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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 21 juli 2014 is een convenant gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M),
provincie Flevoland en de gemeente Lelystad voor de landzijdige bereikbaarheid van Lelystad
Airport. In het convenant zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de aanleg van een
verbindingsweg en een nieuwe halve aansluiting op de A6 van deze verbindingsweg.

De provincie Flevoland en het ministerie van I&M / Rijkswaterstaat (RWS) hebben geconstateerd
dat de verbindingsweg en de halve aansluiting zodanig samenhangen dat deze integraal moeten
worden uitgewerkt. In het eerder uitgevoerde MIRT onderzoek1 is ten behoeve van het
afgesloten convenant een globale oplossingsrichting voor de verbindingsweg en de halve
aansluiting gegeven. Deze is in figuur 1.1 opgenomen.

Figuur 1.1: Situatie en globale oplossingsrichting

Voor de verbindingsweg en halve aansluiting op de A6 is een achtergrondrapport2 opgesteld ten
behoeve van de inventarisatie van mogelijke en kansrijke alternatieven. Dit rapport heeft inzicht
gegeven in de onderscheidende kenmerken van de alternatieven, zowel wat betreft technische
criteria als wat betreft milieuaspecten.

1 MIRT onderzoek Lelystad Airport – Rapportage fase 3; d.d. 3 januari 2014.
2 ARCADIS, Planuitwerking voor de halve aansluiting op de A6 en verbindingsweg richting Lelystad
Airport, d.d. 30 juli 2015.
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Ruimtelijke plannen waaronder inpassingsplannen dienen te worden beoordeeld op de
uitvoerbaarheid in relatie tot de Flora- en faunawet, het Natuurnetwerk Nederland (NNN;
voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en de Natuurbeschermingswet 1998. Er mogen geen
ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op
beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna.

In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden in het plangebied, de effecten van
het voornemen en de daarmee samenhangende consequenties vanuit de natuurwetgeving. Dit
wordt gedaan op basis van een natuurtoets. In deze rapportage wordt de ontwikkeling getoetst
aan de Flora- en faunawet en de beleidskaders van het NNN. Toetsing van het voornemen aan de
Natuurbeschermingswet vindt plaats in een separate rapportage (Passende beoordeling) en
maakt geen onderdeel uit van deze natuurtoets.

1.2 Doel

In ruimtelijke plannen is in het kader van de uitvoerbaarheid inzicht gewenst in de aanwezigheid
van beschermde soorten en gebieden in en nabij het plangebied. Er dient te worden aangetoond
dat het plan uitvoerbaar is. In deze natuurtoets wordt het plan getoetst aan de Flora- en
faunawet. Tevens worden de effecten op het NNN beschreven.

1.3 Leeswijzer

De natuurtoets is verder als volgt opgebouwd:
- hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;
- hoofdstuk 3 beschrijft het plangebied en het projectvoornemen;
- hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de methodiek van de natuurtoets;
- hoofdstuk 5 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de beschermde

soorten in (de omgeving) van het plangebied;
- hoofdstuk 6 toetst de ontwikkeling aan de Flora- en faunawet en het NNN;
- hoofdstuk 7 beschrijft de conclusies en (eventuele) vervolgstappen en procedures.
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2 Wettelijk kader natuurbescherming

2.1 Algemeen

De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, een soortgericht spoor (Flora- en faunawet) en
een gebiedsgericht spoor (Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN) en Natuurbeschermingswet
1998). De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten en het NNN en de
Natuurbeschermingswet 1998 op de bescherming van gebieden. Met de Flora- en faunawet en
de Natuurbeschermingswet 1998 is de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving
geïmplementeerd.

2.2 Flora- en faunawet

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna.
Vanuit deze wet is bij ruimtelijke plannen en ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte
te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied.
Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten in het
geding zijn, zijn alleen onder voorwaarden mogelijk. Voor een uitgebreide algemene beschrijving
van de Flora- en faunawet en de verschillende verbodsbepalingen wordt verwezen naar Bijlage 1.

2.3 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN) vormt met het soortenbeleid samen de nationale
invulling van het natuurbeleid om te voldoen aan de Europese richtlijnen. De Natura 2000
gebieden vormen onderdeel van het NNN is de kern van het natuurbeleid. Het NNN is in
provinciale structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Ruimtelijke
plannen dienen hieraan getoetst te worden.

De provincie Flevoland voert een actief beleid voor het NNN. Er is een groot aantal gebieden
verworven, ingericht en in beheer gegeven. De provincie heeft de begrenzing van de gebieden
afgestemd op de gemeentelijke plannen en ondergebracht in het Omgevingsplan Flevoland 2006.
Het NNN kent een 'nee, tenzij' beginsel. Dit houdt in dat ontwikkelingen in en nabij het NNN geen
significant negatieve effecten mogen hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden, tenzij
sprake is van groot openbaar belang, geen reële alternatieven aanwezig zijn, effecten worden
voorkomen en rest-effecten worden gecompenseerd.

In aanvulling op het 'nee, tenzij' is in de zogenaamde ‘Spelregels EHS’ verwoord onder welke
voorwaarden het mogelijk is om nieuwe ontwikkelingen in of nabij de NNN-gebieden toe te
staan. Dit beleid is op 17 juni 2010 als uitwerking van het onderdeel saldobenadering uit het
Omgevingsplan vastgesteld door Provinciale Staten. Welke gebieden behoren tot de NNN zijn nu
vastgelegd in de Verordening voor de fysieke leefomgeving. Onderdeel van deze verordening zijn
de Spelregels EHS, waarin de voorwaarden voor economische ontwikkelingen zijn uitgewerkt en
daarbij behorende rapporten met de daarin beschreven de wezenlijke kenmerken en waarden
van de NNN gebieden.
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Verordening voor de fysieke leefomgeving
Bij het opstellen van de Verordening Fysieke leefomgeving 2012 is voortzetting van het
provinciale beleid als uitgangspunt gehanteerd. Het huidige beleid is door Provinciale Staten op
17 juni 2010 vastgesteld. Provinciale Staten hebben op dat moment besloten de NNN-kaart met
daarop de gebieden van de TOP-lijst op een schaal van 1:10.000, de NNN-doelbenadering en de
“Spelregels EHS” vast te stellen als uitwerking van het onderdeel “Saldobenadering” uit het
Omgevingsplan 2006. Hiermee zijn de Spelregels onderdeel geworden van het provinciale
ruimtelijke beleid waaraan plannen worden getoetst. Dit beleid en de doorwerking er van in
gemeentelijke (bestemmings)plannen is in de Verordening voor de fysieke leefomgeving
onverkort van toepassing.

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de instandhouding van de ecologische
hoofdstructuur als nationaal belang opgenomen. Het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro) vormt het kader voor de ruimtelijke bescherming van het NNN (op land) in een
‘nee, tenzij’-regime, inclusief saldobenadering, kleinschalige herbegrenzing en compensatie. Het
Barro kent de verplichting voor provincies om in een verordening de NNN-gebieden aan te
wijzen, met de bijbehorende wezenlijke kenmerken en waarden, en regels voor herbegrenzing op
te nemen. Door het opnemen in een provinciale verordening zijn gemeenten gehouden de
betreffende bestemmingsplannen bij de vaststelling hiermee in overeenstemming te brengen. De
verordening is ook van toepassing wanneer ten behoeve van een initiatief met een
omgevingsvergunning wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan.

Wanneer de gemeente binnen de aangewezen gebieden planologische ontwikkelingen mogelijk
wil maken die niet passen in het geldende bestemmingsplan en die strijdig zijn met de
instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden en daarmee met de doelstellingen van
de ecologische hoofdstructuur, dan geeft de verordening een aantal mogelijkheden om de
begrenzing aan te passen aan de gewenste ontwikkeling. Deze werkwijze is beschreven in de
zogenaamde Spelregels EHS die door Provinciale Staten zijn vastgesteld als uitwerking van het
Omgevingsplan Flevoland 2006.

Spelregels EHS
De kern van de spelregels is overgenomen in de verordening en kent de volgende opbouw.

Is de ontwikkeling van groot openbaar belang en zijn er geen reële alternatieven? Zo ja, dan
zorgvuldig inpassen (mitigeren) en de resterende negatieve effecten elders compenseren. Deze
wijzigingsbevoegdheid is aan Provinciale Staten. Zo nee, is sprake van een combinatie van
ontwikkelingen die mede leiden tot een verbetering van de EHS op gebiedsniveau
(saldobenadering). Zo ja, dan herbegrenzen en aanpassen wezenlijke kenmerken en waarden
door middel van wijzigingsbevoegdheid voor PS. Zo nee, is het een kleinschalige ontwikkeling met
beperkte negatieve effecten? Ja, mits…(herbegrenzing). Zo ja, dan maatregelen nemen om het
NNN in kwaliteit te versterken en, afhankelijk van de ontwikkeltijd van de te ontwikkelen natuur,
tenminste het verlies aan oppervlakte elders compenseren. Zo nee, dan kan geen planologische
medewerking worden verleend. Wijzigen van de begrenzing is tevens mogelijk om de samenhang
of de ruimtelijke inpassing van de NNN te verbeteren. Deze wijzigingsbevoegdheden zijn aan
Gedeputeerde Staten.
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3 Plangebied en projectvoornemen

3.1 Plangebied

Het plangebied bestaat uit drie onderdelen;

• het tracé van de verbindingsweg

• de halve aansluiting op de A6

• de verbindingsweg aan de Poseidonweg.

De verbindingsweg ten zuiden van de A6 bevindt zich in intensief agrarisch akkerland. De
verbindingsweg grenst voor een deel aan de Burchtkamp, een natuurterrein dat grenst aan de A6
en onderdeel uitmaakt van het NNN. De halve aansluiting op de A6 richting de Almere bevindt
zich in het ‘ruigteveld’. Een met ruigte (wilgen, vlieren, brand- en rietruigte) begroeid terrein
tussen de Lage vaart en de A6 waar rietbegroeiing zich afwisselt met bosschages en hoge bomen.
De verbindingsweg aan de Poseidonweg, loopt door een bosje en deels door de moeraszone
grenzend aan de Lage vaart. Dit gebied maakt onderdeel uit van het NNN.

Figuur 3.1. Ruwe schets van het plangebied.

3.2 Projectvoornemen

Het voornemen betreft de realisatie van een nieuwe halve aansluiting op de A6 bij Lelystad en
een verbindingsweg tussen deze aansluiting en de ontsluitingsweg van Lelystad Airport. Het
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provinciaal inpassingsplan (PIP) maakt het voorkeursalternatief (VKA) mogelijk voor de
verbindingsweg en de halve aansluiting.

In het PIP en in deze natuurtoets wordt daarnaast ook de aanleg van een aantakking van de
Poseidonweg (bedrijventerrein Flevopoort) op de halve aansluiting getoets. Deze verbinding naar
de Poseidonweg maakt echter geen onderdeel uit van het provinciaal Inpassingsplan.

De realisatie van de verbindingsweg A6 en halve aansluiting maakt deel uit van de ontsluiting van
de luchthaven Lelystad. Het draagt mede bij aan de ontsluiting van het huidige bedrijventerrein
van Airport Garden City (Larserpoort) en de ontwikkeling van Lelystad-Zuid/Warandedreef.
Daarmee dragen de verbindingsweg en de halve aansluiting op de A6 bij aan de economische
ontwikkeling van het gebied. De nieuwe aansluiting op de A6 leidt tot een beperking van de druk
op de huidige aansluiting op de A6 (aansluiting 10). De ontwikkelingen van de luchthaven en het
bedrijventerrein zijn reeds in ruimtelijke besluiten vastgelegd.

Figuur 3.2: Voorgenomen ontwikkeling. De gele lijn en de rode aansluitingen op de A6 vormen het
plangebied.

Ten behoeve van de realisatie van de verbindingsweg en nieuwe aansluiting is een aantal
varianten ontworpen. De trechtering van de potentiële varianten naar het voorkeursalternatief
wordt in hoofdstuk 4 van het MER toegelicht. Een belangrijk criterium voor het voorkeurs-
alternatief is dat er geen ruimtebeslag op het gebied De Burchtkamp, behorend tot het NNN,
plaats vindt als gevolg van de aanleg van de verbindingsweg.
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Figuur 2.3: Contouren studiegebied (inclusief de verbinding naar de Poseidonweg).
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4 Methodiek

4.1 Algemeen

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde
gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen:

1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en
ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project;

2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten.

4.2 Bureauonderzoek

In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar de zwaar beschermde (Tabel 3) en overig
beschermde (Tabel 2) soorten uit de Flora- en faunawet. Deze soorten zijn in Nederland zeldzaam
of hebben een Europese bescherming (Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten) en moeten worden
getoetst op voorkomen en het projecteffect. Treden effecten op, of worden verbodsbepalingen
overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, verzachten of te
compenseren om te voldoen aan de Flora- en faunawet.

Algemeen beschermde soorten, die zijn opgenomen in Tabel 1 van de Flora en faunawet, zijn niet
meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in Nederland dat de gunstige
staat van instandhouding niet in het geding komt het voorliggende project. Bovendien geldt voor
deze soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit artikel 8 t/m 12 van de Flora- en
faunawet. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare
seizoenen van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat
van instandhouding worden gegarandeerd.

Er worden diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en
(mogelijk) voorkomen van zwaarder (Tabel 2 en 3 – soorten) beschermde soorten in en rond het
plangebied. Met behulp van landelijke en regionale verspreidingsatlassen en bronnen
(monitoringsrapporten gemeente Lelystad, landschapsbeheer Flevoland, KNNV,) wordt nagegaan
of in het verleden zwaarder beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het plangebied.

Naast de bovenstaande bronnen zijn de gegevens van de Nationale Databank Flora en fauna
(hierna NDFF) over de periode 2010- 2015 geraadpleegd. In deze databank worden, naast de
waarnemingen van waarneming.nl, ook de gegevens getoond van (langlopende)
monitoringsonderzoeken. Gezamenlijk geven deze gegevens een goede indicatie van de soorten
en soortgroepen die in en nabij het plangebied voorkomen. Alle waarnemingen van beschermde
soorten (Tabel 2 en 3-soorten) van de laatste 5 jaar zijn geraadpleegd en meegenomen in deze
rapportage.

Vogels zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Een aantal vogels is onderverdeeld in vogels
met jaarrond beschermde nesten (categorie 1-4) en niet jaarrond beschermde nesten (categorie
5) (zie toelichting in Bijlage 1 – Wettelijk kader) waarvan inventarisatie gewenst is. Gekeken
wordt naar de verspreiding van categorie 1-4 soorten en soorten van categorie 5 die mogelijk
zeldzaam zijn in de omgeving van het plangebied.
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Om inzicht te krijgen in de ligging van het plangebied t.o.v. van het NNN is de provinciale website
geraadpleegd.

4.3 Terreinbezoek

Naar aanleiding van de uitkomsten van de bureaustudie is bepaald in hoeverre de aanwezigheid
van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden op basis van aanwezig geschikt habitat
in het plangebied. Op 3 december 2015 is een terreinbezoek aan het plangebied afgelegd om te
bepalen in hoeverre aan de hand van de soorten uit de bureaustudie en aan de hand van het
voorkomen van geschikt habitat beschermde soorten kunnen voorkomen. Het gaat hier om een
deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek).
Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten opgetekend.

4.4 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend
terreinbezoek kan worden bepaald of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit
te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te
volgen procedure inzake de natuurwetgeving.
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5 Resultaten gebiedsonderzoek

5.1 Gebiedsbeschrijving

Het plangebied is in de hieronder beschreven subgebieden te verdelen.

Agrarisch akkerland (zuidelijk van de A6)
Het plangebied zuidelijk van de A6 bestaat grotendeels uit het ‘typisch’ uniform flevolands
agrarisch akkerland. Er zijn geen houtwallen, bomenlanen, bosschages of overhoekjes van enige
omvang aanwezig tussen de agrarische percelen. Er is behoudens de grasbermen langs de
aanwezige wegen (meerkoetenweg) en greppels geen sprake van een natuurlijke begroeiing. Op
de akkers worden granen, bieten en andere gewassen verbouwd. Tussen de kavels zijn greppels
aanwezig.

Ruigteveld (noordelijk van A6)
Het plangebied ten noorden van de A6 wijkt qua biotoop sterk af van het zuidelijk deel van het
plangebied. De aansluiting van de A6 ligt hier in een bosje met de naam ‘ruigteveld’ (foto 1 en 2).
Het gebied heeft een natuurlijke begroeiing, deels is het begroeid met oude wilgen, essen en
vlieren en deels met (manshoge) ruigtekruiden. Brandnetels, riet en bereklauw overheersen de
vegetatie.

Foto 1 en 2: Beeld van het ruigteveld

Lage vaart (NNN)
De Lage vaart is een vaart die parallel aan de A6 loopt. De Lage vaart doorsnijdt de gehele
provincie Flevoland en vormt een verbindingszone voor diverse voornamelijk aquatische soorten.
De vaart en haar oevers maken onderdeel uit van het NNN. De Lage vaart ligt buiten de grenzen
van het plangebied. Dit geldt niet voor de brede watergangen die aan de noordoostzijde van het
ruigteveld ligt. Deze watergang verbindt de Lage vaart, via (fauna)duikers (foto 5), met de
watergang (Hollandse Tocht) ten zuiden van de A6. De Hollandse Tocht ligt parallel aan de
zuidzijde van A6. Elders in het plangebied zijn geen watergangen of poelen aanwezig.

De Lage Vaart (foto 3) is een ecologische verbindingszone van nationaal belang voor droge en
natte natuur. Het verbindt drie Natura 2000-gebieden met elkaar en vormt het een verbinding
voor veel NNN-gebieden in Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland. Het gaat daarbij vooral om vissen,
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eenden, vleermuizen en soorten als ringslang en bever en op termijn mogelijk otter (Miedema
2011).

Foto 3 en 4: Beeld van de Lage Vaart (l) en de ecozone en aangetroffen beversporen

Foto 5 en 6: Beeld van de zijsloot van de Lage vaart richting en haaks op de A6. De aanwezige
faunapassage onder de A6 door verbindt deze watergang met de Hollandse tocht. In deze
watergang zijn sporen van bever en otter aangetroffen (NDFF)

Faunapassage onder A6 door
De Lage Vaart is door middel van een duiker met faunapassage verbonden met de Hollandse
Tocht (en de omgeving van de Burchtkamp) langs de zuidzijde van de A6. Veel soorten kunnen
gebruik maken van deze passage om tussen de gebieden heen en weer te bewegen (otter, bever,
ringslang). Deze faunapassage maakt geen onderdeel uit van de NNN, maar verbindt wel de
Burchtkamp via de Hollandse Tocht met de Lage Vaart. De faunaduiker is overigens in slechte
staat, de ‘droge’ voorziening (loopplankjes) zijn grotendeels niet meer aanwezig (foto 6).

Burchtkamp (NNN)
Zie voor de ecologische beschrijving paragraaf 5.3 (NNN).

Verbindingsweg naar de Poseidonweg (NNN)
De verbindingsweg naar de Poseidonweg ligt deels in een bosgebied dat grenst aan de Lage vaart,
deze verbindingsweg loopt parallel aan de Lage vaart en doorsnijdt een aangrenzende
moerasbiotoop dat ook onderdeel uitmaakt van de ecozone Lage vaart (zie paragraaf 5.3).
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5.2 Beschermde soorten

5.2.1 Bureauonderzoek

Uit de NDFF, landelijke en provinciale verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij het plangebied
in het verleden diverse beschermde soorten zijn waargenomen. Dit betreft onderstaande
zwaarder beschermde (Tabel 2 en 3 Flora- en faunawet) soorten.

Vogels, categorie 1-4 (expert judgement)
- Ooievaar, buizerd, sperwer, havik, slechtvalk, huismus, gierzwaluw, boomvalk

Zoogdieren (NDFF 2010-2015, Landschapsbeheer Flevoland)
- gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis,

watervleermuis, boommarter, otter en bever (allen Tabel 3)

Reptielen (NDFF 2010-2015 Landschapsbeheer Flevoland)
- ringslang (Tabel 3)

Amfibieën (NDFF 2010-2015)
- geen

Vissen (NDFF 2010-2015)
- kleine modderkruiper, rivierdonderpad

Vlinders, Libellen en overige soortgroepen (NDFF 2010-2015)
- geen

Flora (NDFF 2010-2015)
- geen

Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het uurhok of kilometerhok waarin delen
van het plangebied liggen betekent niet dat deze soorten zich in het plangebied bevinden. Het
plangebied bestaat uit een beperkt aantal verschillende biotopen en habitats en is niet geschikt
voor alle soortgroepen. Met behulp van het terreinbezoek is nagegaan welke dit zijn. Hierdoor
kan meer duidelijkheid gegeven worden over de voorkomende dan wel verwachte soorten in het
plangebied. Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van
de terreingeschiktheid voor deze soorten, is nagegaan of deze soorten mogelijk in het plangebied
of de omgeving kunnen voorkomen.

5.2.2 Terreinbezoek - ecologische bevindingen

Op 3 december 2015 is een terreinbezoek aan het plangebied afgelegd door een ecoloog van de
Antea Group. Naast directe waarnemingen kan aan de hand van de aangetroffen biotopen een
beeld worden geschetst van de aanwezige beschermde soorten.

Vogels (categorie 1-4)
Uit de bureaustudie volgt dat Buizerd, Sperwer, Boomvalk, Ooievaar, Gierzwaluw en Huismus,
allen soorten met een jaarrond beschermde nestlocatie in de omgeving van het studiegebied
voorkomen. Geconcludeerd kan worden dat deze soorten niet broeden op of direct nabij het
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tracé van het verbindingsweg. Geschikte verblijfplaatsen in de vorm van oude grote bomen,
broedpalen (voor ooievaar) of gebouwen/boerenerven zijn daar niet aanwezig.

In het ruigteveld zijn in de aanwezige grote wilgen geen horsten aangetroffen van roofvogels. De
bomen zijn in potentie wel geschikt voor buizerd en sperwer, een vlakdekkende inventarisatie
gedurende het geschikte seizoen dient de aanwezigheid uit te sluiten of aan te tonen.

Zoogdieren
In de provincie Flevoland komen diverse vleermuissoorten voor, de verspreiding is o.a. in beeld
gebracht door Reinhold (2008). De verspreidingsbeelden in dit rapport komen grotendeels
overeen met de soortensamenstelling die de NDFF toont voor het plangebied en omgeving,
maar het aantal gegevens is zeer beperkt. In het plangebied zelf (ruigteveld en agrarisch gebied)
worden geen vleermuiswaarnemingen getoond (NDFF 2010-2015).

Bekend is echter wel dat het Hollandse hout het leefgebied vormt voor een aantal
boombewonende vleermuissoorten waaronder de Rosse vleermuis. Mogelijk wordt het
ruigteveld gebruikt als foerageergebied voor vleermuizen van het nabij gelegen bos, het is niet
waarschijnlijk dat de soort ook in het gebied verblijft. De soort is afhankelijk van groter
boscomplexen en groter groepen holle bomen (Landschapsbeheer Flevoland, 2008).

De Lage vaart wordt gebruikt als vlieg- en foerageerroute door meervleermuis en watervleermuis
(o.a. Reinhold et al., 2007). De meervleermuis verblijft in gebouwen, de watervleermuis in
bomen. Het bos op het plangebied is in potentie geschikt als verblijfplaats. De gewone
dwergvleermuis is een algemene soort in Flevoland, en verblijft overdag in gebouwen. Mogelijk
foerageert de soort in het plangebied al ligt het op grote afstand van geschikte verblijfplaatsen
(gebouwen). De ruige dwergvleermuis is voornamelijk een najaarsgast (gedurende de paartijd) en
een overwinterende vleermuissoort, die graag verblijft nabij water. De soort gebruikt daarbij
bomen als verblijfplaats, de bossen in het ruigteveld zouden kunnen fungeren als paar- en
zomerverblijf.

De boommarter komt zeer schaars voor in de grote bosgebieden rondom Lelystad waaronder in
het Hollandse Hout aan de overzijde van de Lage vaart. De soort heeft een grote leefgebied
nodig, te denken valt aan circa 1000 hectare aaneengesloten bosgebieden voor één paartje
(Reinhold, J. & R. Heemskerk, 2015). In het plangebied worden geen waarnemingen vermeld
(NDFF); in 2014 is een boommarter dood gereden op de A6 nabij het ruigteveld. Het ruigteveld
zal gezien de beperkte omvang en de geïsoleerde ligging (tussen snelweg A6 en Lage vaart) geen
onderdeel uitmaken van het leefgebied van een (paartje) boommarters. Effecten op deze soort
worden dan ook uitgesloten.

Bever
Sinds de ontsnapping van enkele bevers in 1990 uit het Natuurpark Lelystad stijgt het aantal
bevers in de Provincie Flevoland gestaag. De jaarlijkse bevertelling, die Landschapsbeheer
Flevoland samen met de Beverwerkgroep Nederland-VZZ in Flevoland coördineert, toont aan dat
de populatie elk jaar groeit. Het geschatte aantal ligt nu boven de 100 exemplaren
(Landschapsbeheer.net). De soort komt veelvuldig voor in de Lage vaart (figuur 5.1), ook tijdens
het veldbezoek zijn sporen van bevers aangetroffen (foto 4). Bevers leven in het water en
foerageert op direct aan het water grenzende wilgen. Beverburchten zijn niet aangetroffen, maar
gezien de dichte vegetatie in het ruigteveld langs de oevers zijn niet alle potentiele plekken
gezien.
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Figuur 5.1: Bever waarnemingen in de periode 2010-2015. De soort foerageert lang de Lage vaart, de
Hollandse Tocht (bermsloot parallel aan de A6) en de verbindende watergang daartussen. Ook in de
Burchtkamp komt de soort voor.

Otter
De strikt beschermde otter is een nieuwkomer in de provincie Flevoland. Na de reïntroductie van
de soort in de Wieden – Weerribben heeft de soort zich uitgebreid in Flevoland. De Lage vaart
vormt voor de soort een verbindingszone en leefgebied. Ter hoogte van het plangebied zijn ook
in 2015 sporen van de soort waargenomen, zelfs ten zuiden van de A6 in de Hollandse Tocht.
Wellicht wordt de (eco)duiker onder de A6 door gebruikt, al ontbreken de loopplanken in de
duiker. De soort is zeer zeldzaam in de provincie, de soort heeft een grote actieradius en de
aangetroffen sporen hebben waarschijnlijk betrekking op één of hooguit enkele individuen.

Figuur 5.2: Otter waarnemingen in de periode 2010-2015.

Reptielen
Sinds 1996 (Reinhold, 2005) is reproductie van de ringslang langs de Lage vaart ter hoogte van
het praamweggebied vastgesteld. De reproductie vindt (voornamelijk) plaats in aangelegde
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broedhopen en sindsdien breidt de populatie zich gestaag uit. Nabij het plangebied, aan de
overzijde van de Lage vaart, is een broedhoop aanwezig. De ringslang komt veelvuldig voor langs
de Lage vaart (NDFF, figuur 5.3), de vaart en aangrenzende wateren en moerasoevers vormen
het leefgebied van deze soort. De soort is behoudens één verkeersslachtoffer op de A6 ter
hoogte van het ruigteveld niet aangetroffen binnen de projectgrenzen maar aangenomen kan
worden dat de soort de oevers van de Lage vaart en de aangrenzende watergangen worden
gebruikt aangezien het biotoop gelijk is aan het biotoop langs de gehele ecozone Lage vaart.

Figuur 5.3: Waarnemingen van de ringslang (2010-2015). De soort is komt voor in de Lage vaart, er is één
verkeersslachtoffer op de A6 aangetroffen (groene stip tussen ruigteveld en Burchtkamp)

Amfibieën
Binnen de provincie Flevoland is de rugstreeppad is veel voorkomende strikt beschermde soort.
De waarnemingen van de soort in de omgeving van Lelystad concentreren zich noordelijk van de
spoorlijn, ten westen van Lelystad, in de Warande (West) (Reinhold, J. & R. Heemskerk, 2015). De
soort is niet waargenomen zuidelijk van de A6 of nabij de halve aansluiting (NDFF).

Vissen
De kleine modderkruiper is vastgesteld in de Hollandse Tocht (NDFF) en naar verwachting komen
ze ook voor in de Lage vaart een aangrenzende wateren. De rivierdonderpad is in de Lage vaart
waargenomen (NDFF), mogelijk leeft deze ook in de omgeving van de betonnen duiker onder de
A6 door. De rivierdonderpad is een weinig mobiele vissoort die verborgen leeft tussen en tegen
harde structuren (bv stenen beschoeiing), derhalve als de soort voorkomt, zal dat zijn bij
dergelijke kunstmatige constructies in de watergangen.

Vlinders, Libellen en overige soortgroepen
Alle beschermde ongewervelden (o.a. insecten) stellen hoge (ecologische) eisen aan hun biotoop.
Gezien de aanwezige biotopen (agrarisch akkerland, voedselrijke ruigte) in het gebied zijn
beschermde ongewervelden in dit plangebied uitgesloten.

Flora
Het intensieve agrarische landgebruik maakt dat het botanisch niet interessant is. Ook het
ruigteveld aan de noordzijde van de A6 is botanisch weinig interessant. Stikstofminnende sterke
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en grote kruiden domineren de manshoge vegetatie (kleefkruid, brandnetels, bereklauw, riet),
geen geschikt biotoop voor beschermde soorten. Mogelijk komt de Rietorchis (Tabel 2 – soort)
voor in een enkele natte slootkant in het agrarisch gebied, maar het uitblijven van waarnemingen
in de NDFF wijst daar niet op. Groeiplaatsen van de beschermde flora zijn wel aanwezig langs de
oevers van de plassen in de Burchtkamp (NDFF), maar niet in of nabij het planbied.

5.2.3 Samenvatting beschermde soorten

Tabel 5.1: Aanwezigheid van (mogelijk) beschermde soorten in en direct nabij het plangebied.

Soort Beschermingsregime Aanwezigheid Toelichting

Ringslang Tabel 3 Lage vaart en
aangrenzende
oevers

Bever Tabel 3 Lage vaart en
aangrenzende
oevers

Otter Tabel 3 Lage vaart

Boommarter Tabel 3 Mogelijk
incidenteel

Betreft zwervende
dieren

Ruige
dwergvleermuis

Tabel 3 Ruigteveld Mogelijk
paarverblijf,
foerageergebied

Gewone
dwergvleermuis

Tabel 3 Ruigteveld,
Agrarische gebied

Foerageergebied

Laatvlieger Tabel 3 Ruigteveld Foerageergebied

Rosse vleermuis Tabel 3 Ruigteveld Foerageergebied

Meervleermuis Tabel 3 Lage vaart Foerageergebied

Watervleermuis Tabel 3 Lage vaart,
Ruigteveld

Foerageergebied
en verblijf
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Kleine
modderkruiper

Tabel 2 Lage vaart ,
Hollandse tocht

Rivierdonderpad Tabel 3 Lage vaart

5.3 Beschermde gebieden, NNN

Burchtkamp
De Burchtkamp is een circa 153 ha groot natuurgebied met ruigte, water en open terreindelen.
Het gebied is sinds 1994 in het beheer bij Het Flevo-landschap. Het gebied grenst direct aan de
A6.

Figuur 5.3. Ligging van het NNN in de omgeving van het plangebied, met daarop de Burchtkamp, Lage Vaart
en Hollandse Hout.

De Burchtkamp is ingericht begin jaren zeventig en aangelegd rond twee voormalige
zandwinputten (Tochtput en Burchtput). In dit gebied broedde in die tijd alle drie de soorten
kiekendieven. Tegenwoordig is het gebied meer van waarde voor vogels van ruigte en open
terreinen. De twee voormalige zandwinputten zijn in een later stadium gedempt met bagger,
waarna de toplaag is afgegraven. Het gebied bestaat uit graslanden, akkers en droog en ruig
rietland met opslag, struweel en vlierstruwelen. Te midden hiervan ligt nat rietland en een drietal
waterpartijen, de Tochtput, de Burchtput en de Zanderij. De afgegraven grond is op meerdere
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plaatsen in het reservaat gedeponeerd om reliëf te creëren. De Hollandse Tocht vormt de
noordwestgrens. De zuid(oost)grens wordt gevormd door de Meerkoetenweg. De Burchtkamp is
aan de noord-, oost- en zuidzijde omgeven door grootschalig agrarisch gebied. Het gebied is niet
toegankelijk voor publiek. De A6 vormt een barrière voor soorten als ringslang, rugstreeppad,
bever en das. De A6 vormt daarnaast een belangrijke bron van geluid en licht (Kersten et al. 2007
uit Greve en Miedema, 2011).

In bijlage II zijn de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied integraal overgenomen uit
het rapport van Greve en Miedema, 2011. Deze waarden bestaat niet alleen uit de actuele en
potentiële waarden maar ook uit de beheertypen, gebiedskenmerken, abiotische en biotische
randvoorwaarden en aandachtssoorten.

De Burchtkamp behoort tot de NNN- categorie waardevol. Binnen deze gebieden is de ruimte
voor het toepassen van de saldobenadering beperkt, tenzij de natuurkwaliteit en/of -kwantiteit
en de gebruikswaarde van het gebied verbeteren. In het Natuurbeheerplan 2016 van de
Provincie Flevoland is aangegeven dat de volgende natuurbeheertypen in gebied aanwezig zijn;

- N12.06 Ruigteveld
- N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
- N12.02 Kruiden- en faunarijk akker
- N04.02 Zoete plas
- N05.01 Moeras

Figuur 5.4: Natuurdoeltypen Burchtkamp, Lage vaart en Hollandse hout (digitale viewer Natuurbeheerplan
provincie Flevoland, 2015)

Lage vaart
De Lage Vaart loopt vanaf de Ketelhaven bij het Ketelmeer door geheel Oost- en Zuid-Flevoland
tot aan de uitmonding bij Almere-Haven in het IJmeer. Het gedeelte tussen de Ketelhaven en de
brug in de Buitenring bij Almere is door de provincie Flevoland aangewezen als ecologische
verbindingszone. De Lage Vaart wordt gebruikt door de beroepsscheepvaart om bedrijven in
Lelystad en Almere te bevoorraden. Daarnaast wordt de vaart vooral ’s zomers ook veel gebruikt
door de pleziervaart, waarvoor op veel plekken langs de vaart aanlegplaatsen zijn aangelegd. Tot
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slot is de vaart ook geliefd bij sportvissers, waarvoor enkele steigers zijn aangelegd, maar die zich
meestal een weg banen door de vaak ruige begroeiing langs de oevers.

Een groot deel van de oevers van de Lage Vaart is ingericht met natuurvriendelijke oevers, met
her en der inhammen en poeltjes. De overige oevers zijn met hout beschoeid met daarachter
meestal een smalle strook met rietruigte of bomen (vaak wilgen).

De Lage Vaart behoort tot de NNN- categorie waardevol. Binnen deze gebieden is de ruimte voor
het toepassen van de saldobenadering beperkt, tenzij de natuurkwaliteit en/of -kwantiteit en de
gebruikswaarde van het gebied verbeteren. In het Natuurbeheerplan 2016 van de Provincie
Flevoland is aangegeven dat de volgende natuurbeheertypen in gebied aanwezig zijn;

Natuurbeheertypen Lage vaart
- N05.01 Moeras
- N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
- N04.02 Zoete plas

De wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied integraal zijn beschreven in rapport Greve
en Miedema, 2011. Deze waarden bestaat niet alleen uit de actuele en potentiële waarden maar
ook uit de beheertypen, gebiedskenmerken, abiotische en biotische randvoorwaarden en
aandachtssoorten.
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6 Toetsing

6.1 Effectbepaling project

Ruimtebeslag
Het project resulteert in ruimtebeslag. Ten zuiden van de A6 (de verbindingsweg) wordt agrarisch
landbouwgebied omgevormd tot weginfrastructuur. Ten noorden van de A6 gaat als gevolg
hiervan een groot deel van het (bosrijk) ruigteveld verloren, wordt een brede watergang
gedempt en gaat moerasruigte langs de Lage vaart verloren door ruimtebeslag. Er dienen bomen
en bosschages gekapt te worden.

Verstoring
De aanleg van verbindingsweg gaat tijdelijk gepaard met grootschalige graaf- en
transportbewegingen en daarmee samenhangende storingsfactoren (geluid, visueel). Naast de
effecten door de aanleg zal er tijdens de gebruiksfase weg sprake zijn van permanente (nieuwe)
verstoring van de omgeving door geluid en licht. Geluid wordt geproduceerd door het verkeer.
Verlichting komt van de wegverlichting en de koplampen van het verkeer. Tevens resulteert de
weg in doorsnijding van het landschap en vergroot het de kans op verkeersslachtoffers (met
name vogels en zoogdieren)

NNN
De aanleg van verbindingsweg en de halve aansluiting resulteert niet in ruimtebeslag op het NNN
de Burchtkamp. De verbindingsweg ligt op afstand van de Burchtkamp, ook de Lage vaart wordt
niet fysiek aangetast.

De verbindingsweg naar de Poseidonweg heeft wel een ruimtebeslag effect op de ecologische
verbindingszone Lage vaart. Bij een andere tracékeuze kan dit ruimtebeslag effect geheel worden
voorkommen. De definitieve inpassing van de verbinding naar de Poseidonweg zal in nadere fase
uitgewerkt worden en maakt in dit stadium geen onderdeel uit van de ruimtelijke procedure voor
de halve aansluiting en de verbindingsweg richting Lelystad Airport.

Als gevolg van de halve aansluiting in het ruigteveld zal de aangrenzende brede watergang die de
Lage vaart en de Hollandse Tocht, via de ecoduikers onder de A6 door verbindt, verloren gaan.
Deze verbinding maakt geen onderdeel uit van het NNN maar heeft wel een belangrijke
ecologisch functie voor aquatische soorten. Deze verbinding wordt hersteld door de aanleg van
een nieuwe verbindende watergang inclusief ecoduiker onder de A6 door tussen de Lage Vaart
en Hollandse tocht ter hoogte van de Burchtkamp.

6.2 Effecten beschermde soorten

De effecten op de zwaarder beschermde soorten worden per soortgroep getoetst. Voor de vogels
wordt naast de categorie 1-4 vogelsoorten ook ingegaan op de algemene soorten.
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6.2.1 Vogels

Jaarrond beschermde nestlocaties
Uit de bureaustudie volgt dat Buizerd, Sperwer, Boomvalk, Ooievaar, Gierzwaluw en Huismus,
allen soorten met een jaarrond beschermde nestlocatie in de omgeving van het studiegebied
voorkomen. Deze soorten broeden niet op of nabij de verbindingsweg. Geschikte verblijfplaatsen
in de vorm van oude grote bomen of gebouwen, die als gevolg van de ontwikkeling verloren
gaan, zijn in dit deel van het plangebied niet aanwezig en worden evenmin verstoord.
Horsten van roofvogels zijn niet waargenomen in de bomen in het ruigteveld; het is echter ook
niet uit te sluiten dat deze niet aanwezig zijn aangezien niet alle bomen nauwkeurig zijn
geïnspecteerd.

Vogels algemeen
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Flora- en
faunawet. Met de aanwezigheid van de meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief
eenvoudig rekening worden gehouden door (kap-)werkzaamheden niet uit te voeren in de
broedtijd (circa maart tot en met juli) en indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op deze
wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.

Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken dan dient het plangebied
vóór het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden voor (broed)vogels. Mocht dit niet
mogelijk zijn dan dient vooraf aan de werkzaamheden het plangebied gecontroleerd te worden
op de aanwezigheid van broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat
sprake is van actuele broedgevallen binnen het plangebied of de directe omgeving wordt het
plangebied niet vrijgegeven en dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot nadat het
nest niet meer in gebruik is.

Categorie 5-soorten
Naast soorten met jaarrond beschermde nesten zijn er categorie-5-vogelsoorten, waarvan de
nesten alleen jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden
dat rechtvaardigen. Dit laatste is voor dit plangebied niet van toepassing. Er zijn gezien het
aanwezige landschap, waaruit de weide omgeving ook bestaat, geen categorie-5-soorten te
verwachten die zeldzaam zijn in de directe omgeving of onvoldoende nestgelegenheid hebben in
de directe omgeving.

6.2.2 Zoogdieren

Vleermuizen
Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Flora- en faunawet (Tabel 3) en de Habitatrichtlijn
(Bijlage IV). Bij het kappen van vooral oudere bomen in het ruigteveld dient men rekening te
worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in deze
bomen.

Door de toekomstige ontwikkelingen in het deelgebied ruigteveld is mogelijk sprake van het
verstoren en aantasten van vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen zijn
zwaar beschermde soorten en staan vermeld op Tabel 3 van de Flora- en faunawet en Bijlage IV
van de Habitatrichtlijn. In het kader van de Flora- en faunawet is daarom een aantal
verbodsbepalingen ten aanzien van vleermuizen neergelegd die in principe niet overtreden mag
worden door onder andere een ruimtelijke ontwikkeling. Om te kunnen bepalen of eventuele
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden worden door de voorgenomen
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ontwikkeling, is nader onderzoek naar het gebruik en de functie van het plangebied noodzakelijk.
Dit nader onderzoek dient gestart te worden in actieve periode van vleermuizen. Indien het
plangebied een relevant onderdeel uitmaakt (in de vorm van verblijfplaatsen/ foerageergebied)
van het leefgebied van vleermuizen dienen vervolgstappen ondernomen te worden. De inhoud
van het nader onderzoek en de eventuele vervolgstappen worden in Hoofdstuk 7 nader
beschouwd.

Indien functioneel leefgebied en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen in het
plangebied aanwezig blijken te zijn, hoeft dit vooralsnog geen belemmering te zijn voor de
uitvoerbaarheid van het inpassingsplan, aangezien soortspecifieke maatregelen te combineren zijn
met de nieuwe bestemming in, of in de directe omgeving van het plangebied. Het betekent wel
dat voorafgaand aan de werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkelingen in het plangebied
voorwaarden worden gesteld en zijn uitgevoerd aan de wijze en periode van de werkzaamheden
en het opnemen/integreren van voorzieningen zoals vleermuiskasten of groene voorzieningen.

Tussen de verbindingsweg en de Burchtkamp en tussen de oprit van de A6 en de Lage vaart wordt
beplanting aangebracht om lichtverstoring van deze (NNN) gebieden uit te sluiten. Negatieve
effecten op de vlieg- en foerageerroute van de Lage vaart voor meer- en watervleermuis kan
daarmee uitgesloten worden. Ook lichtverstoring van aanwezig natuurwaarden in Burchtkamp kan
daarmee uitgesloten worden.

Otter en Bever
Bever en in minder mate de otter komen voor in de Lage vaart , Hollandse Tocht en de verbindende
watergang daartussen. De aansluiting van de A6 in het ruigteveld ligt op voldoende afstand van
de Lage vaart om het leefgebied hier van beide soorten in tact te houden. De verbindende
watergang tussen Lage Vaart en Hollandse tocht gaat echter wel in zijn geheel verloren waarmee
een belangrijke verbindingszone verloren gaat; het is een van de weinig natte verbindingen onder
de A6 door. Deze verbinding wordt hersteld door de aanleg van een nieuwe watergang met
ecoduiker, waardoor uitwisseling van bever en otter onder de A6 door ter hoogte van het
ruigteveld gegarandeerd is. Het dempen van de bestaande watergang zorgt voor verstoring van
bestaand leefgebied.

De verbindingsweg met de Poseidonweg heeft een negatief effect op het aanwezige leefgebied
van beide soorten in de hier aanwezige brede moeraszone van de Lage vaart. Deze effecten zijn
afhankelijk van latere (ontwerp) keuzes die geen onderdeel uitmaken van deze toets.

De ontwikkeling van de halve aansluiting leidt tot een toename van geluid en lichtverstoring in het
leefgebied van beide soorten. Dit heeft naar verwachting geen negatieve effect op het functionele
leefgebied van beide soorten, beide soorten zijn weinig verstoringsgevoelig en komen in Flevoland
veelvuldig voor nabij infrastructuur en de stedelijke omgeving.

Beide soorten worden gemakkelijk het slachtoffer van verkeer indien ze wegen kruisen, dit geldt
met name voor de otter. Het is daarom zaak om middels goede ecologische inpassing van duikers,
rasters en doorlopende oevers onder bruggen, de kans hierop uit te sluiten.

Zuidelijk van de A6 wordt de Hollandse Tocht over een grote lengte doorsneden door de
verbindingsweg. Dit water heeft een verbindende functie van leefgebieden voor de bever, ook hier
dienen goede voorzieningen aangebracht te worden zodat beide soorten de weg onderlangs
kunnen passeren. Zeker voor de otter is daarbij een loopstrook aan weerszijde van de watergang
noodzakelijk, aangezien de otter zich vaak lopend in de oeverzone verplaatst, dit in tegen stelling
tot de bever die zwemmend zich door een waterloop kan verplaatsen.
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6.2.3 Reptielen

Ringslangen leven in en langs de Lage vaart. De aansluiting van de A6 grenst direct aan de Lage
vaart. In het ruigteveld zijn geen waarnemingen bekend, maar het is waarschijnlijk dat de soort
ook hier de oevers van de Lage vaart gebruikt, dit geldt zeker ook voor de moeraszones langs de
Lage vaart die doorsneden wordt door de verbindingsweg met de Poseidonweg. Daarnaast
fungeert het ruigteveld mogelijk als overwinteringsgebied voor ringslangen.

Het leefgebied van de ringslang wordt als gevolg van de ontwikkeling negatief beïnvloed en tijdens
de bouwfase verstoord. Net als bij de otter en bever geldt dat voorzieningen noodzakelijk zijn om
verkeerslachtoffers uit te sluiten.

6.2.4 Amfibieën

De aanwezigheid van beschermde amfibieënsoorten in het plangebied is uit te sluiten. Effecten op
deze soorten zijn dan ook uitgesloten.

6.2.5 Vissen

De Hollandse Tocht, Lage vaart en aangrenzende watergangen vormt het leefgebied van de kleine
modderkruiper. De watergang tussen Hollandse Tocht en Lage vaart gaat als gevolg van de
ontwikkeling verloren, dit is het leefgebied voor de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad.
Dit geldt ook voor het (potentiële) ruimteslag in de ecozone Lage vaart als gevolg van de
verbindingsweg met de Poseidonweg.

De verbindingsweg doorsnijdt daarnaast zuidelijk van de A6 de Hollandse Tocht waardoor een deel
van het leefgebied van de kleine modderkruiper hier ook wordt verstoord tijdens de aanlegfase.
Om effecten op deze soort te voorkomen dient gewerkt conform een goedgekeurde gedragscode.

Naar verwachting is de Hollandse Tocht zelfs geen leefgebied voor de rivierdonderpad maar komt
deze wel voor in en nabij de ecoduiker onder de A6 en beschoeiing langs de verbindende
watergangen. De ontwikkeling resulteert derhalve in verlies van leefgebied en verstoring om
effecten op deze soort te voorkomen dient gewerkt conform een goedgekeurde gedragscode.

6.2.6 Vlinders, libellen en overige beschermde soortgroepen

Er zijn geen effecten te verwachten op andere beschermde soorten, zoals dagvlinders, libellen en
andere ongewervelden in het plangebied. Alle beschermde ongewervelden (o.a. insecten) stellen
hoge (ecologische) eisen aan hun biotoop. Gezien de aanwezige biotopen (onnatuurlijk,
agrarisch) in het gebied zijn beschermde ongewervelden in dit plangebied uitgesloten.

6.2.7 Flora

Er zijn geen effecten te verwachten op beschermde flora. Gezien de aanwezige biotopen
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(agrarisch akkerland, ruige hoge begroeiing) in het gebied zijn beschermde flora in het plangebied
uitgesloten.

6.3 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland

6.3.1 Effectenbeschrijving

Toetsing van de effecten op de 'wezenlijke kenmerken en waarden' vertoont overeenkomsten
met de toetsing zoals uitgevoerd voor de Natuurbeschermingswet (Passende beoordeling) en de
Flora- en faunawet. Realisatie van het beoogde plan heeft op verschillende manieren gevolgen
voor de NNN. Een ruimtelijke ontwikkeling nabij of in de ecologische hoofdstructuur mag de
'wezenlijke kenmerken en waarden' van de ecologische hoofdstructuur niet aantasten. In de
bijlage is een beschrijving geschetst van de huidige en potentiële wezenlijke kenmerken en
waarden van de Burchtkamp en de Lage Vaart.

Ruimtebeslag
De verbindingsweg en de halve aansluiting resulteert niet in ruimtebeslag op het NNN.

De verbindingsweg naar de Poseidonweg heeft direct effect op het NNN door ruimtebeslag.
Dit resulteert in verlies van circa 1.8 ha natuurdoeltype Moeras in het aangrenzende gebied van
de Lage Vaart. Het gebied is aangewezen als waardevol. Binnen deze gebieden is de ruimte voor
het toepassen van de saldobenadering beperkt, tenzij de natuurkwaliteit en/of -kwantiteit en de
gebruikswaarde van het gebied verbeteren. Het netto ruimtebeslag dient gecompenseerd te
worden in natuurkwaliteit of kwantiteit. De nabijgelegen Burchtkamp blijft geheel in tact, het
tracé van de verbindingsweg ligt buiten de grenzen van het plangebied

Verstoring – licht
De natuurdoelen vastgelegd door de Provincie Flevoland voor de Lage Vaart en de Burchtkamp
zullen, naast het ruimtebeslag, ook effecten kunnen ondervinden van een toename in verstoring
of overige externe effecten in beide gebieden. Verkeer dat vanuit Almere de nieuwe afslag neemt
kan lichthinder veroorzaken in De Burchtkamp als gevolg van instraling van koplampen. In het
voornemen is groenzone tussen Burchtkamp en verbindingsweg opgenomen als mitigerende
maatregel om deze lichtinstraling te voorkomen.

Verbindingen
Het NNN is een netwerk van kerngebieden en verbindingszones. Van groot belang bij het NNN is
derhalve de samenhang van de aangewezen terreinen. De Burchtkamp ligt momenteel geïsoleerd
tussen NNN gebieden Hollandse Hout, Knarbos en Natuurpark. De samenhang betekent niet
noodzakelijkerwijs dat de NNN gebieden ook fysiek aan elkaar moeten grenzen. Vele
soortgroepen hebben dispersie vermogen en leggen over land of door de lucht gemakkelijk grote
afstanden af, dit geldt echter niet voor enkele doelsoorten van de Burchtkamp en de Lage vaart
(bever, otter, wezel, hermelijn bunzing, das (pot), ringslang, vissen). De beperkte uitwisselings-
mogelijkheden die er nu zijn via een deels ongeschikte faunaduiker onder de A6 door gaan
verloren. Aanleg van een nieuwe verbindende watergang met ecoduiker zorgt ervoor dat de
uitwisselingsmogelijkheden worden hersteld en afhankelijk van het ontwerp van de ecoduiker
zelfs versterkt. Positief punt is tevens dat de ecoduiker de A6 kruist ter hoogte van de
Burchtkamp waardoor er een directe verbinding ontstaat tussen Burchtkamp en Lage vaart.

Emissies
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Effecten door verzuring en vermesting op de Burchtkamp en Lage vaart als gevolg van
stikstofemissies vanuit het verkeer kunnen uitgesloten worden. De natuurgebieden in Flevoland
zijn niet stikstofgevoelig. De aanwezige vegetaties in beide gebieden (vlierstruweel, moeras, riet,
ruigte, (brandnetel)- bos) zijn niet gevoelig zijn voor verzuring of vermesting. De natuurwaarden
in de Burchtkamp, grenzend aan de A6 en de Lage Vaart hebben zich ontwikkeld in de nabijheid
van de aanwezige verkeersdrukte op de A6 onder de ammoniak stikstofemissies.

Geluid
Om inzicht te krijgen in de geluidseffecten worden in figuur 6.1 en 6.2 de geluidscontouren van
de huidige en toekomstige situatie getoond. Figuur 6.1 toont de autonome situatie, figuur 6.2 het
voornemen inclusief de autonome situatie. Uit beide figuren komt de aanwezigheid van de A6
sterk naar voren. Het geluidsniveau in de huidige situatie is voor de nagenoeg in de gehele
Burchtkamp sterker dan 47 dB(a). Om de gevolgen van wegverkeer op vogels te bepalen wordt in
Nederland veel gebruik gemaakt van het eind jaren tachtig uitgevoerde veldonderzoek van
Reijnen et al. (1995, 1996). Op basis van deze Nederlandse onderzoeken zijn geluidscontouren
voor verstoring van 42 db(A) in/bij bos en 47 db(A) in/bij agrarisch cultuurland bepaald. Op basis
van de huidige geluidscontouren kan geconcludeerd worden dat de geluidsniveaus verstorend
zijn voor vogels in de Burchtkamp.

Er is geen sprake van een noemenswaardig projecteffect, het geluidseffect van de afrit van de A6
valt in zijn geheel binnen de reeds aanwezige zone met hoge geluidsniveau (57 – 72 dBA). Het
afslaande verkeer zorgt niet voor verhoogde geluidsniveaus in de Burchtkamp. Dat geldt
eveneens voor het verkeer op de verbindingsweg. De geluidscontouren van de verbindingsweg
reiken niet tot in de Burchtkamp, althans ze overstijgen het reeds aanwezige geluidsniveau niet.

Aan de noordzijde van de A6 is wel een beperkte verschuiving van de contour waar te nemen
over de Lage vaart als gevolg van de halve aansluiting. Hier is sprake van een groter
geluidsverstoring door de aanwezigheid van de halve aansluiting.
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Figuur 6.1: Geluidscontouren wegverkeer, autonome situatie 2020.

Figuur 6.2: Geluidscontouren als gevolg van planvoornemen
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6.4 Toetsing aan Provinciaal EHS-beleid

De ontwikkeling leidt in potentie tot ruimtebeslag (verbindingsweg naar de Poseidonweg) in de
Lage Vaart (NNN = waardevol), binnen deze gebieden is de ruimte voor het toepassen van de
saldobenadering beperkt, tenzij de natuurkwaliteit en/of -kwantiteit en de gebruikswaarde van
het gebied verbeteren. Het netto ruimtebeslag dient gecompenseerd te worden in
natuurkwaliteit of kwantiteit.

Compensatiebeginsel
Het compensatiebeginsel komt voort uit het huidige “nee, tenzij” beschermingsregiem van de
EHS en is van toepassing indien:

- een ingreep onvermijdelijk blijkt
- van groot openbaar belang is en
- geen reële alternatieven aanwezig zijn èn sprake is van een significant negatieve

effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden.

Onder speciale en strikte voorwaarden kan echter het "nee, tenzij' beschermingsregiem omzeilt
worden door het instrument herbegrenzen. Voorwaarde bij de toepassing van deze vorm van
herbegrenzing is dat een initiatief (een ruimtelijke ingreep) leidt tot een versterking van het NNN
in de regio, bijvoorbeeld door het oplossen van knelpunten in het NNN en door een kwaliteits-
verbetering.

Synthese
Effecten op de aanwezige wezenlijke kenmerken en waarden kunnen niet uitgesloten. De
ontwikkeling leidt tot ruimtebeslag dat gecompenseerd dient te worden. Hiervoor is het
noodzakelijk het ‘nee-tenzij’ toetsingskader te doorlopen. Onderdeel van dit kader is een
alternatievenstudie. De effecten op de Lage vaart lijken door een andere inpassing van de
verbindingsweg met de Poseidon te voorkomen.

De ecologische verbinding tussen NNN-gebieden Lage vaart en Hollandse Tocht wordt aangetast
door ruimtebeslag. Opgemerkt dient te worden dat deze verbinding inclusief ecoduiker geen
onderdeel uitmaakt van het NNN maar weldegelijk een functie heeft in de uitwissing van soorten
tussen de Lage vaart en gebieden ten zuiden van de A6. Dit effect wordt gemitigeerd door de
aanleg van een nieuwe verbinding tussen Hollandse Tocht en Lage Vaart.

De gewenste natuurbeheertypen worden niet aangetast, effecten op de aanwezige en potentiele
broedvogelgemeenschap (Zomertaling, Bruine kiekendief, Grauwe Kiekendief (pot), Roerdomp,
Baardmannetje, Snor, Sprinkhaanzanger, Blauwborst, Oeverzwaluw, Veldleeuwerik, Gele
kwikstaart, Graspieper, Kwartelkoning, Kwartel, Paapje, Roodborsttapuit, Kwartelkoning,
Dodaars, IJsvogel) door geluidsverstoring kunnen eveneens worden uitgesloten in de
Burchtkamp.

De ontwikkeling zal niet leiden tot een toename van verontreiniging of verdroging van de
Burchtkamp of de Lage vaart. Effecten op de grondwaterstand in beide gebieden zijn niet aan de
orde.
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7 Conclusies

In dit hoofdstuk worden de conclusies van de natuurtoets gepresenteerd. De conclusies zijn
opgedeeld in soortenbescherming (7.1) en gebiedsbescherming (7.2). Voortkomend uit de
soortenbescherming komen een aantal verplichte voorwaarden in het kader van de Flora- en
faunawet (paragraaf 7.3).

7.1 Conclusies soortenbescherming

In het plangebied komen beschermde soorten voor die wel negatieve effecten ondervinden. In
het plangebied komt de kleine modderkruiper voor en mogelijk de verblijven er verschillende
vleermuissoorten. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid bever en
otter in de directe omgeving en van broedvogels op het plangebied.

Vleermuizen
Het ruigteveld vormt een potentieel geschikte foerageer- en verblijfplaats voor vleermuizen.
Vleermuizen zijn zwaar beschermde soorten en staan vermeld op Tabel 3 van de Flora- en fauna
wet en Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. In verband met de mogelijke effecten die de
planontwikkeling kan hebben op de hier potentieel aanwezige vleermuissoorten, is het uitvoeren
van een nader onderzoek noodzakelijk om hier inzicht in te krijgen.

Bever, otter, ringslang
Deze strikt beschermde soorten komen voor in het water en de oevers nabij het plangebied. Het
leefgebied van de soorten wordt in ruimtelijke zin (als netwerk) niet aangetast omdat de nu
aanwezige ecologische verbinding tussen Lage Vaart en Hollandse Tocht wordt hersteld. Om
effecten uit te sluiten zijn maatregelen noodzakelijk om verkeersslachtoffers uit te sluiten. Rasters
tussen de Lage vaart en de halve aansluiting en rondom de Hollandse Tocht zijn noodzakelijk om
verkeersslachtsoffers te voorkomen en de ecoduikers goed te laten functioneren. De aanleg van
de weg, het dempen van de watergang en verwijderen van begroeiing in de oeverzone zorgt voor
het tijdelijk verstoren van het leefgebied van deze soorten.

De aanleg van de verbindingsweg naar de Poseidonweg heeft een verstorend effect op het
leefgebied van deze soort in de aangrenzende wateren van de Lage Vaart. Een andere vormgeving
kan het effect op leefgebied en ruimtebeslag NNN beperken danwel geheel uitsluiten. Dat dient
nader uitgewerkt te worden en maakt geen onderdeel uit van het de bestemmingsplanwijziging
die samenhangt met het PIP.

Vissen
Het leefgebied van de kleine modderkruiper en rivierdonderpad wordt verstoord tijdens de
aanlegfase. Om effecten op deze soort te voorkomen dient gewerkt conform een goedgekeurde
gedragscode.

Broedvogels
Voor de voorgenomen werkzaamheden waarbij bomen worden verwijderd en agrarische land
wordt omgevormd, dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van vogels (globaal
half maart tot en met juli). Jaarrond beschermde nesten in het ruigteveld zijn niet aangetroffen,
maar zijn gezien de omvang ook niet geheel uit te sluiten, dit dient zekerheidshalve
geïnventariseerd te worden.
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Er zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde indien ten minste één van
de volgende maatregelen genomen worden:

- De werkzaamheden in het ruigteveld en het agrarisch landbouwgebied worden buiten het
broedseizoen gestart (voorkeursmaatregel). Of voorafgaand aan deze periode wordt het
plangebied ongeschikt gemaakt voor broedvogels.

- Het plangebied wordt kort voor aanvang van de werkzaamheden door een ecoloog
gecontroleerd op actuele broedgevallen; bij gebleken aanwezigheid van broedende
vogels moeten de werkzaamheden worden uitgesteld tot na het broedseizoen.

Overzicht
In Tabel 7.1 worden de soorten weergeven die in het plangebied aanwezig zijn en/of worden
verwacht en waar nader onderzoek naar uitgevoerd moet worden. In paragraaf 7.2.1 wordt de
vervolgprocedure voor vleermuizen toegelicht.

Tabel 7.1. Mogelijk voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het plangebied.

Soort Ingreep verstorend Nader
onderzoek

Ontheffing
noodzakelijk

Bijzonderheden /
opmerkingen

Broedvogels
algemeen

ja nee nee Werken buiten
broedseizoen

Jaarrond
beschermde
vogelnesten

Mogelijk ja, ruigteveld Mogelijk

Vleermuizen Mogelijk ja Mogelijk

Bever en Otter ja Naar een
beverburcht

ja Rasteraanbrengen,
geschikte
landschappelijke
inpassing

Ringslang ja nee ja Bomen kapen voor
overwinteringsperiode

Kleine
modderkruiper,
Rivierdonderpad

Mogelijk, afhankelijk
van werkzaamheden
in Hollandse Tocht en
verbindende
watergang

nee nee Werk volgens
gedragscode

7.2 Conclusies NNN

Effecten op de aanwezige wezenlijke kenmerken en waarden kunnen niet worden uitgesloten. De
ontwikkeling van de verbindingsweg naar de Poseidonweg leidt in potentie (uitgaande van het
huidige ontwerp) tot ruimtebeslag in de ecozone langs de Lage vaart (1.8 hectare) dat
gecompenseerd dient te worden. Hiervoor is het noodzakelijk het ‘nee-tenzij’ toetsingskader te
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doorlopen. Onderdeel van dit kader is een alternatievenstudie. De effecten op de Lage vaart
lijken door een andere inpassing van de verbindingsweg met de Poseidonweg te voorkomen.

De ecologische verbindingszone tussen NNN-gebieden Lage vaart en Hollandse tocht wordt
aangetast door ruimtebeslag. Van ruimtebeslag op NNN-gebieden is geen sprake. De
uitwisselingsmogelijkheden worden hersteld door de aanleg van een nieuwe verbindende
watergang tussen Lage vaart en Hollandse Tocht inclusief ecoduiker onder de A6 door. Deze
verbinding komt ecologisch gunstiger te liggen, ter hoogte van de Burchtkamp.

De gewenste natuurbeheertypen in de Burchtkamp worden niet aangetast, effecten op de
aanwezige broedvogelgemeenschap door geluidsverstoring worden eveneens uitgesloten in de
Burchtkamp.

De ontwikkeling zal niet leiden tot een toename van verontreiniging of verdroging van de
Burchtkamp of de Lage vaart. Effecten op de grondwaterstand in beide gebieden zijn niet aan de
orde.

7.3 Nader onderzoek

Vleermuizen
Vleermuizen gebruiken hun leefgebied door het jaar heen op verschillende manieren, met name
het ruigteveld en omgeving is mogelijk van belang voor van vleermuizen. Een vleermuis-
onderzoek verspreid over het seizoen (mei/juni - september/oktober) conform het meest recente
vleermuisprotocol is noodzakelijk om uit voeren en geeft hier meer inzicht in. Een dergelijk nader
onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten is juridisch gezien drie jaar geldig.

Procedure
Wanneer geen vleermuizen worden aangetroffen, dan kunnen de werkzaamheden zonder
bezwaren vanuit de Flora- en faunawet doorgang vinden.

Indien vleermuizen wel aanwezig zijn dan dient een activiteitenplan opgesteld te worden waarin
beschreven staat welke mitigerende (en zorgplicht gerelateerde) maatregelen genomen worden
om overtredingen van de in de Flora- en faunawet opgelegde verbodsbepalingen te voorkomen.

Tevens dient bij aanwezigheid van verblijfplaats(en) een ontheffing aangevraagd te worden bij
het bevoegd gezag Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze dient aangevraagd te
worden aangezien door het realiseren van de werkzaamheden een voortplantings- of vaste rust-
of verblijfplaats van de vleermuissoort verstoord wordt. Immers, de vleermuissoort wordt
gedwongen om de huidige verblijfplaats te verlaten en een alternatief te gaan zoeken. Door deze
werkzaamheden wordt het in artikel 11 van de Flora- en faunawet neergelegde verbod op het
verstoren van de vaste rust- of verblijfplaats van de vleermuissoort overtreden, zodat voor die
werkzaamheden een ontheffing is vereist.

Jaarrond beschermde nesten, beverburcht, ringslangen
Het ruigteveld is een onoverzichtelijk gebied waarin (hoge) dichte bosschages en bosjes zich
afwisselen met meer open delen. Mogelijk zijn hierin roofvogelhorsten aanwezig (sperwer of
buizerd). Om exact inzicht te krijgen in de aanwezigheid van eventuele horsten dient dit nader
onderzocht te worden. Ook dient uitgesloten te worden of in de oeverzone langs de Lage vaart
een beverburcht aanwezig is en of hier ook ringslangen verblijven.
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Bijlage I Wettelijk kader

Flora- en faunawet
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna.
Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de
mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Het uitgangspunt
van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde soorten, tenzij dit
uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder
ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering
en onder voorwaarden mogelijk.

Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de
vrijstelling of ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het
onderzoeksgebied. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes onderscheiden:
- Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime;
- Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime;
- Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 van de

AMvB – zwaarste beschermingsregime.

Algemene vrijstelling
Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de
verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.

Vrijstelling onder gedragscode
Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) als
wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde gedragscodes staan
vermeld op de website van het Ministerie van EZ (www.drloket.nl). Voor de meeste activiteiten
zijn er inmiddels gedragscodes goedgekeurd. De kans is groot dat de voorgenomen activiteit kan
worden uitgevoerd onder één van de vele goedgekeurde gedragscodes.

Ontheffing Tabel 2 en 3 - soorten
Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten alsnog
een ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de verbodsbepalingen
in de wet. Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht.
Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring worden
voorgelegd aan RVO.nl door middel van een ontheffingsaanvraag, vergezeld van een overzicht
van mitigerende of compenserende maatregelen om effecten tegen te gaan. Als de mitigerende
of compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet kunnen voorkomen en de gunstige staat
van instandhouding niet in het geding komt, dan wordt een ontheffing verleend.

Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten
Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de
Europese Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van
vaste verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen. Een
ontheffing voor ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk onder de volgende wettelijk belangen:
- Bescherming van flora en fauna;
- Volksgezondheid of openbare veiligheid;

http://www.drloket.nl/


Verbindingsweg en halve aansluiting op de A6 Bijlage I Wettelijk kader

projectnummer 406293
18 februari 2016

Pagina 36 van 40

- Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habitatrichtlijn
Bijlage IV-soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van groot openbaar
belang. Dit belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar belang aan te tonen. Een
groot openbaar belang is een belang op regionale of nationale schaal. Vaak is de verwijzing naar
een regionale structuurvisie voldoende.

Vogels
Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen gelijk
beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van de
nesten. Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond zijn beschermd
(Categorie 1 tot en met 4-vogelsoorten, zie onderstaande tabel), nesten die alleen jaarrond zijn
beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen
(Categorie 5-vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn beschermd (overige vogelsoorten).

Soort Categ
orie

Toelichting

Steenuil 1 Nesten die ook buiten het broedseizoen in gebruik zijn
als vaste rust- en verblijfplaats.

Gierzwaluw, Roek 2 Nesten van koloniebroeders

Grote gele kwikstaart, Huismus,
Oehoe, Ooievaar, Kerkuil, Slechtvalk

3 De fysieke voorwaarden voor de vaste nestplaats zijn
afhankelijk van bebouwing, vaak zeer specifiek en
limitatief beschikbaar

Boomvalk; Buizerd; Havik, Ransuil
Sperwer, Wespendief en Zwarte
wouw

4 Vogels die jaar in jaar uit in hetzelfde nest broeden en
die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te
bouwen

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de
Europese Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van
vaste verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen of dwingende
redenen van groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikkelingen toch uit te kunnen voeren,
moeten mitigerende maatregelen worden genomen om effecten vooraf te voorkomen. Om zeker
te zijn van de juiste maatregelen is het aan te bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het
Ministerie van EZ door het indienen van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor
vogels in de meeste gevallen niet kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of
de maatregelen voldoende zijn (positieve afwijzing).

Zorgplicht
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat planten en
dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit betekent dat handelingen
(of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn
voor planten en/of dieren niet mogen worden uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch
uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden
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genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient
bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om
soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor
elke soort en elk individu in Nederland.

Procedure ontheffingsaanvraag
Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet
aan te vragen, maar u moet wel de zorgplicht nakomen.

Voor soorten van tabel 2 geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er
een vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen, maar u
moet uw activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de
zorgplicht gelden.

Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de
functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen
(zogenoemde mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing van de Flora- en
faunawet aan te vragen. Wilt u zeker weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er
inderdaad geen ontheffing nodig is? Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te
keuren.

Indien beschermde soorten van tabel 3 zijn aangetroffen in het plangebied, dan is mogelijk een
ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Net als voor tabel 2-soorten geldt dat als u maatregelen kunt
nemen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te
garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), u geen ontheffing van de Flora- en
faunawet hoeft aan te vragen. U kunt uw mitigatieplan voorleggen bij RVO.nl voor goedkeuring.

Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (die ook onder de tabel 3-soorten van de Flora-
en faunawet vallen) is het niet langer mogelijk ontheffing aan te vragen op grond van ruimtelijke
ontwikkelingen. Dat zelfde geldt voor vogelsoorten. Zie bijlage 1 Flora- en faunawet voor een
beschrijving van de te volgen procedure voor deze soorten.

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden
aangevraagd bij RVO.nl van het ministerie van Economische Zaken. Voor de ontheffingsaanvraag
is het noodzakelijk te weten welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende
maatregelen kunnen worden getroffen. RVO.nl zal, indien het akkoord is met het aangeleverde
stappenplan waarin de aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van
geen bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk
is wanneer men zich bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.

Wabo
Vanaf 1 oktober 2010 is voor ruimtelijke ontwikkelingen de Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) in werking getreden. Dit houdt in dat de benodigde vergunningen en
ontheffingen, dus ook die ten aanzien van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet, in
de meeste gevallen via een omgevingsvergunning gaan lopen. De aanvraag voor de
omgevingsvergunning wordt ingediend bij de betreffende gemeente en vervolgens door de
gemeente ter beoordeling voorgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken (voormalig
Ministerie van EL&I). Het Ministerie van EZ geeft bij goedkeuring een vvgb (verklaring van geen
bedenkingen) af. Deze vvgb vervangt de huidige ontheffing Flora- en faunawet.
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Bijlage II Burchtkamp

Wettelijk- en beleidskader
• EHS: Waardevol gebied
• Milieubeschermingsgebied voor bodem

Abiotische kenmerken
De Burchtkamp ligt op een hoogte van 4,1-4,4 m beneden NAP. De bodem bestaat overwegend
uit kleigronden met op geringe diepte pleistoceen zand. Dit zand is bij de uitgegraven plas
Zanderij aan het oppervlak gekomen.

De aanwezige waterpartijen zijn met elkaar verbonden via een buis, maar staan niet in verbinding
met de Hollandse Tocht. Langs de Hollandse Tocht staat een elektrische pomp waarmee water in
het gebied kan worden gepompt. Sinds het uitgraven van de waterpartijen is hier geen gebruik
meer van gemaakt. De waterkwaliteit alhier is van dusdanige kwaliteit dan bijzondere
laagveenlibellen zich hier weten te handhaven, zoals Vroege glazenmaker en Glassnijder. Het
waterpeil fluctueert met de grondwaterstand en (vooral) met de neerslag. Overtollig regenwater
wordt op één punt afgevoerd naar de Hollandse Tocht. Enkele aanwezige kavelsloten zijn
verondiept en voeren slechts gedurende een deel van het jaar water. In het agrarische deel van
het gebied liggen enkele drinkputten voor vee (Kersten et al. 2007).

Actuele waarden en beheer
N04.02 Zoete plas (2,9 ha)
In 1998 is in het westelijke deel van het gebied een ondiepe waterpartij uitgegraven: de Zanderij.
Hier is de Meervleermuis regelmatig foeragerend waargenomen. Daarnaast zijn hier veel
watervogels te vinden (Dodaars) en een Oeverzwaluwenkolonie.

N05.01 Moeras (9,4 ha)
In en rond de Tochtput en de Burchtput heeft zich moerasvegetatie gevestigd met nat rietland en
ondiepe plassen, met hier en daar Grote lisdodde. De putten zijn samen met delen van de
vegetatie omgeven met kades. De waterstand wordt hier ongeveer op maaiveldniveau
gehouden. In dit deel broeden moerasvogels als Roerdomp, Zomertaling, Waterral, Bruine
kiekendief en Baardman (Jalving 2001). De Burchtkamp heeft een goed ontwikkelde libellenfauna
met soorten als Glassnijder en Vroege glazenmaker.

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland (54,4 ha)
Dit deel van het gebied bestaat in het zuidwesten vooral uit extensief door paard en rund beweid
grasland. Voorkomende soorten weidevogels zijn Kwartelkoning, Gele kwikstaart, Veldleeuwerik,
Graspieper en Roodborsttapuit (Jalving 2001). Het grasland rond de Zanderij is van hoge
botanische waarde met soorten als Rond wintergroen, Ronde zonnedauw, Dwergviltkruid,
Rietorchis, Grote ratelaar, Brem, Moeraswolfsklauw en Rode ogentroost.

N12.06 Ruigteveld (50,8 ha)
De aanwezige droge ruigte bestaat vooral uit een uitbundig ontwikkeld vlierstruweel (tot 4 m
hoog). Verspreid staat een enkele hoog opgaande Schietwilg en incidenteel sleedoorn en
meidoorn. De open plekken tussen de vlieren worden ingenomen door Riet, grassen en
brandnetels. In een smalle strook langs de Hollandse Tocht is een singel met struweel en
verschillende loofhout soorten aangeplant. Tussen de singel en de Zanderij heeft zich spontaan
een esdoornbosje ontwikkeld. In het struweel broeden vogelsoorten waaronder Roodborsttapuit,
Kwartelkoning, Sprinkhaanzanger, Blauwborst en Paapje (Kersten et al. 2007). In dit deel van de
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Burchtkamp zijn de volgende vleermuissoorten foeragerend waargenomen: Gewone
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger.

N00.01 Nog te ontwikkelen natuur (35,7 ha)
Langs de zuidoostrand van het gebied liggen akkers met extensieve teelten van gewassen, zoals
Luzerne en granen, die aantrekkelijk zijn voor vogels zoals Kwartelkoning en Kwartel (Jalving
2001, Koopmans & Miedema 2007). De huidige akkers dienen ook als foerageergebied voor
roofvogels.

Relaties Natura 2000-gebieden
De Burchtkamp ligt circa 3 km ten oosten van het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. Met
betrekking tot een aantal aangewezen moerasvogels vormt de Burchtkamp een waardevolle
extensie van dit Natura 2000-gebied. Dit betreft de aangewezen Dodaars, Roerdomp, Bruine
kiekendief, Blauwborst, Snor en Rietzanger. Daarnaast foerageren de Lepelaar en Grote
zilverreiger incidenteel in het gebied. ’s Winters worden de aangewezen Wilde zwaan en Blauwe
kiekendief regelmatig in het gebied waargenomen (Kersten et al. 2007).

Ecologische Hoofdstructuur
De Burchtkamp ligt relatief geïsoleerd tussen de EHS-gebieden Hollandse Hout (noordwest),
Natuurpark Lelystad (noordoost), Knarbos (zuid) en de Ooievaars- en Reigerplas (zuidwest).
Tevens wordt het gebied gescheiden van de Ecologische Verbindingszone Lage Vaart door de
Hollandse Tocht en de A6. De A6 vormt een barrière voor soorten als Bever, Ringslang en
Rugstreeppad. Onbekend is in hoeverre soorten als Bever, Ringslang en Rugstreeppad de
faunapassage onder de A6 gebruiken om vanaf de Lage Vaart van en naar de Burchtkamp te
bewegen. Voor vogels levert het gebied een belangrijke bijdrage aan het struweel- en
moerascomponent van de EHS. De extensieve akkers zijn belangrijk voor bedreigde akkervogels
zoals Kwartelkoning en Veldleeuwerik.

Belang en schaalniveau
De Burchtkamp onderscheid zich van andere natuurgebieden in Flevoland door de plas op
zandige bodem welke is omgeven door nat schraalland met voor Flevoland zeer bijzondere flora.
Daarnaast vervult het gebied een belangrijke functie voor vogels die afhankelijk zijn van struweel,
moeras en akkers.

Potentiële waarden
In het noordelijk deel van de Burchtkamp is de ambitie om het moerasgedeelte (N05.02) te
vergroten. Rondom de Zanderij ligt een ambitie voor nat schraalland (N10.01). De bestaande
akkers worden omgevormd tot kruiden- en faunarijke akker (N12.05) om de functie van het
gebied voor roofvogels (bijvoorbeeld Bruine kiekendief) te waarborgen. Een belangrijke
ontwikkelingsmogelijkheid van de Burchtkamp ligt in het verbeteren van de ecologische
verbinding met natuurgebieden in de omgeving. Soorten die mogelijk profiteren van
ontsnipperingsmaatregelen (bijvoorbeeld de aanleg van een natte passage tussen de Burchtkamp
en de Lage Vaart) zijn onder andere Ringslang, Rugstreeppad, Das en Bever. Ambitie is om de
Hollandse Tocht nabij de faunabuis te ontdoen van damwandtaluds en over een lengte van
enkele tientallen meters aan beide zijden met betonmatten verstevigde flauwe taluds te maken
(meded. Flevo-landschap).

Soorten
Broedvogels
Zomertaling, Bruine kiekendief, Grauwe Kiekendief (pot), Roerdomp, Baardmannetje, Snor,
Sprinkhaanzanger, Blauwborst, Oeverzwaluw, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Graspieper,
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Kwartelkoning, Kwartel, Paapje, Roodborsttapuit, Kwartelkoning, Dodaars, IJsvogel

Niet broedvogels
Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Lepelaar, Grote zilverreiger, Ooievaar, Zeearend (pot.)
Zoogdieren Dwergmuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger,
Meervleermuis, Bever (pot.),

Wezel, Hermelijn, Bunzing, Das (pot.)

Reptielen
Ringslang (pot.)

Amfibieën
Rugstreeppad (pot.)

Vissen
Kleine modderkruiper

Vlinders
Bruin blauwtje
Libellen
Glassnijder, Vroege glazenmaker

Planten
Ronde zonnedauw, Rode ogentroost, Rietorchis, Moerasandijvie, Rond wintergroen, Grote
ratelaar, Brem, Moeraswolfsklauw, Dwergviltkruid
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naam Oranjewoud groeiden we uit tot een

allround en onafhankelijk partner voor

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group

zetten we deze expertise ook mondiaal in.

Door hoogwaardige kennis te combineren

met een pragmatische aanpak maken we

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.

Op deze manier anticiperen we op de vragen

van vandaag en de oplossingen van de

toekomst. Al meer dan 60 jaar.


