990) = 72.150 kolgansdagen per jaar. Dit komt overeen met 0,8% van het 
Natura 2000 doel van 8.737.533 kolgansdagen. 

Voslamber en Lieftink (2011) berekenden voor de IJsseluiterwaarden een overcapac
de grenzen van het Natura 2000 gebied van ruim 10% (970.000 kolgansdagen). De 72.150 ko
gansdagen die binnen het plangebied verdwijnen, komen overeen met ca 7,4% van deze ove
capaciteit. Door de planontwikkeling blijft dus binnen de IJsseluiterwaarden nog ruim voldoende 
capaciteit voor ganzen beschikbaar. 

De draagkracht van het gehele Natura 2000-gebied is voor de kolgans 16.700 en voor de gra
we gans 2.600 maar beide soorten zijn op het moment met veel hogere aantallen (respectiev

000 en ca 5.500) aanwezig in het Natura 2000-gebied (zie onderstaande figuren, bron: 
SOVON). Het verdwijnen van het relatief zeer geringe oppervlak akker- en grasland in de Hav
kerwaard zal mogelijk een zeer geringe afname van het totaal aantal niet-broede
en grauwe ganzen tot gevolg hebben, maar de instandhoudingsdoelstellingen voor de soorten 

gebied Uiterwaarden IJssel komen hierdoor niet in gevaar. Van een signif
cante verslechtering van de kwaliteit en/of oppervlakte van het leefgebied van de kolgans en de 
grauwe gans is derhalve geen sprake.  
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Ook de grauwe gans maakt in Uiterwaarden IJssel een extreme toename door. Deze toename 
komt ook overeen met de landelijke trend (van Roomen et al. 2006). De huidige aantallen zijn 

De planontwikkeling kan in principe effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van 
kolgans en grauwe gans door enerzijds verstoring tijdens de werkzaamheden en anderzijds 

gaat het in hoofdzaak om verstoring van rusten-
In de praktijk blijken de gan-

zen op de plas juist te vertrekken op het moment dat de zuiger wordt uitgezet. Daaruit blijkt dat 
Door de planontwikkeling verschuift 

stapsgewijs en in fasen de zandwinactiviteit van het westen naar het oosten van de plas. Tege-
lijkertijd blijft aan de westzijde van de plas een onverstoord oppervlak beschikbaar dat in de 
volgende fasen verder uitgroeit door uitbreiding van de plas naar het oosten. De functie als 
rustgebied voor ganzen verschuift dus weliswaar, maar blijft binnen het plangebied behouden 

erd te zijn. Van een significante 

Door de planontwikkeling wordt van de ca 75 ha geschikt foerageergebied voor ganzen (voor-
os. Aan de noordkant wordt 

of grasland. De overige delen zijn min of meer ruig grasland in de 
oeverzones. In het ‘worst case’ geval verdwijnt ca 65 ha foerageergebied, overwegend gras-

etekent dat verlies van  
Dit komt overeen met 0,8% van het 

Voslamber en Lieftink (2011) berekenden voor de IJsseluiterwaarden een overcapaciteit binnen 
de grenzen van het Natura 2000 gebied van ruim 10% (970.000 kolgansdagen). De 72.150 kol-
gansdagen die binnen het plangebied verdwijnen, komen overeen met ca 7,4% van deze over-

rwaarden nog ruim voldoende 
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gebied Uiterwaarden IJssel komen hierdoor niet in gevaar. Van een signifi-
het leefgebied van de kolgans en de 

 



 

 

 

3.5.4 Eenden en meerkoet
De krakeend heeft in het buitendijkse telvak een gemiddeld seizoensgemiddelde van 1,4 met 
een gemiddeld seizoensmaximum van 13. De krakeend foerageert vooral op waterplanten en 
kan daardoor binnen het plangebied nauwelijks verwacht worden. 
De wilde eend is jaarrond aanwezig en heeft een gemiddeld seizoensgemiddelde en gemiddeld 
seizoensmaximum in het buitendijkse te
het broedseizoen bedraagt de dichtheid in de uiterwaarden ca. 4,5
1993). Wilde eenden zijn vooral in oeverzones te verwachten. 
Pijlstaart heeft in het telvak een gemiddeld sei
zoensmaximum van 0,2. Over de gehele telperiode is slechts eenmaal een waarneming van 
pijlstaart gedaan. Pijlstaart foerageert vooral op waterplanten en binnen het plangebied is daa
door geen geschikt biotoop voor
De tafeleend is in de maanden oktober tot april aanwezig in het Natura 2000
grootste aantallen in de periode november
hele IJsseluiterwaard. Het gemiddeld seizoengemid
deld seizoenmaximum is 35. Vaak liggen tafeleenden te rusten in gemengde groepen op grot
re wateren.  
De kuifeend is met name aanwezig in oktober tot maart. De grootste aantallen zijn in de maa
den november tot januari. In het telvak is het gemiddelde seizoensgemiddelde van kuifeend 13 
en het gemiddeld seizoensmaximum 71. In het gehele Natura 2000
seizoensgemiddelde 690 vogels. Van rustende groepen kuifeenden is bekend dat zij vrij g
makkelijk verstoord raken (Platteeuw & Beekman 1994). 
 
Meerkoeten foerageren in de winter overdag op driehoeksmosselen. Deze mosseleters blijken 
in lage concentraties in het Natura 2000
seizoensgemiddelde van 48 en een gemiddeld seizoensmaximum van 235 vogels.
 
Voor krakeend en pijlstaart zijn negatieve effecten uitgesloten omdat er binnen het plangebied 
vrijwel geen geschikt leefgebied aanwezig is. In de plansituatie treedt een licht positief effect op 
door toename van leefgebied.
 
Voor wilde eend, tafeleend, kuifeend en meerkoet leidt de planontwikkeling eveneens tot een 
kwaliteitsverbetering als gevolg van een groter voedselaanbod in de aan te leggen geulen.
Voor alle eenden en voor meerkoet geldt dat tijdens 
zaamheden steeds een deel van het gebied beschikbaar blijft als rustgebied en negatieve effe
ten van verstoring daarmee voorkomen worden.
 
3.5.5 Samenvatting effecten niet
In de aanlegfase worden effecten van ve
gebied beschikbaar blijft als rustgebied voor niet
In de eindsituatie treden er als gevolg van de planontwikkeling geen significante negatieve e
fecten op de instandhoudingsdoelstellingen van
terwaarden IJssel op. Voor een aantal soorten is er geen effect of een (licht) positief effect. Voor 
kolgans en grauwe gans is er een negatief effect, maar dit is in ieder geval niet significant. Hie
voor is wel vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk.
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Eenden en meerkoet 
De krakeend heeft in het buitendijkse telvak een gemiddeld seizoensgemiddelde van 1,4 met 

aximum van 13. De krakeend foerageert vooral op waterplanten en 
kan daardoor binnen het plangebied nauwelijks verwacht worden.  
De wilde eend is jaarrond aanwezig en heeft een gemiddeld seizoensgemiddelde en gemiddeld 
seizoensmaximum in het buitendijkse telvak van respectievelijk 20 en 106 exemplaren. Tijdens 
het broedseizoen bedraagt de dichtheid in de uiterwaarden ca. 4,5-8,5 paar/100 ha (Lensink 
1993). Wilde eenden zijn vooral in oeverzones te verwachten.  
Pijlstaart heeft in het telvak een gemiddeld seizoensgemiddelde van 0 met een gemiddeld se
zoensmaximum van 0,2. Over de gehele telperiode is slechts eenmaal een waarneming van 
pijlstaart gedaan. Pijlstaart foerageert vooral op waterplanten en binnen het plangebied is daa
door geen geschikt biotoop voor pijlstaart aanwezig.  
De tafeleend is in de maanden oktober tot april aanwezig in het Natura 2000-gebied, met de 
grootste aantallen in de periode november-februari. Gemiddeld betreft het 450 vogels in de g
hele IJsseluiterwaard. Het gemiddeld seizoengemiddelde in het telvak bedraagt 5, het gemi
deld seizoenmaximum is 35. Vaak liggen tafeleenden te rusten in gemengde groepen op grot

De kuifeend is met name aanwezig in oktober tot maart. De grootste aantallen zijn in de maa
ari. In het telvak is het gemiddelde seizoensgemiddelde van kuifeend 13 

en het gemiddeld seizoensmaximum 71. In het gehele Natura 2000-gebied is het gemiddeld 
seizoensgemiddelde 690 vogels. Van rustende groepen kuifeenden is bekend dat zij vrij g

verstoord raken (Platteeuw & Beekman 1994).  

Meerkoeten foerageren in de winter overdag op driehoeksmosselen. Deze mosseleters blijken 
in lage concentraties in het Natura 2000-gebied voor te komen. In het telvak is een gemiddeld 

en een gemiddeld seizoensmaximum van 235 vogels.

Voor krakeend en pijlstaart zijn negatieve effecten uitgesloten omdat er binnen het plangebied 
vrijwel geen geschikt leefgebied aanwezig is. In de plansituatie treedt een licht positief effect op 

ame van leefgebied. 

Voor wilde eend, tafeleend, kuifeend en meerkoet leidt de planontwikkeling eveneens tot een 
kwaliteitsverbetering als gevolg van een groter voedselaanbod in de aan te leggen geulen.
Voor alle eenden en voor meerkoet geldt dat tijdens de aanlegfase door fasering van de wer
zaamheden steeds een deel van het gebied beschikbaar blijft als rustgebied en negatieve effe
ten van verstoring daarmee voorkomen worden. 

Samenvatting effecten niet-broedvogels 
In de aanlegfase worden effecten van verstoring voorkomen doordat steeds een deel van het 
gebied beschikbaar blijft als rustgebied voor niet-broedvogels.  

treden er als gevolg van de planontwikkeling geen significante negatieve e
fecten op de instandhoudingsdoelstellingen van niet-broedvogels voor Natura 2000
terwaarden IJssel op. Voor een aantal soorten is er geen effect of een (licht) positief effect. Voor 
kolgans en grauwe gans is er een negatief effect, maar dit is in ieder geval niet significant. Hie

vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk.
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bied voor ganzen permanent. Er is zeker geen sprake van 
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De krakeend heeft in het buitendijkse telvak een gemiddeld seizoensgemiddelde van 1,4 met 
aximum van 13. De krakeend foerageert vooral op waterplanten en 

De wilde eend is jaarrond aanwezig en heeft een gemiddeld seizoensgemiddelde en gemiddeld 
lvak van respectievelijk 20 en 106 exemplaren. Tijdens 

8,5 paar/100 ha (Lensink 

zoensgemiddelde van 0 met een gemiddeld sei-
zoensmaximum van 0,2. Over de gehele telperiode is slechts eenmaal een waarneming van 
pijlstaart gedaan. Pijlstaart foerageert vooral op waterplanten en binnen het plangebied is daar-

gebied, met de 
februari. Gemiddeld betreft het 450 vogels in de ge-

delde in het telvak bedraagt 5, het gemid-
deld seizoenmaximum is 35. Vaak liggen tafeleenden te rusten in gemengde groepen op grote-

De kuifeend is met name aanwezig in oktober tot maart. De grootste aantallen zijn in de maan-
ari. In het telvak is het gemiddelde seizoensgemiddelde van kuifeend 13 

gebied is het gemiddeld 
seizoensgemiddelde 690 vogels. Van rustende groepen kuifeenden is bekend dat zij vrij ge-

Meerkoeten foerageren in de winter overdag op driehoeksmosselen. Deze mosseleters blijken 
gebied voor te komen. In het telvak is een gemiddeld 

en een gemiddeld seizoensmaximum van 235 vogels. 

Voor krakeend en pijlstaart zijn negatieve effecten uitgesloten omdat er binnen het plangebied 
vrijwel geen geschikt leefgebied aanwezig is. In de plansituatie treedt een licht positief effect op 

Voor wilde eend, tafeleend, kuifeend en meerkoet leidt de planontwikkeling eveneens tot een 
kwaliteitsverbetering als gevolg van een groter voedselaanbod in de aan te leggen geulen.  

de aanlegfase door fasering van de werk-
zaamheden steeds een deel van het gebied beschikbaar blijft als rustgebied en negatieve effec-

rstoring voorkomen doordat steeds een deel van het 

treden er als gevolg van de planontwikkeling geen significante negatieve ef-
broedvogels voor Natura 2000-gebied Ui-

terwaarden IJssel op. Voor een aantal soorten is er geen effect of een (licht) positief effect. Voor 
kolgans en grauwe gans is er een negatief effect, maar dit is in ieder geval niet significant. Hier-

vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk. 

Effect op instandhoudingsdoelstelling  
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4 Effecten op EHS

4.1 Inventarisatie 
Verreweg het grootste deel van het plangebied ligt binnen de begrenzing van de EHS. Alleen 
de strook akkerbouwgebied aan de noordkant van het plangebied ligt buiten de EHS (zie Figuur 
4.1). De betreffende EHS-delen zijn grotendeels EHS Verweven, alleen het bosperceel ‘Par
dijs’ aan de noordoostkant en de houtwal die vanaf dit perceel naar het zuidwesten loopt, is
EHS Natuur. EHS-verweving is van belang voor soorten die gebonden zijn aan gebieden waarin 
veel natuurelementen en natuurkwaliteiten verweven zijn met agrarisch en ander gebruik van 
het cultuurlandschap.  
 
Overigens geldt voor EHS-verweving hetzelfde ruimte
de volgende verschillen. 
• Regulier agrarisch en extensief recreatief gebruik kan worden voortgezet, waarbij tevens 

vergroting van aanwezige agrarisch bouwpercelen aan de orde 
• Ruimte voor extensieve recrea

met zeer beperkte voorzieningen).
• Ruimte voor nieuwe landgoederen.
 
De streekplanuitwerking ‘Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse ecologische 
hoofdstructuur’ geeft de volgende rele
gebied: 
 
Kernkwaliteiten in de IJsselvallei
• De grote variatie en de hoge kwaliteit van de aanwezige natte natuurterreinen en wateren 

(beken en sprengen), die samenhangen met de toevoer van grondwater u
• De overgangen van de droge Veluwe naar de natte flanken en naar de IJssel(vallei) waa

binnen uitwisseling van planten en dieren mogelijk is, waarbinnen abiotische processen zo 
veel mogelijk ongestoord verlopen, en waarbinnen de natuur zich op
ontwikkelt. In het bijzonder in de Hattemer

• Het vanuit ecologisch opzicht samenhangend geheel van landgoederen en beken in de Zu
delijke IJsselvallei waarin soorten als de das, amfibieën en vle

• Het goed bewaard gebleven reliëf en de daarmee samenhangende variatie en hoge kwaliteit 
van de natuur in de IJsseluiterwaarden. Met in deze uiterwaarden zowel gave kronkelwaa
den met stroomdalgraslanden, hagen en hardhoutooibosjes, als 
grootschalige, weinig gestuurde natuurontwikkeling.

 
Ontwikkelingsopgaven in de IJsselvallei
• De ontwikkeling van de poorten van de Veluwe (Hattemer

rense poort) tot gebieden waarbinnen uitwisseling van pl
binnen abiotische processen ongestoord verlopen, en waarbinnen de natuur zich op de g
hele gradiënt kan ontwikkelen.

• Het realiseren van de watercondities (vernatting, kwel) die nodig zijn voor een goede on
wikkeling van de bestaande en nieuwe natuurterreinen.

• Het herstellen en ontwikkelingen van de meest kwetsbare natuurdoeltypen: beken, broe
bos, zuur bloemrijk grasland, weidevogelgrasland.

• Het ontwikkelen van ecologische verbindingszones voor vissen (model winde) en van he
Apeldoorns kanaal en de Grift tot verbindingszone voor amfibieën (model kamsalamander).
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Verreweg het grootste deel van het plangebied ligt binnen de begrenzing van de EHS. Alleen 
ebied aan de noordkant van het plangebied ligt buiten de EHS (zie Figuur 

delen zijn grotendeels EHS Verweven, alleen het bosperceel ‘Par
dijs’ aan de noordoostkant en de houtwal die vanaf dit perceel naar het zuidwesten loopt, is

verweving is van belang voor soorten die gebonden zijn aan gebieden waarin 
veel natuurelementen en natuurkwaliteiten verweven zijn met agrarisch en ander gebruik van 

verweving hetzelfde ruimtelijke beleid als voor EHS

egulier agrarisch en extensief recreatief gebruik kan worden voortgezet, waarbij tevens 
vergroting van aanwezige agrarisch bouwpercelen aan de orde kan zijn. 

uimte voor extensieve recreatievormen (als natuurkamperen, kano-, voet-
et zeer beperkte voorzieningen). 
uimte voor nieuwe landgoederen. 

ernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse ecologische 
geeft de volgende relevante kernkwaliteiten en ontwikkelingsopgaven voor het 

Kernkwaliteiten in de IJsselvallei 
De grote variatie en de hoge kwaliteit van de aanwezige natte natuurterreinen en wateren 
(beken en sprengen), die samenhangen met de toevoer van grondwater uit de Veluwe.
De overgangen van de droge Veluwe naar de natte flanken en naar de IJssel(vallei) waa
binnen uitwisseling van planten en dieren mogelijk is, waarbinnen abiotische processen zo 
veel mogelijk ongestoord verlopen, en waarbinnen de natuur zich op de gehele gradiënt 
ontwikkelt. In het bijzonder in de Hattemer-, Wisselse, Beekberger- en Soerense poort.
Het vanuit ecologisch opzicht samenhangend geheel van landgoederen en beken in de Zu
delijke IJsselvallei waarin soorten als de das, amfibieën en vleermuizen voorkomen.
Het goed bewaard gebleven reliëf en de daarmee samenhangende variatie en hoge kwaliteit 
van de natuur in de IJsseluiterwaarden. Met in deze uiterwaarden zowel gave kronkelwaa
den met stroomdalgraslanden, hagen en hardhoutooibosjes, als goede kansen voor een 
grootschalige, weinig gestuurde natuurontwikkeling. 

Ontwikkelingsopgaven in de IJsselvallei 
De ontwikkeling van de poorten van de Veluwe (Hattemer-, Wisselse, Beekberger
rense poort) tot gebieden waarbinnen uitwisseling van planten en dieren mogelijk is, waa
binnen abiotische processen ongestoord verlopen, en waarbinnen de natuur zich op de g
hele gradiënt kan ontwikkelen. 
Het realiseren van de watercondities (vernatting, kwel) die nodig zijn voor een goede on

bestaande en nieuwe natuurterreinen. 
Het herstellen en ontwikkelingen van de meest kwetsbare natuurdoeltypen: beken, broe
bos, zuur bloemrijk grasland, weidevogelgrasland. 
Het ontwikkelen van ecologische verbindingszones voor vissen (model winde) en van he
Apeldoorns kanaal en de Grift tot verbindingszone voor amfibieën (model kamsalamander).
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Verreweg het grootste deel van het plangebied ligt binnen de begrenzing van de EHS. Alleen 
ebied aan de noordkant van het plangebied ligt buiten de EHS (zie Figuur 

delen zijn grotendeels EHS Verweven, alleen het bosperceel ‘Para-
dijs’ aan de noordoostkant en de houtwal die vanaf dit perceel naar het zuidwesten loopt, is 

verweving is van belang voor soorten die gebonden zijn aan gebieden waarin 
veel natuurelementen en natuurkwaliteiten verweven zijn met agrarisch en ander gebruik van 

lijke beleid als voor EHS-natuur, maar met 

egulier agrarisch en extensief recreatief gebruik kan worden voortgezet, waarbij tevens 

- en fietsroutes 

ernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse ecologische 
vante kernkwaliteiten en ontwikkelingsopgaven voor het 

De grote variatie en de hoge kwaliteit van de aanwezige natte natuurterreinen en wateren 
it de Veluwe. 

De overgangen van de droge Veluwe naar de natte flanken en naar de IJssel(vallei) waar-
binnen uitwisseling van planten en dieren mogelijk is, waarbinnen abiotische processen zo 

de gehele gradiënt 
en Soerense poort. 

Het vanuit ecologisch opzicht samenhangend geheel van landgoederen en beken in de Zui-
ermuizen voorkomen. 

Het goed bewaard gebleven reliëf en de daarmee samenhangende variatie en hoge kwaliteit 
van de natuur in de IJsseluiterwaarden. Met in deze uiterwaarden zowel gave kronkelwaar-

goede kansen voor een 

, Wisselse, Beekberger- en Soe-
anten en dieren mogelijk is, waar-

binnen abiotische processen ongestoord verlopen, en waarbinnen de natuur zich op de ge-

Het realiseren van de watercondities (vernatting, kwel) die nodig zijn voor een goede ont-

Het herstellen en ontwikkelingen van de meest kwetsbare natuurdoeltypen: beken, broek-

Het ontwikkelen van ecologische verbindingszones voor vissen (model winde) en van het 
Apeldoorns kanaal en de Grift tot verbindingszone voor amfibieën (model kamsalamander). 



 

 

 

• Het versterken en met elkaar verbinden van amfibieënpopulaties (in het bijzonder de popul
ties van de knoflooppad). 

• Het ontwikkelen van bijzondere natuurtypen van de 
ooibossen, stroomdalgraslanden en dynamische oevers, en herstel van de waardevolle 
bloemrijke graslanden op de IJsseldijk.

• Het herstellen van processen in het rivierecosysteem door aanleg van nevengeulen, vergr
ting van de oppervlakte moeras en het terugdringen van oeververstening.

• Het realiseren van grote eenheden riviernatuur met een geringe mate van menselijk ingri
pen tussen Veessen en Welsum en tussen Voorst en Brummen; het binnendijks moeras De 
Overmars kan daarvan deel uitmaken.

 
Figuur 4.1 Plangebied (rood omlijnd) en EHS

 
Vrijwel het gehele plangebied ligt binnen de begrenzing van ganzenfoerageergebied (zie Figuur 
4.2). De beboste delen van het gebied en de zandwinplas hebben in de praktijk echter geen 
functie als foerageergebied voor ganzen. De akkers en weilanden hebben dit wel. Delen van 
het plangebied zijn aangewezen als A
kant) of als uitbreiding bos (zie Figuur 4.3). A
worden bij toepassing van de saldobenadering. Het gebied dat voor uitbreiding bos begrensd is, 
is een zoekgebied voor uitbreiding van bos in aansluiting op A
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Het versterken en met elkaar verbinden van amfibieënpopulaties (in het bijzonder de popul
 

Het ontwikkelen van bijzondere natuurtypen van de uiterwaarden, zoals hard
ooibossen, stroomdalgraslanden en dynamische oevers, en herstel van de waardevolle 
bloemrijke graslanden op de IJsseldijk. 
Het herstellen van processen in het rivierecosysteem door aanleg van nevengeulen, vergr

n de oppervlakte moeras en het terugdringen van oeververstening. 
Het realiseren van grote eenheden riviernatuur met een geringe mate van menselijk ingri
pen tussen Veessen en Welsum en tussen Voorst en Brummen; het binnendijks moeras De 

n deel uitmaken. 

langebied (rood omlijnd) en EHS 

Vrijwel het gehele plangebied ligt binnen de begrenzing van ganzenfoerageergebied (zie Figuur 
4.2). De beboste delen van het gebied en de zandwinplas hebben in de praktijk echter geen 

e als foerageergebied voor ganzen. De akkers en weilanden hebben dit wel. Delen van 
het plangebied zijn aangewezen als A-locatie bos (het ooibos het Paradijs aan de noordoos
kant) of als uitbreiding bos (zie Figuur 4.3). A-locaties bos mogen in principe ni
worden bij toepassing van de saldobenadering. Het gebied dat voor uitbreiding bos begrensd is, 
is een zoekgebied voor uitbreiding van bos in aansluiting op A-locaties.  
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Het versterken en met elkaar verbinden van amfibieënpopulaties (in het bijzonder de popula-

uiterwaarden, zoals hard- en zachthout-
ooibossen, stroomdalgraslanden en dynamische oevers, en herstel van de waardevolle 

Het herstellen van processen in het rivierecosysteem door aanleg van nevengeulen, vergro-

Het realiseren van grote eenheden riviernatuur met een geringe mate van menselijk ingrij-
pen tussen Veessen en Welsum en tussen Voorst en Brummen; het binnendijks moeras De 

 

Vrijwel het gehele plangebied ligt binnen de begrenzing van ganzenfoerageergebied (zie Figuur 
4.2). De beboste delen van het gebied en de zandwinplas hebben in de praktijk echter geen 

e als foerageergebied voor ganzen. De akkers en weilanden hebben dit wel. Delen van 
locatie bos (het ooibos het Paradijs aan de noordoost-

locaties bos mogen in principe niet aangetast 
worden bij toepassing van de saldobenadering. Het gebied dat voor uitbreiding bos begrensd is, 



 

 

 

Figuur 4.2 Ligging ganzenfo

 
Figuur 4.3 Ligging A-locatie bos en uitbreiding bos binnen het plangebied

 
 

GM

Ligging ganzenfoerageergebied binnen en rond plangebied 

locatie bos en uitbreiding bos binnen het plangebied 

 

A-locatie bos 

Uitbreiding bos 
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4.2 Effecten 
Er vinden bij de herinrichting activiteiten plaats binnen de EHS en worden in de betrokken delen 
de kernkwaliteiten tijdelijk negatief beïnvloed. In het gehele plangeb
gedurende de uitvoering activiteiten plaats die verstoring en vernietiging van natuurwaarden 
binnen EHS veroorzaken. Gelet op de ontwikkelingsopgaven voor het gebied wordt bij de inric
ting echter op de langere termijn juist invul
Gelderland. 
Het ganzenfoerageergebied binnen het plangebied wordt gedurende de uitvoeringsfase ve
stoord en deels vernietigd. Na afronding van de inrichting blijft in de voorkeursvariant binnen het 
plangebied minder oppervlak geschikt ganzenfoerageergebied over dan er in de huidige situatie 
is. 
 
Tabel 4.1 Effecten planontwikkeling op kernkwaliteit/ontwikkelingsopgaven

Kernkwaliteit/ontwikkelingsopgave

Variatie/kwaliteit natte natuurterreinen 

en wateren door toevoer water Velu-

we. 
Overgangen Veluwe - IJsselvallei  

Samenhangend geheel van landgoe-

deren en beken in de Zuidelijke IJs-

selvallei. 

Reliëf en de daarmee samenhangen-

de variatie en hoge kwaliteit. 

Ontwikkeling van de poorten van de 

Veluwe. 

Realiseren nodige watercondities 

(vernatting, kwel). 
Herstel en ontwikkeling meest kwets-

bare natuurdoeltypen. 

Ontwikkelen ecologische verbindings-

zones voor vissen. 
Versterken en verbinden amfibieën-

populaties. 
Ontwikkelen bijzondere natuurtypen 

van de uiterwaarden. 

Herstellen processen in het riviereco-

systeem door aanleg van nevengeu-

len, vergroting van de oppervlakte 

moeras en het terugdringen van oe-

ververstening. 
Realiseren van grote eenheden rivier-

natuur. 

 
4.3 Toetsing 
De planontwikkeling in Havikerwaard
die als doel heeft om de natuurlijke verbinding tussen de Veluwe en de uiterwaarden te herste
len, waardoor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de EHS in de eindsituatie per saldo verb
tert. Toetsing via het ‘nee, tenzij
saldobenadering wordt voldaan. Toepassing van de EHS
van de provincie en moet dan ook met de provincie overlegd worden. 
De effecten van de planontwikkeling zijn voor sommige kernkwaliteiten en ontwikkelingsopg
ven voor bos (zie Tabel 4.1) op korte termijn (uitvoeringsfase) negatief, maar op lange termijn 
(eindsituatie) is er in alle gevallen een positief effect en wordt invulling gegeven aan ontwikk
lingsopgaven voor de IJsselvallei.
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Er vinden bij de herinrichting activiteiten plaats binnen de EHS en worden in de betrokken delen 
de kernkwaliteiten tijdelijk negatief beïnvloed. In het gehele plangebied vinden op enig moment 
gedurende de uitvoering activiteiten plaats die verstoring en vernietiging van natuurwaarden 
binnen EHS veroorzaken. Gelet op de ontwikkelingsopgaven voor het gebied wordt bij de inric
ting echter op de langere termijn juist invulling gegeven aan het EHS-beleid van de provincie 

Het ganzenfoerageergebied binnen het plangebied wordt gedurende de uitvoeringsfase ve
stoord en deels vernietigd. Na afronding van de inrichting blijft in de voorkeursvariant binnen het 

d minder oppervlak geschikt ganzenfoerageergebied over dan er in de huidige situatie 

Effecten planontwikkeling op kernkwaliteit/ontwikkelingsopgaven 

Kernkwaliteit/ontwikkelingsopgave  Effect (korte / lange termijn 

tuurterreinen Uit geohydrologisch onderzoek (Grontmij, 2012) blijkt dat de planontwikkeling 

geen negatief effect heeft op de kwelsituatie of aanvoer van grondwater vanaf 

de Veluwe. Het effect op de kernkwaliteit is neutraal. 

Op lange termijn sterk positief, dit is een kerndoel van de ontwikkeling.

e- Binnen het huidige plangebied neutraal, voor de ontwikkeling H

sterk positief, dit is een kerndoel van de ontwikkeling. 

n- Reliëf is binnen het plangebied beperkt aanwezig. Grootschalige, weinig g

stuurde natuurontwikkeling is een doel van de ontwikkeling. In die zin een 

positieve bijdrage. 

De Havikerpoort wordt in de opgave niet genoemd, maar het doel van de 

planontwikkeling is uiteindelijk wel de ontwikkeling van een poort van de V

luwe richting rivier. Op lange termijn positief dus. 

Uit geohydrologisch onderzoek (Grontmij, 2012) blijkt een lichte toename van 

kwel in de Havikerwaard. Positief effect op lange termij. 

s- Neutraal voor beken, zuur bloemrijk grasland en en weidevogelgrasland. Voor 

broekbos op korte termijn negatief door verdwijnen oppervlaktes. Op lange 

termijn positief door uitbreiding oppervlakte bos. 

s- N.v.t., opgave geldt voor ander gebied 

Opgave voor knoflookpad n.v.t., voor overige soorten na afronding een pos

tief effect. 

Op korte verdwijnen oppervlaktes van natuurtypen, m.n. bos binnen plang

bied. Op lange termijn ontstaan nieuwe kansen voor deze natuurtypen en 

wordt binnen het gebied uitbreiding gerealiseerd. 

o- Deze opgave is een direct doel van de planontwikkeling in de Havikerwaard. 

Op termijn wordt een sterk positieve bijdrage geleverd. 

r- Opgave geldt voor ander gebied, maar de planontwikkeling draagt in dit deel 

van de IJsseluiterwaarden positief bij. 

De planontwikkeling in Havikerwaard-Zuid maakt deel uit van de Ruimtelijke visie Havikerpoort, 
tuurlijke verbinding tussen de Veluwe en de uiterwaarden te herste

len, waardoor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de EHS in de eindsituatie per saldo verb
nee, tenzij’ principe is niet noodzakelijk als aan de voorwaarden van

saldobenadering wordt voldaan. Toepassing van de EHS-saldobenadering is een bevoegdheid 
van de provincie en moet dan ook met de provincie overlegd worden.  
De effecten van de planontwikkeling zijn voor sommige kernkwaliteiten en ontwikkelingsopg

or bos (zie Tabel 4.1) op korte termijn (uitvoeringsfase) negatief, maar op lange termijn 
(eindsituatie) is er in alle gevallen een positief effect en wordt invulling gegeven aan ontwikk
lingsopgaven voor de IJsselvallei. 
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Er vinden bij de herinrichting activiteiten plaats binnen de EHS en worden in de betrokken delen 
ied vinden op enig moment 

gedurende de uitvoering activiteiten plaats die verstoring en vernietiging van natuurwaarden 
binnen EHS veroorzaken. Gelet op de ontwikkelingsopgaven voor het gebied wordt bij de inrich-

beleid van de provincie 

Het ganzenfoerageergebied binnen het plangebied wordt gedurende de uitvoeringsfase ver-
stoord en deels vernietigd. Na afronding van de inrichting blijft in de voorkeursvariant binnen het 

d minder oppervlak geschikt ganzenfoerageergebied over dan er in de huidige situatie 

Uit geohydrologisch onderzoek (Grontmij, 2012) blijkt dat de planontwikkeling 

geen negatief effect heeft op de kwelsituatie of aanvoer van grondwater vanaf 

Op lange termijn sterk positief, dit is een kerndoel van de ontwikkeling. 

Binnen het huidige plangebied neutraal, voor de ontwikkeling Havikerpoort 

rootschalige, weinig ge-

wikkeling. In die zin een 

De Havikerpoort wordt in de opgave niet genoemd, maar het doel van de 

planontwikkeling is uiteindelijk wel de ontwikkeling van een poort van de Ve-

Uit geohydrologisch onderzoek (Grontmij, 2012) blijkt een lichte toename van 

Neutraal voor beken, zuur bloemrijk grasland en en weidevogelgrasland. Voor 

broekbos op korte termijn negatief door verdwijnen oppervlaktes. Op lange 

Opgave voor knoflookpad n.v.t., voor overige soorten na afronding een posi-

bos binnen plange-

bied. Op lange termijn ontstaan nieuwe kansen voor deze natuurtypen en 

Deze opgave is een direct doel van de planontwikkeling in de Havikerwaard. 

voor ander gebied, maar de planontwikkeling draagt in dit deel 

Zuid maakt deel uit van de Ruimtelijke visie Havikerpoort, 
tuurlijke verbinding tussen de Veluwe en de uiterwaarden te herstel-

len, waardoor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de EHS in de eindsituatie per saldo verbe-
principe is niet noodzakelijk als aan de voorwaarden van de 

saldobenadering is een bevoegdheid 

De effecten van de planontwikkeling zijn voor sommige kernkwaliteiten en ontwikkelingsopga-
or bos (zie Tabel 4.1) op korte termijn (uitvoeringsfase) negatief, maar op lange termijn 

(eindsituatie) is er in alle gevallen een positief effect en wordt invulling gegeven aan ontwikke-



 

 

 

 
Figuur 4.4 Ruimtelijke visie Havi
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kerpoort (met situering deelplan Havikerwaard-Zuid) 

 



 

 

 

 

5 Flora- en faunawet

5.1 Inleiding 
De werkzaamheden in de Havikerwaard zullen uitgevoerd worden conform de Gedragscode 
Zorgvuldig Winnen (FODI, 2010). Deze gedragscode vereist een zorgvuldige projectvoorber
ding en schrijft een pakket van ecologische voorzorgsmaatregelen voor. Door de werkzaamh
den uit te voeren volgens de gedragscode wordt invulling gegeven aan de algemene zorgplicht 
en wordt schade aan beschermde plant
 
Wanneer desondanks toch schade zou kunnen optreden is alleen nog voor strikt beschermde 
soorten (de zogenaamde Tabel 3 
de soorten van Tabel 1 en Tabel 2 is het werken met de gedragscode
gedragcode is het ‘Ecologisch Werkplan
ontwikkeling van de actuele natuurwaarden. Het Ecologisch Werkplan omvat een pakket van 
ecologische voorzorgsmaatregelen waarmee schade aan in
wordt voorkomen. De voorzorgsmaatregelen richten zich op het beschermen van de op een 
‘Checklist Beschermde Soorten
Checklist worden zo nodig geactualiseerd, onder meer 
monitoring.  
 
5.2 Flora 
 
Bronnenonderzoek en veldbezoek
Uit het bronnenonderzoek blijkt dat in het plangebied één plantensoort voorkomt die is opg
nomen in Tabel 1 van de Flora
een vrijstelling van de ontheffingsplicht bij ruimtelijke ontwikkeling.
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen en is vastgesteld dat 
voor de meeste strenger beschermde (Tabel 2/3) plantensoorten geschikte
den binnen het plangebied ontbreken. Het grootste deel van het gebied heeft een agrarische 
functie en is als zodanig niet geschikt. Deze delen zijn te voedselrijk voor plantensoorten die 
juist voedselarme omstandigheden nodig hebben en wor
groeiomstandigheden voor typische beschermde soorten van het rivierengebied zijn niet aang
troffen. De waterplas bestaat uit open water met zeer steile taluds en is grotendeels vrij van w
terplanten.  
 
Toetsing Flora- en faunawet 
Er zijn binnen het plangebied geen groeiplaatsen van of geschikte omstandigheden voor soo
ten vaatplanten met een zwaarder beschermingsregime. Een vervolgprocedure of ontheffing 
met betrekking tot flora is dan ook niet noodzakelijk.
 
5.3 Zoogdieren 
 
Bronnenonderzoek en veldbezoek
Uit de bestaande gegevens blijkt dat het plangebied en de (directe) omgeving het leefgebied 
vormen voor een aantal grondgebonden zoogdieren. Het betreft een aantal algemeen b
schermde (Tabel 1) zoogdiersoorten: vos, bunzing, re
muis. Daarnaast zijn er uit de omgeving waarnemingen bekend van enkele soorten met een 
zwaarder beschermingsregime, te weten bever, otter en das (allen Tabel 3).
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De werkzaamheden in de Havikerwaard zullen uitgevoerd worden conform de Gedragscode 
Zorgvuldig Winnen (FODI, 2010). Deze gedragscode vereist een zorgvuldige projectvoorber
ding en schrijft een pakket van ecologische voorzorgsmaatregelen voor. Door de werkzaamh
den uit te voeren volgens de gedragscode wordt invulling gegeven aan de algemene zorgplicht 
en wordt schade aan beschermde plant‐ en diersoorten zo veel mogelijk vermeden. 

Wanneer desondanks toch schade zou kunnen optreden is alleen nog voor strikt beschermde 
soorten (de zogenaamde Tabel 3 soorten van de Flora- en faunawet) een ontheffing nodig, voor 
de soorten van Tabel 1 en Tabel 2 is het werken met de gedragscode afdoende. Kern van de 

Ecologisch Werkplan’ en de verplichting tot periodiek onderzoek naar de 
ontwikkeling van de actuele natuurwaarden. Het Ecologisch Werkplan omvat een pakket van 
ecologische voorzorgsmaatregelen waarmee schade aan in het gebied beschermde soorten 
wordt voorkomen. De voorzorgsmaatregelen richten zich op het beschermen van de op een 
Checklist Beschermde Soorten’ opgenomen selectie van soorten. Ecologisch Werkplan en 
Checklist worden zo nodig geactualiseerd, onder meer op basis van de verplichte periodieke 

Bronnenonderzoek en veldbezoek 
Uit het bronnenonderzoek blijkt dat in het plangebied één plantensoort voorkomt die is opg
nomen in Tabel 1 van de Flora- en faunawet, namelijk aardaker. Voor soorten 
een vrijstelling van de ontheffingsplicht bij ruimtelijke ontwikkeling. 
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen en is vastgesteld dat 
voor de meeste strenger beschermde (Tabel 2/3) plantensoorten geschikte groeiomstandigh
den binnen het plangebied ontbreken. Het grootste deel van het gebied heeft een agrarische 
functie en is als zodanig niet geschikt. Deze delen zijn te voedselrijk voor plantensoorten die 
juist voedselarme omstandigheden nodig hebben en worden intensief gebruikt. Geschikte 
groeiomstandigheden voor typische beschermde soorten van het rivierengebied zijn niet aang
troffen. De waterplas bestaat uit open water met zeer steile taluds en is grotendeels vrij van w

Er zijn binnen het plangebied geen groeiplaatsen van of geschikte omstandigheden voor soo
ten vaatplanten met een zwaarder beschermingsregime. Een vervolgprocedure of ontheffing 
met betrekking tot flora is dan ook niet noodzakelijk. 

onnenonderzoek en veldbezoek  
blijkt dat het plangebied en de (directe) omgeving het leefgebied 

vormen voor een aantal grondgebonden zoogdieren. Het betreft een aantal algemeen b
schermde (Tabel 1) zoogdiersoorten: vos, bunzing, ree, haas, konijn, bruine rat en huisspit
muis. Daarnaast zijn er uit de omgeving waarnemingen bekend van enkele soorten met een 
zwaarder beschermingsregime, te weten bever, otter en das (allen Tabel 3).  
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De werkzaamheden in de Havikerwaard zullen uitgevoerd worden conform de Gedragscode 
Zorgvuldig Winnen (FODI, 2010). Deze gedragscode vereist een zorgvuldige projectvoorberei-
ding en schrijft een pakket van ecologische voorzorgsmaatregelen voor. Door de werkzaamhe-
den uit te voeren volgens de gedragscode wordt invulling gegeven aan de algemene zorgplicht 

meden.  

Wanneer desondanks toch schade zou kunnen optreden is alleen nog voor strikt beschermde 
een ontheffing nodig, voor 
afdoende. Kern van de 

en de verplichting tot periodiek onderzoek naar de 
ontwikkeling van de actuele natuurwaarden. Het Ecologisch Werkplan omvat een pakket van 

het gebied beschermde soorten 
wordt voorkomen. De voorzorgsmaatregelen richten zich op het beschermen van de op een 

opgenomen selectie van soorten. Ecologisch Werkplan en 
op basis van de verplichte periodieke 

Uit het bronnenonderzoek blijkt dat in het plangebied één plantensoort voorkomt die is opge-
 van Tabel 1 geldt 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen en is vastgesteld dat 
groeiomstandighe-

den binnen het plangebied ontbreken. Het grootste deel van het gebied heeft een agrarische 
functie en is als zodanig niet geschikt. Deze delen zijn te voedselrijk voor plantensoorten die 

den intensief gebruikt. Geschikte 
groeiomstandigheden voor typische beschermde soorten van het rivierengebied zijn niet aange-
troffen. De waterplas bestaat uit open water met zeer steile taluds en is grotendeels vrij van wa-

Er zijn binnen het plangebied geen groeiplaatsen van of geschikte omstandigheden voor soor-
ten vaatplanten met een zwaarder beschermingsregime. Een vervolgprocedure of ontheffing 

blijkt dat het plangebied en de (directe) omgeving het leefgebied 
vormen voor een aantal grondgebonden zoogdieren. Het betreft een aantal algemeen be-

e, haas, konijn, bruine rat en huisspits-
muis. Daarnaast zijn er uit de omgeving waarnemingen bekend van enkele soorten met een 



 

 

 

Otter 
Van de otter is tenminste één verkeersslacht
maakt (nog) geen onderdeel uit van een vast leefgebied van de otter, maar wordt wel incide
teel gebruikt als foerageergebied door zwervende dieren. 
 
Bever 
Voor de bever maakt de zandwinplas deel uit van het lee
sporen rond de plas op plekken met geschikte foerageerplekken (wilgen). Tijdens het veldb
zoek zijn langs de noordkant van de zandwinplas veel sporen gevonden van bevers. Er werd 
geen (bij)burcht gevonden, maar o.b.v. sp
oostkant van de plas. 
 
Das 
Van de das zijn er waarnemingen aan de noordkant van het plangebied. Het gaat om dassen 
die een burcht hebben in de wat hoger gelegen delen van het omliggende gebied ten noord
van de A348.  
 
Vleermuizen 
Waarnemingen van vleermuizen binnen het plangebied en de directe omgeving ontbreken. Er 
zijn enkele oude gebouwen binnen het plangebied, maar dit zijn zeer open ruïnes, waardoor de 
potentie voor vleermuizen zeer gering is. Voo
men en bosjes binnen het plangebied weinig geschikt, maar paarplaatsen van ruige dwer
vleermuis zijn niet uit te sluiten. Verder is het gebied waarschijnlijk foerageergebied voor gew
ne en ruige dwergvleermuis, ro
 
Toetsing Flora- en faunawet
Ten aanzien van de waargenomen algemeen beschermde (Tabel 1) zoogdiersoorten geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen
 
Otter 
De otter heeft in de Havikerwaard geen vast leefgebied en is alleen bekend van enkele losse 
waarnemingen. Door de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden zal steeds een deel van 
het plangebied voldoende rust blijven bieden aan eventuele passerende otters. Ti
voering zijn negatieve effecten daarmee uit te sluiten.
pervlak geschikt leefgebied in Havikerwaard
 
Bever 
De bever heeft in de Havikerwaard tenminste één territorium. Bij het terreinbezoek zijn s
gevonden langs de noord- en oostzijden van de zandwinplas. Een burcht is niet aangetroffen, 
maar deze bevindt zich aan de oostkant van de zandwinplas.
afstand van de het meest naburige kerngebied van de bever (Gelderse
beschikbare oppervlak geschikt leefgebied heeft de Havikerwaard nu nog beperkte potentie 
voor de bever. Met de uiteindelijke inrichting van het plangebied ontstaat nieuw geschikt leefg
bied en neemt de potentie van het gebied voor de
ke zijn van directe verstoring van de aanwezige bever(s). Door gefaseerde uitvoering van de 
werkzaamheden zal echter steeds wel een deel van het plangebied voldoende rust blijven bi
den om de aanwezige bever(s)
ge burcht een ontheffing noodzakelijk.
 
Het amoveren van burchten en holen kan en moet gebeuren zonder de betreffende dieren d
rect te verwonden of doden. Dat kan door de werkzaamheden uit te voe
dat de jongen in het nest verblijven (februari 
ze in de winterperiode wel de mogelijkheid hebben om bijtijds te vluchten en een veilig hee
komen te zoeken. In het Ecologisch Werkplan m
men om de schade tot een minimum te beperken. 
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Van de otter is tenminste één verkeersslachtoffer bekend uit de Havikerwaard. Het gebied 
maakt (nog) geen onderdeel uit van een vast leefgebied van de otter, maar wordt wel incide
teel gebruikt als foerageergebied door zwervende dieren.  

Voor de bever maakt de zandwinplas deel uit van het leefgebied en er zijn waarnemingen van 
sporen rond de plas op plekken met geschikte foerageerplekken (wilgen). Tijdens het veldb
zoek zijn langs de noordkant van de zandwinplas veel sporen gevonden van bevers. Er werd 
geen (bij)burcht gevonden, maar o.b.v. sporen is duidelijk dat deze is gelegen aan de uiterste 

Van de das zijn er waarnemingen aan de noordkant van het plangebied. Het gaat om dassen 
die een burcht hebben in de wat hoger gelegen delen van het omliggende gebied ten noord

Waarnemingen van vleermuizen binnen het plangebied en de directe omgeving ontbreken. Er 
zijn enkele oude gebouwen binnen het plangebied, maar dit zijn zeer open ruïnes, waardoor de 
potentie voor vleermuizen zeer gering is. Voor boombewonende vleermuissoorten zijn de b
men en bosjes binnen het plangebied weinig geschikt, maar paarplaatsen van ruige dwer
vleermuis zijn niet uit te sluiten. Verder is het gebied waarschijnlijk foerageergebied voor gew
ne en ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger. 

en faunawet  
Ten aanzien van de waargenomen algemeen beschermde (Tabel 1) zoogdiersoorten geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

ter heeft in de Havikerwaard geen vast leefgebied en is alleen bekend van enkele losse 
waarnemingen. Door de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden zal steeds een deel van 
het plangebied voldoende rust blijven bieden aan eventuele passerende otters. Ti
voering zijn negatieve effecten daarmee uit te sluiten. In de eindsituatie ontstaat een groter o
pervlak geschikt leefgebied in Havikerwaard-Zuid.  

De bever heeft in de Havikerwaard tenminste één territorium. Bij het terreinbezoek zijn s
en oostzijden van de zandwinplas. Een burcht is niet aangetroffen, 

maar deze bevindt zich aan de oostkant van de zandwinplas. Door de ligging op aanzienlijke 
afstand van de het meest naburige kerngebied van de bever (Gelderse Poort) en het beperkt 
beschikbare oppervlak geschikt leefgebied heeft de Havikerwaard nu nog beperkte potentie 
voor de bever. Met de uiteindelijke inrichting van het plangebied ontstaat nieuw geschikt leefg
bied en neemt de potentie van het gebied voor de soort toe. Tijdens de uitvoering kan wel spr
ke zijn van directe verstoring van de aanwezige bever(s). Door gefaseerde uitvoering van de 
werkzaamheden zal echter steeds wel een deel van het plangebied voldoende rust blijven bi
den om de aanwezige bever(s) voor het gebied te behouden. Voor het vergraven van de huid
ge burcht een ontheffing noodzakelijk. 

Het amoveren van burchten en holen kan en moet gebeuren zonder de betreffende dieren d
rect te verwonden of doden. Dat kan door de werkzaamheden uit te voeren buiten de periode 
dat de jongen in het nest verblijven (februari – juli). Bevers houden geen winterslaap, waardoor 
ze in de winterperiode wel de mogelijkheid hebben om bijtijds te vluchten en een veilig hee
komen te zoeken. In het Ecologisch Werkplan moeten voorzorgsmaatregelen worden opgen
men om de schade tot een minimum te beperken.  

Flora- en faunawet 
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offer bekend uit de Havikerwaard. Het gebied 
maakt (nog) geen onderdeel uit van een vast leefgebied van de otter, maar wordt wel inciden-

fgebied en er zijn waarnemingen van 
sporen rond de plas op plekken met geschikte foerageerplekken (wilgen). Tijdens het veldbe-
zoek zijn langs de noordkant van de zandwinplas veel sporen gevonden van bevers. Er werd 

oren is duidelijk dat deze is gelegen aan de uiterste 

Van de das zijn er waarnemingen aan de noordkant van het plangebied. Het gaat om dassen 
die een burcht hebben in de wat hoger gelegen delen van het omliggende gebied ten noorden 

Waarnemingen van vleermuizen binnen het plangebied en de directe omgeving ontbreken. Er 
zijn enkele oude gebouwen binnen het plangebied, maar dit zijn zeer open ruïnes, waardoor de 

r boombewonende vleermuissoorten zijn de bo-
men en bosjes binnen het plangebied weinig geschikt, maar paarplaatsen van ruige dwerg-
vleermuis zijn niet uit te sluiten. Verder is het gebied waarschijnlijk foerageergebied voor gewo-

Ten aanzien van de waargenomen algemeen beschermde (Tabel 1) zoogdiersoorten geldt een 
en faunawet voor ruimtelijke ontwikkelingen.  

ter heeft in de Havikerwaard geen vast leefgebied en is alleen bekend van enkele losse 
waarnemingen. Door de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden zal steeds een deel van 
het plangebied voldoende rust blijven bieden aan eventuele passerende otters. Tijdens de uit-

n de eindsituatie ontstaat een groter op-

De bever heeft in de Havikerwaard tenminste één territorium. Bij het terreinbezoek zijn sporen 
en oostzijden van de zandwinplas. Een burcht is niet aangetroffen, 

Door de ligging op aanzienlijke 
Poort) en het beperkt 

beschikbare oppervlak geschikt leefgebied heeft de Havikerwaard nu nog beperkte potentie 
voor de bever. Met de uiteindelijke inrichting van het plangebied ontstaat nieuw geschikt leefge-

soort toe. Tijdens de uitvoering kan wel spra-
ke zijn van directe verstoring van de aanwezige bever(s). Door gefaseerde uitvoering van de 
werkzaamheden zal echter steeds wel een deel van het plangebied voldoende rust blijven bie-

Voor het vergraven van de huidi-

Het amoveren van burchten en holen kan en moet gebeuren zonder de betreffende dieren di-
ren buiten de periode 

juli). Bevers houden geen winterslaap, waardoor 
ze in de winterperiode wel de mogelijkheid hebben om bijtijds te vluchten en een veilig heen-

oeten voorzorgsmaatregelen worden opgeno-
 



 

 

 

Essentiële onderdelen daarin zijn
• Monitoring: Actualisatie van de ligging en gebruik van de actieve en inactieve burchten en 

holen in het halfjaar voorafgaa
van burchten binnen werkgebied in terrein en op kaart. 

• Inspectie: Enkele maanden voorafgaand aan de grondwerkzaamheden alle te vergraven 
terreindelen, met uitzondering van de burchten en hun directe 
begeleiding ongeschikt maken voor (nieuw)vestiging van holen en burchten door verwijd
ren opgaande beplanting en wegnemen van dekking. 

• Verdrijven: Handmatig (dan wel met kleinschalig materieel) stapsgewijs ongeschikt maken 
van de te verwijderen burchten en holen in de maanden voorafgaand van de uitvoering. 

• Fasering: Wegnemen van burchten en holen in het najaar dan wel het winterhalfjaar buiten 
de bronst‐, kraam‐ en zoogperiode (februari t/m augustus).

• Goede timing: Het wegnemen 
rect voorafgaand aan een hoogwaterperiode. 

• Afstand houden: Geen werken uitvoeren binnen 30 meter van te handhaven holen en burc
ten. Aanhouden van minstens 10 meter afstand tussen werkzaamheden 
nen 50 meter afstand beperken van de tijdsduur van de werkzaamheden tot zo mogelijk een 
eenmalige activiteit.  

 
Na verwijdering van burchten en bijburchten zullen de bevers binnen hun territorium binnen e
kele dagen een nieuw onderkomen in
daarvoor met zekerheid ruim voldoende. Op de populatie van de bever heeft de ingreep slechts 
een tijdelijk effect. Uiteindelijk leidt het project tot een vergroting van het met bos omgeven aa
deel water, en daarmee tot een uitbreiding van leefgebied voor de bever. Het project leidt voor 
de Bever niet tot een overtreding van de andere verbodsbepalingen van de Flora
De dieren ondervinden met zekerheid geen directe schade. Het ecologisch werkplan zal voo
zien in voorzorgsmaatregelen waarmee het doden en verwonden van aanwezige dieren ad
quaat zal worden voorkomen. Er zal ook geen sprake zijn van verontru
Van ‘verontrusting’ in de zin van de wet is immers pas sprake als een activiteit een wezenlijk 
invloed heeft op de stand van de populatie. Dat wil zeggen: als een activiteit bijdraagt aan of 
een risico betekent voor de achteruitga
tuurlijke verspreidingsgebied van de soort (o.a. uitspraken Hof Arnhem (29 november 2011) en 
Rechtbank ’s Gravenhage (17 november 2011). De levensstijl van de bever is immers aang
past aan een hoge dynamiek, zoals in een natuurlijk rivierlandschap gebruikelijk is. De bever 
weet zich met zekerheid aan te passen aan de verandering in de waterstandsdynamiek. 
 
Het voedselaanbod komt op geen enkel moment gedurende de uitvoering in het geding. Het 
aanbod aan wilgen‐ en kruidachtige vegetaties in de directe nabijheid (oevers) van de aanwez
ge wateren is en blijft door gefaseerde uitvoering en herinrichting ruim voldoende voor het aa
tal aanwezige dieren. Voedselschaarste kan met zekerheid worden uitgesloten. Bevers z
gevoelig voor verstoring door in de Havikerwaard aanwezig materieel, geluid en werkzaamh
den. De ervaringen leert dat de dieren zich nauwelijks iets aantrekken van activiteiten in het 
gebied aangezien de nu aanwezige bevers gedijen in nabijheid va
 
Das 
De das gebruikt (delen van) het plangebied als foerageergebied. Naburige burchten zullen g
legen zijn op de hogere delen ten noorden van Havikerwaard
gras- en akkerland als foerageergebied. Tij
deel van dit gebied ongeschikt worden als foerageergebied. In de eindsituatie blijft een deel 
permanent ongeschikt als foerageergebied. Het oppervlak foerageergebied dat ongeschikt 
wordt voor de das is zeer gering ten opzichte van het totale beschikbare oppervlak in de Hav
kerwaard. Er blijft daardoor ruim voldoende geschikt foerageergebied beschikbaar en een neg
tief effect op de duurzame staat van instandhouding van de lokale populatie is uitgesloten.
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Essentiële onderdelen daarin zijn als volgt.  
Monitoring: Actualisatie van de ligging en gebruik van de actieve en inactieve burchten en 
holen in het halfjaar voorafgaande aan de start van de werkzaamheden. Daarbij markeren 
van burchten binnen werkgebied in terrein en op kaart.  
Inspectie: Enkele maanden voorafgaand aan de grondwerkzaamheden alle te vergraven 
terreindelen, met uitzondering van de burchten en hun directe omgeving, onder deskundige 
begeleiding ongeschikt maken voor (nieuw)vestiging van holen en burchten door verwijd
ren opgaande beplanting en wegnemen van dekking.  
Verdrijven: Handmatig (dan wel met kleinschalig materieel) stapsgewijs ongeschikt maken 

e te verwijderen burchten en holen in de maanden voorafgaand van de uitvoering. 
Fasering: Wegnemen van burchten en holen in het najaar dan wel het winterhalfjaar buiten 

en zoogperiode (februari t/m augustus). 
Goede timing: Het wegnemen van burchten niet uitvoeren tijdens vorstperiodes, noch in d
rect voorafgaand aan een hoogwaterperiode.  
Afstand houden: Geen werken uitvoeren binnen 30 meter van te handhaven holen en burc
ten. Aanhouden van minstens 10 meter afstand tussen werkzaamheden en werkpaden. Bi
nen 50 meter afstand beperken van de tijdsduur van de werkzaamheden tot zo mogelijk een 

Na verwijdering van burchten en bijburchten zullen de bevers binnen hun territorium binnen e
kele dagen een nieuw onderkomen in gebruik nemen. Het adaptatievermogen van de bever is 
daarvoor met zekerheid ruim voldoende. Op de populatie van de bever heeft de ingreep slechts 
een tijdelijk effect. Uiteindelijk leidt het project tot een vergroting van het met bos omgeven aa

, en daarmee tot een uitbreiding van leefgebied voor de bever. Het project leidt voor 
de Bever niet tot een overtreding van de andere verbodsbepalingen van de Flora
De dieren ondervinden met zekerheid geen directe schade. Het ecologisch werkplan zal voo
zien in voorzorgsmaatregelen waarmee het doden en verwonden van aanwezige dieren ad
quaat zal worden voorkomen. Er zal ook geen sprake zijn van verontrusting volgens artikel 10. 

in de zin van de wet is immers pas sprake als een activiteit een wezenlijk 
invloed heeft op de stand van de populatie. Dat wil zeggen: als een activiteit bijdraagt aan of 
een risico betekent voor de achteruitgang van de populatie of tot de vermindering van het n
tuurlijke verspreidingsgebied van de soort (o.a. uitspraken Hof Arnhem (29 november 2011) en 
Rechtbank ’s Gravenhage (17 november 2011). De levensstijl van de bever is immers aang

iek, zoals in een natuurlijk rivierlandschap gebruikelijk is. De bever 
weet zich met zekerheid aan te passen aan de verandering in de waterstandsdynamiek. 

Het voedselaanbod komt op geen enkel moment gedurende de uitvoering in het geding. Het 
en kruidachtige vegetaties in de directe nabijheid (oevers) van de aanwez

ge wateren is en blijft door gefaseerde uitvoering en herinrichting ruim voldoende voor het aa
tal aanwezige dieren. Voedselschaarste kan met zekerheid worden uitgesloten. Bevers z
gevoelig voor verstoring door in de Havikerwaard aanwezig materieel, geluid en werkzaamh
den. De ervaringen leert dat de dieren zich nauwelijks iets aantrekken van activiteiten in het 
gebied aangezien de nu aanwezige bevers gedijen in nabijheid van de actieve zandwinning.

De das gebruikt (delen van) het plangebied als foerageergebied. Naburige burchten zullen g
legen zijn op de hogere delen ten noorden van Havikerwaard-Zuid. De das gebruikt agrarisch 

en akkerland als foerageergebied. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal een 
deel van dit gebied ongeschikt worden als foerageergebied. In de eindsituatie blijft een deel 
permanent ongeschikt als foerageergebied. Het oppervlak foerageergebied dat ongeschikt 

ering ten opzichte van het totale beschikbare oppervlak in de Hav
kerwaard. Er blijft daardoor ruim voldoende geschikt foerageergebied beschikbaar en een neg
tief effect op de duurzame staat van instandhouding van de lokale populatie is uitgesloten.
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Monitoring: Actualisatie van de ligging en gebruik van de actieve en inactieve burchten en 
nde aan de start van de werkzaamheden. Daarbij markeren 

Inspectie: Enkele maanden voorafgaand aan de grondwerkzaamheden alle te vergraven 
omgeving, onder deskundige 

begeleiding ongeschikt maken voor (nieuw)vestiging van holen en burchten door verwijde-

Verdrijven: Handmatig (dan wel met kleinschalig materieel) stapsgewijs ongeschikt maken 
e te verwijderen burchten en holen in de maanden voorafgaand van de uitvoering.  

Fasering: Wegnemen van burchten en holen in het najaar dan wel het winterhalfjaar buiten 

van burchten niet uitvoeren tijdens vorstperiodes, noch in di-

Afstand houden: Geen werken uitvoeren binnen 30 meter van te handhaven holen en burch-
en werkpaden. Bin-

nen 50 meter afstand beperken van de tijdsduur van de werkzaamheden tot zo mogelijk een 

Na verwijdering van burchten en bijburchten zullen de bevers binnen hun territorium binnen en-
gebruik nemen. Het adaptatievermogen van de bever is 

daarvoor met zekerheid ruim voldoende. Op de populatie van de bever heeft de ingreep slechts 
een tijdelijk effect. Uiteindelijk leidt het project tot een vergroting van het met bos omgeven aan-

, en daarmee tot een uitbreiding van leefgebied voor de bever. Het project leidt voor 
de Bever niet tot een overtreding van de andere verbodsbepalingen van de Flora‐ en Faunawet. 
De dieren ondervinden met zekerheid geen directe schade. Het ecologisch werkplan zal voor-
zien in voorzorgsmaatregelen waarmee het doden en verwonden van aanwezige dieren ade-

sting volgens artikel 10. 
in de zin van de wet is immers pas sprake als een activiteit een wezenlijk 

invloed heeft op de stand van de populatie. Dat wil zeggen: als een activiteit bijdraagt aan of 
ng van de populatie of tot de vermindering van het na-

tuurlijke verspreidingsgebied van de soort (o.a. uitspraken Hof Arnhem (29 november 2011) en 
Rechtbank ’s Gravenhage (17 november 2011). De levensstijl van de bever is immers aange-

iek, zoals in een natuurlijk rivierlandschap gebruikelijk is. De bever 
weet zich met zekerheid aan te passen aan de verandering in de waterstandsdynamiek.  

Het voedselaanbod komt op geen enkel moment gedurende de uitvoering in het geding. Het 
en kruidachtige vegetaties in de directe nabijheid (oevers) van de aanwezi-

ge wateren is en blijft door gefaseerde uitvoering en herinrichting ruim voldoende voor het aan-
tal aanwezige dieren. Voedselschaarste kan met zekerheid worden uitgesloten. Bevers zijn niet 
gevoelig voor verstoring door in de Havikerwaard aanwezig materieel, geluid en werkzaamhe-
den. De ervaringen leert dat de dieren zich nauwelijks iets aantrekken van activiteiten in het 

n de actieve zandwinning. 

De das gebruikt (delen van) het plangebied als foerageergebied. Naburige burchten zullen ge-
Zuid. De das gebruikt agrarisch 

dens de uitvoering van de werkzaamheden zal een 
deel van dit gebied ongeschikt worden als foerageergebied. In de eindsituatie blijft een deel 
permanent ongeschikt als foerageergebied. Het oppervlak foerageergebied dat ongeschikt 

ering ten opzichte van het totale beschikbare oppervlak in de Havi-
kerwaard. Er blijft daardoor ruim voldoende geschikt foerageergebied beschikbaar en een nega-
tief effect op de duurzame staat van instandhouding van de lokale populatie is uitgesloten.  



 

 

 

5.4 Vogels 
 
Bronnenonderzoek en veldbezoek
Uit bestaande gegevens (waarneming.nl, Wansink, 2011) 
een groot aantal vogelsoorten waargenomen is.
ecologie van de soorten ook daadwerke
werkzaamheden tijdens het broedseizoen verstoord kunnen worden. 
 
Binnen het plangebied is een broedkolonie van aalscholvers aanwezig in het bos Paradijs. In de 
directe nabijheid worden werken uitgevo
het Paradijs aan de geul. Deze werkzaamheden moeten bij voorkeur geheel buiten het broe
seizoen worden uitgevoerd, dan wel alleen met grote voorzichtigheid worden aangepakt om 
verstoring van de kolonie te voorkomen.
 
De wet‐ en regelgeving schrijft voor dat vaste verblijfplaatsen en nesten van een aantal soorten 
broedvogels jaarrond beschermd dienen te worden. Binnen het projectgebied in de Havike
waard komen 5 soorten van deze lijst voor, namelijk buizerd, havik, sperwer en
naast komen in de Havikerwaard een viertal holenbroedende soorten voor die weliswaar vaak 
terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving 
daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken
gegaan, zich elders te vestigen (grote bonte specht, ijsvogel, oeverzwaluw). Met deze soorten 
moet bij de uitvoering zoveel mogelijk rekening gehouden te worden, onder meer door te waa
borgen dat vervangende nestlocaties
van de werkzaamheden dient de aanwezigheid van broedvogels met jaarrond beschermde ne
ten vóór aanvang van werkzaamheden nog gecontroleerd te worden.
 
Toetsing Flora- en faunawet
Alle vrij levende vogels zijn wettelijk beschermd en er zijn niet of nauwelijks mogelijkheden voor 
vrijstellingen of ontheffingen. Dat betekent dat schade, in de zin van de Flora
heel voorkomen moet worden. Dat is mogelijk door te werken volgens de Gedragscode Zor
vuldig Winnen, waarin wordt voorgeschreven in het Ecologisch Werkplan de onderstaande 
voorzorgsmaatregelen op te nemen
• Op nieuw aan te graven terreinde

van de toplaag van de bodem plaatsvinden buiten het broedseizoen. 
• Op reeds aangegraven terreindelen moet nieuwvestiging van broedvogels voorkomen wo

den door het werkgebied in een continue werkgang
derbrekingen van meer dan een week 

• Nieuwvestiging van holenbroedende soorten als oeverzwaluw en ijsvogel in nog af te graven 
bodems en gronddepots moet worden voorkomen door (gedu
steilranden te laten overstaan. Voorafgaand aan werkon
dagen (weekends) moeten eventuele taluds afgevlakt worden tot een hellingshoek van 
maximaal 1:3.  

• Tijdens het voortplantingsseizoen moet voora
dan wel hervatting na een werkonderbreking van meer dan een week, het betreffende wer
gebied geïnspecteerd worden. Eventueel aanwezige nesten en nestholen moeten op kaart 
vastgelegd en zo nodig in terrein gemarkeerd 

• Ter plaatse van alsdan aanwezige nesten moeten de werkzaamheden uitgesteld worden tot 
buiten het broedseizoen. Tot de nesten moet een zodanige afstand aangehouden worden, 
dat vermijdbare verstoring en/of verontrusting voorkomen wordt. De gedragsco
ook voor dat zowel broedkolonies (meerdere jaren in gebruik) als ook holen in bomen of b
dem die worden benut als vaste broedlocatie (meerdere jaren in gebruik) gespaard moeten 
worden.  
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(waarneming.nl, Wansink, 2011) blijkt dat er binnen het plangebied 

een groot aantal vogelsoorten waargenomen is. Een deel van deze soorten kan op basis van de 
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en regelgeving schrijft voor dat vaste verblijfplaatsen en nesten van een aantal soorten 
broedvogels jaarrond beschermd dienen te worden. Binnen het projectgebied in de Havike
waard komen 5 soorten van deze lijst voor, namelijk buizerd, havik, sperwer en
naast komen in de Havikerwaard een viertal holenbroedende soorten voor die weliswaar vaak 
terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving 
daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is 
gegaan, zich elders te vestigen (grote bonte specht, ijsvogel, oeverzwaluw). Met deze soorten 
moet bij de uitvoering zoveel mogelijk rekening gehouden te worden, onder meer door te waa
borgen dat vervangende nestlocaties ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Gezien de looptijd 
van de werkzaamheden dient de aanwezigheid van broedvogels met jaarrond beschermde ne
ten vóór aanvang van werkzaamheden nog gecontroleerd te worden. 

en faunawet  
els zijn wettelijk beschermd en er zijn niet of nauwelijks mogelijkheden voor 

vrijstellingen of ontheffingen. Dat betekent dat schade, in de zin van de Flora‐ en faunawet, g
heel voorkomen moet worden. Dat is mogelijk door te werken volgens de Gedragscode Zor
vuldig Winnen, waarin wordt voorgeschreven in het Ecologisch Werkplan de onderstaande 
voorzorgsmaatregelen op te nemen.  

Op nieuw aan te graven terreindelen moet het verwijderen van de vegetatie en het afgraven 
van de toplaag van de bodem plaatsvinden buiten het broedseizoen.  
Op reeds aangegraven terreindelen moet nieuwvestiging van broedvogels voorkomen wo
den door het werkgebied in een continue werkgang te bewerken, of – in geval van werko

brekingen van meer dan een week – frequent te belopen of te berijden. 
Nieuwvestiging van holenbroedende soorten als oeverzwaluw en ijsvogel in nog af te graven 
bodems en gronddepots moet worden voorkomen door (gedurende het broedseizoen) geen 
steilranden te laten overstaan. Voorafgaand aan werkonderbrekingen van meer dan twee 
dagen (weekends) moeten eventuele taluds afgevlakt worden tot een hellingshoek van 

Tijdens het voortplantingsseizoen moet voorafgaand aan een start van werkzaamheden, 
dan wel hervatting na een werkonderbreking van meer dan een week, het betreffende wer
gebied geïnspecteerd worden. Eventueel aanwezige nesten en nestholen moeten op kaart 
vastgelegd en zo nodig in terrein gemarkeerd worden.  
Ter plaatse van alsdan aanwezige nesten moeten de werkzaamheden uitgesteld worden tot 
buiten het broedseizoen. Tot de nesten moet een zodanige afstand aangehouden worden, 
dat vermijdbare verstoring en/of verontrusting voorkomen wordt. De gedragsco
ook voor dat zowel broedkolonies (meerdere jaren in gebruik) als ook holen in bomen of b
dem die worden benut als vaste broedlocatie (meerdere jaren in gebruik) gespaard moeten 
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blijkt dat er binnen het plangebied 
Een deel van deze soorten kan op basis van de 

lijk tot broeden komen binnen het plangebied en zou bij 

Binnen het plangebied is een broedkolonie van aalscholvers aanwezig in het bos Paradijs. In de 
erd voor de aantakking van de uiteinden van de plas in 

het Paradijs aan de geul. Deze werkzaamheden moeten bij voorkeur geheel buiten het broed-
seizoen worden uitgevoerd, dan wel alleen met grote voorzichtigheid worden aangepakt om 

en regelgeving schrijft voor dat vaste verblijfplaatsen en nesten van een aantal soorten 
broedvogels jaarrond beschermd dienen te worden. Binnen het projectgebied in de Haviker-
waard komen 5 soorten van deze lijst voor, namelijk buizerd, havik, sperwer en ransuil. Daar-
naast komen in de Havikerwaard een viertal holenbroedende soorten voor die weliswaar vaak 
terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving 

om, als de broedplaats verloren is 
gegaan, zich elders te vestigen (grote bonte specht, ijsvogel, oeverzwaluw). Met deze soorten 
moet bij de uitvoering zoveel mogelijk rekening gehouden te worden, onder meer door te waar-

ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Gezien de looptijd 
van de werkzaamheden dient de aanwezigheid van broedvogels met jaarrond beschermde nes-

els zijn wettelijk beschermd en er zijn niet of nauwelijks mogelijkheden voor 
en faunawet, ge-

heel voorkomen moet worden. Dat is mogelijk door te werken volgens de Gedragscode Zorg-
vuldig Winnen, waarin wordt voorgeschreven in het Ecologisch Werkplan de onderstaande 

len moet het verwijderen van de vegetatie en het afgraven 

Op reeds aangegraven terreindelen moet nieuwvestiging van broedvogels voorkomen wor-
in geval van werkon-

frequent te belopen of te berijden.  
Nieuwvestiging van holenbroedende soorten als oeverzwaluw en ijsvogel in nog af te graven 

rende het broedseizoen) geen 
brekingen van meer dan twee 

dagen (weekends) moeten eventuele taluds afgevlakt worden tot een hellingshoek van 

fgaand aan een start van werkzaamheden, 
dan wel hervatting na een werkonderbreking van meer dan een week, het betreffende werk-
gebied geïnspecteerd worden. Eventueel aanwezige nesten en nestholen moeten op kaart 

Ter plaatse van alsdan aanwezige nesten moeten de werkzaamheden uitgesteld worden tot 
buiten het broedseizoen. Tot de nesten moet een zodanige afstand aangehouden worden, 
dat vermijdbare verstoring en/of verontrusting voorkomen wordt. De gedragscode schrijft 
ook voor dat zowel broedkolonies (meerdere jaren in gebruik) als ook holen in bomen of bo-
dem die worden benut als vaste broedlocatie (meerdere jaren in gebruik) gespaard moeten 



 

 

 

5.5 Vissen 
 
Bronnenonderzoek en veldbezoek
Ter hoogte van het plangebied zijn waarnemingen van de strikt beschermde soorten bittervoorn 
en kleine modderkruiper bekend (Van Kessel et al., 2009). Van de grote modderkruiper zijn 
de aanliggende IJsseluiterwaarden geen waarnemingen bekend. Andere strikt beschermd
soorten die bekend zijn uit de IJsseluiterwaarden (in dit geval IJsselsprong) zijn Europese 
meerval en witvingrondel (Emond et al., 2010).
Een deel van de zandwinplas is mogelijk geschikt leefgebied voor bittervoorn en kleine modde
kruiper. Voor bittervoorn en kleine modderkruiper gaat het om delen met vegetatie in de oever, 
binnen het plangebied vooral rietstroken. Voor rivierdonderpad zijn delen met stenige oevers 
weliswaar geschikt leefgebied, maar door het ontbreken van voldoende stroming is de plas n
geschikt voor de soort. 
 
Toetsing Flora- en faunawet
Voor vissen kan in de aanlegfase sprake zijn van verstoring. Door de omvang van het plang
bied (en de daarmee samenhangende beschikbaarheid van leefgebied) en door fasering van de 
aanlegfase blijft steeds een onverstoorde uitwijkmogelijkheid beschikbaar voor vissen. 
 
5.6 Amfibieën 
 
Bronnenonderzoek en veldbezoek
Uit bestaande gegevens blijkt dat het plangebied en/of de directe omgeving
een aantal algemeen beschermde amfibieënsoorten, zo
kikker. Daarnaast zijn er waarnemingen van kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad uit de 
omgeving (Spitzen – van der Sluijs et al., 2007, www.ravon.nl).
Voor rugstreeppad ontbreekt in het grootste deel van het plange
ter (ondiepe wateren met kale, zon beschenen oevers). De aanwezigheid van rugstreeppad in 
delen van het gebied kan echter niet uitgesloten worden. Kamsalamander en poelkikker pref
reren de laag dynamische delen waar de rivier 
kolken, kleiputten en sloten, welke bij voorkeur door kwel worden gevoed. De wateren zijn bij 
voorkeur visvrij en met voldoende oever
type wateren niet voor. De zandwinplas is te diep, bevat vis en kenmerkt zich niet door een 
goed ontwikkelde vegetatie (Wansink, 2011).
 
Toetsing Flora- en faunawet
De aanlegwerkzaamheden kunnen leiden tot onopzettelijke verstoring of verwonden/doden van 
aanwezige amfibieën. Binnen het plangebied komen algemeen beschermde amfibieënsoorten 
van Tabel 1 van de Flora- en faunawet voor. Mogelijk komt ook de rugstreeppad voor binnen 
het gebied. Dit is een soort van Tabel 3 van de Flora
werkzaamheden blijft steeds wel geschikt leefgebied voor de rugstreeppad aanwezig, terwijl 
tegelijkertijd nieuw geschikt leefgebied ontstaat. Een negatief effect op de duurzame staat van 
instandhouding van de lokale populaties is uitgesloten. 
 
Het nemen van voorzorgsmaatregelen is doelmatig op potentiële voortplantingslocaties. Ter 
plekke van poelen, tijdelijke plasjes en min of meer geïsoleerde ontgravingsputjes, die reeds 
aanwezig zijn dan wel tijdens de werkzaamheden ontstaan, zijn maatregelen nodig om schade 
te voorkomen en het voortplantingssucces te verzekeren
• Voorkomen dat gedurende het voortplantingsseizoen binnen het werkgebied poelen on

staan c.q. aanwezig zijn die als voortplantingswater van amfibieën kunnen dienen. 
• Uitvoeren terreininspectie van het werkg

start van de werkzaamheden. Vastleggen van eventuele voortplantingswateren op kaart en 
zo nodig in terrein markeren. 

• Werkzaamheden ter plaatse van voortplantingswateren uitstellen tot buiten het voortpla
tingsseizoen.  

• Werkzaamheden pas uitvoeren nadat met zekerheid is vastgesteld dat de poelen verlaten 
zijn.  

GM

Bronnenonderzoek en veldbezoek  
et plangebied zijn waarnemingen van de strikt beschermde soorten bittervoorn 
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weliswaar geschikt leefgebied, maar door het ontbreken van voldoende stroming is de plas n
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teeds een onverstoorde uitwijkmogelijkheid beschikbaar voor vissen. 
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van der Sluijs et al., 2007, www.ravon.nl). 
Voor rugstreeppad ontbreekt in het grootste deel van het plangebied geschikt voortplantingsw
ter (ondiepe wateren met kale, zon beschenen oevers). De aanwezigheid van rugstreeppad in 
delen van het gebied kan echter niet uitgesloten worden. Kamsalamander en poelkikker pref
reren de laag dynamische delen waar de rivier nog nauwelijks invloed op heeft zoals poelen, 
kolken, kleiputten en sloten, welke bij voorkeur door kwel worden gevoed. De wateren zijn bij 
voorkeur visvrij en met voldoende oever- en waterplanten. Binnen het plangebied komen deze 

e zandwinplas is te diep, bevat vis en kenmerkt zich niet door een 
goed ontwikkelde vegetatie (Wansink, 2011).  

en faunawet  
De aanlegwerkzaamheden kunnen leiden tot onopzettelijke verstoring of verwonden/doden van 

en het plangebied komen algemeen beschermde amfibieënsoorten 
en faunawet voor. Mogelijk komt ook de rugstreeppad voor binnen 

het gebied. Dit is een soort van Tabel 3 van de Flora- en faunawet. Door de fasering van de 
blijft steeds wel geschikt leefgebied voor de rugstreeppad aanwezig, terwijl 

tegelijkertijd nieuw geschikt leefgebied ontstaat. Een negatief effect op de duurzame staat van 
instandhouding van de lokale populaties is uitgesloten.  

aatregelen is doelmatig op potentiële voortplantingslocaties. Ter 
plekke van poelen, tijdelijke plasjes en min of meer geïsoleerde ontgravingsputjes, die reeds 
aanwezig zijn dan wel tijdens de werkzaamheden ontstaan, zijn maatregelen nodig om schade 

rkomen en het voortplantingssucces te verzekeren.  
Voorkomen dat gedurende het voortplantingsseizoen binnen het werkgebied poelen on
staan c.q. aanwezig zijn die als voortplantingswater van amfibieën kunnen dienen. 
Uitvoeren terreininspectie van het werkgebied minder dan een maand voorafgaand aan de 
start van de werkzaamheden. Vastleggen van eventuele voortplantingswateren op kaart en 
zo nodig in terrein markeren.  
Werkzaamheden ter plaatse van voortplantingswateren uitstellen tot buiten het voortpla

Werkzaamheden pas uitvoeren nadat met zekerheid is vastgesteld dat de poelen verlaten 
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et plangebied zijn waarnemingen van de strikt beschermde soorten bittervoorn 
en kleine modderkruiper bekend (Van Kessel et al., 2009). Van de grote modderkruiper zijn - uit 
de aanliggende IJsseluiterwaarden geen waarnemingen bekend. Andere strikt beschermde 
soorten die bekend zijn uit de IJsseluiterwaarden (in dit geval IJsselsprong) zijn Europese 

Een deel van de zandwinplas is mogelijk geschikt leefgebied voor bittervoorn en kleine modder-
orn en kleine modderkruiper gaat het om delen met vegetatie in de oever, 

binnen het plangebied vooral rietstroken. Voor rivierdonderpad zijn delen met stenige oevers 
weliswaar geschikt leefgebied, maar door het ontbreken van voldoende stroming is de plas niet 

Voor vissen kan in de aanlegfase sprake zijn van verstoring. Door de omvang van het plange-
bied (en de daarmee samenhangende beschikbaarheid van leefgebied) en door fasering van de 

teeds een onverstoorde uitwijkmogelijkheid beschikbaar voor vissen.  
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ter (ondiepe wateren met kale, zon beschenen oevers). De aanwezigheid van rugstreeppad in 
delen van het gebied kan echter niet uitgesloten worden. Kamsalamander en poelkikker prefe-

nog nauwelijks invloed op heeft zoals poelen, 
kolken, kleiputten en sloten, welke bij voorkeur door kwel worden gevoed. De wateren zijn bij 

en waterplanten. Binnen het plangebied komen deze 
e zandwinplas is te diep, bevat vis en kenmerkt zich niet door een 

De aanlegwerkzaamheden kunnen leiden tot onopzettelijke verstoring of verwonden/doden van 
en het plangebied komen algemeen beschermde amfibieënsoorten 

en faunawet voor. Mogelijk komt ook de rugstreeppad voor binnen 
en faunawet. Door de fasering van de 

blijft steeds wel geschikt leefgebied voor de rugstreeppad aanwezig, terwijl 
tegelijkertijd nieuw geschikt leefgebied ontstaat. Een negatief effect op de duurzame staat van 

aatregelen is doelmatig op potentiële voortplantingslocaties. Ter 
plekke van poelen, tijdelijke plasjes en min of meer geïsoleerde ontgravingsputjes, die reeds 
aanwezig zijn dan wel tijdens de werkzaamheden ontstaan, zijn maatregelen nodig om schade 

Voorkomen dat gedurende het voortplantingsseizoen binnen het werkgebied poelen ont-
staan c.q. aanwezig zijn die als voortplantingswater van amfibieën kunnen dienen.  

ebied minder dan een maand voorafgaand aan de 
start van de werkzaamheden. Vastleggen van eventuele voortplantingswateren op kaart en 

Werkzaamheden ter plaatse van voortplantingswateren uitstellen tot buiten het voortplan-

Werkzaamheden pas uitvoeren nadat met zekerheid is vastgesteld dat de poelen verlaten 



 

 

 

• Voorkomen van droogval van voortplantingswateren van 
maling en/of andere activiteiten tijdens het voortplantingsseizoen. 

• Voorkomen van lozing van (opgepompt) water op voortplantingswateren van amfibieën. Z
wel voor de waterstand als waterkwaliteit mag niet nadelig beïnvloed worden.

 
In de eindsituatie, maar ook tijdens de werkzaamheden ontstaat nieuw biotoop voor de ru
streeppad. Na afronding van de inrichting ontstaat daarmee juist een gunstiger situatie voor de 
soort. 
 
5.7 Reptielen 
 
Bronnenonderzoek en veldbezoek
Uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen van de ringslang bekend (Spitzen 
der Sluijs et al., 2007; www.ravon.nl). Uiterwaarden vormen geschikt leefgebied (voortplanting 
en jacht) voor de ringslang. De verspreiding in de IJsseluiterwaarden is echter verre van co
pleet. Ter hoogte van het plangebied zijn de waarnemingen afkomstig van Landgoed Binge
den, aan de overzijde (zuidzijde) van de IJssel (Spitzen 
gebied zelf vormt echter geen geschikt leefgebied, omdat hoge dichtheden amfibieën (stape
voedsel van de ringslang) ontbreken. Tijdens het veldbezoek zijn ook geen 
plaatsen gevonden. Andere reptielensoorten komen in de ruime omgeving niet voor.
 
Toetsing Flora- en faunawet
Het plangebied heeft geen functionele betekenis voor reptielen, zoals de ringslang. Effecten van 
inrichting van het plangebied o
dure is niet aan de orde. 
 
5.8 Ongewervelden
 
Bronnenonderzoek en veldbezoek
Er zijn in bestaande gegevens geen aanwijzingen gevonden voor het voorkomen van b
schermde soorten ongewervelden in het 
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Het plangebied heeft geen functie voor beschermde soorten ongewervelden. Met de beoogde 
ingrepen worden geen verbodsbepalingen overtreden en een vervolgprocedure is 
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5.9 Conclusie Flora
Binnen het plangebied Havikerwaard
van de Flora- en faunawet. Voor de Tabel 1 soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbep
lingen van art. 8-12 uit de Flora
 
De werkzaamheden in de Havikerwaard zullen uitgevoerd worden conform de Gedragscode 
Zorgvuldig Winnen (FODI, 2010). Deze gedragscode vereist een zorgvuldige projectvoorbere
ding en schrijft een pakket van ecologische voorzorgsmaatre
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Voor bever en rugstreeppad is verstoring niet uitgesloten aangezien een beverburcht en mog
lijk voortplantingslocaties van rugstreeppad wo
door maatregelen uit de gedragscode Zorgvuldig Winnen. Voor deze soorten is een onthe
fingsaanvraag in het kader van de Flora
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Voor bever en rugstreeppad is verstoring niet uitgesloten aangezien een beverburcht en mog
lijk voortplantingslocaties van rugstreeppad worden vergraven. De effecten worden beperkt 
door maatregelen uit de gedragscode Zorgvuldig Winnen. Voor deze soorten is een onthe
fingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet aan de orde. 
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6 Conclusies

6.1 Natura 2000 
Ondanks vernietiging op korte termij
(zachthoutooibossen), H91F0 Droge hardhoutooibossen en H3270
de planontwikkeling op termijn netto uitbreiding mogelijk van deze en andere habitattypen. 
Toename van stikstofdepositie als gevolg van aanlegwerkzaamheden is op Natura 2000
gebieden buiten Uiterwaarden IJssel is nihil (<0,05 mol/ha/jr). Op Natura 2000gebied Uite
waarden IJssel is zeer plaatselijk sprake van een wat hogere maximale toename van stiksto
depositie, maar een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstelling is uitgesloten.
 
Voor de habitatsoort bever geldt dat verstorende effecten tijdens de uitvoering voorkomen di
nen te worden door te werken volgens de Gedragscode Zorgvuldig Winnen. De b
(kleine) populatie blijft behouden aangezien door fasering voldoende leefgebied beschikbaar 
blijft. In de eindsituatie is sprake van een netto uitbreiding van geschikt leefgebied.
Voor bittervoorn en kleine modderkruiper blijft tijdens de uitvoeri
bied beschikbaar om de bestaande populatie te behouden. In de eindsituatie ontstaat nieuw 
leefgebied. 
 
Voor de broedvogels aalscholver en ijsvogel worden effecten tijdens uitvoering voorkomen door 
te werken met de Gedragscode Zo
worden, ijsvogel alleen buiten broedseizoen. In eindsituatie ontstaat voor beide soorten alsm
de voor soorten die nu niet voorkomen (porseleinhoen, kwartelkoning) nieuw leefgebied.
 
Voor ganzen (als niet-broedvogels) verdwijnt door de planontwikkeling ca. 65 ha. foerageerg
bied permanent. Er is echter zeker geen sprake van een significant negatief effect omdat vo
doende capaciteit voor foeragerende ganzen beschikbaar blijft in het Natura 2000
Voor overige niet-broedvogels (eenden, fuut, steltlopers) blijft tijdens de uitvoering voldoende 
onverstoord (water)oppervlak beschikbaar om verstoring met een (significant) negatief effect op 
de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten te voorkomen
ke van een netto toename van potentieel rust
 
Voor aanpassing van het bestemmingsplan zijn er voor wat betreft het de getoetste voorkeur
variant geen belemmeringen, voortkomend uit de kaders van de Natuur
 
6.2 EHS 
De effecten van de planontwikkeling zijn voor sommige kernkwaliteiten en ontwikkelingsopg
ven die betrekking hebben op behoud en ontwikkeling van bos op korte termijn (uitvoeringsfase) 
negatief. Op lange termijn (eindsituatie) is er i
invulling gegeven aan ontwikkelingsopgaven voor de IJsselvallei. De planontwikkeling in Hav
kerwaard-Zuid maakt deel uit van de Ruimtelijke visie Havikerpoort, die als doel heeft om de 
natuurlijke verbinding tussen de Veluwe en de uiterwaarden te herstellen, waardoor zowel de 
kwantiteit als de kwaliteit van de EHS in de eindsituatie per saldo verbetert. Hierdoor kan de 
saldobenadering gehanteerd worden. 
 
6.3 Flora- en faunawet
Binnen het plangebied Havikerwaar
van de Flora- en faunawet. Voor de Tabel 1 soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbep
lingen van art. 8-12 uit de Flora
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Betreft 
Uitgangspunten en resultaten berekening stikstofdepositie Havikerwaard 

In het kader van de gebiedsontwikkeling in de Havikerpoort wordt voor het deelgebied Haviker-
waard-Zuid een nieuw integraal inrichtingsplan voorbereid, waarvan onder andere natuur- en 
landschapsontwikkeling, ontgronding, rivierverruiming en extensieve recreatievoorzieningen deel 
uitmaken.  
 
Als gevolg van de werkzaamheden gedurende de herinrichting ontstaan er emissies van NOx en 
NH3. Hierdoor vindt er ook stikstofdepositie plaats op de omliggende Natura2000-gebieden. Het 
onderzoek maakt de effecten van de emissie op de stikstofdepositie inzichtelijk die optreden als 
gevolg van de werkzaamheden bij de herinrichting. 
 
Figuur 1.1 Onderzoeksgebied 
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1 Uitgangspunten 
 
1.1 Onderzoekgebied 
Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en de omliggende Natura 2000-gebieden tot 25 km 
van het plangebied (figuur 1.1). 
 
Onderzochte natuurgebieden: 
• Gelderse Poort 
• Landgoederen Brummen 
• Uiterwaarden IJssel 
• Uiterwaarden Neder-Rijn 
• Uiterwaarden Waal 
• Veluwe 
 
1.2 Onderzochte situaties en toetsjaren 
Voor het onderzoek naar de stikstofdepositie is de plansituatie in 2013 onderzocht. 
 
1.3 Brongegevens/emissie 
Onder brongegevens worden verstaan alle aspecten die van invloed zijn op de luchtkwaliteit. In 
de toekomstige situatie is er in de ‘worstcase’ representatieve bedrijfssituatie sprake van de vol-
gende activiteiten: 
• het afgraven van de grondlaag; 
• het in tijdelijke opslag zetten van de afgegraven grond; 
• het ordenen van de tijdelijke opslag; 
• zandwinning door elektrische zandzuiger; 
• voorclasseren op elektrische voorclasseerinstallatie; 
• zandtransport door persleiding met behulp van elektrische voorclasseerinstallatie; 
• aanbrengen ophoogzand in het te reconstrueren deel door elektrische zuiger; 
• het terugbrengen van grond in het te reconstrueren deel; 
• het geschikt maken van percelen voor landbouw.  
 
Bovenstaande activiteiten vinden plaats over een periode van 15 jaar onderverdeeld in 4 fasen.  
 
In tabel 1.1 is aangegeven wat de tijdsduur van de werkzaamheden is per fase en wat de gemid-
delde tijdsduur is van de activiteiten. 
 
Tabel 1.1 Tijdsduur werkzaamheden per fase 
Fase Werkzaamheden Weken 
Fase 1 Afroven fase 1 5 
 Zuigen   
Overgang 1-2 Afroven fase 2.1 3 
Fase 2 Zuigen  
 Afroven fase 2.2 3 
 Zuigen  
 Afroven fase 2.3 3 
 Zuigen  
 Afroven fase 2.4 3 
 Zuigen  
 Afroven fase 2.5 3 
 Zuigen  
Overgang fas 2-3 Afroven fase 3 5 
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Fase Werkzaamheden Weken 
 Hercultiveren fase 1 5 
Fase 3 Zuigen  
Overgang 3-4 Afroven fase 4 5 
 Hercultiveren fase 3 5 
Fase 4 Zuigen  
 Hercultiveren fase 2 5 
 Hercultiveren fase 4 5 
Subtotaal  50 
Opslag 20%  10 
Totaal  60 
Aantal jaren  15 
Gemiddelde aantal weken/jaar  4 
 
Gemiddeld vinden er per jaar vier weken activiteiten plaats. Als ‘worst-case’ is toetsjaar 2013 
berekend.  
 
In tabel 1.2 wordt het gebruikte materieel met bijbehorende emissies weergegeven. Voor de mo-
biele bronnen in het plangebied is conform BBT gebruik gemaakt van de NOx- emissiekentallen 
voor non-road engines EURO IV (www.dieselnet.com). Voor de NH3-emissiekentallen is gebruik 
gemaakt van de verhouding tussen NOX en NH3 bij de emissie bij brandstofgebruik1.  
 
Tabel 1.2 Emissies NOx en NH3 
 Motorvermogen 

(kW) 
Bedrijfsuren Emissie NOx 

kg/jaar 
Emissie NH3 

kg/jaar 
Rupskraan 113 260 11,75 0,007 
Dumper 1 242 260 25,17 0,014 
Dumper 2 242 260 25,17 0,014 
Bulldozer 106 260 11,02 0,006 
Shovel 152 260 15,81 0,009 
Tractor 120 260 12,48 0,007 
 
De totale emissie van bovenstaande bronnen is verdeeld over 435 emissiepunten in het plange-
bied. 
 
1.4 Toetspunten 
Voor elk natuurgebied is er gerekend met een regelmatig grid van toetspunten met onderlinge 
afstand van 250 meter. Hierbij wordt één toetspunt representatief verondersteld aan 6.25 ha. 
 
1.5 Depositieberekening 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma OPS-Pro 4.3.15. Het model berekend de 
depositiewaarden van NH3 en NOx op de toetspunten. Op basis van de berekende totale deposi-
tiewaarden is per natuurgebied en per habitattype de maximale en gemiddelde waarde bepaald.  
 
Bij de totale depositie is de maximale waarde de locatie waar de hoogste waarde van de toets-
punten binnen het gebied/ habitattype is berekend. De gemiddelde waarde is het gemiddelde 
binnen het gebied/ habitattype. 
 

                                                      
1 Klein et al. (2011) Methoden voor berekening van emissies door mobiele bronnen in NL 
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2 Resultaten 
 
2.1 Depositie per gebied 
De maximale en gemiddelde waarde van de totale depositie per natuurgebied is weergegeven in 
onderstaande figuren en tabellen. 
 
Figuur 2.1 N depositie Totaal, detailkaart plangebied 
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Figuur 2.2 N depositie Totaal, Overzichtkaart 

 
De maximale en gemiddelde waarde van de totale depositie in het plansituatie is per gebied sa-
mengevat in onderstaande tabel. 
 
Tabel 2.1 Maximale en gemiddelde depositie per N2000-gebied 
Gebied Gem/Max 2013 (Mol/ha/jaar) 
Gelderse Poort Gem 0,0004 
Gelderse Poort Max 0,0010 
Landgoederen Brummen Gem 0,0009 
Landgoederen Brummen Max 0,0013 
Uiterwaarden IJssel Gem 0,0136 
Uiterwaarden Ijssel Max 0,6078 
Uiterwaarden Neder-Rijn Gem 0,0002 
Uiterwaarden Neder-Rijn Max 0,0003 
Uiterwaarden Waal Gem 0,0002 
Uiterwaarden Waal Max 0,0003 
Veluwe Gem 0,0004 
Veluwe Max 0,0071 
 
2.2 Depositie per habitattype 
De maximale en gemiddelde waarde van de totale depositie in de plansituatie is per gebied en 
per habitattype samengevat in onderstaande tabel. 
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Tabel 2.2 Maximale en gemiddelde depositie per N2000-gebied en per habitattype 

Gebied 
Habitatty-
pe_code Habitattype_omschrijving Gem/Max Opp (ha) 

2013 
(Mol/ha/jaar) 

Gelderse Poort H3150 Meren met waterplanten GEM 240,1 0,0005 
Gelderse Poort H3150 Meren met waterplanten MAX 240,1 0,0008 
Gelderse Poort H3270 Pioniervegetatie slikoevers GEM 21,8 0,0003 
Gelderse Poort H3270 Pioniervegetatie slikoevers MAX 21,8 0,0004 
Gelderse Poort H6120 Stroomdalgraslanden GEM 105,6 0,0003 
Gelderse Poort H6120 Stroomdalgraslanden MAX 105,6 0,0005 
Gelderse Poort H6430A Moerasruigten GEM 12,0 0,0003 
Gelderse Poort H6430A Moerasruigten MAX 12,0 0,0005 
Gelderse Poort H6510A Soortenrijke beemden: Glanshaverhooilanden GEM 20,3 0,0004 
Gelderse Poort H6510A Soortenrijke beemden: Glanshaverhooilanden MAX 20,3 0,0008 
Gelderse Poort H91E0A Vochtige alluviale bossen: Zachthoutooibossen GEM 404,6 0,0004 
Gelderse Poort H91E0A Vochtige alluviale bossen: Zachthoutooibossen MAX 404,6 0,0009 
Gelderse Poort H91F0 Droge hardhoutooibossen GEM 7,8 0,0004 
Gelderse Poort H91F0 Droge hardhoutooibossen MAX 7,8 0,0005 
Uiterwaarden IJssel H3150 Meren met waterplanten GEM 51,9 0,0090 
Uiterwaarden IJssel H3150 Meren met waterplanten MAX 51,9 0,0603 
Uiterwaarden IJssel H3270 Pioniervegetatie slikoevers GEM 11,0 0,0006 
Uiterwaarden IJssel H3270 Pioniervegetatie slikoevers MAX 11,0 0,0011 
Uiterwaarden IJssel H6120 Stroomdalgraslanden GEM 2,5 0,0009 
Uiterwaarden IJssel H6120 Stroomdalgraslanden MAX 2,5 0,0017 
Uiterwaarden IJssel H6120A Stroomdalgraslanden - in ruime zin GEM 4,1 0,0009 
Uiterwaarden IJssel H6120A Stroomdalgraslanden - in ruime zin MAX 4,1 0,0013 
Uiterwaarden IJssel H6430A Moerasruigten GEM 0,2 0,0002 
Uiterwaarden IJssel H6430A Moerasruigten MAX 0,2 0,0002 
Uiterwaarden IJssel H6510A Soortenrijke beemden: Glanshaverhooilanden GEM 69,5 0,0014 
Uiterwaarden IJssel H6510A Soortenrijke beemden: Glanshaverhooilanden MAX 69,5 0,0209 

Uiterwaarden IJssel H6510B 
Soortenrijke beemden: Glanshaver- en vossenstaart-
hooilanden GEM 1,1 0,0009 

Uiterwaarden IJssel H6510B 
Soortenrijke beemden: Glanshaver- en vossenstaart-
hooilanden MAX 1,1 0,0012 

Uiterwaarden IJssel H91E0A Vochtige alluviale bossen: Zachthoutooibossen GEM 83,8 0,0171 
Uiterwaarden IJssel H91E0A Vochtige alluviale bossen: Zachthoutooibossen MAX 83,8 0,5863 
Uiterwaarden IJssel H91E0B Vochtige alluviale bossen: Essen-iepenbossen GEM 30,2 0,0107 
Uiterwaarden IJssel H91E0B Vochtige alluviale bossen: Essen-iepenbossen MAX 30,2 0,0354 
Uiterwaarden IJssel H91F0 Droge hardhoutooibossen GEM 3,2 0,0012 
Uiterwaarden IJssel H91F0 Droge hardhoutooibossen MAX 3,2 0,0013 
Uiterwaarden Neder-
Rijn H6430A Moerasruigten GEM 4,9 0,0002 
Uiterwaarden Neder-
Rijn H6430A Moerasruigten MAX 4,9 0,0003 
Uiterwaarden Neder-
Rijn H91E0A Vochtige alluviale bossen: Zachthoutooibossen GEM 12,5 0,0002 
Uiterwaarden Neder-
Rijn H91E0A Vochtige alluviale bossen: Zachthoutooibossen MAX 12,5 0,0003 
Uiterwaarden Waal H3150 Meren met waterplanten GEM 30,2 0,0002 
Uiterwaarden Waal H3150 Meren met waterplanten MAX 30,2 0,0003 
Uiterwaarden Waal H6120 Stroomdalgraslanden GEM 1,6 0,0002 
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Gebied 
Habitatty-
pe_code Habitattype_omschrijving Gem/Max Opp (ha) 

2013 
(Mol/ha/jaar) 

Uiterwaarden Waal H6120 Stroomdalgraslanden MAX 1,6 0,0002 
Uiterwaarden Waal H6510A Soortenrijke beemden: Glanshaverhooilanden GEM 12,1 0,0002 
Uiterwaarden Waal H6510A Soortenrijke beemden: Glanshaverhooilanden MAX 12,1 0,0002 
Uiterwaarden Waal H91E0A Vochtige alluviale bossen: Zachthoutooibossen GEM 30,8 0,0002 
Uiterwaarden Waal H91E0A Vochtige alluviale bossen: Zachthoutooibossen MAX 30,8 0,0003 
Veluwe H2310 Stuifzandheiden GEM 1251,9 0,0003 
Veluwe H2310 Stuifzandheiden MAX 1251,9 0,0018 
Veluwe H2320 Binnenlandse kraaiheiheiden GEM 5,5 0,0002 
Veluwe H2320 Binnenlandse kraaiheiheiden MAX 5,5 0,0002 
Veluwe H2330 Zandverstuivingen GEM 1727,4 0,0002 
Veluwe H2330 Zandverstuivingen MAX 1727,4 0,0010 
Veluwe H3130 Zwak gebufferde vennen GEM 2,4 0,0007 
Veluwe H3130 Zwak gebufferde vennen MAX 2,4 0,0016 
Veluwe H3160 Zure vennen GEM 16,9 0,0003 
Veluwe H3160 Zure vennen MAX 16,9 0,0004 
Veluwe H3260 Beken met waterplanten GEM 2,8 0,0005 
Veluwe H3260 Beken met waterplanten MAX 2,8 0,0012 
Veluwe H4010 Vochtige heiden GEM 132,2 0,0003 
Veluwe H4010 Vochtige heiden MAX 132,2 0,0009 
Veluwe H4030 Droge heiden GEM 4816,6 0,0004 
Veluwe H4030 Droge heiden MAX 4816,6 0,0032 
Veluwe H5130 Jeneverbesstruwelen GEM 20,8 0,0003 
Veluwe H5130 Jeneverbesstruwelen MAX 20,8 0,0008 
Veluwe H6230 Heischrale graslanden GEM 502,3 0,0003 
Veluwe H6230 Heischrale graslanden MAX 502,3 0,0020 
Veluwe H7110 Heideveen GEM 3,8 0,0002 
Veluwe H7110 Heideveen MAX 3,8 0,0004 
Veluwe H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen GEM 3,8 0,0002 
Veluwe H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen MAX 3,8 0,0002 
Veluwe H9120 Beuken-eikenbossen GEM 1647,3 0,0007 
Veluwe H9120 Beuken-eikenbossen MAX 1647,3 0,0064 
Veluwe H9190 Oude eikenbossen GEM 1410,3 0,0004 
Veluwe H9190 Oude eikenbossen MAX 1410,3 0,0036 
Veluwe H91E0 Beekbegeleidende bossen GEM 1,5 0,0004 
Veluwe H91E0 Beekbegeleidende bossen MAX 1,5 0,0009 
 
2.3 Grootschalige depositie Nederland 
In figuur 2.3 is de grootschalige depositie weergegeven. 
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Figuur 2.3 Grootschalige depositiekaart Nederland, detailkaart plangebied 

 


