Chw bestemmingsplan
Almere Centrum Weerwater-Floriade
ontwerp bestemmingsplan
Bijlagen bij de Toelichting
Deel III
Gemeente Almere
Januari 2017

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Referentie 2030
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Gemeente Almere

-, - -

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Floriade 2016

RQdca9yQpZEW

Datum berekening

Rekenjaar

22 april 2016, 10:15

2030

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectverschil (mol/ha/j)

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

553,11 ton/j

571,06 ton/j

17.950,73 kg/j

NH3

100,68 ton/j

101,33 ton/j

649,15 kg/j

Natuurgebied

Provincie

Naardermeer

Noord-Holland

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

414,22

416,27

+ 2,05

Referentie en plan 2030, rekenjaar 2030

Referentie 2030
Plan 2030
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Referentie 2030

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Referentie 2030

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

143836, 485558
2,5 m
0,0 mw
11,42 kg/j
< 1 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

609,0 NOx
NH3

9,23 kg/j
< 1 kg/j

19,0 NOx
NH3

1,40 kg/j
< 1 kg/j

8,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

144116, 485252
2,5 m
0,0 mw
46,02 kg/j
2,89 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

426,0 NOx
NH3

Emissie

46,02 kg/j
2,89 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Referentie 2030
Plan 2030

144133, 485290
2,5 m
0,0 mw
16,08 kg/j
1,01 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

426,0 NOx
NH3

Emissie

16,08 kg/j
1,01 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

143465, 485441
2,5 m
0,0 mw
13,63 kg/j
< 1 kg/j
0 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

353,0 NOx
NH3

10,72 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

13,0 NOx
NH3

1,92 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

5,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

142986, 485579
2,5 m
0,0 mw
9,63 kg/j
< 1 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

446,0 NOx
NH3

7,56 kg/j
< 1 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

17,0 NOx
NH3

1,40 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

6,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

142906, 485350
2,5 m
0,0 mw
8,61 kg/j
< 1 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

446,0 NOx
NH3

6,76 kg/j
< 1 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

17,0 NOx
NH3

1,25 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

6,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

144171, 485284
2,5 m
0,0 mw
21,87 kg/j
1,18 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

494,0 NOx
NH3

18,46 kg/j
1,16 kg/j

12,0 NOx
NH3

2,18 kg/j
< 1 kg/j

5,0 NOx
NH3

1,23 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

144447, 485055
2,5 m
0,0 mw
64,59 kg/j
3,10 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

7.999,0 NOx
NH3

47,97 kg/j
3,02 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

319,0 NOx
NH3

9,29 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

186,0 NOx
NH3

7,32 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

143022, 485135
2,5 m
0,0 mw
115,58 kg/j
5,74 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

11.937,0 NOx
NH3

89,37 kg/j
5,62 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

387,0 NOx
NH3

14,08 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

247,0 NOx
NH3

12,14 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

143063, 485063
2,5 m
0,0 mw
13,14 kg/j
< 1 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

21.934,0 NOx
NH3

10,28 kg/j
< 1 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

682,0 NOx
NH3

1,55 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

427,0 NOx
NH3

1,31 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

146003, 485120
2,5 m
0,0 mw
126,37 kg/j
29,34 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

4.483,0 NOx
NH3

104,53 kg/j
29,21 kg/j

98,0 NOx
NH3

9,31 kg/j
< 1 kg/j

128,0 NOx
NH3

12,53 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

145960, 485324
2,5 m
0,0 mw
83,25 kg/j
18,73 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

4.417,0 NOx
NH3

66,67 kg/j
18,63 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

114,0 NOx
NH3

7,01 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

151,0 NOx
NH3

9,57 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

144551, 484980
2,5 m
0,0 mw
103,47 kg/j
22,71 kg/j
80 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

7.197,0 NOx
NH3

80,78 kg/j
22,57 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

289,0 NOx
NH3

13,21 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

201,0 NOx
NH3

9,47 kg/j
< 1 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

144569, 485067
2,5 m
0,0 mw
108,21 kg/j
24,07 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

7.897,0 NOx
NH3

85,64 kg/j
23,93 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

319,0 NOx
NH3

14,09 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

186,0 NOx
NH3

8,47 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141899, 484592
2,5 m
0,0 mw
248,66 kg/j
62,08 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

7.554,0 NOx
NH3

221,57 kg/j
61,91 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

136,0 NOx
NH3

16,25 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

88,0 NOx
NH3

10,84 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

139220, 482793
2,5 m
0,0 mw
231,97 kg/j
50,29 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

8.448,0 NOx
NH3

178,80 kg/j
49,96 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

326,0 NOx
NH3

28,11 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

282,0 NOx
NH3

25,06 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141917, 484463
2,5 m
0,0 mw
149,59 kg/j
37,04 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

7.109,0 NOx
NH3

132,19 kg/j
36,93 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

138,0 NOx
NH3

10,45 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

89,0 NOx
NH3

6,95 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

141884, 484688
2,5 m
0,0 mw
229,29 kg/j
58,05 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

8.273,0 NOx
NH3

207,27 kg/j
57,91 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

125,0 NOx
NH3

12,76 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

88,0 NOx
NH3

9,26 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141774, 484693
2,5 m
0,0 mw
202,06 kg/j
50,02 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

8.628,0 NOx
NH3

178,49 kg/j
49,87 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

155,0 NOx
NH3

13,06 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

121,0 NOx
NH3

10,51 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

142888, 485048
2,5 m
0,0 mw
196,48 kg/j
46,07 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

10.354,0 NOx
NH3

164,15 kg/j
45,86 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

310,0 NOx
NH3

20,02 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

185,0 NOx
NH3

12,31 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

139175, 483010
2,5 m
0,0 mw
204,28 kg/j
44,07 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

11.029,0 NOx
NH3

156,68 kg/j
43,78 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

436,0 NOx
NH3

25,23 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

375,0 NOx
NH3

22,37 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

142841, 485139
2,5 m
0,0 mw
215,56 kg/j
49,60 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

11.906,0 NOx
NH3

176,66 kg/j
49,36 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

388,0 NOx
NH3

23,45 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

248,0 NOx
NH3

15,45 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

151351, 480646
2,5 m
0,0 mw
10,00 kg/j
1,91 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

14.114,0 NOx
NH3

6,78 kg/j
1,89 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

993,0 NOx
NH3

1,94 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

636,0 NOx
NH3

1,28 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

146029, 485039
2,5 m
0,0 mw
405,93 kg/j
86,75 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

17.244,0 NOx
NH3

308,32 kg/j
86,15 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

763,0 NOx
NH3

55,57 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

560,0 NOx
NH3

42,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

145885, 485292
2,5 m
0,0 mw
528,19 kg/j
118,67 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

18.359,0 NOx
NH3

422,37 kg/j
118,01 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

620,0 NOx
NH3

58,10 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

494,0 NOx
NH3

47,71 kg/j
< 1 kg/j

RQdca9yQpZEW (22 april 2016)
pagina 15/116

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

146105, 485404
2,5 m
0,0 mw
13,16 kg/j
2,96 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

22.776,0 NOx
NH3

10,53 kg/j
2,94 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

734,0 NOx
NH3

1,38 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

645,0 NOx
NH3

1,25 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

136422, 480610
2,5 m
0,0 mw
1.268,66 kg/j
274,56 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

26.959,0 NOx
NH3

976,11 kg/j
272,73 kg/j

1.258,0 NOx
NH3

185,54 kg/j
1,22 kg/j

704,0 NOx
NH3

107,02 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

135646, 480718
2,5 m
0,0 mw
1.322,81 kg/j
326,66 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

30.723,0 NOx
NH3

1.165,61 kg/j
325,68 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

643,0 NOx
NH3

99,37 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

363,0 NOx
NH3

57,82 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

138995, 482831
2,5 m
0,0 mw
744,43 kg/j
155,97 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

21.542,0 NOx
NH3

553,96 kg/j
154,78 kg/j

1.133,0 NOx
NH3

118,68 kg/j
< 1 kg/j

665,0 NOx
NH3

71,79 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

135810, 480884
2,5 m
0,0 mw
1.540,68 kg/j
335,60 kg/j
80 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

63.715,0 NOx
NH3

1.193,41 kg/j
333,45 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

2.616,0 NOx
NH3

199,60 kg/j
1,31 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.878,0 NOx
NH3

147,68 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

136638, 480361
2,5 m
0,0 mw
170,48 kg/j
11,91 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

1.385,0 NOx
NH3

41,44 kg/j
11,10 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

722,0 NOx
NH3

84,36 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

371,0 NOx
NH3

44,68 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

136466, 480477
2,5 m
0,0 mw
16,83 kg/j
4,51 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

1.690,0 NOx
NH3

Emissie

16,83 kg/j
4,51 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

135292, 481054
2,5 m
0,0 mw
30,82 kg/j
5,74 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

6.282,0 NOx
NH3

21,21 kg/j
5,68 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

429,0 NOx
NH3

5,66 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

291,0 NOx
NH3

3,95 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

136033, 480697
2,5 m
0,0 mw
273,43 kg/j
31,48 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

3.074,0 NOx
NH3

113,78 kg/j
30,48 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

722,0 NOx
NH3

104,37 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

371,0 NOx
NH3

55,28 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

140751, 484060
2,5 m
0,0 mw
204,15 kg/j
50,85 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

10.538,0 NOx
NH3

189,49 kg/j
50,76 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

119,0 NOx
NH3

8,36 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

87,0 NOx
NH3

6,30 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

138204, 482118
2,5 m
0,0 mw
5.670,55 kg/j
778,69 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

10.031,0 NOx
NH3

2.841,06 kg/j
761,05 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.581,0 NOx
NH3

1.748,76 kg/j
11,47 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

948,0 NOx
NH3

1.080,74 kg/j
6,17 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

140404, 483751
2,5 m
0,0 mw
548,23 kg/j
136,43 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

12.716,0 NOx
NH3

508,37 kg/j
136,18 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

144,0 NOx
NH3

22,48 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

108,0 NOx
NH3

17,38 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

146016, 485166
2,5 m
0,0 mw
312,15 kg/j
71,69 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

14.107,0 NOx
NH3

266,59 kg/j
71,41 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

336,0 NOx
NH3

24,80 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

273,0 NOx
NH3

20,77 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

135503, 480948
2,5 m
0,0 mw
367,32 kg/j
69,34 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

13.105,0 NOx
NH3

256,29 kg/j
68,65 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

859,0 NOx
NH3

65,61 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

577,0 NOx
NH3

45,42 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

141856, 484639
2,5 m
0,0 mw
254,65 kg/j
59,28 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

16.370,0 NOx
NH3

220,51 kg/j
59,07 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

346,0 NOx
NH3

18,20 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

294,0 NOx
NH3

15,94 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141855, 484589
2,5 m
0,0 mw
302,35 kg/j
71,16 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

17.238,0 NOx
NH3

264,77 kg/j
70,93 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

338,0 NOx
NH3

20,27 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

280,0 NOx
NH3

17,31 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

145896, 485181
2,5 m
0,0 mw
313,47 kg/j
70,92 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

14.614,0 NOx
NH3

263,59 kg/j
70,61 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

403,0 NOx
NH3

28,39 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

296,0 NOx
NH3

21,49 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

140418, 483712
2,5 m
0,0 mw
502,52 kg/j
112,53 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

11.631,0 NOx
NH3

418,14 kg/j
112,01 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

332,0 NOx
NH3

46,61 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

261,0 NOx
NH3

37,77 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

146551, 485497
2,5 m
0,0 mw
920,74 kg/j
210,23 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

18.590,0 NOx
NH3

781,61 kg/j
209,37 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

434,0 NOx
NH3

71,26 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

401,0 NOx
NH3

67,86 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

140550, 483880
2,5 m
0,0 mw
612,69 kg/j
138,02 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

14.459,0 NOx
NH3

512,93 kg/j
137,40 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

382,0 NOx
NH3

52,92 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

328,0 NOx
NH3

46,83 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

140571, 483668
2,5 m
0,0 mw
1.657,87 kg/j
396,32 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

31.313,0 NOx
NH3

1.475,23 kg/j
395,18 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

634,0 NOx
NH3

116,65 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

348,0 NOx
NH3

65,99 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

146339, 485436
2,5 m
0,0 mw
718,09 kg/j
160,98 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

19.030,0 NOx
NH3

598,19 kg/j
160,24 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

516,0 NOx
NH3

63,35 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

447,0 NOx
NH3

56,56 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

140448, 483857
2,5 m
0,0 mw
945,71 kg/j
242,44 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

34.817,0 NOx
NH3

904,06 kg/j
242,18 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

252,0 NOx
NH3

25,55 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

154,0 NOx
NH3

16,10 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

143695, 485179
2,5 m
0,0 mw
2.879,92 kg/j
627,41 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

24.153,0 NOx
NH3

2.329,48 kg/j
624,01 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

810,0 NOx
NH3

305,09 kg/j
2,00 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

632,0 NOx
NH3

245,35 kg/j
1,40 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

141219, 484222
2,5 m
0,0 mw
1.542,74 kg/j
364,51 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

24.347,0 NOx
NH3

1.356,42 kg/j
363,35 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

476,0 NOx
NH3

103,57 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

369,0 NOx
NH3

82,75 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

143685, 485227
2,5 m
0,0 mw
2.957,51 kg/j
659,72 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

25.076,0 NOx
NH3

2.451,12 kg/j
656,60 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

704,0 NOx
NH3

268,75 kg/j
1,76 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

604,0 NOx
NH3

237,64 kg/j
1,36 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

141296, 484325
2,5 m
0,0 mw
1.385,93 kg/j
325,30 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

24.998,0 NOx
NH3

1.210,32 kg/j
324,22 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

501,0 NOx
NH3

94,73 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

415,0 NOx
NH3

80,88 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

139234, 482850
2,5 m
0,0 mw
655,13 kg/j
158,42 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

34.496,0 NOx
NH3

589,88 kg/j
158,02 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

640,0 NOx
NH3

42,74 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

327,0 NOx
NH3

22,51 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

142073, 484719
2,5 m
0,0 mw
309,31 kg/j
66,59 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

26.953,0 NOx
NH3

247,13 kg/j
66,20 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

985,0 NOx
NH3

35,27 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

729,0 NOx
NH3

26,90 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

142058, 484751
2,5 m
0,0 mw
317,28 kg/j
68,99 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

28.709,0 NOx
NH3

256,15 kg/j
68,62 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

967,0 NOx
NH3

33,70 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

764,0 NOx
NH3

27,44 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

139068, 482831
2,5 m
0,0 mw
1.254,77 kg/j
326,11 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

38.247,0 NOx
NH3

1.216,48 kg/j
325,87 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

198,0 NOx
NH3

24,59 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

107,0 NOx
NH3

13,70 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

145264, 484941
2,5 m
0,0 mw
2.237,98 kg/j
484,68 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

31.350,0 NOx
NH3

1.799,22 kg/j
481,97 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.099,0 NOx
NH3

246,32 kg/j
1,62 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

833,0 NOx
NH3

192,43 kg/j
1,10 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

145204, 484990
2,5 m
0,0 mw
2.066,03 kg/j
456,82 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

32.973,0 NOx
NH3

1.696,80 kg/j
454,53 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.023,0 NOx
NH3

205,59 kg/j
1,35 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

790,0 NOx
NH3

163,64 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

139744, 483226
2,5 m
0,0 mw
2.172,88 kg/j
510,09 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

42.944,0 NOx
NH3

1.897,82 kg/j
508,38 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

966,0 NOx
NH3

166,72 kg/j
1,09 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

609,0 NOx
NH3

108,33 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

142432, 484911
2,5 m
0,0 mw
1.270,11 kg/j
279,79 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

34.507,0 NOx
NH3

1.039,13 kg/j
278,36 kg/j

1.121,0 NOx
NH3

131,83 kg/j
< 1 kg/j

818,0 NOx
NH3

99,15 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

142406, 484947
2,5 m
0,0 mw
1.360,26 kg/j
303,07 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

36.982,0 NOx
NH3

1.125,99 kg/j
301,63 kg/j

1.092,0 NOx
NH3

129,85 kg/j
< 1 kg/j

852,0 NOx
NH3

104,41 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

139774, 483374
2,5 m
0,0 mw
2.908,90 kg/j
716,61 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

49.276,0 NOx
NH3

2.669,65 kg/j
715,13 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

634,0 NOx
NH3

134,14 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

482,0 NOx
NH3

105,11 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

138711, 482462
2,5 m
0,0 mw
2.904,78 kg/j
648,93 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

52.654,0 NOx
NH3

2.410,95 kg/j
645,84 kg/j

1.767,0 NOx
NH3

315,98 kg/j
2,07 kg/j

965,0 NOx
NH3

177,85 kg/j
1,02 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

138604, 482463
2,5 m
0,0 mw
1.724,33 kg/j
406,83 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

59.789,0 NOx
NH3

1.513,83 kg/j
405,52 kg/j

1.332,0 NOx
NH3

131,71 kg/j
< 1 kg/j

773,0 NOx
NH3

78,78 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

135915, 480773
2,5 m
0,0 mw
4.990,72 kg/j
1.045,77 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

58.606,0 NOx
NH3

3.878,08 kg/j
1.038,84 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

2.609,0 NOx
NH3

674,23 kg/j
4,42 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.646,0 NOx
NH3

438,41 kg/j
2,50 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

135448, 480940
2,5 m
0,0 mw
1.584,26 kg/j
269,97 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

55.472,0 NOx
NH3

994,12 kg/j
266,30 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

5.003,0 NOx
NH3

350,15 kg/j
2,30 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

3.327,0 NOx
NH3

239,99 kg/j
1,37 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

136090, 480684
2,5 m
0,0 mw
4.546,35 kg/j
801,91 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

57.371,0 NOx
NH3

2.956,67 kg/j
792,02 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

4.727,0 NOx
NH3

951,39 kg/j
6,24 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

3.077,0 NOx
NH3

638,28 kg/j
3,64 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

136626, 480388
2,5 m
0,0 mw
687,15 kg/j
122,38 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

59.061,0 NOx
NH3

451,39 kg/j
120,92 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

4.727,0 NOx
NH3

141,09 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

3.077,0 NOx
NH3

94,66 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

137832, 481754
2,5 m
0,0 mw
7.085,59 kg/j
1.489,52 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

87.433,0 NOx
NH3

5.524,13 kg/j
1.479,78 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

3.901,0 NOx
NH3

962,56 kg/j
6,32 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

2.355,0 NOx
NH3

598,90 kg/j
3,42 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

136932, 481159
2,5 m
0,0 mw
4.544,93 kg/j
952,27 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

85.565,0 NOx
NH3

3.531,29 kg/j
945,95 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

3.867,0 NOx
NH3

623,27 kg/j
4,09 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

2.350,0 NOx
NH3

390,37 kg/j
2,23 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

138353, 482259
2,5 m
0,0 mw
686,56 kg/j
152,59 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

94.958,0 NOx
NH3

566,85 kg/j
151,85 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

3.013,0 NOx
NH3

70,24 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

2.059,0 NOx
NH3

49,47 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

137799, 481798
2,5 m
0,0 mw
7.326,13 kg/j
1.628,23 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

94.958,0 NOx
NH3

6.048,68 kg/j
1.620,30 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

3.013,0 NOx
NH3

749,53 kg/j
4,92 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

2.059,0 NOx
NH3

527,91 kg/j
3,01 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

136672, 481078
2,5 m
0,0 mw
7.706,26 kg/j
1.686,87 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

94.437,0 NOx
NH3

6.263,78 kg/j
1.677,92 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

3.259,0 NOx
NH3

844,19 kg/j
5,54 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

2.241,0 NOx
NH3

598,29 kg/j
3,42 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

136276, 480565
2,5 m
0,0 mw
8.618,60 kg/j
1.632,67 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

86.194,0 NOx
NH3

6.034,88 kg/j
1.616,60 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

5.646,0 NOx
NH3

1.543,81 kg/j
10,13 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

3.690,0 NOx
NH3

1.039,91 kg/j
5,94 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

135244, 481039
2,5 m
0,0 mw
629,97 kg/j
118,70 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

114.078,0 NOx
NH3

438,68 kg/j
117,51 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

7.612,0 NOx
NH3

114,32 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

4.973,0 NOx
NH3

76,97 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

135439, 481003
2,5 m
0,0 mw
3.114,41 kg/j
600,80 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

121.086,0 NOx
NH3

2.222,13 kg/j
595,25 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

7.343,0 NOx
NH3

526,27 kg/j
3,45 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

4.955,0 NOx
NH3

366,01 kg/j
2,09 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

134312, 481429
2,5 m
0,0 mw
16.330,13 kg/j
3.079,47 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

120.901,0 NOx
NH3

11.381,00 kg/j
3.048,70 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

8.042,0 NOx
NH3

2.956,49 kg/j
19,40 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

5.259,0 NOx
NH3

1.992,64 kg/j
11,38 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

134349, 481470
2,5 m
0,0 mw
17.284,65 kg/j
3.328,51 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

127.368,0 NOx
NH3

12.310,21 kg/j
3.297,61 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

7.772,0 NOx
NH3

2.933,59 kg/j
19,25 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

5.246,0 NOx
NH3

2.040,84 kg/j
11,65 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

130944, 482563
2,5 m
0,0 mw
59,21 ton/j
11.345,95 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

237.041,0 NOx
NH3

41,96 ton/j
11.238,76 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

14.768,0 NOx
NH3

10.208,09 kg/j
66,98 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

9.888,0 NOx
NH3

7.044,43 kg/j
40,21 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

133011, 481795
2,5 m
0,0 mw
13.039,12 kg/j
2.494,28 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

253.233,0 NOx
NH3

9.222,78 kg/j
2.470,56 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

15.924,0 NOx
NH3

2.264,93 kg/j
14,86 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

10.583,0 NOx
NH3

1.551,41 kg/j
8,86 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

140823, 484025
2,5 m
0,0 mw
14,10 kg/j
1,18 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

1.323,0 NOx
NH3

4,64 kg/j
1,12 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

482,0 NOx
NH3

5,96 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

274,0 NOx
NH3

3,49 kg/j
< 1 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

140831, 484015
2,5 m
0,0 mw
12,19 kg/j
1,90 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

2.231,0 NOx
NH3

7,73 kg/j
1,87 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

215,0 NOx
NH3

2,62 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

146,0 NOx
NH3

1,84 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

140678, 483931
2,5 m
0,0 mw
114,61 kg/j
13,44 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

3.554,0 NOx
NH3

54,05 kg/j
13,07 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

697,0 NOx
NH3

37,36 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

420,0 NOx
NH3

23,20 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

141944, 484657
2,5 m
0,0 mw
72,02 kg/j
12,54 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

9.714,0 NOx
NH3

51,35 kg/j
12,41 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

646,0 NOx
NH3

12,03 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

450,0 NOx
NH3

8,64 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141935, 484677
2,5 m
0,0 mw
89,29 kg/j
16,54 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

12.339,0 NOx
NH3

67,88 kg/j
16,41 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

621,0 NOx
NH3

12,04 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

469,0 NOx
NH3

9,37 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

144267, 485104
2,5 m
0,0 mw
9.017,01 kg/j
1.584,67 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

24.153,0 NOx
NH3

6.490,73 kg/j
1.569,00 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.542,0 NOx
NH3

1.460,38 kg/j
9,58 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.092,0 NOx
NH3

1.065,90 kg/j
6,08 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

144436, 485031
2,5 m
0,0 mw
10.679,76 kg/j
1.909,89 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

27.296,0 NOx
NH3

7.827,52 kg/j
1.892,14 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.703,0 NOx
NH3

1.721,07 kg/j
11,29 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

1.086,0 NOx
NH3

1.131,17 kg/j
6,46 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

139590, 483225
2,5 m
0,0 mw
7.375,16 kg/j
1.380,50 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

35.169,0 NOx
NH3

5.667,24 kg/j
1.369,94 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.681,0 NOx
NH3

954,63 kg/j
6,26 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.287,0 NOx
NH3

753,29 kg/j
4,30 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141367, 484353
2,5 m
0,0 mw
3.213,13 kg/j
574,64 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

36.492,0 NOx
NH3

2.355,21 kg/j
569,32 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

2.163,0 NOx
NH3

491,98 kg/j
3,23 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

1.561,0 NOx
NH3

365,94 kg/j
2,09 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

139579, 483128
2,5 m
0,0 mw
7.942,27 kg/j
1.423,33 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

34.779,0 NOx
NH3

5.833,87 kg/j
1.410,22 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

2.134,0 NOx
NH3

1.261,51 kg/j
8,28 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

1.390,0 NOx
NH3

846,89 kg/j
4,83 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

141377, 484336
2,5 m
0,0 mw
3.275,38 kg/j
581,61 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

37.010,0 NOx
NH3

2.383,09 kg/j
576,06 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

2.349,0 NOx
NH3

533,04 kg/j
3,50 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.536,0 NOx
NH3

359,24 kg/j
2,05 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

137016, 480147
2,5 m
0,0 mw
4.912,30 kg/j
854,08 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

86.020,0 NOx
NH3

3.496,77 kg/j
845,27 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

5.985,0 NOx
NH3

857,41 kg/j
5,63 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

3.780,0 NOx
NH3

558,12 kg/j
3,19 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

137120, 480072
2,5 m
0,0 mw
3.368,56 kg/j
577,81 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

87.579,0 NOx
NH3

2.364,44 kg/j
571,56 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

6.368,0 NOx
NH3

605,89 kg/j
3,98 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

4.061,0 NOx
NH3

398,23 kg/j
2,27 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

143320, 469764
2,5 m
0,0 mw
34,83 ton/j
5.825,93 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

91.832,0 NOx
NH3

23,82 ton/j
5.758,55 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

5.804,0 NOx
NH3

5.306,09 kg/j
34,81 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

6.054,0 NOx
NH3

5.704,32 kg/j
32,56 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

138677, 458203
2,5 m
0,0 mw
15.842,58 kg/j
2.671,46 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

106.749,0 NOx
NH3

10.926,68 kg/j
2.641,30 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

6.816,0 NOx
NH3

2.458,74 kg/j
16,13 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

6.609,0 NOx
NH3

2.457,16 kg/j
14,03 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

140545, 464807
2,5 m
0,0 mw
57,83 ton/j
9.871,75 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

109.270,0 NOx
NH3

40,40 ton/j
9.764,88 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

6.584,0 NOx
NH3

8.577,95 kg/j
56,28 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

6.599,0 NOx
NH3

8.861,07 kg/j
50,59 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

138859, 460363
2,5 m
0,0 mw
24,37 ton/j
4.311,94 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

127.006,0 NOx
NH3

17.668,01 kg/j
4.270,88 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

6.752,0 NOx
NH3

3.310,20 kg/j
21,72 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

6.705,0 NOx
NH3

3.387,93 kg/j
19,34 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

140329, 479191
2,5 m
0,0 mw
54,62 ton/j
9.320,64 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

144.755,0 NOx
NH3

38,13 ton/j
9.218,10 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

10.681,0 NOx
NH3

9.916,25 kg/j
65,06 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

6.862,0 NOx
NH3

6.565,99 kg/j
37,48 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

143891, 472508
2,5 m
0,0 mw
31,54 ton/j
5.501,55 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

155.605,0 NOx
NH3

22,53 ton/j
5.445,53 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

10.549,0 NOx
NH3

5.382,15 kg/j
35,31 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

6.899,0 NOx
NH3

3.627,81 kg/j
20,71 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

142826, 474603
2,5 m
0,0 mw
26,44 ton/j
4.220,94 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

151.493,0 NOx
NH3

17.224,22 kg/j
4.163,61 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

13.794,0 NOx
NH3

5.527,07 kg/j
36,26 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

8.935,0 NOx
NH3

3.689,89 kg/j
21,06 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

137694, 479804
2,5 m
0,0 mw
9.072,93 kg/j
1.538,33 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

152.934,0 NOx
NH3

6.292,27 kg/j
1.521,03 kg/j

11.570,0 NOx
NH3

1.677,62 kg/j
11,01 kg/j

7.381,0 NOx
NH3

1.103,04 kg/j
6,30 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

141779, 476094
2,5 m
0,0 mw
21,78 ton/j
3.482,17 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

154.396,0 NOx
NH3

14.210,44 kg/j
3.435,09 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

14.028,0 NOx
NH3

4.550,14 kg/j
29,85 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

9.028,0 NOx
NH3

3.018,11 kg/j
17,23 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

139224, 456625
2,5 m
0,0 mw
15.974,97 kg/j
2.869,85 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

153.562,0 NOx
NH3

11.765,11 kg/j
2.843,98 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

7.999,0 NOx
NH3

2.159,76 kg/j
14,17 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

7.367,0 NOx
NH3

2.050,10 kg/j
11,70 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

141167, 476820
2,5 m
0,0 mw
2.691,47 kg/j
446,40 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

161.674,0 NOx
NH3

1.824,37 kg/j
441,00 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

13.128,0 NOx
NH3

522,07 kg/j
3,43 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

8.418,0 NOx
NH3

345,03 kg/j
1,97 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

140566, 484021
2,5 m
0,0 mw
297,31 kg/j
30,94 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

6.477,0 NOx
NH3

111,18 kg/j
29,78 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.651,0 NOx
NH3

110,68 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.092,0 NOx
NH3

75,45 kg/j
< 1 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

RQdca9yQpZEW (22 april 2016)
pagina 55/116

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

139156, 482737
2,5 m
0,0 mw
327,60 kg/j
65,95 kg/j
80 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

18.158,0 NOx
NH3

233,94 kg/j
65,37 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.127,0 NOx
NH3

59,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

638,0 NOx
NH3

34,51 kg/j
< 1 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Plan 2030

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Plan 2030

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

143836, 485558
2,5 m
0,0 mw
74,96 kg/j
3,80 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

3.916,0 NOx
NH3

59,33 kg/j
3,73 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

115,0 NOx
NH3

8,47 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

72,0 NOx
NH3

7,16 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

144116, 485252
2,5 m
0,0 mw
46,02 kg/j
2,89 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

426,0 NOx
NH3

Emissie

46,02 kg/j
2,89 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Referentie 2030
Plan 2030

144133, 485290
2,5 m
0,0 mw
16,08 kg/j
1,01 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

426,0 NOx
NH3

Emissie

16,08 kg/j
1,01 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

143465, 485441
2,5 m
0,0 mw
141,62 kg/j
6,94 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

3.553,0 NOx
NH3

107,87 kg/j
6,78 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

118,0 NOx
NH3

17,40 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

82,0 NOx
NH3

16,35 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

142986, 485579
2,5 m
0,0 mw
95,53 kg/j
4,73 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

4.340,0 NOx
NH3

73,57 kg/j
4,62 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

141,0 NOx
NH3

11,61 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

93,0 NOx
NH3

10,35 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

142906, 485350
2,5 m
0,0 mw
123,61 kg/j
5,94 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

6.082,0 NOx
NH3

92,19 kg/j
5,79 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

228,0 NOx
NH3

16,79 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

147,0 NOx
NH3

14,63 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

144171, 485284
2,5 m
0,0 mw
166,88 kg/j
8,35 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

3.479,0 NOx
NH3

130,02 kg/j
8,17 kg/j

103,0 NOx
NH3

18,70 kg/j
< 1 kg/j

74,0 NOx
NH3

18,16 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

144447, 485055
2,5 m
0,0 mw
76,19 kg/j
3,67 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

9.502,0 NOx
NH3

56,98 kg/j
3,58 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

362,0 NOx
NH3

10,55 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

220,0 NOx
NH3

8,66 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

143022, 485135
2,5 m
0,0 mw
144,39 kg/j
7,14 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

14.832,0 NOx
NH3

111,04 kg/j
6,98 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

490,0 NOx
NH3

17,82 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

316,0 NOx
NH3

15,53 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

143063, 485063
2,5 m
0,0 mw
13,28 kg/j
< 1 kg/j
0 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

22.189,0 NOx
NH3

10,40 kg/j
< 1 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

686,0 NOx
NH3

1,56 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

430,0 NOx
NH3

1,32 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

146003, 485120
2,5 m
0,0 mw
125,10 kg/j
29,04 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

4.437,0 NOx
NH3

103,46 kg/j
28,91 kg/j

97,0 NOx
NH3

9,21 kg/j
< 1 kg/j

127,0 NOx
NH3

12,43 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

145960, 485324
2,5 m
0,0 mw
82,18 kg/j
18,46 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

4.354,0 NOx
NH3

65,72 kg/j
18,36 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

113,0 NOx
NH3

6,95 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

150,0 NOx
NH3

9,51 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

144551, 484980
2,5 m
0,0 mw
119,70 kg/j
26,40 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

8.366,0 NOx
NH3

93,91 kg/j
26,24 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

327,0 NOx
NH3

14,95 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

230,0 NOx
NH3

10,84 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

144569, 485067
2,5 m
0,0 mw
125,78 kg/j
28,09 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

9.216,0 NOx
NH3

99,95 kg/j
27,93 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

361,0 NOx
NH3

15,95 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

217,0 NOx
NH3

9,88 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141899, 484592
2,5 m
0,0 mw
260,84 kg/j
64,85 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

7.891,0 NOx
NH3

231,46 kg/j
64,67 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

147,0 NOx
NH3

17,56 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

96,0 NOx
NH3

11,82 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

139220, 482793
2,5 m
0,0 mw
237,03 kg/j
51,46 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

8.646,0 NOx
NH3

182,99 kg/j
51,13 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

332,0 NOx
NH3

28,62 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

286,0 NOx
NH3

25,41 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141917, 484463
2,5 m
0,0 mw
148,47 kg/j
36,75 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

7.053,0 NOx
NH3

131,15 kg/j
36,64 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

137,0 NOx
NH3

10,38 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

89,0 NOx
NH3

6,95 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

141884, 484688
2,5 m
0,0 mw
240,33 kg/j
60,51 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

8.623,0 NOx
NH3

216,04 kg/j
60,36 kg/j

138,0 NOx
NH3

14,08 kg/j
< 1 kg/j

97,0 NOx
NH3

10,20 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141774, 484693
2,5 m
0,0 mw
202,36 kg/j
50,15 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

8.651,0 NOx
NH3

178,96 kg/j
50,00 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

154,0 NOx
NH3

12,98 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

120,0 NOx
NH3

10,42 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

142888, 485048
2,5 m
0,0 mw
244,99 kg/j
56,74 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

12.750,0 NOx
NH3

202,13 kg/j
56,48 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

407,0 NOx
NH3

26,28 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

249,0 NOx
NH3

16,57 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

139175, 483010
2,5 m
0,0 mw
207,89 kg/j
44,89 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

11.234,0 NOx
NH3

159,59 kg/j
44,59 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

443,0 NOx
NH3

25,64 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

380,0 NOx
NH3

22,66 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

142841, 485139
2,5 m
0,0 mw
262,60 kg/j
59,85 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

14.363,0 NOx
NH3

213,12 kg/j
59,55 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

492,0 NOx
NH3

29,74 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

317,0 NOx
NH3

19,75 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

151351, 480646
2,5 m
0,0 mw
10,02 kg/j
1,92 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

14.171,0 NOx
NH3

6,80 kg/j
1,90 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

993,0 NOx
NH3

1,94 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

635,0 NOx
NH3

1,28 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

146029, 485039
2,5 m
0,0 mw
415,59 kg/j
88,93 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

17.677,0 NOx
NH3

316,06 kg/j
88,31 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

779,0 NOx
NH3

56,74 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

570,0 NOx
NH3

42,79 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

145885, 485292
2,5 m
0,0 mw
542,19 kg/j
121,80 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

18.844,0 NOx
NH3

433,53 kg/j
121,13 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

638,0 NOx
NH3

59,79 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

506,0 NOx
NH3

48,87 kg/j
< 1 kg/j

RQdca9yQpZEW (22 april 2016)
pagina 69/116

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

146105, 485404
2,5 m
0,0 mw
13,41 kg/j
3,01 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

23.198,0 NOx
NH3

10,72 kg/j
3,00 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

751,0 NOx
NH3

1,41 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

656,0 NOx
NH3

1,27 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

136422, 480610
2,5 m
0,0 mw
1.291,16 kg/j
279,34 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

27.428,0 NOx
NH3

993,09 kg/j
277,48 kg/j

1.282,0 NOx
NH3

189,08 kg/j
1,24 kg/j

717,0 NOx
NH3

108,99 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

135646, 480718
2,5 m
0,0 mw
1.340,08 kg/j
331,70 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

31.199,0 NOx
NH3

1.183,67 kg/j
330,73 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

640,0 NOx
NH3

98,91 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

361,0 NOx
NH3

57,50 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

138995, 482831
2,5 m
0,0 mw
741,14 kg/j
155,25 kg/j
80 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

21.443,0 NOx
NH3

551,41 kg/j
154,07 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.129,0 NOx
NH3

118,26 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

662,0 NOx
NH3

71,47 kg/j
< 1 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

135810, 480884
2,5 m
0,0 mw
1.554,61 kg/j
338,60 kg/j
80 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

64.285,0 NOx
NH3

1.204,09 kg/j
336,43 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

2.641,0 NOx
NH3

201,50 kg/j
1,32 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

1.895,0 NOx
NH3

149,02 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

136638, 480361
2,5 m
0,0 mw
176,62 kg/j
11,98 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

1.389,0 NOx
NH3

41,56 kg/j
11,13 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

755,0 NOx
NH3

88,22 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

389,0 NOx
NH3

46,85 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

136466, 480477
2,5 m
0,0 mw
14,02 kg/j
3,76 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

1.408,0 NOx
NH3

Emissie

14,02 kg/j
3,76 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

135292, 481054
2,5 m
0,0 mw
29,94 kg/j
5,51 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

6.030,0 NOx
NH3

20,36 kg/j
5,45 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

428,0 NOx
NH3

5,64 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

290,0 NOx
NH3

3,94 kg/j
< 1 kg/j

RQdca9yQpZEW (22 april 2016)
pagina 73/116

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

136033, 480697
2,5 m
0,0 mw
270,63 kg/j
28,78 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

2.797,0 NOx
NH3

103,53 kg/j
27,73 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

755,0 NOx
NH3

109,14 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

389,0 NOx
NH3

57,96 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

140751, 484060
2,5 m
0,0 mw
212,40 kg/j
52,95 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

10.973,0 NOx
NH3

197,32 kg/j
52,86 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

122,0 NOx
NH3

8,57 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

90,0 NOx
NH3

6,51 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

138204, 482118
2,5 m
0,0 mw
5.699,57 kg/j
773,02 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

9.952,0 NOx
NH3

2.818,68 kg/j
755,06 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.612,0 NOx
NH3

1.783,05 kg/j
11,70 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

963,0 NOx
NH3

1.097,84 kg/j
6,27 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

140404, 483751
2,5 m
0,0 mw
570,25 kg/j
141,99 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

13.235,0 NOx
NH3

529,12 kg/j
141,74 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

148,0 NOx
NH3

23,11 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

112,0 NOx
NH3

18,02 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

146016, 485166
2,5 m
0,0 mw
326,13 kg/j
74,75 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

14.708,0 NOx
NH3

277,95 kg/j
74,45 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

355,0 NOx
NH3

26,20 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

289,0 NOx
NH3

21,98 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

135503, 480948
2,5 m
0,0 mw
359,97 kg/j
67,48 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

12.749,0 NOx
NH3

249,33 kg/j
66,79 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

856,0 NOx
NH3

65,38 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

575,0 NOx
NH3

45,26 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

141856, 484639
2,5 m
0,0 mw
265,09 kg/j
61,77 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

17.058,0 NOx
NH3

229,78 kg/j
61,55 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

358,0 NOx
NH3

18,83 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

304,0 NOx
NH3

16,48 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141855, 484589
2,5 m
0,0 mw
317,55 kg/j
74,91 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

18.148,0 NOx
NH3

278,75 kg/j
74,67 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

349,0 NOx
NH3

20,93 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

289,0 NOx
NH3

17,87 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

145896, 485181
2,5 m
0,0 mw
328,16 kg/j
74,16 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

15.282,0 NOx
NH3

275,64 kg/j
73,84 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

424,0 NOx
NH3

29,87 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

312,0 NOx
NH3

22,65 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

140418, 483712
2,5 m
0,0 mw
516,13 kg/j
115,77 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

11.966,0 NOx
NH3

430,18 kg/j
115,24 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

338,0 NOx
NH3

47,46 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

266,0 NOx
NH3

38,49 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

146551, 485497
2,5 m
0,0 mw
949,57 kg/j
216,51 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

19.145,0 NOx
NH3

804,95 kg/j
215,63 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

452,0 NOx
NH3

74,22 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

416,0 NOx
NH3

70,40 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

140550, 483880
2,5 m
0,0 mw
624,51 kg/j
140,67 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

14.737,0 NOx
NH3

522,79 kg/j
140,04 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

390,0 NOx
NH3

54,03 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

334,0 NOx
NH3

47,69 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

140571, 483668
2,5 m
0,0 mw
1.654,02 kg/j
395,53 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

31.251,0 NOx
NH3

1.472,31 kg/j
394,40 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

631,0 NOx
NH3

116,10 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

346,0 NOx
NH3

65,61 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

146339, 485436
2,5 m
0,0 mw
741,53 kg/j
166,12 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

19.637,0 NOx
NH3

617,27 kg/j
165,35 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

536,0 NOx
NH3

65,80 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

462,0 NOx
NH3

58,45 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

140448, 483857
2,5 m
0,0 mw
942,73 kg/j
241,72 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

34.714,0 NOx
NH3

901,39 kg/j
241,46 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

250,0 NOx
NH3

25,35 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

153,0 NOx
NH3

15,99 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

143695, 485179
2,5 m
0,0 mw
2.863,94 kg/j
623,93 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

24.019,0 NOx
NH3

2.316,56 kg/j
620,55 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

806,0 NOx
NH3

303,59 kg/j
1,99 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

628,0 NOx
NH3

243,79 kg/j
1,39 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

141219, 484222
2,5 m
0,0 mw
1.594,29 kg/j
377,28 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

25.201,0 NOx
NH3

1.404,00 kg/j
376,10 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

486,0 NOx
NH3

105,74 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

377,0 NOx
NH3

84,54 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

143685, 485227
2,5 m
0,0 mw
2.938,28 kg/j
655,38 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

24.911,0 NOx
NH3

2.434,99 kg/j
652,28 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

700,0 NOx
NH3

267,22 kg/j
1,75 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

600,0 NOx
NH3

236,07 kg/j
1,35 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

141296, 484325
2,5 m
0,0 mw
1.423,86 kg/j
334,56 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

25.710,0 NOx
NH3

1.244,80 kg/j
333,45 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

511,0 NOx
NH3

96,62 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

423,0 NOx
NH3

82,44 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

139234, 482850
2,5 m
0,0 mw
656,08 kg/j
158,77 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

34.571,0 NOx
NH3

591,17 kg/j
158,36 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

637,0 NOx
NH3

42,54 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

325,0 NOx
NH3

22,37 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

142073, 484719
2,5 m
0,0 mw
331,77 kg/j
71,34 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

28.877,0 NOx
NH3

264,77 kg/j
70,93 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.066,0 NOx
NH3

38,17 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

781,0 NOx
NH3

28,82 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

142058, 484751
2,5 m
0,0 mw
339,64 kg/j
73,66 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

30.650,0 NOx
NH3

273,47 kg/j
73,26 kg/j

1.054,0 NOx
NH3

36,73 kg/j
< 1 kg/j

820,0 NOx
NH3

29,45 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

139068, 482831
2,5 m
0,0 mw
1.253,57 kg/j
325,85 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

38.217,0 NOx
NH3

1.215,53 kg/j
325,61 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

197,0 NOx
NH3

24,47 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

106,0 NOx
NH3

13,57 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

145264, 484941
2,5 m
0,0 mw
2.311,23 kg/j
500,68 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

32.385,0 NOx
NH3

1.858,62 kg/j
497,88 kg/j

1.134,0 NOx
NH3

254,17 kg/j
1,67 kg/j

859,0 NOx
NH3

198,43 kg/j
1,13 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

145204, 484990
2,5 m
0,0 mw
2.139,06 kg/j
472,81 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

34.127,0 NOx
NH3

1.756,19 kg/j
470,44 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.062,0 NOx
NH3

213,43 kg/j
1,40 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

818,0 NOx
NH3

169,43 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

139744, 483226
2,5 m
0,0 mw
2.185,86 kg/j
513,34 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

43.218,0 NOx
NH3

1.909,93 kg/j
511,63 kg/j

969,0 NOx
NH3

167,24 kg/j
1,10 kg/j

611,0 NOx
NH3

108,69 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

142432, 484911
2,5 m
0,0 mw
1.356,17 kg/j
298,14 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

36.768,0 NOx
NH3

1.107,22 kg/j
296,60 kg/j

1.213,0 NOx
NH3

142,65 kg/j
< 1 kg/j

877,0 NOx
NH3

106,30 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

142406, 484947
2,5 m
0,0 mw
1.449,90 kg/j
321,89 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

39.274,0 NOx
NH3

1.195,78 kg/j
320,32 kg/j

1.192,0 NOx
NH3

141,74 kg/j
< 1 kg/j

917,0 NOx
NH3

112,38 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

139774, 483374
2,5 m
0,0 mw
2.920,52 kg/j
719,17 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

49.451,0 NOx
NH3

2.679,13 kg/j
717,67 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

640,0 NOx
NH3

135,41 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

486,0 NOx
NH3

105,98 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

138711, 482462
2,5 m
0,0 mw
2.903,94 kg/j
649,32 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

52.687,0 NOx
NH3

2.412,46 kg/j
646,24 kg/j

1.759,0 NOx
NH3

314,55 kg/j
2,06 kg/j

960,0 NOx
NH3

176,93 kg/j
1,01 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

138604, 482463
2,5 m
0,0 mw
1.719,98 kg/j
405,96 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

59.661,0 NOx
NH3

1.510,59 kg/j
404,65 kg/j

1.326,0 NOx
NH3

131,12 kg/j
< 1 kg/j

768,0 NOx
NH3

78,27 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

135915, 480773
2,5 m
0,0 mw
5.044,84 kg/j
1.057,47 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

59.262,0 NOx
NH3

3.921,49 kg/j
1.050,47 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

2.635,0 NOx
NH3

680,95 kg/j
4,47 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.661,0 NOx
NH3

442,40 kg/j
2,53 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

135448, 480940
2,5 m
0,0 mw
1.583,26 kg/j
269,70 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

55.416,0 NOx
NH3

993,11 kg/j
266,03 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

5.003,0 NOx
NH3

350,15 kg/j
2,30 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

3.327,0 NOx
NH3

239,99 kg/j
1,37 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

136090, 480684
2,5 m
0,0 mw
4.558,87 kg/j
805,26 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

57.614,0 NOx
NH3

2.969,20 kg/j
795,38 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

4.727,0 NOx
NH3

951,39 kg/j
6,24 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

3.077,0 NOx
NH3

638,28 kg/j
3,64 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

136626, 480388
2,5 m
0,0 mw
686,85 kg/j
122,30 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

59.022,0 NOx
NH3

451,10 kg/j
120,84 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

4.727,0 NOx
NH3

141,09 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

3.077,0 NOx
NH3

94,66 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

137832, 481754
2,5 m
0,0 mw
7.177,95 kg/j
1.509,04 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

88.579,0 NOx
NH3

5.596,53 kg/j
1.499,18 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

3.952,0 NOx
NH3

975,14 kg/j
6,40 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

2.384,0 NOx
NH3

606,28 kg/j
3,46 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

136932, 481159
2,5 m
0,0 mw
4.604,07 kg/j
964,78 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

86.690,0 NOx
NH3

3.577,72 kg/j
958,38 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

3.917,0 NOx
NH3

631,32 kg/j
4,14 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

2.378,0 NOx
NH3

395,03 kg/j
2,26 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

138353, 482259
2,5 m
0,0 mw
693,78 kg/j
154,29 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

96.016,0 NOx
NH3

573,16 kg/j
153,54 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

3.036,0 NOx
NH3

70,78 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

2.074,0 NOx
NH3

49,83 kg/j
< 1 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

137799, 481798
2,5 m
0,0 mw
7.403,09 kg/j
1.646,34 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

96.016,0 NOx
NH3

6.116,08 kg/j
1.638,35 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

3.036,0 NOx
NH3

755,25 kg/j
4,96 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

2.074,0 NOx
NH3

531,76 kg/j
3,04 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

136672, 481078
2,5 m
0,0 mw
7.785,41 kg/j
1.705,53 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

95.484,0 NOx
NH3

6.333,23 kg/j
1.696,52 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

3.281,0 NOx
NH3

849,89 kg/j
5,58 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

2.256,0 NOx
NH3

602,30 kg/j
3,44 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

136276, 480565
2,5 m
0,0 mw
8.646,69 kg/j
1.640,55 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

86.615,0 NOx
NH3

6.064,36 kg/j
1.624,50 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

5.643,0 NOx
NH3

1.542,99 kg/j
10,12 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

3.688,0 NOx
NH3

1.039,34 kg/j
5,93 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

135244, 481039
2,5 m
0,0 mw
632,90 kg/j
119,32 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

114.678,0 NOx
NH3

440,99 kg/j
118,13 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

7.638,0 NOx
NH3

114,71 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

4.988,0 NOx
NH3

77,21 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

135439, 481003
2,5 m
0,0 mw
3.132,45 kg/j
604,81 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

121.899,0 NOx
NH3

2.237,05 kg/j
599,25 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

7.369,0 NOx
NH3

528,14 kg/j
3,47 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

4.972,0 NOx
NH3

367,27 kg/j
2,10 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

134312, 481429
2,5 m
0,0 mw
16.390,95 kg/j
3.092,06 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

121.397,0 NOx
NH3

11.427,69 kg/j
3.061,20 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

8.066,0 NOx
NH3

2.965,31 kg/j
19,46 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

5.273,0 NOx
NH3

1.997,95 kg/j
11,41 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

134349, 481470
2,5 m
0,0 mw
17.353,76 kg/j
3.343,13 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

127.929,0 NOx
NH3

12.364,43 kg/j
3.312,14 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

7.796,0 NOx
NH3

2.942,65 kg/j
19,31 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

5.261,0 NOx
NH3

2.046,68 kg/j
11,68 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie 2030
Plan 2030

130944, 482563
2,5 m
0,0 mw
59,41 ton/j
11.386,99 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

237.900,0 NOx
NH3

42,11 ton/j
11.279,49 kg/j

14.812,0 NOx
NH3

10.238,51 kg/j
67,18 kg/j

9.916,0 NOx
NH3

7.064,37 kg/j
40,33 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

133011, 481795
2,5 m
0,0 mw
13.087,53 kg/j
2.504,27 kg/j
100 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

254.250,0 NOx
NH3

9.259,82 kg/j
2.480,48 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

15.973,0 NOx
NH3

2.271,90 kg/j
14,91 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

10.613,0 NOx
NH3

1.555,81 kg/j
8,88 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

140823, 484025
2,5 m
0,0 mw
15,08 kg/j
1,22 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

1.357,0 NOx
NH3

4,76 kg/j
1,15 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

525,0 NOx
NH3

6,49 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

300,0 NOx
NH3

3,82 kg/j
< 1 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

140831, 484015
2,5 m
0,0 mw
11,96 kg/j
1,80 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

2.111,0 NOx
NH3

7,31 kg/j
1,77 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

223,0 NOx
NH3

2,72 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

153,0 NOx
NH3

1,92 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

140678, 483931
2,5 m
0,0 mw
117,92 kg/j
13,16 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

3.468,0 NOx
NH3

52,75 kg/j
12,75 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

749,0 NOx
NH3

40,15 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

453,0 NOx
NH3

25,03 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

141944, 484657
2,5 m
0,0 mw
79,49 kg/j
13,85 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

10.729,0 NOx
NH3

56,71 kg/j
13,71 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

716,0 NOx
NH3

13,34 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

492,0 NOx
NH3

9,45 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141935, 484677
2,5 m
0,0 mw
98,57 kg/j
18,22 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

13.592,0 NOx
NH3

74,77 kg/j
18,07 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

696,0 NOx
NH3

13,49 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

516,0 NOx
NH3

10,31 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

144267, 485104
2,5 m
0,0 mw
9.004,29 kg/j
1.582,50 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

24.120,0 NOx
NH3

6.481,86 kg/j
1.566,86 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.540,0 NOx
NH3

1.458,48 kg/j
9,57 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.090,0 NOx
NH3

1.063,95 kg/j
6,07 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

144436, 485031
2,5 m
0,0 mw
10.669,37 kg/j
1.908,34 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

27.274,0 NOx
NH3

7.821,21 kg/j
1.890,62 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.700,0 NOx
NH3

1.718,04 kg/j
11,27 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.085,0 NOx
NH3

1.130,13 kg/j
6,45 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

139590, 483225
2,5 m
0,0 mw
7.593,86 kg/j
1.426,87 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

36.355,0 NOx
NH3

5.858,35 kg/j
1.416,14 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.710,0 NOx
NH3

971,10 kg/j
6,37 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

1.306,0 NOx
NH3

764,41 kg/j
4,36 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

141367, 484353
2,5 m
0,0 mw
3.319,02 kg/j
593,84 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

37.712,0 NOx
NH3

2.433,95 kg/j
588,36 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

2.236,0 NOx
NH3

508,58 kg/j
3,34 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.606,0 NOx
NH3

376,49 kg/j
2,15 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

139579, 483128
2,5 m
0,0 mw
8.185,15 kg/j
1.468,81 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

35.892,0 NOx
NH3

6.020,57 kg/j
1.455,35 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

2.194,0 NOx
NH3

1.296,98 kg/j
8,51 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.424,0 NOx
NH3

867,60 kg/j
4,95 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

141377, 484336
2,5 m
0,0 mw
3.364,34 kg/j
597,22 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

38.003,0 NOx
NH3

2.447,03 kg/j
591,52 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

2.417,0 NOx
NH3

548,47 kg/j
3,60 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

1.577,0 NOx
NH3

368,83 kg/j
2,11 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

137016, 480147
2,5 m
0,0 mw
4.935,29 kg/j
858,34 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

86.450,0 NOx
NH3

3.514,24 kg/j
849,50 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

6.009,0 NOx
NH3

860,85 kg/j
5,65 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

3.794,0 NOx
NH3

560,19 kg/j
3,20 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

137120, 480072
2,5 m
0,0 mw
3.384,46 kg/j
580,61 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

88.004,0 NOx
NH3

2.375,92 kg/j
574,33 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

6.398,0 NOx
NH3

608,74 kg/j
3,99 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

4.077,0 NOx
NH3

399,80 kg/j
2,28 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

143320, 469764
2,5 m
0,0 mw
34,92 ton/j
5.842,10 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

92.088,0 NOx
NH3

23,89 ton/j
5.774,61 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

5.816,0 NOx
NH3

5.317,06 kg/j
34,89 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

6.061,0 NOx
NH3

5.710,92 kg/j
32,60 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

138677, 458203
2,5 m
0,0 mw
15.859,98 kg/j
2.674,46 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

106.869,0 NOx
NH3

10.938,97 kg/j
2.644,27 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

6.824,0 NOx
NH3

2.461,62 kg/j
16,15 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

6.615,0 NOx
NH3

2.459,39 kg/j
14,04 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

140545, 464807
2,5 m
0,0 mw
57,97 ton/j
9.897,82 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

109.560,0 NOx
NH3

40,50 ton/j
9.790,80 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

6.596,0 NOx
NH3

8.593,59 kg/j
56,38 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

6.606,0 NOx
NH3

8.870,47 kg/j
50,64 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

138859, 460363
2,5 m
0,0 mw
24,40 ton/j
4.318,12 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

127.188,0 NOx
NH3

17.693,33 kg/j
4.277,00 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

6.764,0 NOx
NH3

3.316,08 kg/j
21,76 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

6.712,0 NOx
NH3

3.391,47 kg/j
19,36 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

140329, 479191
2,5 m
0,0 mw
54,85 ton/j
9.360,81 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

145.379,0 NOx
NH3

38,30 ton/j
9.257,83 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

10.728,0 NOx
NH3

9.959,88 kg/j
65,35 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

6.888,0 NOx
NH3

6.590,87 kg/j
37,63 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

143891, 472508
2,5 m
0,0 mw
31,59 ton/j
5.508,00 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

155.785,0 NOx
NH3

22,55 ton/j
5.451,83 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

10.578,0 NOx
NH3

5.396,95 kg/j
35,41 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

6.917,0 NOx
NH3

3.637,28 kg/j
20,76 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

142826, 474603
2,5 m
0,0 mw
26,52 ton/j
4.234,91 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

151.996,0 NOx
NH3

17.281,41 kg/j
4.177,43 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

13.832,0 NOx
NH3

5.542,30 kg/j
36,36 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

8.957,0 NOx
NH3

3.698,98 kg/j
21,12 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Referentie 2030
Plan 2030

137694, 479804
2,5 m
0,0 mw
9.114,75 kg/j
1.545,71 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

153.669,0 NOx
NH3

6.322,51 kg/j
1.528,34 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

11.621,0 NOx
NH3

1.685,02 kg/j
11,06 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

7.409,0 NOx
NH3

1.107,22 kg/j
6,32 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

141779, 476094
2,5 m
0,0 mw
21,85 ton/j
3.494,43 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

154.941,0 NOx
NH3

14.260,60 kg/j
3.447,21 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

14.070,0 NOx
NH3

4.563,77 kg/j
29,94 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

9.052,0 NOx
NH3

3.026,13 kg/j
17,28 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

139224, 456625
2,5 m
0,0 mw
15.991,15 kg/j
2.873,06 kg/j
120 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

153.734,0 NOx
NH3

11.778,29 kg/j
2.847,16 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

8.006,0 NOx
NH3

2.161,65 kg/j
14,18 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

7.371,0 NOx
NH3

2.051,21 kg/j
11,71 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

141167, 476820
2,5 m
0,0 mw
2.701,38 kg/j
448,12 kg/j
120 km/h
Nee

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

162.300,0 NOx
NH3

1.831,43 kg/j
442,71 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

13.174,0 NOx
NH3

523,90 kg/j
3,44 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

8.443,0 NOx
NH3

346,05 kg/j
1,98 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Berekening voor
vergunningaanvraag

140566, 484021
2,5 m
0,0 mw
299,15 kg/j
30,99 kg/j
100 km/h
Nee

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

6.485,0 NOx
NH3

111,32 kg/j
29,82 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.664,0 NOx
NH3

111,55 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1.104,0 NOx
NH3

76,28 kg/j
< 1 kg/j

Referentie 2030
Plan 2030

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3
Max snelheid
Strikte
handhaving?

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Standaard

Licht verkeer

18.115,0 NOx
NH3

233,39 kg/j
65,21 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

1.121,0 NOx
NH3

58,83 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

635,0 NOx
NH3

34,35 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Floriade (woningen)
144357, 485340
10,0 m
102,0 ha
10,0 m
0,0 mw
Continue emissie
466,70 kg/j

Naam

Floriade (bedrijven)
144357, 485340
10,0 m
102,0 ha
10,0 m
0,0 mw
Continue emissie

Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Referentie 2030
Plan 2030

Emissie

NOx

Locatie (X,Y)

Berekening voor
vergunningaanvraag

139156, 482737
2,5 m
0,0 mw
326,57 kg/j
65,79 kg/j
80 km/h
Nee

7.520,00 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

303,00 kg/j

Naam

Schakelwijk (bedrijven)
142617, 484942
10,0 m
106,0 ha
10,0 m
0,0 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

3.920,00 kg/j

Naam

Schakelwijk (woningen)
142607, 484938
10,0 m
107,1 ha
10,0 m
0,0 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2030
Plan 2030

Kasteellocatie (woningen)
145302, 484645
10,0 m
80,8 ha
10,0 m
0,0 mw
Continue emissie

2.037,00 kg/j
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vergunningaanvraag
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectverschil
(Naardermeer)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2030
Plan 2030
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Naardermeer

414,22

416,27

+ 2,05

416,27

Oostelijke Vechtplassen

0,00

0,10

+ 0,10

2,42

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2030
Plan 2030
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Depositie per Naardermeer
habitattype
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Lg05 Grote-zeggenmoeras

414,22

416,27

+ 2,05

H91D0 Hoogveenbossen

304,81

306,57

+ 1,76

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

209,80

211,03

+ 1,23

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

209,80

211,03

+ 1,23

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

189,20

190,31

+ 1,11

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

168,85

169,91

+ 1,06

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

61,20

61,67

+ 0,47

H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H3140)

27,94

28,22

+ 0,28

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

16,67

16,87

+ 0,20

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

17,03

17,23

+ 0,19

H6410 Blauwgraslanden

12,90

13,08

+ 0,18

Referentie 2030
Plan 2030

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Oostelijke Vechtplassen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,00

0,10

+ 0,10

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,00

0,09

+ 0,09

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,00

0,09

+ 0,09

H91D0 Hoogveenbossen

0,00

0,09

+ 0,09

H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H3140)

0,00

0,08

+ 0,08

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,00

0,08

+ 0,08

H7210 Galigaanmoerassen

0,00

0,08

+ 0,08

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,00

0,06

+ 0,06

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2030
Plan 2030
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Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015_20160125_31bd639486
versie 2015_20151211_3dec74e7e2
Database
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2030
Plan 2030

RQdca9yQpZEW (22 april 2016)
pagina 116/116

Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
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.

Contactgegevens
Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE
T. (0513) 63 43 55
E. enno.been@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2016
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
In het kader van afspraken over de ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad is de
Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer opgesteld. Vanuit deze rijksstructuurvisie en
de daarbij behorende Bestuursovereenkomst RRAAM is in Almere het programma Almere 2.0
opgestart. Dit programma bestaat uit:
x De bouw van 60.000 woningen
x Een verbetering van de verbinding tussen Almere en Amsterdam (zowel OV als weg)
x Een kwaliteitsimpuls voor het Markermeer/IJmeer
In dit kader past de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater. Deze gebiedsontwikkeling
strekt zich uit in een zone langs de A6 ter hoogte van het Weerwater (zie figuur 1). Het
plangebied is ca. 400 ha groot en omvat naast de Floriade ook het Kasteel, Schakelwijk, het
Vroege Vogelbos, Almeerderhout en bedrijventerrein De Steiger. In het programma voor de
ontwikkeling zijn ruime bandbreedtes opgenomen, omdat de strategie hecht aan flexibiliteit
binnen een vraag- en marktgestuurde ontwikkeling. In dat kader is het project ook aangemeld
voor de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet.
In 2022 wordt het evenement de Floriade georganiseerd in Almere, aan het Weerwater. Dit geldt
als aanjager voor de gebiedsontwikkeling van Almere Centrum Weerwater. Voor de
wereldtuinbouwtentoonstelling wordt een gebied met modeltuinen, paviljoens, etc. ontwikkeld
dat zich uitstrekt tot over de A6. In de plannen van Almere is de Floriade geen eenmalig
evenement, maar vormt het de start van een nieuwe, blijvende stadswijk in het centrum van de
stad, met de naam Almere Floriade. Deze maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Almere
Centrum Weerwater.
De ruimtelijke (planologische) mogelijkheid voor de gebiedsontwikkeling komt tot stand met de
procedure voor het Chw-bestemmingsplan (experiment in het kader van de Crisis en herstelwet).
De voorgenomen ontwikkelingen in Almere Centrum Weerwater maken het noodzakelijk om een
m.e.r.-procedure te doorlopen. In het MER (milieueffectrapport) zijn de milieueffecten van deze
gebiedsontwikkeling beschreven. Het evenement Floriade in 2022 en de Floriadewijk die daarna
wordt gerealiseerd maken onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling.
Het evenement Floriade 2022 kan gezien worden als een opmaat naar de gebiedsontwikkeling. In
de context van Growing Green Cities wordt voor dit deelgebied een eerste inrichting van het
gebied mogelijk gemaakt, die de weg vrijmaakt voor de daarop volgende gebiedsontwikkeling. Na
de Floriade wordt op dezelfde locatie de Floriadewijk gerealiseerd. Die maakt onderdeel uit van
een gebiedsontwikkeling die een groter gebied beslaat.
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Weerwater

Spanningsveld

Atlantisstrand

A6
Vroege Vogelbos

Bedrijventerrein
De Steiger

Kasteellocatie

Figuur 1 Plangebied gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater met daarbinnen het plangebied voor
de Floriade(wijk) (bron: bijlagen Crisis en Herstelwet)

1.2

Doel
In het kader van de ruimtelijke procedure (Chw-bestemmingsplan) en de bijbehorende m.e.r. is
onderzoek op het gebied van water noodzakelijk. In deze rapportage gaan we in op de Floriade
2022 en de Floriadewijk ten behoeve van het Chw-bestemmingsplan. De effectbeschrijving op
water vanuit de gehele gebiedsontwikkeling inclusief de gebiedsontwikkeling Almere Centrum
Weerwater is rechtstreeks in het MER opgenomen.
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1.3

Leeswijzer
Het onderzoek is als volgt opgebouwd:
 Hoofdstuk 2 geef een overzicht van het beleidskader ten aanzien van water;
 Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de voorgenomen ontwikkelingen;
 In hoofdstuk 4 bevat de beschrijving van de huidige situatie;
 In hoofdstuk 5 worden de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op het aspect water
beschreven en beoordeeld;
 Hoofdstuk 6 bevat ten slotte de conclusie van het onderzoek, inclusief een samenvatting van
de effecten op het aspect water.
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2

Wettelijk en beleidskader water

2.1

Landelijk beleid
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
In 2003 sloten Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Dit akkoord is te
beschouwen als het bestuurlijke antwoord op het rapport WB21 (Waterbeheer 21e eeuw). In het
akkoord zijn maatregelen afgesproken met als doel het watersysteem in 2015 'op orde' te
hebben. In het bestuursakkoord zijn taakstellende afspraken opgenomen over veiligheid en
wateroverlast. Ook is een impuls gegeven aan het gebruik van de watertoets. De watertoets zorgt
voor een vroegtijdige afstemming tussen ruimtelijke plannen en de waterhuishouding.
In 2011 is een nieuw akkoord afgesloten. De essentie van dit nieuwe akkoord is een doelmatig
beheer en meer samenwerking tussen beheerders in de waterketen en kostenbesparingen door
grotere efficiëntie en effectiviteit.
Nationaal Waterplan
Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te
komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen
overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Voor de
planperiode 2016-2021 is het ontwerp waterplan beschikbaar. In dit plan wordt een volgende
ambitieuze stap gezet in het robuust en toekomstgericht inrichten van het watersysteem.
Kaderrichtlijn Water (KRW)
Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft Nederland een resultaatsverplichting voor
het bereiken van de gewenste waterkwaliteit en ecologie van grond- en
oppervlaktewatersystemen. Voor grote wateren of watersystemen, de zogenaamde KRWwaterlichamen, zijn hiertoe doelen opgesteld. De (bindende) maatregelen om de doelen te
bereiken zijn vastgelegd in de stroomgebiedsplannen. Voor de overige wateren geldt minimaal
het stand-still principe. Waterbeheerders mogen hiervoor zelf aanvullende doelen opstellen.
Waterwet
De Waterwet regelt de verantwoordelijkheden ten aanzien van hemelwater, oppervlaktewater
en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. In
december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. Deze bestaat uit een samentrekking van de
Wet op de waterhuishouding, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Wet verontreiniging
zeewater, Grondwaterwet, Wet droogmakerijen en indijkingen, Wet op de waterkering, Wet
beheer rijkswaterstaatswerken (natte deel), Waterstaatswet (natte deel) en de Regeling
waterbodems uit de Wet bodembescherming. Alle wateraspecten waarvoor een vergunning
nodig is kunnen in één watervergunning worden meegenomen.
Wet milieubeheer
In beginsel vallen alle milieu-aspecten onder de Wet milieubeheer (Wm). De Wm treedt echter
terug als een andere wet bepaalde milieu-aspecten regelt, zoals bijvoorbeeld het geval is met de
Waterwet, die het overgrote deel van de watergerelateerde milieuaspecten regelt. De Waterwet
ziet met name toe op het watersysteem terwijl de betreffende regels uit de Wm zien op de
waterketen. Lozingen in rioolstelsels vallen bijvoorbeeld onder de Wm, alsmede de
gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en de daaraan gekoppelde
verplichting tot het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
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Omgevingswet / Chw-bestemmingsplan
In de komende tijd wordt de Omgevingswet van kracht. Vooruitlopend op deze wetswijziging
heeft de gemeente Almere de mogelijkheid gekregen te experimenteren met de mogelijkheden
die de nieuwe wet biedt. Daartoe stelt de gemeente een Chw-bestemmingsplan1 op. Dit houdt in
dat binnen het bestemmingsplan meer geregeld kan worden dan alleen voor een goede
ruimtelijke ordening geldt. Het plan regelt zaken die gericht zijn op een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving. Voor het aspect water leidt dit tot de mogelijkheid beleidsregels op te nemen.
Daarmee kan volstaan worden met de conclusie of voldoende ruimte voor waterkwaliteit en –
kwantiteit beschikbaar is. De vraag ‘hoe’ deze ruimte beschikbaar is, behoeft daarmee in dit plan
niet beantwoordt te worden.

2.2

Provinciaal beleid
Provinciaal Omgevingsplan Flevoland
Als het gaat om waterbeleid is de provincie kadersteller voor de waterbeheerder. Dat is
Waterschap Zuiderzeeland. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is
vanaf 1 januari 2013 de uitvoeringsorganisatie voor de provincie Flevoland op het gebied van
milieu. Het is de taak van de provincie om niet alleen naar water te kijken, maar het waterbeleid
te verbinden met andere beleidsterreinen zoals natuur, ruimtelijke ordening en economie. De
provincie is ook regelgever op het gebied van water. Als uitwerking van en aanvullend op
Europese en nationale wet- en regelgeving stelt de provincie regels op. Bijvoorbeeld regels voor
drinkwaterbescherming. Kenmerkend voor het Flevolandse waterbeleid is de hoge ambitie op
een duurzaam watersysteem. Het provinciaal waterhuishoudingsplan is integraal opgenomen in
het Omgevingsplan Flevoland.
Bij het vormgeven van ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de eisen die
watersystemen stellen. Het waterbeleid is gericht op:
 het voorkomen van overlast door overschot of tekort aan water, waarbij de gebieden waar
de bodem daalt bijzondere aandacht vragen;
 een goede ecologische toestand voor alle wateren ongeacht de bestemming, alsmede de
ontwikkeling van de bijzondere waterkwaliteit in een deel van de provincie;
 de bescherming tegen buitendijks overstromingsgevaar en overlast van extreme neerslag.
 het ‘klimaatbestendig’ maken van de ruimtelijke inrichting van Flevoland.
De provincie wil deze doelen bereiken door ontwikkeling en behoud van duurzame en robuuste
watersystemen, met inbegrip van het grondwater, waarmee een verantwoord gebruik van water
gegarandeerd blijft.
In het waterbeleid worden de volgende inrichtingsprincipes gevolgd;
 toepassing van de tritsen voor wateroverlast (vasthouden, bergen, afvoeren), watertekort
(vasthouden, bergen, aanvoeren) en waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden,
schoonmaken);
 het reserveren van voldoende ruimte voor waterberging en ecologisch functioneren, naast
uitmalen en dijkenbouw;
 het streven naar meervoudig ruimtegebruik.

1

Chw-bestemmingsplan = bestemmingsplan waarin gebruik gemaakt wordt van de
mogelijkheden die de Crisis en herstelwet (Chw) biedt, vooruitlopend op de inwerkingtreding van
de Omgevingswet.
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Partiële herzieningen Omgevingsplan Flevoland (2008, 2009, 2015)
In het kader van de komst van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 is het Omgevingsplan
op onderdelen herzien. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de juridische doorwerking van het
Omgevingsplan na inwerking treden van de Wro. Een tweede herziening van het Omgevingsplan
heeft betrekking op de waterhuishouding. Bij de vaststelling van het Omgevingsplan op 2
november 2006 is bepaald dat het onderdeel waterhuishouding van het plan in 2009 op twee
onderwerpen nader uitgewerkt wordt in een partiële herziening. Het eerste onderwerp is
waterkwaliteit, naar aanleiding van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In deze partiële
herziening worden de waterlichamenkaart en de waterkwaliteitsdoelen en –maatregelen
vastgelegd. Het tweede onderwerp is de wateropgave, ook wel bekend onder de naam
Waterbeheer 21-ste eeuw of kortweg WB21. Bij de vaststelling van het Omgevingsplan in 2009
was er nog onvoldoende duidelijkheid over de omvang van de wateropgave en de wijze waarop
deze in onze zich nog sterk ontwikkelende provincie kan worden opgelost. In deze partiële
herziening zijn de aanpak en de rolverdeling bij het oplossen van de wateropgave nader bepaald
en vastgelegd. Tenslotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele kleinere zaken te
repareren c.q. meer uitvoeringsgericht te maken.
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland
De provincie heeft de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 eind 2012
vastgesteld. Via deze provinciale omgevingsverordening kan de provincie regels stellen aan
ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld bestemmingsplannen. In 2013 is de verordening gewijzigd en
zijn regels ten aanzien van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur, tegenwoordig Natuurnetwerk
Nederland) opgenomen. De provincie kiest ervoor de provinciale ruimtelijke belangen alleen via
het Omgevingsplan te laten doorwerken, zodat verder geen ruimtelijke regels in de verordening
zijn opgenomen.
De Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland stelt wel sectorale regels ten aanzien van
milieubelangen: stortplaatsen en afvalwater, bodemsanering, watersystemen,
grondwateronttrekkingen, wegen en vaarwegen, ontgrondingen, bescherming landschap en
ecologische hoofdstructuur.
Duurzaam gebruik van de Flevolandse ondergrond
Op 5 juni 2013 hebben Provinciale Staten van Flevoland de nota "Ondergronds Verbinden.
Duurzaam Gebruik van de Flevolandse ondergrond 2013-2017" vastgesteld. Met deze nota legt
de provincie haar visie op duurzaam gebruik van de ondergrond in Flevoland vast.
Bodem en ondergrond zijn van grote invloed op agrarische opbrengsten, het waterbeheer,
drinkwaterwinning, grondstoffenwinning en op het beheer en onderhoud van de infrastructuur.
Ook biedt de ondergrond veel kansen voor duurzame energieproductie. Daarom heeft de
provincie samen met een netwerk van gebruikers en beheerders de visie uitgewerkt.
In de nota is tevens uitgewerkt hoe de provincie het duurzaam omgaan met de ondergrond in
Flevoland wil bevorderen. Tot slot biedt deze nota het programmatisch kader voor het inzetten
van het budget duurzaam gebruik van de ondergrond voor de periode 2013-2017.
Voor de Floriade 2022 en Gebiedsontwikkeling Centrum Weerwater zijn met name duurzame
energieopwekking en de effecten van de woningbouw, bedrijvigheid en infrastructuur op
bodemdaling van belang.
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2.3

Regionaal beleid
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Zuiderzeeland is waterbeheerder in het plangebied en is verantwoordelijk voor de
waterhuishoudkundige verzorging (waterkwaliteit en waterkwantiteit) binnen het plangebied.
Het beleid van het waterschap is verwoord in de volgende documenten en wordt hierna kort
besproken:
 Waterbeheerplan 2010-2015;
 Ontwerp Waterbeheerplan 2016 – 2021;
 Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 gewijzigd en uitgebreid op 28 januari 2014;
 De Uitbeelding;
 Het Waterkader.
Waterbeheerplan 2010-2015
Het Waterbeheerplan is een meerjarenplan, waarin doelen en maatregelen zijn beschreven die
Zuiderzeeland die periode wil bereiken.
Flevoland is een uniek stukje Nederland. Vrijwel het gehele beheergebied ligt onder zeeniveau.
Het bestaat uit de Flevopolder en de Noordoostpolder, polders die zijn onttrokken aan het water
en waar het nu goed wonen, werken en recreëren is met water in vaarten, tochten, sloten en in
de randmeren dat het gebied zijn eigen fraaie karakter geeft. Waterschap Zuiderzeeland staat
voor veiligheid, voldoende water en schoon water. De wijze waarop het waterschap hier in deze
planperiode invulling aan wil geven, is beschreven in het Waterbeheerplan 2010-2015. Het
waterbeheerplan is ingedeeld in de volgende thema’s.
Veiligheid
De veiligheid van de dijken in en om Flevoland is voor het gebied van groot belang. De dijken
beschermen het land tegen overstromingen. Het op orde houden van de dijken is een van de
kerntaken van het waterschap. Met de groei van het stedelijk gebied en de economische
bedrijvigheid langs en op de dijken is het van belang dat deze veiligheid gewaarborgd blijft. Het
waterschap stelt hiervoor in de planperiode kaders op.
Voldoende Water
Het watersysteem is zo ingericht dat wateroverlast wordt voorkomen. Het beheer en onderhoud
is er op gericht dat het watersysteem goed blijft functioneren. Ook in droge periodes moet er
voldoende water zijn. Kwel en regenwater worden door goed onderhouden gemalen
weggepompt. Daarnaast moet het watersysteem in Flevoland voorbereid zijn op toekomstige
klimaatveranderingen. Het waterschap zal hiervoor in de planperiode de noodzakelijke
maatregelen uitvoeren.
Schoon Water
Schoon grond- en oppervlaktewater is in ieders belang. De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt niet
alleen dat het water niet vervuild mag zijn, maar ook dat er goede leef, verblijf- en
voortplantingsmogelijkheden moeten zijn voor in het water levende flora en fauna. Het
waterschap zorgt mede daarom voor een goede structuurdiversiteit langs de oevers van het
watersysteem. Een deel daarvan zal in deze planperiode worden gerealiseerd. In het
achtergronddocument Kaderrichtlijn Water en het bijlagerapport bij het Waterbeheerplan is
hierover meer informatie opgenomen. Ook het op orde houden van de afvalwaterzuiveringen is
een belangrijke taak die bijdraagt aan schoon oppervlaktewater.
Het waterbeheerplan beschrijft naast bovenstaande thema’s tevens een aantal onderwerpen die
niet eenduidig onder een van de thema’s zijn te vatten. Het zijn: stedelijk water, water en ruimte,
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belevingswaarde, vergunningverlening en handhaving, kennis- en informatiebeheer,
calamiteitenbestrijding, communicatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ontwerp Waterbeheerplan 2016 – 2021
In het Ontwerp Waterbeheerplan heeft Waterschap Zuiderzeeland opgeschreven welke doelen
het wil bereiken, op de lange termijn en in de komende planperiode van 2016 tot 2021. Centraal
staan de maatregelen die het waterschap de komende zes jaar gaat nemen om die doelen te
bereiken. De inspraakperiode is inmiddels afgelopen. In het najaar van 2015 stelt het bestuur het
plan definitief vast.
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 gewijzigd en uitgebreid op 28 januari 2014
De Keur is een wettelijke regeling die van toepassing is op o.a.: de schouw, grondwaterbeheer,
veranderingen in het watersysteem, het aanleggen van duikers, dammen of werkzaamheden bij
de dijk.

Waterkwantiteit
De Keur is de verordening (wettelijke regeling) van het waterschap en gaat vooral over het
waterkwantiteitaspect. De Keur is van toepassing op het aanbrengen van veranderingen aan het
watersysteem (o.a. aanleggen van duikers, dammen en werkzaamheden op of aan de dijken).
Ook het onttrekken van water aan de bodem of aan oppervlaktewater is geregeld in de Keur.
Voor handelingen in het watersysteem is een watervergunning nodig of kan volstaan worden met
een melding.
Schouw
Tevens valt de schouw onder de Keur. Waterschap schouwt sloten die niet in beheer zijn, maar
wel een belangrijke functie in het watersysteem hebben. Het gaat hierbij met name om het
(maai)onderhoud aan waterkeringen (dijken) en oppervlaktewaterlichamen, zoals (erf-)sloten en
tochten. Waterschap Zuiderzeeland voert een schouw op de watergangen (sloten en tochten) uit.
Tussen Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Almere is een maatwerkovereenkomst
gesloten (Maatwerkovereenkomst ,Tussen gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland
,Stedelijk water , 7 oktober 2010). Het doel van deze Overeenkomst is het vastleggen van
afspraken over de samenwerking (inclusief taak- en kostenverdeling) tussen de gemeente en het
waterschap met betrekking tot de taken die uit de Regionale Bestuursovereenkomst Stedelijk
Water Flevoland -2009 voortvloeien, de overdracht in beheer en onderhoud van Stedelijk Water,
alsmede het maken van afspraken over de staat van onderhoud van de Waterstaatswerken
Legger
Op de legger staan alle oppervlaktewateren en dijken aangegeven. De legger maakt duidelijk wat
u waar van Waterschap Zuiderzeeland mag verwachten. Voor het waterschap is de legger, samen
met de keur, hét instrument om te zorgen voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en
schoon water. De legger is van toepassing op alle water en de daarvoor benodigde kunstwerken.
De legger bestaat uit een set van kaarten. Op deze kaarten staat welke dijken, vaarten, tochten,
stedelijk water en kusntwerken (bruggen, stuwen, gemalen, sluizen) Waterschap Zuiderzeeland
in beheer heeft en waar ze liggen. De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en
waarvoor het onderhoud moet doen. Tot slot bevat de legger zones (zoneringen) voor
toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het watersyteem. De legger is in te zien op de
webiste van het waterschap: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/legger/).
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De Uitbeelding
Voor de beoordeling van ruimtelijke plannen heeft het waterschap (in samenwerking met de
gemeenten) een zogenaamd waterkader opgesteld en het document ‘De uitbeelding’ waarin de
kaders en richtlijnen van het waterschap zijn opgenomen. De uitgangspunten, randvoorwaarden
en ontwerprichtlijnen zijn in analoog aan het Waterbeheerplan onderverdeeld in de thema’s
veiligheid, voldoende water en schoon water.
Water is mede ordenend in de ruimtelijke inrichting. Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar
dat alle wateraspecten – veiligheid (V), schoon water (S), voldoende water (W) en doelmatig
beheer en onderhoud - een integraal onderdeel vormen van de ruimtelijke planvorming.
Het Waterkader
Om bij de ruimtelijke planvorming het belang van water goed te borgen en te anticiperen op
klimaatverandering, hebben het Rijk, het Interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) in 2001 het proces van de
watertoets in het leven geroepen en in 2003 verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening.
Waterbeheerders adviseren bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen. Dit proces heet
kortweg ‘de watertoets’. Om aan te geven wat er voor het waterbeheer in, maar ook ná het
watertoetsproces belangrijk is, heeft Waterschap Zuiderzeeland het Waterkader opgesteld. Het
Waterkader geeft richting en houvast voor waterzaken binnen ruimtelijke plannen. Samen met
De Uitbeelding is het bedoeld als gids en inspiratie voor het verbond tussen water en ruimte.
Gemeente Almere
Gemeentelijk waterhuishoudingplan Almere 2011 - 2016
Water speelt een belangrijke rol in onze leefomgeving. De wijze waarop water in een bepaald
gebied wordt opgenomen, zich verplaatst, gebruikt, verbruikt en afgevoerd wordt, noemen we
de waterhuishouding. Menselijke sturing in de waterhuishouding is noodzakelijk vanuit het
oogpunt van veiligheid (droge voeten, volksgezondheid), basiscomfort (robuuste voorzieningen)
en beleving (water als onderdeel van openbare ruimte).
Per 1 januari 2008 is er veel veranderd voor alle gemeenten, met de Wet Gemeentelijke
Watertaken1. De nieuwe wetgeving stelt gemeenten beter in staat een bijdrage te leveren aan
de aanpak van watervraagstukken in bebouwd gebied. Gemeenten krijgen zorgplichten voor de
inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater. De noodzaak tot actualisatie
en verbreding van de zorgplichten is aangegrepen om de bestaande beleidsdocumenten op het
gebied van water te integreren en de samenhang in de waterhuishouding te verstevigen:
 Waterplan Almere (visie)
 Regionale bestuursovereenkomst stedelijk water Flevoland
 Maatwerkovereenkomst (hier is het B&O plan stedelijk water onderdeel van)
 beleidskader onderhoud kapitaalgoederen
 Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
 Nationaal Bestuursakkoord Water
 Bestuursakkoord Waterketen
Het Gemeentelijk WaterhuishoudingPlan Almere 2011-2016 (GWHP) bundelt de hoofdlijnen van
deze beleidsdocumenten en geeft daarmee structuur en samenhang aan de gemeentelijke
waterhuishouding. Het GWHP bestaat uit de onderdelen gemeentelijk rioleringsplan +
grondwater + oppervlaktewater. Met dit GWHP wordt nogmaals de visie uit het waterplan
bevestigd: De waterhuishouding in Almere is erop gericht een aantrekkelijke woon- en
werkomgeving te bieden, waarin basiscomfort is gewaarborgd, de voorzieningen robuust zijn
en het water veilig is.
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In het GWHP wordt vanuit een integrale benadering van water een evenwicht gezocht tussen
invullen van ambities op het gebied van duurzaamheid (visie en principles) en streven naar
doelmatigheid (laagst maatschappelijke kosten).
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Voorgenomen ontwikkelingen
De gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater is gericht op het ontwikkelen van een
gebied rond het centrum van Almere, aan het Weerwater. Het voornemen dat in deze planm.e.r.-procedure onderzocht is heeft betrekking op een drietal situaties, namelijk:
x Floriade 2022: het evenement Floriade en de daarmee samenhangende ontwikkelingen
x Floriadewijk: de ontwikkeling van het Floriadeterrein na 2022
x Gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater: de gehele gebiedsontwikkeling.
In deze rapportage gaan we in op de Floriade 2022 en de Floriadewijk ten behoeve van het Chwbestemmingsplan. De effectbeschrijving op water van de gehele gebiedsontwikkeling is
rechtstreeks in het MER opgenomen.

Figuur 2 Plangebied Floriade (wijk) binnen gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater

Floriade 2022
In 2022 wordt het evenement Floriade georganiseerd in dit gebied. De Floriade 2022 wordt in
Almere georganiseerd, aan het Weerwater. Voor deze wereldtuinbouwtentoonstelling wordt een
gebied ingericht. Op de zuidoever van het Weerwater wordt een gebied ontwikkeld, waarin de
Floriade als een soort tapijt over het gebied wordt gedrapeerd. Dat tapijt strekt zich uit tot over
de A6. Daarin worden de modeltuinen, paviljoens, de hoofdtentoonstelling en de andere
onderdelen ontwikkeld. De Floriade trekt ongeveer 2 miljoen bezoekers naar het gebied in een
jaar tijd.
De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 heeft als motto: “Growing Green Cities”.
Binnen dit motto worden de vraagstukken uit de tuinbouwsector verbonden met de
vraagstukken van een groeiende stad. Met de groei van de wereldbevolking groeit tevens de
betekenis van de tuinbouwsector. De sector anticipeert op de mondiale ontwikkelingen en is op
zoek naar betere, duurzame productiemethoden. Daarbij zoekt de tuinbouwsector naar crossovers met andere sectoren.
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Figuur 3 Impressie Floriade

Bij de groei van steden speelt ‘groen’ tevens een belangrijke rol. Er wordt overal ter wereld
gezocht naar manieren om de kwaliteit van het leven van stadsbewoners te borgen. Veel van de
initiatieven die in de steden worden ontplooid, worden onder de noemer Green City geschaard.
Almere ziet een belangrijke rol voor zichzelf in het verbreden en verdiepen van het Green City
gedachtegoed en werkt dat uit in haar plannen onder de slogan ‘Growing Green Cities’. De
gemeente Almere is met dit concept – beschreven in het bidbook – uitgekozen om de Floriade te
organiseren in 2022.
Het thema van de Floriade 2022 is ‘Growing Green Cities’. Dit thema brengt de opgave
van de tuinbouwsector ‘Growing Green’ samen met de opgave van de stad Almere
‘Green Cities’. Uitgangspunten in dit thema zijn dat de voedselproductie weer terug in
de stad wordt gebracht, hierbij wordt het groen ingezet als cruciaal onderdeel van een
leefbare stad. De stad Almere is gericht op duurzame systemen, gesloten kringlopen en
zelfvoorzienendheid. Tot slot zoekt de stad Almere naar nieuwe zorgconcepten waarbij
het groen kan bijdragen aan het welzijn van mensen. Op deze wijze beoogt Almere een
oplossing te zoeken voor de vraagstukken die toenemende urbanisatie met zich
meebrengt. Met ‘Growing Green Cities’ worden voorbeelden uitgewerkt voor volgende
gebiedsontwikkelingen. In dat kader is de ontwikkeling van de Floriade 2022 het
startschot voor een “Living Lab”, waarin geëxperimenteerd kan worden met deze
nieuwe vorm van ontwikkelen en het ‘Green City’-gedachtegoed.
Vanuit de Floriade wordt de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater vervolgens verder
vormgegeven. Het terrein van de Floriade 2022 wordt na het evenement verder omgevormd tot
een groen en stedelijk gebied in het centrum van Almere.
Na afloop van de Floriade zal het terrein blijvend onderdeel van de stad vormen en hierin een
nieuwe stadswijk zijn. De wijk krijgt het karakter van een gemengd stedelijke wijk, waar
bovenregionale programma’s een plaats kunnen krijgen en nieuwe woonconcepten passen.
Voorde wijk is een organische ontwikkeling beoogd. De randen van het Weerwatereiland krijgen
een zo groen mogelijk karakter. Het programma voor de wijk is in de onderstaande tabel
samengevat.
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Tabel 3.1 Programma Floriadeterrein
Programma
Wonen
Bedrijven en voorzieningen, waaronder
horeca en detailhandel
Horeca
Recreatieve voorzieningen
Detailhandel
Kantoren/dienstverlening
Maatschappelijke voorzieningen
Bouwhoogte

Omvang
700 woningen
47.000 m2 bedrijven, waarvan
18.000 m2 bedrijven in de wijk milieucategorie 1 en 2
Categorie 1 en 2 in woonwerkgebieden en op het water
Op land en water
Passend binnen de kaders van de detailhandelsvisie
Op kleine schaal en ondergeschikt
Zorg, onderwijs, religie, etc.
Maximaal 16 meter (5 bouwlagen) en delen met een
lagere bouwhoogte. 5% maximaal 60 meter

Floriadewijk
De Floriade(wijk) omvat onder andere het gebied Waterhout, schiereiland Utopia, het
Weerwatereiland en de strook ten noorden en zuiden van de A6 tot aan de Steiger. De
ontsluitingsweg van de A6 zal gecombineerd met de busbaan centraal door het gebied lopen.
Direct langs de A6 is ruimte voor grotere gebouwde concepten, die bovendien bijdragen aan de
beperking van het geluid in het erachter gelegen gebied. De A6 wordt overigens ter hoogte van
de Floriade verdiept aangelegd. Dit volgt uit het Tracébesluit voor de A6. Dit gebied is ook het
gebied dat wordt vastgelegd in het Chw-bestemmingsplan. Daarin worden zowel het evenement
(Floriade 2022) als de gebiedsontwikkeling (Floriadewijk) mogelijk gemaakt.
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4

Huidige situatie

4.1

Inleiding
Om de effecten op het aspect water van het voornemen te kunnen beoordelen en te vergelijken,
is een goede beschrijving van de huidige situatie nodig.
In de volgende paragrafen is voor het thema water voor de volgende aspecten de huidige situatie
van het plangebied Floriade 2022 en Floradewijk weergegeven:
 Beschrijving plangebied
 Grondwater (kwantiteit, kwaliteit)
 Oppervlaktewater (kwantiteit, kwaliteit)
 Waterveiligheid
 Ecologische kwaliteit (KRW)
 Recreatief gebruik

4.2

Plangebied en omgeving
In het plangebied en omgeving speelt de A6 een dominante rol. Deze weg doorsnijdt in de
huidige situatie het gebied. De weg vormt niet alleen een fysieke barrière in verband met de
beperkte mogelijkheden om van de ene naar de andere zijde van de A6 te komen. De (deels)
verhoogde ligging in het landschap leidt bovendien tot een visuele barrière.
Aan de noordzijde van de A6 wordt het plangebied gekenmerkt door het water (Weerwater) en
de voornamelijk recreatieve functies daar omheen. Meer naar het westen toe ligt langs de A6
een bosstrook (vooral bestaand uit opgaand groen) met daarachter volkstuinen en
paardenweiden.
Ten zuiden van de A6 heeft het plangebied een meer divers karakter. Het plangebied bestaat hier
grotendeels uit een bosgebied met parkachtig karakter. Daar tussenin liggen bedrijventerrein De
Steiger en het Kasteel. De A6 is in dit gedeelte minder dominant aanwezig, omdat de weg al op
vrij korte afstand wordt begeleid door het opgaand groen, waardoor de weg vanaf een relatief
korte afstand niet meer zichtbaar is.
In 2014 en begin 2015 is het project ‘Blauwe As’ uitgevoerd ter verbetering van de vaarroute
Blauwe As. Deze vaarroute loopt van het Gooimeer naar het Markermeer via het Weerwater in
Almere Centrum. Ten behoeve van dit project zijn twee sluizen aangepast: de Kromme
Weteringssluis en de Beatrixsluis. De werkzaamheden hebben geleid tot een snellere vaarroute
door Almere.

4.3

Grondwater
Kwantiteit
Geohydrologische opbouw
Het geohydrologisch systeem in de omgeving Almere wordt gekenmerkt door een dik
watervoerend pakket van de Formaties van Enschede, Urk en Twente. Almere is gelegen op de
rand van het glaciale bekken. Hierdoor ontbreken grotendeels dikke kleilagen in de ondergrond.
In het westelijk deel van Almere wordt het watervoerend pakket aan de onderzijde begrensd
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door de slechtdoorlatende basis, en aan de bovenzijde afgedekt door de deklaag. De deklaag
heeft door de aanwezigheid van basisveen een relatief hoge weerstand, tot circa 4.000 dagen.
In het oostelijk deel van Almere is in het watervoerend pakket een scheidende laag aanwezig,
bestaande uit een enkele meters dikke zware kleilaag van de Formatie van Enschede. Deze laag is
vrij dun, maar door de zware kleien is de weerstand toch relatief groot.
Grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket
De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket in de omgeving Almere bedraagt circa
NAP -4,0 tot -5,0 m. De regionale grondwaterstromingsrichting is noordnoordoostelijk, vanaf de
Utrechtse heuvelrug richting de polder.
Freatisch grondwater
Het niveau van het freatische grondwater ligt in Flevoland over het algemeen lager dan de
stijghoogte van het diepere grondwater. In grote gedeelten van Flevoland treedt hierdoor diepe
kwel op uit de onderliggende pakketten. De freatische grondwaterstand wordt direct beïnvloed
door de oppervlaktewaterpeilen die in de diverse peilgebieden worden gehandhaafd en de
aanwezige ontwateringsmiddelen. In het stedelijk gebied is het maaiveld overwegend opgehoogd
met 1 m zand. Waardoor de freatische grondwaterstand sterk wordt beinvloed door
ontwateringsmiddelen.
Kwel
In de gehele omgeving van Almere treedt kwel op. Deze kwel uit het eerste watervoerende
pakket is oorspronkelijk afkomstig uit het Gooimeer en het Gooi, maar heeft door de lange
verblijftijd in de ondergrond een slechte kwaliteit (hoge gehaltes chloride en nutriënten). De kwel
treedt voornamelijk op naar de tochten waar de peilen lager zijn en de dikte van de deklaag
minder is. Langs de dijken van de randmeren treedt in een zone van enkele honderden meters
dijkskwel op. De verblijftijd van deze kwel is relatief kort, waardoor deze kwel een goede
kwaliteit heeft.
Het plangebied is gelegen in het zuidwesten van de Flevopolder waar een kwelstroom tot 2 mm
per dag kan worden verwacht. Een overzicht van de te verwachten kwel is weergegeven in figuur
4. De verwachte kwel heeft een directe relatie met de stijghoogte en de dikte van deklaag. Het
opbarstrisico bij ontgravingen is in beeld gebracht en weergegeven in figuur 5. Uit beide figuren
blijkt dat rekening gehouden moet worden met een toename van kwel en risico op opbarsten
van de bodem bij ontgravingen dieper dan 1,0 meter. Dit dient meegewogen te worden bij de
inrichting van compenserende maatregelen voor waterberging.
Naast de kwelstroom speelt bodemdaling nog een grote rol in Flevoland. Door verschillen in de
ondergrond en in drooglegging varieert de verwachte bodemdaling binnen het gebied. In
Flevoland zijn de grootste bodemdalingen te verwachten in het gebied rond Almere. Voor het
plangebied moet rekening worden gehouden met een bodem dalingvan circa 50 cm tot 2050
(bron: bodemdalingskaart Fevoland 2011-2050). De bodemdaling is dusdanig dat bij gelijkblijvend
waterpeil in de toekomst het huidige landgebruik niet meer mogelijk zal zijn. Peilverlaging is
echter geen duurzame oplossing want door peilverlaging wordt het proces van bodemdaling
versneld.
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Figuur 4 verwachte kwel met globale locatie plangebied (bron: Kaartbijlagen Waterkader, Waterschap
Zuiderzeeland)

Figuur 5 Opbarstrisico met globale locatie plangebied (bron: Kaartbijlagen Waterkader, Waterschap
Zuiderzeeland)

Kwaliteit
De kwelstroom in het plangebied heeft ook invloed op de waterkwaliteit. Het is daarom van
belang om te weten of de grondwaterkwaliteit goed is. De kwelstroom in de plas Weerwater
wordt als goed beoordeeld (ijzergehaltes en fosfaatwaardes). De kwelstroom in de onbebouwde
zone ten westen van Almere Haven (Vroege Vogelbos) wordt als onvoldoende aangemerkt, zie
figuur 6. Het is daarom van belang om geen toename van kwel te krijgen in de gebieden waar een
mindere kwaliteit kwelstroom wordt verwacht. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van de
kwelstroom van belang maar ook de hoeveelheid. Deze effecten kunnen dus een tegengesteld
effect hebben. In droge periode kan immers de toevoer van kwelwater essentieel zijn in het
stedelijk watersysteem om nog aanvulling en doorstroming te verkrijgen.
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Figuur 6 Kwaliteit kwel met globale ligging plangebied (bron: Kaartbijlagen Waterkader, Waterschap
Zuiderzeeland)

4.4

Oppervlaktewater
Het plangebied is gelegen binnen peilbesluit stedelijk gebied Almere (24 januari 2006). Het
plangebied is gelegen in peilgebied ALM 3 (peilbesluit stedelijk gebied Almere) met een vast
zomer en winterpeil van NAP -5,50 m. Dit peilgebied betreft een bemalen gebied. Het
inundatiepeil binnen dit peilgebied is NAP -4,50 m. Een overzicht van het peilgebied is
weergegeven in figuur 7. Opgemerkt wordt dat de huidige situatie niet geheel meer overeen
komt met het peilbesluit. De situatie (waaronder de begrenzing) verandert nog met de
aanleg/wijziging van de verbrede A6.
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Peilgebied ALM 3
Zomer en
winterpeil van
NAP -5,50 m

Peilgebied ALM 4
Zomer en
winterpeil van
NAP -4,80 m

Peilgebied 3.01
Zomer en
winterpeil van
NAP -5,20 m

Peilgebied ALM 6
Zomer en
winterpeil van
NAP -4,80 m

Figuur 7 Uitsnede kaart peilgebieden (bron: gisviewer peilgebieden waterschap Zuiderzeeland)

Het streefpeil en de bijbehorende drooglegging zijn afgestemd op het grondgebruik. Het
streefpeil wordt beheerst door stuwen en pompvoorzieningen. Ten gevolge van
weersomstandigheden kan het waterpeil tijdelijk fluctueren tussen 0,20 m boven en 0,20 m
onder het streefpeil. Bij hevige neerslag kunnen grotere fluctuaties optreden.
Tussen peilgebied ALM3 en omliggende peilgebieden zijn gemalen, sluizen of stuwen aanwezig.
Almere-Stad (ALM3, streefpeil NAP -5,50 m) is een bemalen peilgebied. Het gebied slaat water uit
op de Hoge Vaart (streefpeil NAP -5,20 m) middels het gemaal Leeghwater (noordoostzijde van
het peilgebied). De omliggende peilgebieden zijn gestuwd. Dit betreft peilgebied Haven (ALM6),
deze watert middels twee stuwen af op de Lange Wetering (Hoge Vaart). Peilgebied ALM 4
watert middels een drietal stuwen af op peilgebied ALM 3. Het water van de Hoge en Lage Vaart
wordt vervolgens middels gemaal De Blocq van Kuffeler op het Markermeer uitgemalen.
Het plangebied bevindt zich verder niet in een aandachtsgebied voor wateroverlast 2050. Bij een
toename aan verharding geldt in beginsel een percentage van 5,5% als extra benodigde
waterberging als percentage van de netto toename aan verharding.
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Figuur 8 Extra benodigde waterberging als % van netto toename verharding (bron: Kaartbijlagen
Waterkader, Waterschap Zuiderzeeland)

In Almere komen geen gemengde rioolstelsels voor. Het overgrote deel van het stedelijk gebied
is gescheiden gerioleerd. De belangrijkste wegen (dreven, wijkontsluitingen en busbanen) zijn
gerioleerd middels een Verbeterd Gescheiden Stelsel. Het vuilwater van de bestaande
bebouwing wordt allemaal afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Almere.
Hiertoe ligt een verzameltransportleiding vanuit de wijk De Steiger in oostelijke richting om de
Veluwse Kant en de Sallandse Kant richting de AWZI.

4.5

Waterveiligheid
Het plangebied is gelegen binnen dijkring 8. In het plangebied liggen geen primaire of regionale
waterkeringen, zie figuur 9.
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Figuur 9

4.6

Waterkeringen en dijkringen (bron: Kaartbijlagen Waterkader, Waterschap Zuiderzeeland)

Ecologische waterkwaliteit (KRW)
Het binnen het plangebied gelegen Weerwater (NL37_weerwater, M20, matig grote diepe
gebufferde meren) is aangewezen als KRW waterlichaam (zie figuur 10).
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Figuur 10 KRW waterlichamen (bron: Kaartbijlagen Waterkader, Waterschap Zuiderzeeland) Het plangebied
ligt aan de zuidzijde van het Weerwater (zie paarse gebied op de kaart).

Langs het Weerwater zijn tevens enkele locaties aangewezen als zwemwaterlocatie:
Fantasiestrand (NLBW37_26CN-089-01), Lumierestrand (NLBW37_26CN-091-01) en
Stedenwijkstrand (NLBW37_26CN-090-01).
Voor de chemische toestand van Weerwater is in 2015 een normoverschrijdingen geconstateerd
voor Fluorantheen. Fluorantheen overschrijdt in alle waterlichamen in de Noordoostpolder en
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland de norm. Aangezien atmosferische depositie een belangrijke bron
van fluorantheen is, vraagt dit om generieke maatregelen van het Rijk. Voor Weerwater is
geconstateerd dat de toestand voor fytoplankton in 2015 goed en voor macrofauna, vis en
overige waterflora matig is. Voor de fysisch chemische kwaliteit geldt dat de gehalten aan fosfor
en stikstof goed zijn, de zuurgraad (zomergemiddelde) is matig. Voor wat betreft de specifiek
verontreinigde stoffen is er een normoverschrijding van het gehalte aan arseen en ammonium
geconstateerd. Samenvattend kan worden gesteld dat de chemische toestand van Weerwater in
2015 niet voldoet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water, de ecologische toestand van
Weerwater in 2015 voor het onderdeel fysische chemie en biologie matig is en voor het
onderdeel specifiek verontreinigde stoffen niet voldoet (bron: KRW factsheet Weerwater, 2015).
Maatregelen Weerwater 2016 - 2021
In de jaren 2012-2013 is de ondergedoken vegetatie maasaal tot ontwikkeling gekomen in het
Weerwater. Dit heeft geleid tot overlast voor de recreatie. De ontwikkeling van oevervegetatie is
achtergebleven. Dit komt door de verharde oeververdediging (steenstort).
Om duidelijkheid te verkrijgen op welke wijze en waar deze oeverzones het beste aangelegd
kunnen worden, wordt door de gemeente Almere in samenwerking met waterschap
Zuiderzeeland een Plan van Aanpak Weerwater opgesteld. Op basis van dit Plan van Aanpak
Weerwater wordt een overeenkomst tussen de gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland
gelsloten. Deze overeenkomst zal ook betrekking op het waterlichaam Noorderplassen
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(NL37_Noorderplassen) dat eveneens in eigendom van de gemeente is en waarvoor ook een Plan
van Aanpak zal worden opgesteld.
Daarnaast gaat het waterschap onderzoeken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn om
visdoelen te bereiken. Het waterschapsbeleid om bij renovatie of nieuwbouw van kunstwerken
deze zoveel mogelijk vispasseerbaar te maken, mits technisch en financieel haalbaar en effectief,
betekent namelijk dat niet alle kunstwerken voor 2027 gerenoveerd of vervangen worden (bron:
Ontwerp Bijlagenrapport bij Achtergronddocument KRW IJsselmeerpolders 2016–2021,
waterschap Zuiderzeeland).

4.7

Recreatief gebruik
Het Weerwater is een (voormalige) zandwinplas gelegen in Almere-Stad langs de A6. Het
Weerwater heeft twee functies: de noordzijde kent een intensief recreatief gebruik. De zuidzijde
heeft een natuurfunctie. Op en rond het Weerwater kun je onder andere varen, zwemmen,
wakeboarden en skaten. Het nieuwe stadshart van Almere is gebouwd aan deze plas. Het
Weerwatereiland is niet bereikbaar over land (geen brugverbinding). In het gebied Waterhout
(zuidwestzijde) liggen een camping en jachthaven. Daar is tevens een restaurant gevestigd. Elders
in het gebied zijn een strandje (Atlantisstrand), grasvelden, voet- en fietspaden, wegrestaurants,
een waterskibaan en een busstation aanwezig.
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5

Toekomstige situatie Floriade 2022 en
Floriadewijk
De effecten van de voorgenomen ontwikkelingen Floriade 2022 (het evenement Floriade en de
daarmee samenhangende ontwikkelingen) en Floriadewijk (ontwikkeling van het Floriadeterrein
na 2022) zijn voor de aspecten grondwater, oppervlaktewater, waterveiligheid, ecologische
waterkwaliteit en recreatief gebruik beoordeeld.

5.1

Effect op grondwater
Kwantiteit
In een gebied waar ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden binnen Nederland is over het
algemeen het uitgangspunt dat deze waterneutraal ontwikkeld worden. Waterneutraal
ontwikkelen betekent niet alleen dat versnelde afvoer naar oppervlaktewater dient te worden
voorkomen, maar ook dat de grondwatersituatie en kwelsituatie ter plaatse lokaal zo goed
mogelijk worden gehandhaafd.
Rekening houdend met de bodemdaling die in het gebied optreedt zal bij de verdere uitwerking
van de plannen en aanleg aandacht moeten zijn voor voldoende ontwateringsdiepte. Om
knelpunten in de toekomst te voorkomen zal bij het bouwrijp maken daarom voldoende
ontwateringdiepte moeten worden aangehouden afhankelijk van de functie. Geadviseerd wordt
daarom om ondergrondse constructies zoals bijvoorbeeld kelders en tunnels zoveel mogelijk
waterdicht aan te leggen en kruipruimteloos te bouwen zodat de benodigde ontwateringsdiepte
geminimaliseerd wordt.
Kwaliteit
Nieuwe ontwikkelingen zijn gebonden aan voorschriften en regels uit de Waterwet en Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. In het kader hiervan worden bij het ontwerp en de
inrichting van het plangebied voorzieningen getroffen om verontreinigingen te voorkomen,
waardoor ecologisch gerelateerde effecten niet aan de orde zijn. Voor de uitbreiding van de
stedelijke ontwikkeling van het Floriadeterrein op korte termijn worden geen nadelige effecten
ten aanzien van de grondwaterkwaliteit voorzien. Het graven van extra oppervlaktewater
betekent extra kwel met de daarin opgeloste stoffen. Daarnaast betekent extra nog minder
doorspoeling met schoon hemelwater, waardoor er minder verdunning ontstaat. Afstromend
hemelwater vanaf verhardingen (dak- en wegverharding) kan vervuild zijn. Bij de ontwikkeling
zullen de eisen van Duurzaam Bouwen betreffende de uitloogbaarheid van materialen en
dergelijke worden gehanteerd. Alle materialen - zowel in gebouwen als in de openbare ruimte moeten voldoen aan de principes van de circulaire economie: ze moeten ‘gezond’, recyclebaar en
duurzaam zijn. Vanuit dit oogpunt is dus geen verslechtering van de grondwaterkwaliteit te
verwachten.
De Floriade gaat uit van de veelzijdigheid van planten (the power of plants) en is een pleidooi
voor steden die zelf water zuiveren en zelf energie opwekken, steden die gezond voedsel
produceren en ruimte laten voor biodiversiteit.
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Figuur 11 Innovatie in de land- en tuinbouw: uitwisseling van voedsel, meststoffen en energie (bron:
Masterplan)

De Floriade laat zien hoe de stad van de eenentwintigste eeuw de natuur inzet om de
gezondheid, schoonheid en biodiversiteit van het stedelijk landschap te verbeteren. Maar het
werkt ook andersom: de Floriade – met het arboretum met gebouwen die volgens ecologische
principes zijn ontworpen – leveren op hun beurt een bijdrage aan de natuurlijke omgeving, door
het produceren van voedsel en zuurstof, door het zuiveren van water, door het bieden van
leefgebieden voor planten en dieren.

5.2

Effect op oppervlaktewater

5.2.1

Kwantiteit
Het plangebied bevindt zich niet in een aandachtsgebied voor wateroverlast 2050. Bij een
toename aan verharding geldt voor peilgebied ALM3 in beginsel een percentage van 5,5% als
extra benodigde waterberging als percentage van de netto toename aan verharding. Omdat
binnen peilgebied (ALM3) voldoende bergingscapaciteit aanwezig is, is het graven van extra
waterbeging voor de voorgenomen ontwikkelingen (Floriade en Floriadewijk) niet nodig. Door de
gemeente Almere dat als het Floriadeterrein van 9 ha voor 100% wordt verhard (worst-case
omdat in de praktijk het verhardingspercentage veel lager zal liggen), heeft dit in een meest
extreme situatie een effect van dat de waterstand in gebied Almere Stad slechts 3,8 mm extra
stijgt. De gemeente Almere heeft in de concept notitie “Compensatie verharding en watertoets,
Floriade gebied”, opgenomen in bijlage I, toegelicht en onderbouwd dat het beschikbare
wateroppervlak/berging binnen Weerwater (peilgebied ALM3) voldoet voor de ontwikkeling van
de Floriade en dat de ontwikkeling zonder aanleg van extra oppervlaktewater niet tot knelpunten
in het watersysteem leidt.
Daarnaast dient bij de ontwikkeling opbarsten of (bijna) aansnijden van het pleistocene
zandpakket voorkomen te worden vanwege de kans op instabiliteit van de bodem of ongewenste
kwel of inzijging. In bepaalde situaties kan van deze lijn worden afgeweken. Bijvoorbeeld als de
goede kwaliteit van kwelwater benut kan worden. Bij de uitwerking van
waterbergingsmogelijkheden moet rekening worden gehouden dat het graven van water
mogelijk een toename van kwel tot gevolg heeft. Bij de verdere uitwerking worden duurzame
omgang met hemelwater zoals het tijdelijk vasthouden van hemelwater in bovengrondse
voorzieningen (wadi’s) en groene daken overwogen in het plan. Daarnaast kan hemelwater
worden hergebruikt als proceswater, bluswater of om bijvoorbeeld de toiletten te spoelen.

Pagina 24 van 33

Achtergrondrapport Water
Floriade 2022 en Floriadewijk
projectnummer 0267058.00
27 juli 2016 revisie 1.2
Gemeente Almere

Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Het waterschap streeft naar
grote peilvakken. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting
wordt afgestemd op de functie van het water. In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar
aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken en
zonder doodlopende waterlopen (voorbeeld zie figuur 12). Het toekomstige watersysteem wordt
dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is. Daarnaast dient er bij het
Weerwater aandacht te zijn voor de doelen vanuit de KRW, meer hierover in de paragraaf effect
op op ecologische waterkwaliteit (KRW).

Figuur 12 Voorbeeld ontwerp watersysteem (De Uitbeelding, waterschap Zuiderzeeland)

5.2.2

Kwaliteit
Algemeen
In 2015 is de waterkwaliteit in het projectgebied (Weerwater en Tochten DE) beoordeeld in
verband met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uit deze beoordling is gebleken dat zowel
de chemische als biologische waterkwaliteit niet voldoet of matig is. Om zowel de chemische als
biologische waterkwaliteit te verbeteren is het van belang dat geen nieuw oppervlaktewater
wordt gegraven in gebieden waar dat tot een toename van kwel van een mindere kwaliteit tot
gevolg heeft. Om problemen met eutrofiëring te voorkomen worden doodlopende en stagnante
waterpartijen en waterlopen vermeden. Waterpartijen worden zo ingericht dat door een goede
ecologische inrichting de effecten van eutrofiëring worden beperkt. Het schone hemelwater
moet ten goede komen van het oppervlaktewater. Hiermee wordt het oppervlaktewater
doorgespoeld. De concentraties aan chemische stoffen gaan omlaag. Wanneer meer
oppervlaktewater wordt gegraven, betekent dit ook minder doorspoelingseffect. Vanuit het
principe van ‘geen achteruitgang’ mogen de activiteiten in het ontwikkelingsgebied/de Floriade
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in ieder geval niet tot een verslechtering leiden van zowel de huidige chemische als de
biologische toestand van het Weerwater.
De ambitie is dat essentiële systemen – water, energie, voedsel – op het Floriadeterrein één
stedelijk ‘stofwisselingsysteem’ vormen dat over een lange periode en voor zoveel mogelijk
mensen zaken van levensbelang garandeert: drinkwater, voedsel, schone energie, vruchtbare
grond, hoge biodiversiteit. Op de Floriade is dit stofwisselingssysteem een fijnmazig net van
tuinen, groene daken, parken, begroeide muren, waterwegen, waarbinnen gezonde materialen,
water, energie en organisch afval eindeloos circuleren. Deelnemers aan de Floriade realiseren
gebouwen volgens de principes van ‘groen en circulair bouwen’ – met de nieuwste technieken op
het gebied van materialen, hergebruik en water-, afval- en energiestromen. Alle materialen
- zowel in gebouwen als in de openbare ruimte - moeten voldoen aan de principes van de
circulaire economie: ze moeten ‘gezond’, recyclebaar en duurzaam zijn. Eventuele negatieve
effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit worden hiermee voorkomen, er worden geen
ontwikkelingen voorzien die een knelpunt vormen voor de achteruitgang van waterkwaliteit.
Binnen de ontwikkeling van de Floriade 2022 liggen er kansen om maatregelen te nemen die
zowel de chemische als biologische waterkwaliteit kunnen verbeteren door (versnelde) aanleg
van natuurvriendelijk oevers en/of helofytenzones langs het Weerwater. Voorbeelden voor de
oeverinrichting zijn weergegeven in navolgende figuur, hierbij wordt opgemerkt dat het
Weerwater een plas is met soms veel golfslag als gevolg van wind. De oever dient altijd
verstevigd worden om beschadigingen als gevolg van golfslag tegen te gaan.
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Figuur 13 Voorbeelden oeverinrichting (De Uitbeelding, waterschap Zuiderzeeland)

Effect op ecologische waterkwaliteit (KRW)
Het Weerwater is een KRW waterlichaam. Vanuit de KRW zijn er zowel chemische als biologische
waterkwaliteitsdoelstellingen waaraan het Weerwater moet voldoen. Vanuit het principe van
‘geen achteruitgang’ mogen de activiteiten in het ontwikkelingsgebied/de Floriade in ieder geval
niet tot een verslechtering leiden van zowel de huidige chemische als de biologische toestand van
het Weerwater. In het meest optimale geval leiden de ontwikkelingen tot een verbetering van de
chemische en biologische toestand.
Chemie
Belangrijk hierin is het verschil in oorsprong. Gaat het daadwerkelijk om een antropogene
oorsprong, zoals een atmosferische depositie, of is de aanwezigheid van deze stoffen
gebiedseigen. Daarbij zijn sommige gevonden stoffen zowel gebiedseigen (bijvoorbeeld
nutriënten in het holocene sediment) als een antropogene oorsprong (nutriënten belasting
vanuit de landbouw). Op dit moment overschrijden een PAK (fluorantheen), arseen en
ammonium de normen in Weerwater. Voor arseen en ammonium zijn geen antropogene
bronnen bekend, waarschijnlijk hangen de verhoogde gehalte, net als elders in Flevoland, samen
met een verhoogd achtergrondgehalte. Het verhoogde fluorantheen gehalte hangt waarschijnlijk
samen met depositie. De ontwikkeling van het gebied mag er niet toe leiden dat er extra emissies
van chemische stoffen plaatsvinden, waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat. De afvoer van
hemelwater behoort tot de zorgplicht van de gemeente. Dit betekent dat het afgevoerde
hemelwater indien noodzakelijk gezuiverd (bijvoorbeeld door bodemfiltratie, wadi’s) wordt
alvorens dit in het oppervlaktewater uitstroomt. Op deze wijze wordt een toevoer van PAK’s naar
oppervlaktewater voorkomen.
Biologie
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Op dit moment voldoet het Weerwater ook niet aan de biologische KRW-doelstellingen. In de
planvoorbereiding voor het 1e Stroomgebiedbeheerplan was als maatregel de aanleg van ondiepwaterzones voorzien om zowel de ontwikkeling van oevervegetatie als ondergedoken vegetatie
te stimuleren. In het Weerwater is ondergedoken vegetatie in de periode 2011-2013 echter
spontaan massaal tot ontwikkeling gekomen. De ontwikkeling van de oevervegetaties is
achtergebleven. Dit laatste is te wijten aan de oeververdediging (steenstort) en het steile
onderwatertalud.
De ontwikkelingen in het gebied rond het Weerwater en het hiermee samenhangende gebruik
mogen er niet toe leiden dat de biologische toestand van de plas achteruitgaat. Gelet op de
bestaande opgave betekent dit in ieder geval dat het bestaande areaal natuurvriendelijke oevers
niet mag verminderen (geen achteruitgang). Mocht dit wel het geval zijn dan dient het areaal dat
verloren gaat elders in het Weerwater gecompenseerd te worden.
Om duidelijkheid te verkrijgen over de wijze waarop en waar deze oeverzones het beste
aangelegd kunnen worden, wordt door de gemeente Almere in samenwerking met waterschap
Zuiderzeeland een Plan van Aanpak Weerwater opgesteld. Op basis van dit Plan van Aanpak
Weerwater wordt een overeenkomst tussen de gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland
gelsloten.
In het plan van de Floriade 2022 is de ambitie opgenomen dat de oevers van de centrale
watergang – de canal grande (Figuur 14) – natuurlijk worden ingericht. Er liggen binnen de
ontwikkeling van de Floriade 2022 dus kansen om maatregelen te nemen die zowel de chemische
als biologische waterkwaliteit kunnen verbeteren door (versnelde) aanleg van natuurvriendelijke
oevers en/of helofytenzones langs het Weerwater.

Canal Grande

Figuur 14 Floriadeterrein (Bron: Masterplan Floriade 2022)
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5.3

Effect op waterveiligheid
Binnen het plangebied komen geen waterkeringen voor. De ontwikkeling voorziet ook niet in de
aanleg van nieuwe waterkeringen en/of werkzaamheden aan bestaande waterkeringen. Wel ligt
het plangebied in een zone die bij een calamiteit elders zal inunderen. Bij de inrichting van de
gebieden dienen daarom de lagen twee en drie van het meerlaags veiligheidsprincipe te worden
meegewogen bij de inrichting van de gebieden om zo een groter veiligheidsniveau te kunnen
realiseren.
Bij maatregelen uit laag 2, gevolgbeperking door ruimtelijke inrichting, wordt bij bouwen en
inrichting van de ruimte rekeningen gehouden met dat de gevolgen van een overstroming zo
beperkt mogelijk blijven. Speciale aandacht is er voor vitale zaken zoals elektriciteits- en
drinkwatervoorzieningen en kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en
scholen.
Bij de rampenbeheersing (laag 3) is met van belang dat wegen waterproof zijn en dat
vluchtroutes en vluchtplekken bekend zijn. Via een verkenning kan in beeld gebracht worden
welke rijks- en provinciale wegen bij een overstroming wel of niet gebruikt kunnen worden,
welke maatregelen mogelijk zijn om ze waterproof te maken en welk verkeersmanagement bij
evacuatie nodig is.

5.4

Effect op recreatief gebruik
Door de Floriade 2022 neemt de recreatieve betekenis van het Weerwater toe, voor de
watersport en als onderdeel van de fiets-, wandel- en sportroute 'Rondje Weerwater'. Door de
Floriadeboulevard nemen de gebruiksmogelijkheden van de oevers toe - denk aan recreatieve
activiteiten of de ontwikkeling van drijvende woningen en voorzieningen. De oevers van de
centrale watergang - de canal grande - worden natuurlijk ingericht en toegankelijk. Ook dat biedt
mogelijkheden voor verschillende functies, zoals drijvende tuinen of horeca. De Floriade vindt
dan wel plaats op de zuidoever, het is nadrukkelijk de bedoeling om het stadscentrum aan de
overkant te betrekken. Bezoekers van de wereldtentoonstelling worden gestimuleerd om ook het
centrum te bezoeken. Verbindingen zijn dan ook essentieel. Voor de Floriade wordt gedacht aan
watertaxi’s, een pontje of een vloot van elektrische waterfietsen. Ook het ‘Rondje Weerwater’ –
de fiets-, wandel- en sportroute rondom de plas – draagt bij aan het verbinden van de noord- en
zuidoever, door de nieuwe brug tussen het Floriadeterrein en het Lumièrepark. Het is denkbaar
dat een private initiatiefnemer een kabelbaan realiseert tussen het centrum en de Floriade.
Indien succesvol kan de kabelbaan na het evenement blijven en verbonden worden met andere
recreatieve attracties, zoals het mogelijke pretpark Witchworld en landgoed De Kemphaan.
Evenementen, activiteiten en voorzieningen (commercieel, maatschappelijk en cultureel) op de
Floriade worden afgestemd op het stadscentrum. Zo vullen attracties op het
tentoonstellingsterrein bestaande functies in het centrumgebied aan. ‘Floriade Centraal’ is het
informatiecentrum in stadscentrum: hier zijn wisselende exposities en komen betrokken partijen
samen. Vanaf het treinstation leidt een route, ‘De Groene Loper’ genaamd, bezoekers richting
het Weerwater. De route gaat langs ‘groene’ gevels, luifels, terrassen, etalages en pleinen (zoals
Stadhuisplein, Belfort en Grote Markt). Het is de bedoeling om bezoekers te laten zien hoe divers,
spannend, aantrekkelijk en lekker verduurzamen kan zijn door groene gevelbekleding, door het
geserveerde eten en drinken bij cafés en restaurants, door dakpleinen, door plekken voor
sportbeoefening.
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6

Samenvatting en aanbevelingen

6.1

Aanbevelingen/aandachtspunten ontwikkelingen
Bij de ontwikkeling van het Floriadeterrein zijn enkele aanbevelingen en aandachtspunten waar
rekening mee gehouden moet worden bij de verdere planuitwerking. Deze worden hieronder
toegelicht. Met inachtneming van de aanbevelingen en aandachtspunten vormt de verdere
ontwikkeling van het Floriadeterrein en de Floriadewijk geen knelpunt voor het waterbeheer.

6.1.1

Oppervlaktwaterkwantiteit
Ten aanzien van de inrichting van het watersysteem wordt rekening gehouden met onderstaande
uitgangspunten.
 Watersystemen worden robuust ingericht. Een robuust watersysteem kan de effecten
van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling opvangen. Een dergelijk
systeem kan het water, conform de daarvoor vastgestelde normen en zonder overlast te
veroorzaken, verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
 Nadelige effecten van de toename van waterafvoer door nieuw aan te leggen verharding
(wegen, daken etc.) of aanpassing van het watersysteem mogen niet worden
afgewenteld of leiden tot een toename van wateroverlast.
 Het watersysteem blijft bij de planuitvoering goed functioneren (doorstroming,
afwatering, realiseren van het gewenste peil, waterberging).
 Het aantal maatregelen in het watersysteem om de gewenste ontwikkeling uit te voeren
blijft tot het minimum beperkt.
 Voor de oevers langs open water wordt gestreefd naar een onderhoudsvriendelijke
inrichting (inclusief bereikbaarheid).
 In het hele beheersgebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden
gefaciliteerd door goed en voldoende water. Echter binnen een klimaatbestendig en
robuust watersysteem past geen afhankelijkheid van wateraanvoer. Met het oog op
toekomstige watertekorten is het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel
mogelijk te beperken.

6.1.2

Oppervlaktewaterkwaliteit
Bij de inrichting en het beheer van nieuwe bebouwing worden onderstaande uitgangspunten
gehanteerd:
 Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een
ecologisch gezond watersysteem
 Bij de inrichting van het watersysteem van KRW waterlichamen wordt gestreefd naar
goede chemische en biologische waterkwaliteit.
 Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale
awzi wordt afgevoerd.
 Afstromend hemelwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.
 Verontreinigingen worden aangepakt bij de bron.
Bij de inrichting van het watersysteem dient water met een goede kwaliteit te stromen
naar water met een mindere kwaliteit en niet andersom. Dit zorgt ervoor dat
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6.1.3

oppervlaktewater met een goede kwaliteit behouden blijft en niet onnodig vervuild
raakt.
Bij de bouw wordt voorkomen dat secundaire of hergebruikte bouwstoffen de bodem,
het grondwater of oppervlaktewater verontreinigen. Daarbij moet gedacht worden aan
uitlogende of anderzijds uitspoelende materialen.
Bij het beheer van de openbare ruimte wordt verantwoord onkruidbeheer gepleegd. Dit
wil zeggen dat onkruidgroei zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat chemische
bestrijding van onkruid niet wordt toegepast.

Grondwaterkwantiteit
Het gebruik van drainagemiddelen wordt tot een minimum beperkt. Om de ontwateringsdiepte
in de toekomst te kunnen blijven garanderen zonder kunstmatige ingrepen dient bij het ontwerp
van nieuwe stedelijk gebied rekening gehouden te worden met de bodemdaling op lange termijn.
De bodemdaling is dusdanig dat bij gelijkblijvend waterpeil in de toekomst het huidige
landgebruik niet meer mogelijk zal zijn. Peilverlaging is echter geen duurzame oplossing want
door peilverlaging wordt het proces van bodemdaling versneld, peilverlaging is gezien de rest van
de stad Almere ook niet mogelijk.

6.1.4

Grondwaterkwaliteit
Ten aanzien van de grondwaterkwaliteit worden bij de ontwikkeling van het stedelijk gebied geen
uitlogende bouwmaterialen toegepast. Bij het graven van nieuw oppervlaktewater moet
rekening worden gehouden met de kwaliteit van het kwelwater en de gevolgen voor de
oppervlaktewaterkwaliteit.

6.1.5

Beter Bouwrijp maken/ Duurzaam gebruik ondergrond
Door bijvoorbeeld rekening te houden met verschillen in de ondergrond en de eisen aan de
ondergrond van verschillende wijkonderdelen, wordt een duurzaam wijkontwerp en
infrastructuur gegenereerd. Dit wijkontwerp minimaliseert de onderhoudskosten aan vooral
wegen en riolering en beperkt de hoeveelheid benodigd ophoogzand door zoveel mogelijk de
meest zettingsgevoelige locaties binnen het plangebied te ontwijken. Het ontwerp van het
watersysteem speelt hier een belangrijke rol in. De volgende aspecten:
x

x
x
x

Bepaling van de Drooglegging.
Noodzakelijke ophoging (grondstoffengebruik), (al of niet) kruipruimteloos bouwen,
drainage systeem, toelaatbare peilstijging, aanleg kabels en leidingen, toegankelijkheid,
diversiteit beplanting.
Ontwerpkeuze grondwaterpeil
Noodzakelijke ophoging (grondstoffengebruik), Inpassing bestaande bebouwing, Tegengaan
van kwel. Tegengaan bodemdaling.
Ontwerpkeuze vloerpeil
Wateroverlast, noodzakelijke ophoging, inpassing bestaande bebouwing,
Effecten bodemdaling minimaliseren
De bodemdalingskaart Flevoland is niet van toepassing op het stedelijk gebied van Almere.
Hiervoor zijn wel satellietmetingen verricht.
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Concept notitie

Stadsbeheer

Compensatie verharding en watertoets
Floriade gebied

Inleiding
Voor de watertoets-procedure voor de Floriadeterrein is 26 augustus 2015 een
gesprek gevoerd tussen gemeente Almere, Adviesbureau Antea en waterschap
Zuiderzeeland. In dit overleg is tot verrassing van de gemeente Almere gesproken
over compensatie van het verhard oppervlak in het plan Floriade, specifiek de
Floriade(wijk) 2022.
In deze notitie wordt ingegaan op de vraag of een ‘wateropgave’ op dit plan van
toepassing is. Daarvoor worden onderstaande onderzoeksvragen beantwoord:
1) Is het Floriadegebied een op zichzelf staand (art. 3) of een doorlopende
ontwikkeling (art. 5)?
2) Hoe is het watersysteem/berging in de planontwikkeling beoogd?
3) Is het watersysteem zoals in de planontwikkeling is beoogd ook aangelegd?
4) Voldoet het huidig watersysteem volgens de oppervlaktewaterberekeningen die
door gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland zijn uitgevoerd aan de daarvoor
geldende normen?
5) Wat is de invloed van Floriadegebied op het watersysteem?
6) Wordt de effecten van de toename van de verharding afgewenteld op andere
peilgebieden?
1 Plangrote
In het watertoetsoverleg werd gesproken over compensatie van het extra verhard
oppervlak van de Floriadegebied in de vorm van oppervlaktewater op het Floriadegebied. In de veronderstelling dat het zou gaan om een kleine plan waarbij volgens
de Keur en Beleidsregel Çompensatie toename verharding zijn, met versnelde
afvoer’ Artikel 3 van dit laatste beleidsregel van toepassing is.
De waterhuishouding voor Almere Stad is in 1978 al ontworpen. De resultaten
hiervan zijn in 1978 door het Rijp het rapport 37 Abw met de naam ”De
waterbeheersing van Almere” beschreven. Op basis van dit ontwerp is het aanwezige
oppervlaktewater in Almere Stad gegraven.
En omdat de Floriade deel uitmaakt van het plangebied van deze continue grote
planontwikkeling van Almere Stad, valt dit plan ook onder Artikel 5 van het
beleidsdocument ‘Grote plannen’ van Beleidsregel Çompensatie toename
verharding zijn’.
De initiatiefnemer is met deze artikel wel gebonden aan maatwerkberekeningen
waarin wordt ingegaan op wat ontwikkeling tot gevolg heeft voor de
waterhuishouding. In deze notitie wordt een korte maatwerkberekening uitgevoerd.
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2 Beoogde oppervlaktewaterberging
In vorige paragraaf is al aangegeven dat Almere Stad een continue ontwikkeling is.
Bij de start van deze ontwikkeling is al onderzoek gedaan naar de benodigde
hoeveelheid water. Dit is beschreven in het Rijp rapport 37 Abw uit 1978 met de
naam ”De waterbeheersing van Almere”.
Volgens deze rapportage waarbij de gescheiden rioolstelsel als uitgangspunt wordt
genomen, met een drooglegging van 2,0 m, is 3% aan openwater voldoende om de
toelaatbare peil overschrijding van 0,4-0,5 m met een herhalingstijd van 10 jaar te
halen. Deze percentage zou volgens de toen geldende normen minimaal moeten
worden aangelegd.
Daarnaast is toen voor Almere Stad ten behoeve van recreatie een waterpartij
benoemd, het latere Weerwater. Het latere Weerwater met een maximaal oppervlak
van maximaal 100 ha zou hierbij niet meedoen in de waterberging, maar er wel aan
kunnen bijdragen. Deze waterpartij zou toen nog door middel van zandwinning
worden aangelegd.
3 Aangelegde watersysteem
Bij de planontwikkeling van Almere stad in 1978 werd al gesproken van het
realiseren van oppervlaktewaterberging. Er is bouwrijp gemaakt volgens principe;
eerst aanleg oppervlaktewaterberging en daarna verharding. Deze principe is nu ook
in het huidige beleid van waterschap Zuiderzeeland in W07 van paragraaf 4.2.2 van
de Waterkader opgenomen.
Het gebied Almere Stad binnen de Hogering(S101), A6 en de Lage Vaart heeft een
oppervlak van ca 2300 ha. Volgens eerder genoemde rapport 37van het Rijp is met
de uitgangspunten 3% aan oppervlaktewater voldoende, dit is 69 ha. Daarnaast was
er 100 ha aan oppervlaktewater gepland voor recreatie, de latere ‘Weerwater’. Deze
oppervlak was echter niet noodzakelijk voor de waterberging. Totale hoeveelheid dat
in de planning stond was dus 169 ha.
Er is anno 2015 een puur wateroppervlak van 245 ha aanwezig. Dat is 355 % ten
opzichte van het geplande benodigde hoeveelheid. Hiervan ligt 160 ha in het
Weerwater. De percentage oppervlaktewater is in Almere Stad dan ook 10,7 %
Er ligt in dit stadsdeel dus veel oppervlaktewater. En volgens
planontwikkelingsberekeningen zou dit voldoende moeten zijn.
Maar is dit voldoende voor de bestaande stad met de huidige inundatienormen voor
1:100, de huidige gemeentelijk waterhuiskundige normen, verhardingspercentages,
hogere intensiteiten buien die de klimaatverandering met zich mee brengt en de
ontwikkeling van de Floriade.
In de volgende paragrafen worden daarvoor de oppervlakken van de huidige
Weerwater en een drietal oppervlaktewaterberekeningen besproken en de invloed
die de Floriade hierop zou hebben.

Figuur .. 238 ha aan oppervlaktewater in ALM 3
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4 Resultaten Oppervlaktewaterberekeningen
In 2001 is in de samenwerkingsverband tussen waterschap Zuiderzeeland en
gemeente Almere het rapport ‘Waterplan Almere Inventarisatie en analyse
watersysteem’ opgesteld. Hier maakte een modelberekening in Duflow een
onderdeel uit. De werkzaamheden zijn door de toenmalige Advies en
ingenieursbureau Royal Haskoning uitgevoerd.
Uit de berekeningen blijkt dat de peilstijgingen bij een frequentie van eens per 10
jaar net iets boven de 0,50 uitkomt.
In 2008 is door het adviesbureau Nelen & Schuurman een onderzoek uitgevoerd
naar mogelijkheden voor het watersysteem in Almere Stad. Hiervoor is eerst een
nauwkeuriger model in Sobek gemaakt.
Uit de scenario’s blijkt dat het watersysteem op orde is voor de gemeentelijk norm
van 1 keer in de 10 jaar. Alleen in de watergang langs de Louis Davidstraat wordt de
norm niet gehaald.
Voor de inundatie norm van 1 keer in de 100 jaar van Zuiderzeeland zijn twee buien
doorgerekend. De in die tijd normale bui en de ‘Middenscenario 2050’. Hierbij zijn
de waterstanden in de tweede scenario hoger, maar nog altijd vindt er geen
inundatie plaats. Er blijft nog steeds minimaal 0,5 m over voor extra peilstijging.

Visueel plaatje van verschil van maximale waterstand en aanwezige maaiveld, huidig en 2050

In 2012 heeft waterschap Zuiderzeeland een toetsing op inundatie uitgevoerd
waarbij het Flevolandse watersysteem wordt getoetst op de normen 1 keer in de 100
jaar op wateroverlast. De zogenaamde NBW-toetsing. Dit wordt in een cyclus van
zes jaar uitgevoerd.
De peilstijging met Bui 647 uit de stochastenreeks (100,01 mm) in het Weerwater
bij deze toetsing was ca. 0,4 m. De huidige ontwerpeisen voor Almere stad is een
drooglegging van minimaal 1,80 m.
Er is dan ook geen wateropgave voor Almere Stad in 2050 berekend (peilgebied
ALM 3, peilbesluit stedelijk gebied Almere), zie onderstaand kaartjes.
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Wateropgave voor 2050
NBW 2012 Deel F Wateropgave

Toetsingkaart 2050 volgens NBW 2012
Samenvattend rapportage jan 2013

5 Invloed Floriade gebied op watersysteem
In de vorige paragraaf is aangegeven dat de maximale stijging bij een gebeurtenis van
1 keer in de 100 jaar 400 mm is. De drooglegging en daarmee de ruimte voor
peilstijging voordat Almere Stad gaat inunderen is 1800 mm.
Daarmee blijft nog 1400 mm over voor verdere peilstijging.

Floriade met de verharding in m2 ernaast
Uitgaande van de in de MER gebruikte kentallen, wordt er maximaal 90.000 m2
verhard.
Gebruikmakend van de T100 bui uit de NBW toetsing, Bui 647 uit de
stochastenreeks van waterschap Zuiderzeeland met 100,01 mm, kan hiervan de
effect op de waterhuishouding snel worden berekend.
Dempingen als bv gevolg van natuurlijke oevers en bergingen op het land worden in deze
berekeningen niet meegenomen.
100,01 (l/m2 of mm) X 90000 m2 = 9000,9 m3 regenwater
9000,9 m3 : 2.380.238 m2 = 0,00378 m =3,8 mm
Als het Floriadeterrein van 9 ha voor 100% wordt verhard, heeft dit in een meest
extreme situatie een effect van dat de waterstand 3,8 mm extra stijgt bovenop de
400 mm van de huidige Almere Stad.

6 Afwentelen op andere peilvakken
Het beleid van waterschap Zuiderzeeland voor het compenseren van het extra
verhard oppervlak komt voort uit het landelijk beleid. Waarbij moet worden
voorkomen dat ongevraagd waterkwantiteits- en kwaliteitsproblemen of daarmee
gepaard gaande kosten en bestuurlijke verantwoordelijkheden in ruimte en tijd aan
anderen wordt overdragen. Meestal wordt gedoeld op bovenstrooms veroorzaakte
waterkwaliteitsproblemen voor benedenstrooms gelegen wateren.
Almere Stad is een onderbemaling. Afwentelen zou in deze situatie alleen kunnen
door realisatie van extra bemalingscapaciteit, vergroting van de huidige of een extra.
Beide staan niet in de planning.
Het tegendeel is zelf waar. In 2001 is bij de berekening al gerapporteerd dat bij
opstuwing van de Hoge Vaart tijdens natte perioden of opstuwing door windinvloed
in Almer Stad zijn overtollige water niet kwijt kan (een gevolg voor de keuze van een
Vijzelgemaal).
Conclusie
In 1978 is een ontwerp gemaakt voor de waterhuishouding met 69 ha aan
wateroppervlak/berging van de grote continue ontwikkeling van Almere Stad.
Daarnaast was voor recreatiedoeleinden het Weerwater van 100 ha gepland. Deze
oppervlak is niet als waterberging bedoeld, maar kan er wel voor ingezet worden.
In de jaren daarna is tot het jaar 2000 alle geplande oppervlaktewaterberging
aangelegd. Volgens de principe die waterschap ook in haar beleid heeft opgenomen:
eerst waterberging en pas daarna realisatie van de verhardingen
Er is zelf meer waterberging en oppervlaktewaterberging aangelegd dan waar de
plannen in 1978 vanuit zijn gegaan. Er is nu 245 ha aan oppervlaktewater gegraven,
waarvan het Weerwater 160 ha bevat. Met het Weerwater is dit 355% t.o.v.de in
1978 berekende hoeveelheid waterberging. En 11 % van de totale oppervlak van
Almere Stad, waar in den lande 3 tot 8 % normaal is.
De positieve effecten van de hoge percentage oppervlaktewater voor de
oppervlaktewaterberging zijn dan ook terug te vinden in de oppervlaktewaterberekeningen.
In een situatie van 1 in 100 jaar mag volgens de normen de waterspiegel 1800 mm
stijgen en het maaiveld inunderen. In de door het waterschap berekende situatie is
de stijging maximaal 400 mm.
De effecten van de ontwikkeling van de Floriade in de meest extreme situatie,
waarbij alle regenwater direct tot afstroming komt is met 3,8 mm nihil te noemen.
In werkelijkheid zullen de effecten dan ook veel lager uitvallen.
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1 INLEIDING
1.1

Floriade 2022 vindt plaats in Almere

In 2022 vindt de Floriade plaats in Almere; in het hart van de stad, aan de oevers van het
Weerwater en direct aan de (verdubbelde) A6. Komende tijd zal voor de Floriade een
Masterplan worden opgesteld. Bij de ontwikkeling van het terrein moet rekening
gehouden worden met de beschermde natuurwaarden. Het is daarbij van belang dat er
conform de kaders van de wet- en regelgeving gehandeld wordt, maar dat tegelijk het
proces rond de realisatie soepel door kan lopen. Voor het inpassingsplan moet duidelijk
zijn hoe de ontwikkeling binnen de kaders van de natuurbescherming gerealiseerd kan
worden. De relevante wet- en regelgeving is hierbij Boswet, Ecologische Hoofdstructuur,
Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het Ecologisch Masterplan van de
gemeente Almere.

1.2

Beschermde natuur in gebied aanwezig

In 2013 is een inventarisatie van de aanwezige beschermde soorten in het Floriadegebied uitgevoerd (Groen, F.M. van en V. Nederpel (2013). Uit dit onderzoek komt naar
voren dat het gebied gebruikt wordt door een aantal strikt(er) beschermde soorten; kleine
modderkruiper, rivierdonderpad, havik (nest), buizerd (nest), boerenzwaluw (nesten),
gewone en ruige dwergvleermuis (baltsterritoria) en bever (burcht) en losse
waarnemingen van meervleermuis en laatvlieger. Daarnaast is er waarschijnlijk een
broedlocatie van een slechtvalk nabij het gebied aanwezig. Ten slotte heeft de beoogde
locatie mogelijk ook een waarde en/of functie voor andere beschermde natuurwaarden.

1.3

Natuurplan maakt duidelijk hoe Floriade samen gaat met natuur

Voorliggend Natuurplan maakt duidelijk hoe de Floriade gerealiseerd kan worden binnen
de kaders van de natuurbescherming.
Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende deelvragen:
- Wat zijn de effecten van de Floriade op de aanwezige beschermde
natuurwaarden?
- Hoe kunnen deze effecten voorkomen worden?
- Hoe kunnen de aanwezige natuurwaarden binnen de plannen ingepast worden?
- Welke stappen moeten genomen worden indien de natuurwaarden niet binnen
de ontwikkeling ingepast kunnen worden?
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1.4

Afbakening

Voorliggende effectbeoordeling heeft betrekking op de ontwikkeling van de Floriade
binnen het onderzoeksgebied. Activiteiten buiten deze begrenzing zijn niet meegenomen.
Zie figuur 1 voor de ligging en begrenzing van het onderzoeksgebied en het
Floriadeterrein.

Figuur 1 Ligging en begrenzing Floriade terrein en uitgevoerde natuuronderzoek.
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2 HUIDIGE SITUATIE EN ONTWIKKELING
2.1

Huidige situatie

Het Weerwater wordt grotendeels omringd door groengebieden. In het Weerwater liggen
twee grotere eilanden. Eén van de eilanden, Utopia, is via een brug verbonden met het
gebied rond de jachthaven. Dit eiland is grotendeel begroeid met wilgenbos en er ligt een
smal en extensief gebruikt wandelpad (zie Figuur 2). Het andere eiland is een echt eiland
en wordt wel Weerwatereiland of Vogeleiland genoemd. Het Weerwatereiland is
grotendeels bedekt met een structuurrijk loofbos en wordt begraasd met rundvee en
paarden. In het plangebied liggen tevens een camping, een jachthaven, enkele
fietspaden en aan weerszijden van de A6 enkele groengebieden.

2.2

Ontwikkeling

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in
Almere. Het is de 7e Floriade in Nederland en tegelijk de 23e editie van de AIPH
wereldtuinbouwtentoonstelling. Inrichting van het terrein is slechts indicatief bekend.
Figuur 2 geeft een indicatie van de toekomstige inrichting. In de samenvatting van het
Bidbook Growing Green Cities Floriade Almere 2022 wordt het volgende gezegd over de
inrichting van het gebied:
“De (jonge) historie van de plek wordt radicaal opgenomen; het tuinentapijt
omarmt wat er al is. Het podium is zodanig gepositioneerd dat de bestaande
eilanden, vooroevers, het bos en functies blijven bestaan en een prominente plek
in het ontwerp en programma krijgen. De vaart wordt versmald om meer ruimte te
geven aan de Floriade, en om de verbinding tussen de stadsdelen te verbeteren.
Het wordt zo een canal grande dat door het plantengrid loopt. De jachthaven
vormt het hart van het maritieme district van Almere Floriade. In het hart van de
camping wordt een cirkel uitgespaard, zodat rondom een reusachtig kampvuur
gekampeerd kan worden. Op de vooroevers kan vrij worden gekampeerd.
Het frame voor de Floriade wordt gevormd door een drie kilometer lange publieke
boulevard van zo’n twaalf meter breed. De boulevard geeft het Floriadeterrein
een autonoom karakter en een zekere intimiteit, maar dat gebeurt zonder hoog
opgetrokken muren.
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Figuur 2 Indicatieve inrichting van de Floriade (bron: Bidbook)
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Aan de boulevard liggen twee pleinen, die gekoppeld zijn aan twee entrees. Het
plein aan de westzijde vormt de hoofdentree, direct gekoppeld aan het
parkeerterrein. Aan de noordzijde ligt een tweede entree met een directe toegang
vanaf het stadscentrum. Tussen de twee pleinen liggen – haaks op elkaar – twee
hoofdstraten, die samen de hoofdontsluiting van het terrein vormen.
Binnen het frame en met uitsparing van de bestaande functies is een royaal
ontwikkelgebied beschikbaar, zo’n 45 hectare, exclusief parkeren. Het gebied dat
nu is gedefinieerd, kan – als wenselijk – aan de oost- of westkant worden
uitgebreid. Het veld kent een eindeloze hoeveelheid mogelijkheden. Als een
plantenverzameling, inzending of programma meer ruimte nodig heeft dan één
kavel, kunnen meerdere kavels worden samengevoegd; het grid kan zo
transformeren tot een verkaveling als Mondriaan’s Victory Boogie Woogie.”
Het Floriade evenement zal 6 maanden duren. Er wordt gerekend op 2 miljoen bezoekers
in totaal.
De voorlopige planning voor de aanleg en realisatie van de Floriade is dat er in
2015/2016 gestart wordt met de voorbereiding zoals kap van de bomen. In januari 2019
wordt gestart met de realisatie van het evenement.
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Figuur 3 Voorgestane globale inrichting van de Floriade (bron: Bidboek)
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3 FLORA- EN FAUNAWET
3.1

Inleiding

De Flora- en faunawet is erop gericht om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen.
De dieren en planten binnen de Nederlandse wetgeving de plek te geven die hun volgens
de Europese afspraken toekomt. De Flora- en faunawet is overal en altijd van toepassing
bij ontwikkelingen.
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en
diersoorten, van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van
de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het
‘nee, tenzij-principe’). De wet onderscheidt zes beschermingsniveaus
niet beschermde soorten
licht beschermde soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet);
middelmatig beschermde soorten (tabel 2 van de Flora- en faunawet);
zwaar beschermde soorten (tabel 3 van de Flora- en faunawet);
vogels;
o vogels waarvan de nesten beschermd zijn als deze gebruik zijn;
o vogels waarvan de nesten het hele jaar zijn beschermd.
De verboden moeten ervoor zorgen dat in het wild levende planten en dieren zoveel
mogelijk met rust worden gelaten. Handelingen die de wet verbiedt zijn:
plukken, vangen en doden;
verstoren;
vernielen van leefgebied, nesten en holen;
weghalen van eieren;
bezit en handel.
Onder bepaalde voorwaarden mogen deze handelingen wel uitgevoerd worden. U heeft
dan een ontheffing of vrijstelling nodig of u werkt conform een gedragscode.
Figuur 4 geeft aan bij welke activiteiten welke instrumenten beschikbaar zijn.
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Figuur 4 Overzicht mogelijke instrumenten om de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet te overtreden
bij activiteiten. De tabellen in dit overzicht verwijzen naar de verschillende tabellen in de Flora- en faunawet.

3.2

Effectenanalyse

In navolgende paragrafen wordt per soortgroep kort aangegeven welke beschermde
soorten voorkomen in het gebied en hoe de soorten het gebied gebruiken. Vervolgens
wordt bepaald welke effecten de soorten van de ontwikkeling van de Floriade
ondervinden en of deze effecten te voorkomen (mitigeren) zijn en of een ontheffing Floraen faunawet noodzakelijk is.
Het voorkomen van en gebruik door de soorten is gebaseerd op de rapportage “Almere
Weerwatereiland en Utopia, Inventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet (10
december 2013) Van der Goes en Groot”. Het doel van dat onderzoek was om inzicht te
krijgen in het voorkomen en beschermde planten en diersoorten in het
onderzoeksgebied. Het ging daarbij specifiek om de soortgroepen beschermde flora
(tabel 2 en 3 soorten), vissen (tabel 2 en 3 soorten), broedvogels (jaarrond beschermd en
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enkele soorten van categorie 5 en Rode Lijst), rugstreeppad, ringslang, vleermuizen en
bever. Overige beschermde soorten zijn bij voorbaat uitgesloten op basis van de ervaring
van Van der Goes en Groot, kennis van dhr. T. Eggenshuizen (stadsecoloog gemeente
Almere) en op basis van de Nationale Databank Flora en Fauna. Voor een uitgebreidere
toelichting op de soorten en de onderzoeksmethodiek wordt verwezen naar dit rapport.
3.2.1 Planten
Voorkomen en functie
In het plangebied zijn in 2013 geen zwaar beschermde soorten aangetroffen.
Effecten en ontheffing
Nader onderzoek, aanvullende maatregelen of het aanvragen van een ontheffing zijn
voor planten niet noodzakelijk.
3.2.2 Zoogdieren - vleermuizen
Voorkomen en functie
In het plangebied komen de volgende vleermuissoorten voor:
soort
aantal
Gebruik
Meervleermuis
Enkele
Foeragerend
Ruige dwergvleermuis
Enkele
Foeragerend
Baltsterritorium
Gewone dwergvleermuis
10 tallen
Foeragerend
Baltsterritoria
Laatvlieger
Enkele
Foeragerend
Baltsterritoria
In het plangebied zijn enkele baltsterritoria van gewone en ruige dwergvleermuis
vastgesteld. Daadwerkelijke paarverblijfplaatsen zijn niet vastgesteld. Het is echter niet
uitgesloten dat er mogelijk enkele paarverblijfplaatsen in het gebied aanwezig zijn.
Paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen kunnen in gebouwen maar soms ook
in boomholtes en vogelnestkasten aanwezig zijn. Het laatste is het meest waarschijnlijk in
het plangebied. Paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuizen worden verwacht in
boomholtes.
Foerageergebied en vliegroutes
Gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis zijn algemeen
voorkomende vleermuissoorten. Zowel in het landelijk als stedelijk gebied worden de
dieren veelvuldig aangetroffen. Ze zijn daarbij weinig verstoringsgevoelig voor verlichting.
Gewone dwergvleermuizen en laatvlieger foerageren bij gebouwen, in tuinen, parken,
landgoederen, langs lanen, bomenrijen, houtwallen, dijken met beplanting, bosranden
(loofbos), begraafplaatsen, beschutte vijvers en watergangen. Vaak jagen ruige
dwergvleermuizen langs bosranden, door lanen, boven open plekken in bos en langs
houtwallen. Waterpartijen en beschutte oevers vormen een belangrijk aspect van de
biotoop.
In Nederland is de meervleermuis zeldzaam, al komt hij plaatselijk algemeen voor. De
meervleermuis jaagt in een snelle rechtlijnige vlucht in lange trajecten vlak boven groot
open water en langs oevers van plassen, meren, kanalen, rivieren en vaarten.
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Figuur 5 Belangrijkste foerageergebieden van vleermuizen (bron: Groen en Nederpel, 2013)
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Verblijfplaatsen inclusief de functionele leefomgeving zijn beschermd.
Foerageergebieden en vliegroutes (functionele leefomgeving) van vleermuizen zijn
beschermd indien bij het verdwijnen of aantasten de verblijfplaats niet meer kan
functioneren. Bijvoorbeeld door het onderbreken van een vliegroute wordt een
foerageergebied onbereikbaar, waardoor de vleermuizen onvoldoende voedsel kunnen
vinden. Bij het verdwijnen van foerageergebieden of vliegroutes wordt derhalve
onderzocht of er voldoende ecologisch functionerende alternatieven zijn.
Een deel van het plangebied is aangemerkt als belangrijk foerageergebied (figuur 5).
Effecten en ontheffing
Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet. Het verjagen,
vangen en doden van individuen van beschermde soorten, alsmede het verstoren of
vernielen van vaste verblijfplaatsen (inclusief de functionele leefomgeving) is verboden
vanuit de Flora- en faunawet. De functionaliteit van verblijfplaatsen van vleermuizen dient
te allen tijde gegarandeerd te blijven.
Baltsterritoria en paarverblijfplaatsen
Op het terrein zijn drie baltsterritoria van gewone dwergvleermuis en één baltsterritorium
van ruige dwergvleermuis vastgesteld. Met de ontwikkeling zullen de baltsterritoria
verdwijnen. Baltsterritoria zijn niet beschermd, tenzij er ook een paarverblijf aanwezig is.
Het onderzoek geeft geen uitsluitsel over de aan- of afwezigheid van paarverblijfplaatsen.
Het is twijfelachtig of daarmee ook vaste rust- en verblijfplaatsen worden aangetast.
Negatieve effecten op de populatie door het (tijdelijk) verdwijnen van de territoria worden
niet verwacht. Er zijn voldoende alternatieve locaties in de omgeving. Omdat
verblijfplaatsen niet volledig zijn uit te sluiten, wordt wel aanbevolen om enkele
maatregelen te nemen in het kader van de zorgplicht. Een ontheffing Flora- en faunawet
wordt niet strikt noodzakelijk geacht. Om discussie op een later moment te voorkomen
wordt wel aanbevolen om een ontheffing voor beide soorten aan te vragen.
Foerageergebied
Foerageergebied van vleermuizen is uitsluitend beschermd indien het belangrijk
onderdeel van de functionele leefomgeving van een verblijfplaats uitmaakt. Concreet mag
met het aantasten of verdwijnen van het foerageergebied geen (indirecte) aantasting van
een verblijfplaats plaatsvinden.
De herinrichting zal zeker effecten hebben op het foerageergebied van de aangetroffen
vleermuizen. Het huidige belangrijke foerageergebied zal daarmee wijzigen. De nieuwe
inrichting van het gebied als Floriade-terrein kan goed samengaan met het gebruik door
vleermuizen. Het is daarbij wel essentieel dat voldoende rekening wordt gehouden met
de vleermuizen. Zodat er altijd voldoende foerageergebied in stand blijft, ook tijdens de
aanleg- en ontwikkelingsfase. Op die wijze kan overtreding van de Flora- en faunawet
voorkomen worden en is geen ontheffing noodzakelijk. In het plangebied is sprake van
circa 10 hectare belangrijk foerageergebied. In de omgeving is echter eveneens veel
geschikt foerageergebied.
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Figuur 6 voorbeelden van vleermuisvriendelijke verlichting
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Indien het volledige terrein op enig punt totaal ongeschikt wordt voor vleermuizen is een
ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk. In dat geval is namelijk geen geschikt
foerageergebied meer aanwezig en is het aannemelijk dat verblijfplaatsen in de
omgeving worden aangetast.
Maatregelen
Bij de ontwikkeling van het gebied moet rekening worden gehouden met een aantal
maatregelen. Deze maatregelen zijn enerzijds noodzakelijk ter voorkoming van negatieve
effecten en anderzijds ter verzachting van negatieve effecten.
Fasering van de ontwikkeling
Faseer de ontwikkeling van het gebied. Door gefaseerd te ontwikkelen blijft er altijd
geschikt foerageergebied aanwezig in het gebied. De dieren krijgen de tijd en ruimte om
te wennen aan de nieuwe inrichting en kunnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie.
De fasering moet in overleg met een ecoloog worden geconcretiseerd. Voornaamste is
dat er altijd foerageergebied aanwezig en bereikbaar moet zijn. Minimaal 1/3 van het
gebied moet geschikt blijven als foerageergebied.
Voorkom barrièrewerking Floriade
Er moet voorkomen worden dat het terrein van de Floriade niet meer doorkruisbaar wordt
voor vleermuizen. Hiervoor moet aan de volgende eisen worden voldaan:
1. Geleiding van de vleermuizen. Vleermuizen gebruiken beplanting en of
gebouwen om zich langs te oriënteren. Grote open ruimtes zijn voor veel
vleermuizen moeilijk tot niet te overbruggen en vormen een barrière.
2. Beperken verlichting. Door de Floriade zouden enkele vleermuisvriendelijke
zones moeten lopen waarlangs de dieren door het gebied kunnen vliegen. Zo
blijft het gebied toegankelijk voor vleermuizen. In navolgende punt en in figuur 5
wordt vleermuisvriendelijke verlichting toegelicht.
3.
Aangepaste verlichting
Een aantal nachtactieve dieren, zoals vleermuizen en uilen, zijn gevoelig voor verlichting.
Bij het plaatsen van verlichting bij in- en/of uitvliegopeningen van verblijfplaatsen of
vogelnesten, op, vliegroutes en in foerageergebieden kunnen barrières ontstaan
waardoor nachtactieve soorten van de verblijfplaatsen, vliegroute en/of foerageergebied
afzien en verstoord worden.
Om lichthinder te voorkomen en het gebied aantrekkelijker te maken voor vleermuizen
kunnen verschillende maatregelen getroffen worden:
verlichting alleen plaatsen waar het echt nodig is;
verlichting alleen aan op momenten wanneer het nodig is (dynamische
verlichting);
verlaag de hoogte van de lichtmasten;
beperk verstrooiing van het licht tot een minimum door het gebruik van
aangepaste armatuur ;
toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting (amberkleurige UV-vrije
ledlampen)
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Figuur 7 Voorbeeld van vleermuisvriendelijke zones. De exacte locaties van deze zones moeten nader bepaald
worden. Met de zones worden belangrijke foerageergebieden ontsloten en blijft het gebied toegankelijk voor
vleermuizen.

Figuur 8 Ligging van beverburcht bij de Floriade ten opzichte van bekende burchten in 2013 in de omgeving
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Geen uitstraling van verlichting over het Weerwater
Met name de meervleermuis is erg gevoelig voor verlichting. Bij verlichting van
watergangen en plassen vermijden de dieren het terrein. Derhalve mag er tijdens en na
de inrichting van het gebied geen verlichting van het Weerwater plaats vinden.. Dit geldt
ook voor verlichting op en rond bruggen over het water.
Aanbieden paarverblijven
Om de continue beschikbaarheid van paarverblijfplaatsen te garanderen moeten 12
vleermuiskasten, model A: kleine kast (70 centimeter hoog, 50 centimeter breed), in het
gebied worden opgehangen op plaatsen waarvan nu reeds duidelijk is dat de huidige
situatie ook blijvend is. De locaties van de kasten moet worden bepaald door een ter
zake kundige.
3.2.3 Zoogdieren - bever
Voorkomen en functie
Het plangebied wordt gebruikt door bever. Bij het onderzoek zijn enkele
zichtwaarnemingen gedaan van de bever, het betrof nooit meer dan één bever tegelijk.
In het gebied is één (slaap-)burcht vastgesteld. In het gebied zijn diverse vraatsporen en
glijsporen aangetroffen. Figuur 9 geeft een overzicht van de aangetroffen beversporen in
het gebied.
Globaal wordt ongeveer 3 km (beboste) oeverzone (10 – 20 meter het land op) als
foerageergebied/functionele leefomgeving aangemerkt. Dit komt overeen
literatuurgegevens over de minimale benodigde hoeveelheid beboste oever in het
territorium van een bever.
In het Waterlandse Bos (op ruim 1,5 km) ligt de meest nabije bekende actieve
beverburcht (Reinhold, 2013).
Effecten en ontheffing
Het is twijfelachtig of de bever in het gebied aanwezig blijft met de realisatie van de
Floriade. Met goede maatregelen zijn hier echter wel kansen voor in het gebied.
Belangrijk is daarom enerzijds de burchtlocatie veilig te stellen en anderzijds de
voedselvoorziening permanent te garanderen. De burchtlocatie zelf kan binnen het
huidige (globale) ontwerp van de Floriade goed behouden blijven. Wel zijn enkele
aanvullende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk.
Met de ontwikkeling komt circa 1,5 kilometer beboste oeverzone zeker te vervallen. Voor
de overige oeverzone is het twijfelachtig of deze geschikt blijft voor de bever. Indien de
inrichting van de oeverzone ongewijzigd blijft én er geen extra recreatieve voorzieningen
in deze zones mogelijk worden gemaakt kan deze zone als foerageergebied behouden
blijven. In andere gevallen zal de kwaliteit van dit foerageergebied echter ook afnemen
en moet meer foerageergebied vervangen worden.
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Figuur 9 Waarnemingen bever (bron: Groen en Nederpel, 2013)
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Ten slotte is het ook mogelijk om de bever volledig uit het gebied te verwijderen/verjagen.
Deze optie heeft niet de voorkeur. Tevens is het twijfelachtig of een ontheffing hiervoor
verleend kan worden. In dat geval moet elders geschikt leefgebied gerealiseerd of
geoptimaliseerd worden. Dit nieuwe leefgebied moet bereikbaar zijn voor de bever.
Hierbij zou ondermeer gezocht kunnen worden in het Waterlandse Bos.
Voor de realisatie van de Floriade is een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk voor
het verstoren of verwijderen van land- en waterhabitat en mogelijk ook het verstoren of
verwijderen van een burcht.
Maatregelen
Bij de ontwikkeling van het gebied moet rekening worden gehouden met een aantal
maatregelen. Deze maatregelen zijn enerzijds noodzakelijk ter voorkoming van negatieve
effecten en anderzijds ter verzachting van negatieve effecten. Deze maatregelen zijn
nodig om een ontheffing Flora- en faunawet te kunnen verkrijgen.
Burchtlocatie veilig stellen
Bevers kunnen redelijk snel wennen aan menselijke activiteit. Desondanks moet met
name in de buurt van de burchtlocatie een zekere rust en in acht worden genomen.
Recreatie kan daarbij voor (te) veel verstoring zorgen. In het gebied rond de burchtlocatie
moet voldoende rust aanwezig blijven. Om te voorkomen dat mensen (en honden) hier in
de buurt komen moet het gebied rond de burcht ontoegankelijk zijn. Een zone van
minimaal 25 meter (bij voorkeur echter meer) rond de burcht moet ontoegankelijk zijn
voor recreanten. Dit kan relatief simpel gerealiseerd worden door bijvoorbeeld een
scheidingssloot tussen de burcht en de rest van het terrein te realiseren. Door de sloot
direct met een geschikte oevervegetatie in te planten, kan deze ook als foerageergebied
fungeren. Eventueel kan ook met een hekwerk of ondoordringbaar gewas worden
gewerkt.
Voedselvoorziening permanent garanderen
Voor, tijdens en na de Floriade moet in het gebied voldoende foerageergebied voor de
bever aanwezig blijven. Bevers zijn daarbij met name afhankelijk van beboste oevers. De
dieren gebruiken een zone van maximaal 30 meter oever vanaf het water als
foerageergebied. Het aantal meter beboste oever dat komt te vervallen moet vervangen
worden. In totaal moet minimaal 1,5 km (maar bij voorkeur meer) nieuw foerageergebied
worden gerealiseerd in het gebied. Aanvullend hebben de dieren een voorkeur voor
eilandjes en lijnvormige elementen.
Het nieuwe foerageergebied moet ruim voor het verwijderen van het huidige
foerageergebied gerealiseerd worden (zie kader). Zodat het nieuwe gebied geschikt is,
voordat het huidige gebied verwijderd wordt.
Tevens moet het te behouden foerageergebied beschermd worden. Waarbij met name
de oeverzones (10 – 20 meter het land op) rond Utopia geschikt blijven als
foerageergebied. Indien meer gebied ongeschikt wordt als foerageergebied (bijvoorbeeld
door het verwijderen van beplanting of het aanbrengen van oeverbeschoeiing) voor de
bever, dan moet er meer geschikt foerageergebied elders gerealiseerd worden.
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Kader – Voedsel voor de bever
Bevers hebben een combinatie van verschillende boom- en
struiksoorten en kruiden of waterplanten nodig als
voedselvoorziening. Boom- en struiksoorten die voor bevers
van belang zijn en die geplant moeten worden zijn (met het
percentage dat gebruikt dient te worden); boomvormers:
schietwilg (Salix alba, 10%), kraakwilg (S. fragilis, 10%),
ratelpopulier (Populus tremula, 10%), zwarte populier (P.
nigra, 10%), gewone es (Fraxinus excelsior, 5%), ruwe berk
(Betula pendula, 10%), zwarte els (Alnus glutinosa, 5%);
struikvormers: inlandse vogelkers (Prunus padus, 10%),
hazelaar (Corylus avelana, 10%), amandelwilg (10%) en
katwilg (S. viminalis, 10%).

Figuur 10 voorbeeld beverleefgebied

Net aangeplante bomen en struiken zijn niet meteen geschikt als voedsel voor de bever. Rekening moet worden
gehouden met een ontwikkelingstijd van 3 tot 5 jaar alvorens de beplanting geschikt is als voedsel.
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Voorstel:
Vorm het gebied onder de beoogde voetgangersbrug (aan de noordzijde van het
Weerwatereiland) om tot optimaal beverhabitat. Waarbij de voetgangersbrug over het
gebied voert. Zo hebben bezoekers wel zicht op het bevergebied, maar wordt verstoring
voorkomen. Het bevergebied kan vervolgens geoptimaliseerd worden door een
slotenpatroon met eilandjes en begroeiing. Eventueel kan ook een kunstmatige
beverburcht aan het gebied worden toegevoegd om de bever optimaal te laten beleven
door het publiek.
Verstoring voorkomen
In het gebied komt een hoge recreatiedruk. Om de bever wel de ruimte te blijven geven in
het gebied moeten enkele rustzones voor de bever gerealiseerd worden. In deze zones is
de recreatieve verstoring minimaal tot afwezig. Ook voor de pleziervaart rond het gebied
geldt een aanlegrestrictie in deze gebieden. Zo kan de bever ongestoord van het gebied
gebruik blijven maken. Ondanks de intensieve recreatie naast de voordeur.
Barrières in het gebied voorkomen
Alle nieuwe bruggen en duikers in het gebied moeten voor de bever passeerbaar zijn. Bij
bruggen: de oever onder de brug door laten lopen. Bij duikers minimale doorsnede van
50 centimeter.
Tevens moet voorkomen worden dat de boulevard rond het Floriade terrein een gevaar
vormt voor de bever. Verkeerslachtoffers moeten voorkomen worden door:
- Maken van faunavoorzieningen in de vorm van faunabuizen op cruciale plekken,
zodat de weg passeerbaar is voor de bever. Tevens moeten er geleidende
rasters langs de weg worden aangebracht zodat de dieren naar de buizen
worden geleidt. Naast de bever profiteren vaak ook andere soorten van dergelijke
voorzieningen.
De exacte vorm van de maatregelen moet bij het ontwerp en de inrichting van de
boulevard worden meegenomen en is maatwerk. Hiervoor is een nauwe afstemming met
een ecoloog noodzakelijk.
Zorgplicht
Ten slotte moet er bij de uitvoering van de werkzaamheden in het huidige
foerageergebied rekening gehouden worden met de aanwezigheid van de bever, zodat
verstoring tot een minimum beperkt blijft.
Fasering van de ontwikkeling
o eerst geschikt leefgebied realiseren en laten ontwikkelen (ca. 3 jaar)
o alvorens huidig leefgebied wordt verwijderd.
o huidig leefgebied zo lang mogelijk behouden.
Eventueel aangepaste planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
Opstellen ecologisch werkprotocol voor werkzaamheden in huidige leefgebied
(=beboste oeverzone incl. 20 meter het land op en een zone van 200 meter rond
de burcht)
Begeleiding van de werkzaamheden in beverleefgebied door een
beverdeskundige.
Indien de burcht ook verwijderd moet worden uit het gebied, moet rekening gehouden
worden met aanvullende maatregelen.
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Figuur 11 Rood omrand: voorstel voor in te richten beverzones;. niet toegankelijk.

Figuur 12 Sfeerimpressie beverzone onder voetgangersbrug. (bron: Eelerwoude, 2014)
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Vraatschade
Ten slotte kan er op het terrein van de Floriade zelf vraatschade aan de (nieuwe) bomen
ontstaan. Dit is onwenselijk. Het verplaatsen van de burcht met bevers zou hier weinig
effect sorteren, aangezien het gebied binnen het verspreidingsgebied ligt van de bever
en her-/nieuwvestiging vervolgens niet uit te sluiten en zelfs waarschijnlijk is.
Bomen binnen 30 meter van een watergang lopen het risico op vraatschade. In gebieden
waar dit tot onwenselijke situaties leidt, kunnen aanvullende maatregelen bij de inrichting
van de oevers genomen worden of rond de bomen om te voorkomen dat deze worden
aangevreten door bevers. Indien deze beverwerende maatregelen moeten worden
genomen, worden de gebieden ongeschikt als foerageergebied voor de bever en zal dit
gebied mogelijk eveneens vervangen moeten worden.
Aanbevolen wordt om bij de inrichting van het Floriade terrein een goede afstemming te
hebben met een ter zake kundige. Deze kan tijdig adviseren en veel problemen
voorkomen.
3.2.4 Vogels
Alle vogels zijn als soort op een gelijke wijze beschermd in de Flora- en faunawet.
Beleidsmatig heeft het Ministerie van Economische Zaken een onderverdeling gemaakt,
gericht op de mate van verantwoording en afstemming van werkzaamheden versus het
behoud van vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit betreft:
Vogels met jaarrond beschermde nesten
Overige broedvogels
Bij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden kunnen nesten van overige
vogels soms ook jaarrond beschermd zijn. Dit is met name aan de orde bij grote
ontwikkelingen of zeer bijzondere locaties. Tabel 1 geeft een overzicht van de
geïnventariseerde broedvogelsoorten.
Tabel 1 Geïnventariseerde broedvogels. JBN: Vogelsoort met jaarrondbeschermde nestlocaties.Vet gedrukte
soorten zijn ook aangetroffen in het gebied (bron: Groen en Nederpel, 2013)

Soort

Soort

Blauwe reiger

Soort
Boerenzwaluw (6)

Bosuil
Havik, JBN (1)

Buizerd, JBN (1)
Huismus, JBN

Groene specht
Huiszwaluw

IJsvogel
Raaf
Spreeuw

Kerkuil, JBN
Ransuil, JBN
Torenvalk

Oeverzwaluw
Sperwer, JBN
Zwarte roodstaart

Boomvalk, JBN

Voorkomen en functie
Overige broedvogels
In het plangebied komen diverse algemene broedvogels voor. Boerenzwaluw is een soort
waarvan de nestlocaties jaarrond beschermd zijn bij zwaarwegende ecologische
belangen. In dit geval is dat echter niet aan de orde. Het betreft een algemene soort in de
omgeving van Almere. Op basis van inventarisaties kan de Almeerse stand op circa 200
paar worden geschat. Voor een stad heeft Almere een behoorlijke dichtheid (bijv.
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vergeleken met Amsterdam, broedvogelatlas). De aanwezige populatie in het plangebied
maakt slechts een klein deel uit van de totale populatie. Binnen Almere broedt de vogel
vrijwel uitsluitend onder houten bruggen. Er zijn geen aanwijzingen dat deze populatie
onder druk staat.
Vogels met jaarrond beschermde nesten
Verblijfplaatsen van vogelsoorten met jaarrond beschermde vaste rust- en
verblijfplaatsen betreffen havik en buizerd.
Havik
De havik komt verspreid in heel Nederland voor, met uitzondering van het
noordwestelijke deel van Nederland. De soort is vrijwel overal een standvogel die na
vestiging, zijn territorium van minimaal enkele honderden hectares levenslang blijft
bezetten. De havik is een typische bosvogel, maar handhaaft zich tegenwoordig steeds
beter in minder bosrijke gebieden. Haviken jagen tot op een afstand van 3 kilometer van
het nest in bos- of open gebieden. Haviken bouwen hun nest over het algemeen hoog in
bomen. Dit nest wordt jarenlang gebruikt en alleen vervangen als bijvoorbeeld de
boomtop onder de takkenlast tijdens een storm bezwijkt. De kortste afstand tussen twee
bewoonde nesten bedraagt 1 kilometer, maar over het algemeen is deze afstand groter.
Wanneer de jongen niet meer afhankelijk zijn van de ouderdieren, wordt een nieuw
territorium binnen een straal van 18 kilometer van de omgeving waar ze zijn opgegroeid
gezocht. Dit is voor een krachtige vlieger als de havik een zeer kleine afstand.
Buizerd
De buizerd kom t in vrijwel geheel Nederland voor. De soort is in Nederland een
standvogel, maar afhankelijk van het voedselaanbod komen seizoensverplaatsingen
voor. De buizerd geeft de voorkeur aan een half-open landschap met een afwisseling van
bos, weilanden en houtwallen. Grote, dichte bossen met weinig open plekken worden
over het algemeen gemeden en de meeste buizerds houden zich dan ook op aan de
randzones van de bossen. Het leefgebied van de buizerd bedraagt 80 tot 180 hectare.
Het voedsel wordt gezocht in een gevarieerd gebied: bossen, open plekken, weiden en
akkers. Maar ook langs snelwegen (aas) en industrieterreinen. De buizerd gebruikt een
nest (horst) uit voorgaande jaren of gebruikt een oud nest van een andere soort, meestal
van een zwarte kraai. Daarnaast zijn ze in staat om een eigen nest te bouwen, ongeveer
50% van de broedparen bouwt een eigen nest. Binnen het territorium zijn vaak meerdere
nesten aanwezig welke in de loop der jaren worden afgewisseld
Slechtvalk
In 2013 is regelmatig de slechtvalk jagend waargenomen rond het Weerwater en in het
stadshart o.a. rond het stadhuis(pers. med. Dhr. Eggenhuizen, stadsecoloog Almere). In
2014 waren een volwassen mannetje en volwassen vrouwtje regelmatig in de nawinter
aanwezig in het gebied (m.n. rustend op de hoogspanningsmasten). In het vroege
voorjaar is diverse malen balts en paring gezien. Tevens is een vrouwtje gesignaleerd
nabij de diverse kraaiennesten in de masten. Al deze nesten zijn langdurig bekeken met
telescoop en bleken niet door slechtvalken, maar door kraaien in gebruik. Er zijn geen
aanwijzingen verkregen voor een broedgeval.. Er zijn ook recent geen waarnemingen
van jonge vogels gedaan.
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Effecten en ontheffing
Broedvogels
Alle vogelsoorten in Nederland zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet. Voor
alle beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod
op handelingen die nesten beschadigen of verstoren. Verstoring kan in veel situaties
worden voorkomen door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te
voeren. De periode van ca 15 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als
broedseizoen. Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is
vastgesteld dat er met deze werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden
verstoord. Voor de Flora- en faunawet zijn echter alle bewoonde vogelnesten beschermd,
ongeacht het tijdstip van het jaar. De genoemde termijn moet daarom niet al te strikt
worden toegepast.
Vogels met jaarrond beschermde nesten
Van een aantal vogelsoorten zijn de nestlocaties het hele jaar door beschermd. Ook de
functionele leefomgeving is daarbij beschermd. Bij aantasting van de nestlocatie en/of de
functionele leefomgeving is een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk. Buizerd en
havik vallen onder deze bescherming.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat de nestlocaties van buizerd en havik behouden kunnen
blijven. De vogels kennen een verstoringsafstand van respectievelijk 75m en 200m
(Krijgsveld et al 2008). Meestal broeden de vogels op enige afstand van wegen of paden.
Uit onderzoek is eveneens gebleken dat verstoring geen rol lijkt te spelen voor de havik
wanneer recreatie beperkt blijft tot een vastgesteld padennet. Wanneer dit net te
fijnmazig wordt en/of een te groot deel van het bos beslaat, worden haviken (en andere
dagroofvogels) beperkt in hun gebruik van het bos en kunnen broedgevallen achterwege
blijven. Het is onwaarschijnlijk dat met het intensieve gebruik van de Floriade en het
fijnmazige padennetwerk de nestlocaties van de vogels kunnen worden ingepast in het
gebied.
Tevens zal de functionele leefomgeving ongeschikt worden voor de vogels. Het gebied
wordt ongeschikt als foerageergebied. De havik is afhankelijk van het bosgebied. De
buizerd is afhankelijk van de randzones van het bosgebied, waarschijnlijk met name het
gebied rond de snelweg. Beide gebieden zullen verdwijnen. Inpassing van voldoende
foerageergebied binnen de Floriade wordt weinig kansrijk geacht.
De nesten evenals de functionele leefomgeving van buizerd en havik zullen met de
Floriade verdwijnen uit het gebied. Dit zal leiden tot een overtreding van de Flora- en
faunawet, waardoor een ontheffing en corresponderende mitigerende en compenserende
maatregelen noodzakelijk zullen zijn.
Een afname van één voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats zal mogelijk leiden tot
een kleine dip in de populatie van de soorten, maar heeft geen nadelige gevolgen op de
gunstige staat van instandhouding van de havik en buizerd. Temeer omdat beide soorten
landelijk gezien een positieve trend vertonen, zie figuur 13.
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Slechtvalk broedt momenteel waarschijnlijk niet in het gebied. Negatieve effecten op de
soort kunnen derhalve worden uitgesloten. Een ontheffing Flora- en faunawet is
(voorlopig) niet noodzakelijk. Wel wordt aanbevolen om in de omgeving van het
Weerwater een nestkast voor de slechtvalk te plaatsen. De soort is duidelijk bezig om
zich in het gebied te vestigen. Door een nestkast te plaatsen, wordt de soort geleidt naar
een geschikte locatie. Zo wordt voorkomen dat de vogel gaat broeden op een locatie
waar deze voor (toekomstige) belemmeringen van ontwikkelingen of overlast zorgt.

Figuur 13 Overzicht aantalsontwikkeling NEM voor heel Nederland (Sovon / CBS, 2014).

Maatregelen:
Bij de ontwikkeling van het gebied moet rekening worden gehouden met een aantal
maatregelen. Deze maatregelen zijn enerzijds noodzakelijk ter voorkoming van negatieve
effecten en anderzijds ter verzachting van negatieve effecten. Deze maatregelen zijn
nodig om een ontheffing Flora- en faunawet te kunnen verkrijgen.
Mitigatie:
Rekening houden met bewoonde vogelnesten:
o Indien een bewoond nest aanwezig is, moet deze ten alle tijden behouden
blijven tot de vogel klaar is met broeden en het nest met jongen verlaat.
o Indien het nest (mogelijk) verstoord wordt door werkzaamheden of
activiteiten, moet direct in contact met de ter zake kundige worden getreden.
In overleg en met toestemming van de ter zake kundige worden de
noodzakelijke maatregelen vastgesteld.
o Verstoring kan in veel situaties worden voorkomen door werkzaamheden
buiten het broedseizoen uit te voeren.
o Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld
dat er met deze werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden
verstoord. Een goede maatregel daarbij is om het werkgebied buiten het
broedseizoen onaantrekkelijk (bijvoorbeeld middels het verwijderen van de
beplanting) te maken voor de broedvogels. Uiteraard in combinatie met het
zo lang mogelijk handhaven van jachtgebieden elders als alternatief.
Extra rekening houden met nestlocaties van buizerd en havik
o Nestlocaties buizerd en havik zo lang mogelijk gehouden.
o Gefaseerd rond de nestlocatie het gebied ongeschikt maken voor de buizerd
en havik. Zodat deze worden gestimuleerd een nieuwe nestlocatie te zoeken.
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Rond de nesten van buizerd en havik (binnen 200 meter) alleen uitvoeren
buiten de kwetsbare periode van de vogels.

Aanbeveling
Aanbevolen wordt om enkele of alle houten bruggen in het gebied geschikt te makten of
houden voor boerenzwaluw. Deze soort gebruikt het gebied reeds als broedlocatie.Dit is
echter niet strikt noodzakelijk in het kader van de Flora- en faunawet. Globaal zijn de
volgende maatregelen nodig:
Ruw oppervlak;
Locaties met modder in de buurt voor nest materiaal;
Vrije aanvliegroute;
Geen uitlogend hout;
Eventueel kunstnesten aanbieden.
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Figuur 14 Straal van 18 kilometer rond de nestlocatie van de havik. DIt is het uiterste zoekgebied voor een
nieuwe nestlocatie. Voor buizerd kan een vergelijkbaar zoekgebied worden aangehouden. Aanbevolen wordt
om in eerste instantie binnen de gemeente een locatie/gebied te vinden.
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Compensatie
Opwaarderen van marginaal habitat in de directe omgeving tot optimaal habitat.
o Beide vogels moeten een nieuwe nestlocatie kunnen vinden in de regio.
Door marginaal habitat op te waarderen kunnen in omliggende gebieden
meer buizerds en haviks nestelen.
o Optimaal habitat bestaat uit afwisselende landschappen, met
bomen/bosjes en open stukken. Grote, dikke bomen voor nestlocaties en
open gebieden met veel voedsel. Versterken van habitat kan dus
gebeuren door de aanleg van ruigtezones, houtsingels en bosjes.
o De locaties kunnen mogelijk gekoppeld worden aan de eveneens
noodzakelijke boscompensatie (zie hoofdstuk 4). Waarbij nieuw bos
elders moet worden aangeplant. Aandachtspunt daarbij is wel dat vanuit
de Flora- en faunawet de compensatielocatie beschikbaar moet zijn
vóórdat de oude locatie verwijderd/aangetast wordt.
Aanbeveling
Hang een nestkast voor een slechtvalk op in de omgeving van het Weerwater. De
nestkast moet geplaatst worden op hoge ontoegankelijke bouwwerken, zoals hoge
gebouwen, schoorstenen, koeltorens en zendmasten. Tevens is een vrije aanvliegroute
naar de nestkast noodzakelijk.
3.2.5 Amfibieën en reptielen
Voorkomen en functie
Amfibieën
In het plangebied zijn geen waarnemingen van strikt beschermde rugstreeppadden
bekend. Geschikt biotoop is slechts sporadisch aanwezig in het gebied. De meest nabije
populatie is aanwezig in Almere Poort op circa 3 kilometer van het plangebied. De
maximale dispersieafstand van rugstreeppadden is onduidelijk, maar waarschijnlijk vindt
nog uitwisseling door juveniele plaat tussen populaties die 3-5km van elkaar verwijderd
zijn (Creemers & van Delft, 2009). Het plangebied ligt daarmee binnen het potentiële
verspreidingsgebied van de rugstreeppad. Ten slotte zijn er vermoedens dat de soort
zich verspreidt in zandtransporten (mond. med. dhr. Eggenshuizen, ecoloog gemeente
Almere).
Reptielen
Er zijn geen waarnemingen van ringslang bekend uit het terrein. In de omgeving zijn
geen populaties bekend. Wel zijn er in recente jaren enkele sporadische waarnemingen
in de ruime omgeving gedaan.
Effecten en ontheffing
Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor amfibieën en reptielen niet
noodzakelijk.
Maatregelen
Rugstreeppadden zijn pioniersoorten. De soort is erg mobiel en kan zodoende snel
nieuwe gebieden ontdekken en koloniseren. De zwaar beschermde soort prefereert als
landbiotoop kale, ruderale gronden zoals bouwterreinen of zandopspuitingen. Het is niet
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uitgesloten dat tijdens de ontwikkeling van het terrein geschikt leefgebied van
rugstreeppadden ontstaat en het dier het gebied betrekt. Tevens moet voorkomen
worden dat zand vanuit rugstreeppadgebieden naar het gebied wordt getransporteerd.
Aanbevolen wordt om tijdens de aanleg van het gebied alert te zijn op de vestiging door
rugstreeppadden bijvoorbeeld door een regelmatige controle door een ecoloog. Zodra de
soort wordt aangetroffen moeten direct aanvullende maatregelen genomen worden, zoals
verplaatsen, aangepaste werkwijze en planning en eventueel een ontheffing.
kader – Rugstreeppadden leefgebied
Braakliggende bouwterreinen, groeven en zand- en kleiafgravingen vormen een ideaal leefgebied voor de
rugstreeppad. Vaak is er een goed vergraafbare bodem aanwezig en is er bouwmateriaal om onder te
schuilen. Regenplassen en sporen van zware voertuigen waar regenwater in is blijven staan, vormen ideaal
voortplantingswater: ondiep, snel opwarmend en zonder concurrentie van andere amfibieën of van
waterinsecten.

Vooral mul zand in combinatie met (puin)stenen biedt de rugstreeppad een goede, droge maar vorstvrije
plaats. Deze plekken zijn makkelijk te maken van wat puin en zand ergens op een plekje op het erf. Deze plek
zou ook goed dienst kunnen doen als ‘rotstuin’

3.2.6 Vissen
Voorkomen en functie
In het gebied komen twee beschermde vissoorten voor. Dit betreft kleine modderkruiper
en rivierdonderpad.
Kleine modderkruiper
Langs Weerwatereiland en Utopia werd de kleine modderkruiper op meerdere plaatsen
aangetroffen. Soms ging het hierbij om grote aantallen. De soort is verspreid
aangetroffen, uitsluitend op ondiepe plekken met een zandige ondergrond. Het blijkt dat
de overgang van bijvoorbeeld recreatiestrandjes naar een begroeide oever een zeer
geschikt leefgebied voor de soort vormt. De kleine modderkruiper is een vissoort met een
voorkeur voor een zandige bodem en enige modderlagen in de nabijheid. Daarnaast is
een goed ontwikkelde waterǦ en oevervegetatie in combinatie met een glooiend verloop
van de oever zeer gunstig voor deze soort.
Rivierdonderpad
In Weerwatereiland en Utopia is de Rivierdonderpad in 2013 op enkele plekken
aangetroffen. Gezien het feit dat het voorkeursbiotoop dat bestaat uit verharde oevers
ruimschoots aanwezig is in het onderzoeksgebied, is het aannemelijk dat de
daadwerkelijke verspreiding van de soort ruimer is dan bij dit onderzoek is vastgesteld.
Effecten en ontheffing
Bij de ontwikkeling van het gebied worden effecten (verstoren en doden) op beide
beschermde vissoorten verwacht. De oeverzones worden op meerdere locaties
aangepast en vergraven. Daarmee gaat leefgebied verloren en kunnen dieren verstoord
en gedood worden.
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In laatstgenoemde situatie is een overtreding van de Flora- en faunawet aan de orde.
Beide soorten vallen onder tabel 2 van de Flora- en faunawet. Hiervoor zijn dan twee
opties:
1.
Aanvragen ontheffing Flora- en faunawet, of
2.
Werken conform een gedragscode
Bij beide opties moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van beschermde
vissen en gelden voorwaarden bij de uitvoering van werkzaamheden.
Maatregelen
Globaal moeten de volgende maatregelen genomen worden:
o Realiseren van nieuw leefgebied en/of behouden en beschermen van (een deel)
van het bestaand leefgebied.
o Het in tijd en ruimte gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden is van groot
belang. Hierdoor heeft de populatie de mogelijkheid te herstellen tijdelijke
achteruitgang.
o Er moet gewerkt worden buiten de kwetsbare periode van de voortplanting. Deze
periode loopt van maart tot en met begin augustus. Echter, deze periode kan
zowel eerder als later beginnen of eindigen afhankelijk van de
weersomstandigheden voorafgaand en tijdens de werkzaamheden. Een
deskundige op het gebied van kleine modderkruipers moet de werkbare periode
aangeven.
o Op plekken waar overwinterd wordt moet buiten de kwetsbare periode van de
overwintering worden gewerkt.
o Werken in de periode dat de watertemperatuur erg laag is, maar boven nul, is
mogelijk wanneer goed in beeld gebracht is waar de kleine modderkruipers zich
op dat moment in groepen bevinden. Daarbij moeten deze plekken dan worden
ontzien.
o De aanlegmethode moet zodanig gekozen zijn dat de hoeveelheid slachtoffers zo
beperkt mogelijk is.
o Er moet een ecologisch werkprotocol opgesteld worden waarin alle ten behoeve
van de kleine modderkruiper en rivierdonderpad te nemen maatregelen worden
vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn en
onder alle betrokken partijen bekend te zijn. Werkzaamheden moeten
aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd.
o De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van een
deskundige op het gebied van kleine modderkruipers en rivierdonderpad.
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4 BOSWET
4.1

Inleiding

De Boswet heeft tot doel het areaal bossen in Nederland in stand te houden. In het kort
zegt de Boswet: wat bos is, moet bos blijven. Bos dat wordt gekapt, moet worden
herplant. Het gaat hier dus om het oppervlakte bos.. Als dat niet op dezelfde plaats kan,
dan elders (compensatie). Alleen bij een groot maatschappelijk belang wijkt de Boswet.

4.2

Wanneer valt bos onder de Boswet?

Onder de Boswet vallen:
alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen;
alle zelfstandige eenheden beplantingen van houtopstanden die groter zijn dan
10 are;
bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat.
Een aantal boomsoorten valt niet onder de Boswet. Dit zijn linde, paardekastanje,
Italiaanse populier en treurwilg. Ook éénrijige beplantingen van populier en wilg langs
landbouwgronden vallen niet onder de Boswet, net als boomgaarden en kwekerijen van
kerstbomen of van bosplantsoen. Deze uitzonderingen zijn in het plangebied niet van
toepassing.
De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze
grenzen kunnen afwijken van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’.

4.3

Boswet in het plangebied

Het plangebied ligt deels buiten de bebouwde kom Boswet van gemeente Almere. Voor
de kap van het bos in dit deel van het plangebied geldt een meldings- en herplantplicht
voor zover het bomen in de zin van de Boswet zijn. In totaal bestaat 3,3 hectare van het
plangebied uit bos. Een deel daarvan wordt opgenomen in het ontwerp van de Floriade.
De rest wordt gekapt. Op basis van het definitieve ontwerp van de Floriade moet de
exacte oppervlakte aan laanbeplanting en houtopstanden dat gekapt worden bepaald. Dit
oppervlak zal herplant moeten worden.
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Figuur 15 Begrenzing Boswet komgrens in Almere (Bron: gemeente Almere). Binnen het gearceerde deel is
geen Boswet van toepassing.
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5 NATURA 2000-GEBIEDEN,
NATUURBESCHERMINGSWET 1998
5.1

Inleiding

In Nederland hebben verscheidene natuurgebieden een beschermde status onder de
Natuurbeschermingswet 1998. Daarbij zijn 2 soorten te onderscheiden:
A. Natura 2000-gebieden
B. Beschermde natuurmonumenten
Natura 2000-gebieden
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura
2000 bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese
Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op grond van de
Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden
instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de bescherming is dat deze
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar mogen worden gebracht.
Beschermde Natuurmonumenten
Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door
het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de
inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid
tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten, beide worden nu Beschermde
Natuurmonumenten genoemd. Daarnaast komen die (delen van) Natuurmonumenten
die overlappen met Natura 2000-gebieden te vervallen en worden onderdeel van het
Natura 2000-gebied. De instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura
2000-gebied zullen wel mede betrekking hebben op de waarden die beschermd
werden door het Natuurmonument. In totaal blijven 63 Beschermde
Natuurmonumenten bestaan.
Activiteiten, zowel binnen als buiten het Natura 2000-gebied, mogen geen negatieve
effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied is aangewezen. Voor activiteiten of
projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht.
Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die
gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de
vergunningen. Maar soms doet het ministerie van Economische Zaken (EZ) dit.
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Oostvaardersplassen

Markermeer & IJmeer

Lepelaarplassen

Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
Naardermeer
Figuur 16 Ligging van het plangebied ten opzichte van de diverse Natura 2000-gebieden

Tabel 2 Status en instandhoudingsdoelstellingen per Natura 2000-gebied.

Naam

Status

doelstelling

Afstand
(circa)

Eemmeer &
Gooimeer Zuidoever

Natura 2000-gebied
Beschermd
natuurmonument

1 broedvogel
11 niet-broedvogels

4 km

Lepelaarplassen

Natura 2000-gebied
Beschermd
natuurmonument

2 broedvogels
10 niet-broedvogels

4,5 km

Markermeer & IJmeer

Natura 2000-gebied
Beschermd
natuurmonument

6 km

Oostvaardersplassen

Natura 2000-gebied
Beschermd
natuurmonument
Natura 2000-gebied

1 habitattype
2 habitatsoorten
2 broedvogels
18 niet-broedvogels
14 broedvogels
19 niet-broedvogels
7 habitattypen
5 habitatsoorten
5 broedvogels
2 niet-broedvogels

9 km

Naardermeer
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of het optreden van negatieve effecten met
zekerheid kan worden uitgesloten (een zogenaamde Voortoets). De Voortoets
onderzoekt de kansen op mogelijke negatieve effecten van de ontwikkeling. op de
beschermde waarden van Natura 2000-gebieden in de omgeving van de projectlocatie.
Daar volgt een advies uit of en zo ja welke vervolgtoetsing noodzakelijk is. De Voortoets
heeft drie mogelijke uitkomsten:
1. Negatieve effecten kunnen met zekerheid worden uitgesloten: er is geen vergunning
nodig.
2. Er is mogelijk sprake van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen, maar
zeker geen significante. Er is een Verstorings- en Verslechteringstoets en een
vergunning Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk.
3. Er is mogelijk sprake van significante negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen. Om te onderzoeken is een zogenaamde “Passende
Beoordeling” (verder PB) noodzakelijk.
Voor het bepalen of een effect, significant is, wordt de richtlijn van het Steunpunt Natura
2000 gebruik (D. Bal, 2009).

5.2

Instandhoudingsdoelstellingen

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. Op enige
afstand van het plangebied liggen wel verscheidene Natura 2000-gebieden:
In tabel 2 is samengevat weergegeven dat de meeste omliggende Natura 2000-gebieden
zijn aangewezen voor de bescherming van vogels (broedvogels en niet-broedvogels).
Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is tevens aangewezen voor de
bescherming van het habitattype kranswierwateren (H3140) en de habitatsoorten
rivierdonderpad en meervleermuis. Het Natura 2000-gebied Naardermeer is aangewezen
voor de habitattypen kranswierwateren (H3140), meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden (H3150), vochtige heiden (H4120B), blauwgraslanden (H6410),
overgangs- en trilvenen (H7140A en B) en hoogveenbossen (H91D0). Het is
aangewezen voor de habitatsoorten gestreepte waterroofkever, bittervoorn, kleine
modderkruiper, groenknolorchis en platte schijfhoren.

5.3

Mogelijke negatieve effecten

Voor het bespreken van mogelijke effecten vanuit de ontwikkeling van de Floriade wordt
aangesloten bij de storingsfactoren zoals benoemd in de Effectenindicator. De
Effectenindicator is een hulpmiddel voor het uitvoeren van een Voortoets dat is opgesteld
door het Ministerie van Economische Zaken. Voor alle verschillende storingsfactoren
wordt achtereenvolgens besproken:
1. Of de betreffende storingsfactoren kunnen optreden
2. (indien ja), of effecten door de betreffende storingsfactoren meetbaar zijn in de
omliggende Natura 2000-gebieden
3. (indien ja) of in de omliggende Natura 2000-gebieden aangewezen soorten of
habitattypen gevoelig zijn voor de betreffende storingsfactoren.
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Indien bij een of meer van de storingsfactoren alle drie vragen met ja worden
beantwoord, zijn negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen niet op voorhand uit te
sluiten.
5.3.1 Gevoeligheid van soorten en habitattypen
De aangewezen broedvogel- en niet-broedvogelsoorten zijn met name gevoelig voor
verlies van habitat, achteruitgang van de voedselbeschikbaarheid en diverse vormen van
verstoring (licht, geluid, optisch), De meeste vogelsoorten en habitattypen zijn tevens
gevoelig voor hydrologische veranderingen.
Het habitattype kranswierwateren (in het Markermeer & IJmeer en het Naardermeer) is
niet gevoelig voor stikstofdepositie. De andere habitattypen in het Natura 2000-gebied
Naardermeer zijn juist wel erg gevoelig voor stikstofdepositie. Een aantal habitatsoorten
in het Naardermeer zijn indirect gevoelig voor stikstofdepositie, doordat hiermee hun
habitat verslechtert.
5.3.2 Oppervlakteverlies en versnippering
Aangezien het plangebied geheel buiten de begrenzing van wettelijk beschermde
natuurgebieden valt, zijn oppervlakteverlies en versnippering van habitattypen of
leefgebieden van soorten niet aan de orde. Negatieve effecten door deze
storingsfactoren zijn op voorhand uit te sluiten.
5.3.3 Verzuring en vermesting door stikstofdepositie
De Floriade is een evenement met een grote verkeersaantrekkende werking. Deze grote
verkeersaantrekkende werking heeft een tijdelijk karakter. De toename van
verkeersbewegingen met motorvoertuigen van en naar de Floriade leidt tot een extra
uitstoot van verbrandingsstoffen en daarmee tot een verhoogde stiktofdepositie. Deze
stikstofdepositie kan zich via de lucht over grotere afstanden verspreiden.
Van de omliggende wettelijk beschermde natuurgebieden zijn alleen in het Natura 2000gebied Naardermeer habitattypen aanwezig die gevoelig zijn voor verhoogde
stikstofdepositie. Het meest gevoelige habitattype, H7140B (overgangs- en trilvenen –
subtype veenmosrietland) heeft een kritische depositiewaarde (KDW) van 714 mol
N/ha/jaar. De KDW is de waarde waarboven de instandhouding van het habitattype in
gevaar komt.
In de huidige situatie ligt de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied al hoger dan de
KDW van de meest gevoelige habitattypen. De actuele stikstofdepositie ligt er namelijk
tussen de 1540 en 1580 mol N/ha/jaar. Omdat de huidige staat van instandhouding van
deze gevoelige habitattypen ongunstig is, moet iedere verdere toename van de
stikstofdepositie beschouwd worden als een significante aantasting.
Op dit moment is niet bekend hoe groot de toename van stikstofdepositie zal worden in
2022 als gevolg van de Floriade. Deze zal nader moeten worden berekend met behulp
van depositiemodellen. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of de verkeerstoename
tot een meetbare toename van de stikstofdepositie leidt en of er sprake is van een
significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Naardermeer.

40

Natuurplan
Definitief

5.3.4 Verzoeting en verzilting
Verzoeting en verzilting treedt op in milieus die onder toe- of afnemende invloed van
zeewater ten opzichte van zoet water komen te staan. Vanuit de ontwikkeling van de
Floriade wordt op geen enkele wijze verzoeting of verzilting voorzien. Negatieve effecten
door deze storingsfactoren zijn op voorhand uit te sluiten.
5.3.5 Verontreiniging
Bij de ontwikkeling van de Floriade worden geen milieuverontreinigingen voorzien. De
ontwikkeling wordt gerealiseerd conform geldende milieurichtlijnen en verordeningen.
Negatieve effecten door verontreiniging zijn op voorhand uit te sluiten.
5.3.6 Vernatting en verdroging
De Floriade zal geheel hydrologisch neutraal worden ontwikkeld, conform de daarvoor
geldende richtlijnen vanuit Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland.
Vernattingen en verdrogingen door verhardingen zullen daarom redelijkerwijs alleen
lokaal effect hebben. Negatieve effecten over meerdere kilometers zijn op voorhand uit te
sluiten.
5.3.7 Verandering stroomsnelheid, overstromingsfequentie, dynamiek substraat
Het plangebied voor de Floriade staat niet in contact met stromende wateren.
Veranderingen in stroomsnelheid, overstromingsfrequentie of veranderingen in de
dynamiek van substraat zijn niet aan de orde.
5.3.8 Verstoring door licht, geluid, trillingen, optisch en mechanisch
De Floriade zal tijdens de aanleg- en gebruiksfase tot een toename van verstoring door
licht, geluid en trillingen leiden. Tevens treedt een optische en mechanische verstoring
van de omgeving op. Het plangebied ligt echter op 4 kilometer van het dichtstbijzijnde
wettelijk beschermde natuurgebied. Tussen het plangebied en de meest nabijgelegen
Natura 2000 gebieden bevinden zich bovendien woongebieden die een afschermende
werking hebben. Over de genoemde afstand zijn de betreffende storingsfactoren niet
meer waarneembaar. Negatieve effecten zijn bijgevolg uit te sluiten.
5.3.9 Bewuste verandering soortensamenstelling en populatiedynamiek
Bij de aanleg van de Floriade worden geen bewuste veranderingen in
soortensamenstelling en populatiedynamiek voorzien. Negatieve effecten zijn niet aan de
orde.
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Figuur 8 Depositie van totaal stikstof in 2013. Ligging Naardermeer is rood omcirkeld. (bron: RIVM)
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5.4

Conclusie

Op basis van de beschikbare informatie over de voorgenomen plannen wordt
geconcludeerd dat negatieve effecten op wettelijk beschermde natuurgebieden
uitsluitend mogelijk zijn als gevolg van een verhoogde stikstofdepositie vanuit de
verkeersaantrekkende werking.
Op dit moment is niet bekend hoe groot de toename van stikstofdepositie zal worden in
2022 als gevolg van de Floriade. Deze zal nader moeten worden berekend met behulp
van depositiemodellen. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of de verkeerstoename
tot een meetbare toename van de stikstofdepositie leidt en of er sprake is van een (al dan
niet significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Naardermeer.
Dit wordt nader onderzocht in het kader van de MER procedure.
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Figuur 17 ligging EHS (groen) ten opzichte van globale ligging plangebied (rood)

44

Natuurplan
Definitief

6
6 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR
6.1

Inleiding

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De
EHS is in provinciale omgevingsvisies en verordeningen uitgewerkt. In de provincie
Flevoland is de EHS op perceelsniveau vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland. Het
ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke
kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij-regime’. Indien een
voorgenomen ingreep de ‘nee tenzij’- afweging met positief gevolg doorloopt, kan de
ingreep plaatsvinden, mits eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en
eventuele restschade wordt gecompenseerd.
Indien de natuur- en landschapswaarden van de EHS worden aangetast, dienen
mitigerende maatregelen te worden getroffen waarmee de schade zoveel mogelijk wordt
beperkt. Per saldo zal op planniveau of gebiedsniveau geen verlies mogen optreden van
areaal, kwaliteit en samenhang. Indien er wel schade wordt veroorzaakt dan dient
compensatie plaats te vinden.
Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op de provinciale Ecologische
Hoofdstructuur denkbaar zijn, is het raadzaam (en soms noodzakelijk) te toetsen of de
ontwikkeling effecten heeft op de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS.
Doelbenadering
Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied
significant worden aangetast moet duidelijk zijn wat die wezenlijke kenmerken en
waarden zijn. In de Spelregels EHS is aangegeven dat het bevoegd gezag de wezenlijke
kenmerken en waarden moeten bepalen. De provincie Flevoland heeft hiertoe de “EHSDoelbenadering” ontwikkeld. De EHS-Doelbenadering is een methode waarbij de
wezenlijke kenmerken en waarden van EHS-gebieden worden vastgesteld aan de hand
van de doelstellingen die de basis vormen voor de Ecologische Hoofdstructuur. Deze
doelstellingen zijn (Spelregels EHS):
• Het realiseren van een samenhangend netwerk van bestaande en nieuwe
natuurgebieden;
• Het behoud, herstel en de ontwikkeling van ecosystemen, inclusief de
bijbehorende soorten
• Het focussen op nationaal en/of internationaal belangrijke soorten;
• Het duurzaam behouden van ecosystemen: zorg dragen voor de
randvoorwaarden voor behoud: de juiste bodem-, water- en beheerscondities.

Floriade Almere 2022
Definitief

45

6.2

Relatie plangebied met de EHS

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de EHS zoals begrensd in het
Omgevingsplan Flevoland. Het plangebied ligt aan de oostzijde op korte afstand (circa
100 meter) van EHS-gebied dat behoort tot de Boswachterij Almeerderhout. Op enkele
honderden meters ten zuidwesten van het plangebied ligt het bos- en natuurgebied
Beginbos – Vroege Vogelbos. In beide natuurgebieden zijn twee beheertypen aanwezig:
Vochtig bos met productie (N16.02)
Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
Vanuit de ontwikkeling van de Floriade is geen areaalverlies van de EHS aan de orde.
Wel is op hoofdlijnen bepaald of er via externe werking effecten worden verwacht die de
wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS significant aantasten. De verbreding van
de A6 wordt daarbij als een autonome ontwikkeling beschouwd.

6.3

Effectbeoordeling EHS

Kwaliteit
Vanuit de Floriade zal enige uitstraling van licht en geluid ontstaan. Aan de zuidoostzijde
van het plangebied is de afstand zodanig klein dat negatieve verstorende effecten van
licht en geluid niet op voorhand uit te sluiten zijn. Aan deze zijde is een ontsluitingsweg
gepland. Of er daadwerkelijk negatieve effecten door licht en geluid zullen optreden, is
afhankelijk van de nadere planuitwerking. Door het nemen van maatregelen (bijvoorbeeld
de aanplant van opgaande beplanting) zijn negatieve effecten naar verwachting te
beperken of zelfs geheel te voorkomen.
De hydrologie van het EHS-gebied kan wijzigen door peilveranderingen, bronbemalingen
etc. Op basis van het plan is nog niet duidelijk of dergelijke maatregelen nodig zijn. Indien
het plan voorziet in tijdelijke of permanente wijzigingen van de grond- en
oppervlaktewaterspiegel in de omliggende EHS-gebieden, zullen de effecten hiervan
nader in beeld gebracht moeten worden.
Andere verstorende effecten op de omliggende EHS worden niet verwacht.
Samenhang
Doordat het plangebied buiten de EHS ligt, wordt de samenhang van de EHS niet
wezenlijk beïnvloed. Er vindt geen versnippering plaats van de door de provincie
aangewezen ecologische structuur. Het plangebied ligt wel tussen twee EHS-gebieden,
die echter op provinciaal niveau niet met elkaar verbonden zijn. Op gemeentelijk niveau
is hier wel een verbinding voorzien (zie hoofdstuk 7).
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6.4

Conclusie

Negatieve effecten op de oppervlakte en samenhang van de EHS zijn niet aan de orde.
Wel kan er enige verstoring van de EHS door externe werking optreden. Het gaat
enerzijds om mogelijke licht- en geluidsverstoring aan de zuidoostzijde van het
plangebied. Aan deze zijde is een ontsluitingsweg gepland. Of er daadwerkelijk negatieve
effecten door licht en geluid zullen optreden, is afhankelijk van de nadere planuitwerking.
Door het nemen van maatregelen (bijvoorbeeld de aanplant van opgaande beplanting)
zijn negatieve effecten naar verwachting te beperken of zelfs geheel te voorkomen.
Anderzijds kan de hydrologie van het omliggende EHS-gebied wijzigen door
peilveranderingen, bronbemalingen etc. Op basis van het plan is nog niet duidelijk of
dergelijke maatregelen nodig zijn. Indien het plan voorziet in tijdelijke of permanente
wijzigingen van de grond- en oppervlaktewaterspiegel in de omliggende EHS-gebieden,
zullen de effecten hiervan nader in beeld gebracht moeten worden.
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Figuur 18 Kaart ecologisch Masterplan Almere met globale ligging plangebied (paars)
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7
7 ECOLOGISCH MASTERPLAN –
GEMEENTE ALMERE
7.1

Inleiding

Gemeente Almere heeft in 2006 een ecologisch masterplan opgesteld om te kunnen
sturen op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in de gemeente. De basis van dit
masterplan wordt gevormd door acht uitgangspunten die borg staan voor een effectieve
en functionele ontwikkeling van de natuur van Almere. Deze uitgangspunten zijn:
1. De aan water en moeras gebonden natuur wordt in oppervlak vergroot en in
kwaliteit versterkt. Hiermee wordt de rol van deze natuur als boegbeeld van het
Almeerse groen en water versterkt.
2. De kwaliteit van het bestaande blauw en groen wordt beter afgestemd op de
ontwikkelingen van de stad en de wensen van haar bewoners. Voor toekomstige
uitbreidingsgebieden wordt de blauwgroene ontwikkeling tijdig en gelijkwaardig
aan nieuwe rode ontwikkelingen gekoppeld.
3. Het blauwgroene casco wordt aangevuld met de drie ontbrekende schakels,
zodat het een functionele ecologische structuur wordt.
4. De brongebieden voor de natuur in de stad worden kwalitatief versterkt en
planologisch veilig gesteld om de aanwezigheid van soorten in de stad te
bevorderen.
5. Op het niveau van de stadsdelen wordt een raamwerk van leefgebieden
gerealiseerd om de biodiversiteit van het openbaar groen te vergroten.
6. Door in te zetten op het omvormen van regulier beheer naar gedifferentieerd
beheer wordt de natuurkwaliteit van het openbaar groen vergroot.
7. Initiatieven van bewoners om mee te doen aan het beheer van de directe
woonomgeving, worden gefaciliteerd en gestimuleerd om differentiatie van
het openbaar groen te bevorderen.
8. De betrokkenheid van alle leeftijdsgroepen bij de natuur van Almere wordt
bevorderd.
Deze uitgangspunten van het Ecologisch Masterplan zijn vastgesteld door de
gemeenteraad van Almere op 2 mei 2005.
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7.2

Relatie plangebied met het Ecologisch Masterplan

Het Weerwatereiland en Utopia zijn op de kaart van het Ecologisch Masterplan
aangemerkt als brongebied voor natuurwaarden. Het deel ten zuiden van de A6 is
aangemerkt als onderdeel van een nog aan te vullen (te ontwikkelen) ecologische
verbindingszone tussen Beginbos – Vroege Vogelbos en Boswachterij Almeerderhout.
De natuurwaarden van het Weerwatereiland en Utopia liggen geïsoleerd van deze
verbindingszone door de A6. Ter plaatse is geen faunapassage aanwezig.

7.3

Effectbeoordeling

Uitgaande van de uitgangspunten 1 en 4 van het Ecologisch Masterplan zullen de
natuurwaarden in het brongebied zoveel mogelijk moeten worden behouden. Waar dat
niet mogelijk is, zal compensatie nodig zijn om oppervlakte en kwaliteit van
natuurwaarden te kunnen behouden. Voor de effectbeoordeling is een onderverdeling
gemaakt in oppervlakte, kwaliteit en samenhang.
Oppervlakte
Door de geplande ontwikkeling gaat een groot deel van het plangebied als areaal bos- en
natuurgebied verloren. Het betreft hoofdzakelijk structuurrijk loofbos (circa 20 hectare) en
daarnaast moeras en grasland. Tevens zijn er delen aanwezig zonder specifieke
natuurfunctie, zoals infrastructuur, een camping en een jachthaven. Een klein deel van
het bos kan bij de ruimtelijke ontwikkeling behouden blijven, met name aan de noord- en
oostzijde van het gebied. Hier kunnen ook oever- en moerasvegetaties behouden blijven
of nieuw ontwikkeld worden.
De aanwezige natuurtypen en daarin voorkomende natuurwaarden zijn relatief goed
vervangbaar. De bos- en moerasvegetaties kunnen in principe ontwikkeld worden op
vochtige kleigronden in de omgeving en hebben een ontwikkeltijd van 30 à 40 jaar. De
bos- en moerasvegetaties zijn met name van waarde voor mobiele soorten zoals vogels
en vleermuizen. Deze kunnen zich relatief eenvoudig elders vestigen.
Het is aan te bevelen om de oppervlaktes bos, natuurlijk grasland en moeras tenminste 1
op 1 te compenseren. Dit dient te gebeuren op plaatsen waar dit vanuit de provinciale
en/of gemeentelijke ecologische structuur leidt tot versterkingen of het opheffen van
knelpunten. De oppervlaktes van de verschillende natuurtypen zullen hiervoor nader
moeten worden begrensd.
Kwaliteit
De kwaliteit van de natuurwaarden in het brongebied Weerwatereiland en Utopia bestaat
met name uit het rustige, slecht voor mensen toegankelijke karakter. Daardoor hebben
zich hier bijzondere vogelsoorten zoals de havik gevestigd. Door de geplande
ontwikkeling wordt de rust in de te behouden delen van het plangebied verstoord. Het is
van belang om de negatieve effecten zoveel mogelijk te verzachten door een zonering
aan te brengen in het gebruik van het gebied. Bepaalde delen kunnen wellicht worden
afgesloten voor publiek.
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De abiotische kwaliteit en vegetatiekundige kwaliteit van het gebied zijn in het
beschikbare natuuronderzoek niet nader in beeld gebracht. Om effecten hierop te kunnen
bepalen, is het nodig om deze nader in beeld te brengen.
Samenhang
De ontwikkeling vindt plaats in de geplande ecologische verbinding ten zuiden van de A6,
tussen het Vroege Vogelbos en de Almeerderhout. Hierdoor wordt de huidige uitwisseling
van soorten tussen de bosgebieden verminderd en kan de toekomstige ontwikkeling van
deze verbinding worden belemmerd. Een aangesloten verbindingszone is met name van
belang voor de uitwisseling van populaties grondgebonden diersoorten. In de huidige
situatie is in de zone rietmoeras, grasland en opgaande beplanting aanwezig en loopt er
een weg. In de huidige situatie vormt de afrit Almere Haven van de A6 een ecologisch
knelpunt.
De verbindingsfunctie is sterk locatiegebonden: er zijn geen alternatieve
verbindingsroutes mogelijk door de aanwezigheid van bestaande bebouwing en
infrastructuur. De verbindingsfunctie is daarmee moeilijk vervangbaar. Het is aan te
bevelen om de zone ten zuiden van de A6 na de Floriade in te richten als ecologische
verbindingszone. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het Ecologisch
Masterplan. Tevens kunnen de nieuw aan te leggen viaducten over de A6 een
ecologische nevenfunctie krijgen. Hiermee wordt de samenhang van de gemeentelijke
ecologische structuur verbeterd.

Floriade Almere 2022
Definitief

51

Vleermuiszone
• aangepaste verlichting
en verblijfplaatsen in
gebouwen.

Beverzone
• optimaal beverhabitat,
geen toegang voor
recreanten. Maar
mogelijk wel zicht op een
(kunstmatige)
beverburcht.

Vissenzone
• natuurvriendelijke oevers
met op enkele locaties
stenen ten behoeve van
rivierdonderpad
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8
8 MAATREGELEN EN VOORWAARDEN
8.1

Beschermde soorten; van belemmering naar kans

Het plangebied kent momenteel diverse natuurwaarden. Een deel van deze
natuurwaarden kan goed samengaan met de Floriade, mits er voldoende ruimte en
aandacht is voor een goede inpassing. Voorgesteld wordt om deze soorten bij de
ontwikkeling van de Floriade te omarmen. De soorten zijn een kans voor het verrijken van
de Floriade terreinen. Vleermuizen, vissen en bever leven samen met de Floriade. Een
groene stad waar mens en dier samen gaan. Gebruik de dieren als doelsoorten in de
Floriade.
Naast verplichtingen vanuit de natuurwetgeving kan zo gestreefd worden naar meer
kansen voor deze (en mogelijk ook andere) soorten. Dit resulteert in een meer soepele
ontwikkeling van het gebied, een goede inpassing van de bestaande en potentiële
natuurwaarde en een continue aandacht voor de aanwezigheid van de aanwezige natuur.
Daarnaast kan er ook een stuk beleving en educatie aan gekoppeld worden.
Zones
Gedacht kan worden aan het aanwijzen van zones voor de diverse soorten. Per zone
worden aanvullende maatregelen genomen voor de specifieke doelsoort.
Samen met een ecoloog moet hiervoor een nadere uitwerking gemaakt worden.
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8.2

Maatregelen en voorwaarden

In voorgaande hoofdstuk zijn diverse maatregelen voorgesteld om rekening te houden
met de aanwezige natuurwaarden. In dit hoofdstuk zijn alle maatregelen gebundeld en
samengevat. Voor een nadere toelichting en uitwerking van de maatregelen wordt
verwezen de voorgaande hoofdstukken. Er is onderscheidt gemaakt in
inrichtingsvoorwaarden in de Floriade, uitvoeringsvoorwaarden, compensatiemaatregelen
buiten de Floriade en inrichtingsvoorwaarden na de Floriade.
De concrete uitwerking van al deze voorwaarden en maatregelen moet in samenspraak
met een ecoloog gebeuren.
8.2.1

Inrichtingsvoorwaarden in de Floriade
Vleermuiszones met aangepaste verlichting en inrichting door het terrein
Aanbieden paarverblijfplaatsen vleermuizen
Burchtlocatie bever veilig stellen
Beverzone realiseren waarbij
o Voedselvoorziening permanent wordt gegarandeerd
o Verstoring van burcht en belangrijk foerageergebied wordt voorkomen
Barrières bij bruggen, duikers en wegen voor bevers voorkomen door passende
maatregelen.

8.2.2

Uitvoeringsvoorwaarden
Fasering in ruimte en tijd van de uitvoering.
o Waarbij nieuwe leefgebieden als eerste geschikt worden gemaakt.
o Zo veel mogelijk bosgebied zo lang mogelijk in stand houden
o Permanent voldoende (ontwikkeld) foerageergebied voor bever aanwezig
blijft.
Geen verlichting van/over het Weerwater
Rekening houden met broedvogels
Geen verstoring van beverburcht
Werkzaamheden in en aan het water rekening houden met kwetsbare periodes
van vissen.
Ecologisch werkprotocol opstellen
Ecologische begeleiding door een ter zake kundige.
Controle op kolonisatie rugstreeppad.
Eventueel extra maatregelen bij kolonisatie rugstreeppad.

8.2.3

Compensatiemaatregelen buiten de Floriade
Er moeten nieuwe broedlocaties gevonden worden voor buizerd en havik.
Er moet een locatie voor boscompensatie (in het kader van de boswet) worden
gezocht. Het exact benodigde oppervlakte moet naar aanleiding van het concrete
worden bepaald.

8.2.4

Inrichtingsvoorwaarden na de Floriade
Onderzoeken of de EHS gebieden langs de zuidzijde van de A6 verbonden
kunnen worden.
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8.3

Borging van de maatregelen gedurende het hele proces

De ontwikkeling van de Floriade zal een langlopend proces zijn waarbij regelmatig
wijzigingen in aanpak, inrichting, planning, enz. optreden. Een continue borging van de
beschermde natuurwaarden in dit proces is essentieel. Een kleine wijziging kan immers
zorgen voor grote consequenties. Anderzijds kan een kleine wijziging juist ook grote
consequenties voorkomen. Tijdens de ontwerpfase is dit belangrijk, maar vooral tijdens
de uitvoering is dit essentieel. Voor een deel van de activiteiten is tevens ecologische
begeleiding noodzakelijk. Voorgesteld wordt één vaste ecoloog te betrekken bij de
ontwikkeling van de Floriade. Deze ecoloog kan risico’s en belemmeringen tijdig
signaleren en voorkomen. Het voordeel van één vaste ecoloog is dat deze altijd het
overzicht over en samenhang tussen de verschillende activiteiten heeft.

8.4

Kansen

In hoofdstuk 8.2 staan verplichte maatregelen en voorwaarden genoemd. Vanuit de
Nederlandse natuurbescherming zijn deze maatregelen verplicht. Naast de genoemde
maatregelen zijn er bij de ontwikkeling van de Floriade meer kansen voor de natuur te
behalen. Deze kansen zijn niet verplicht, maar dragen wel bij aan de (lokale)
biodiversiteit. Dit zijn maatregelen zoals:
Daken met kansen voor natuur zoals:
o Groene daken – biedt nestlocatie en voedsel voor diverse vogels en
vleermuizen
o Bruine daken – biedt nestlocatie en voedsel voor diverse vogels en
vleermuizen.
o Grintdaken – biedt nestlocaties voor scholekster en mogelijk visdief.
IJsvogelwand
Oeverzwaluwwand
Kunstmatige vogelnesten in de vorm van ondermeer kasten, daktegels of
neststenen voor bijvoorbeeld huismus, gierzwaluw, huiszwaluw.
Gebruik van inheemse beplanting.
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Figuur 19 Sfeerimpressie beverzone onder voetgangersbrug.
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9
9 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
9.1

Ontheffing Flora- en faunawet:

Er is een ontheffing artikel 75c Flora- en faunawet noodzakelijk voor:
bever, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, havik en buizerd.
Termijn
Een ontheffingsaanvraag moet worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) van het Ministerie van Economische Zaken. Maximaal zestien weken
na het indienen van de aanvraag wordt er een besluit genomen. Op dat besluit kunnen
belanghebbenden nog bezwaar maken. Deze termijnen zijn terug te vinden op
https://mijn.rvo.nl/
Informatie
Om een ontheffing Flora- en faunawet te verkrijgen voor soorten van tabel 3 moet
de gunstige staat van in standhouding gegarandeerd blijven,
invulling gegeven worden aan de zorgplicht,
voldaan worden aan een bij de wet genoemd belang, en
er mogen geen alternatieven zijn.
Dit moet worden uitgewerkt in een activiteitenplan. In het activiteitenplan staat concreet
welke werkzaamheden, wanneer, op welke wijze worden uitgevoerd. Dit wordt aangevuld
met een onderbouwing van de noodzaak van het project.

9.2

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998.

Mogelijk is een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 nodig. Dit moet bepaald
worden op basis van een nader onderzoek naar de effecten van stikstofdepositie vanuit
de verkeersaantrekkende werking van de Floriade op het Natura 2000-gebied.
Mogelijk is dit reeds meegenomen in onderzoeken rondom de verbreding van de A6. Dit
zou moeten worden uitgezocht.
Termijn
Natuurbeschermingswet 1998 vergunningen worden aangevraagd bij de provincie
Flevoland.
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kader – Borging Flora- en faunawet op hoger niveau
Naast de Floriade spelen in het gebied rond het Weerwater een groot aantal andere ontwikkelingen;
verbreding van de A6, realiseren nieuwe op en afrit, mogelijke extra parkeervoorzieningen voor de Floriade
buiten het gebied, nieuwe ontwikkelingen rond het Weerwater, ontwikkeling van het stadscentrum, de
Schakelomgeving en de Kasteelomgeving, enz. Momenteel wordt er voor iedere ontwikkeling een apart
natuuronderzoek uitgevoerd. Dit kost vaak (onnodig) veel geld en tijd. Het ministerie van Economische Zaken
heeft een nieuw middel beschikbaar gesteld om ontwikkelingen sneller te realiseren; de Gebiedsgerichte
Aanpak Natuur (werktitel). Hierbij kan in één keer voor een groot gebied een generieke ontheffing worden
aangevraagd voor 10 jaar.

Mogelijk dat dit nieuwe middel een uitkomst kan bieden voor het beter stroomlijnen van alle ontwikkelingen en
bijbehorende verplichtingen inzake de natuurbescherming in het gebied. Aanbevolen wordt dit nader te
overwegen.

Soortmanagementplan
De basis voor de generieke ontheffing is een soortmanagementplan. In een soortmanagementplan (SMP)
wordt beschreven hoe de bescherming van een soort(groep) op een duurzame manier wordt geborgd. Een
SMP richt zich in de regel op kritische, zeldzame en vaak strikt(er) beschermde soorten.

Het idee achter een SMP is dat de beschermde soorten in een gebied moet kunnen blijven leven, ondanks of
juist dankzij de ruimtelijke ontwikkelingen die er plaats vinden.

Er wordt vooraf nagedacht hoe met beschermde soorten wordt omgegaan, waardoor de ruimtelijke
ontwikkeling in principe zonder planvertraging doorgang kan vinden. Door de uitgangspunten en maatregelen
uit het plan op te nemen bij de aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden, worden kosten bespaard,
risico’s afgedekt en maximale invulling gegeven aan de zorgplicht uit de wetgeving.

Voordelen
-

In één keer duidelijkheid over alle verplichtingen en risico's in het kader van de Flora- en faunawet.

-

Er zijn geen aparte onderzoeken of ontheffingsaanvragen meer nodig voor iedere afzonderlijke
ruimtelijke ontwikkeling.

-

De ontheffing kan voor alle beschermde soorten worden verleend, ook de zwaar beschermde
soorten zoals vleermuizen en vogels.

-

Onverwachte vertragingen of belemmeringen worden voorkomen.

-

De ontheffing geldt voor 10 jaar.

-

Kosten worden bespaard.

-

U legt reeds uitgevoerde (compensatie) maatregelen vast.

-

Er wordt op een duurzame en een maatschappelijk verantwoorde wijze omgegaan met beschermde
flora en fauna.

Koppel ontwikkelingen en maatregelen aan elkaar
Het SMP maakt het ook mogelijk om compenserende maatregelen te koppelen aan de ruimtelijke ont wikkeling.
Poelen die aangelegd worden in het kader van bijvoorbeeld een invulling van de Kaderrichtlijn Water kunnen
gelden als compensatie voor poelen die door de nieuwe rondweg mogelijk moeten verdwijnen. Afhankelijk van
de situatie kan dit leiden tot forse kostenbesparingen en tijdswinst. Omgekeerd ontstaan ook mogelijkheden
om nieuwe natuur te ontwikkelen met compensatieopgaven uit het SMP.
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Op een vergunningaanvraag wordt in principe binnen 13 weken na ontvangst van de
aanvraag beslist. Deze termijn kan eenmaal met 13 weken worden verlengd. Wanneer
om aanvullende informatie wordt gevraagd, wordt de beslistermijn opgeschort.
Afhankelijk van de procedure die wordt gevolgd, wordt een besluit tot verlening, wijziging
of intrekking van een NB-wet vergunning gestuurd aan de aanvrager en andere
belanghebbenden of gepubliceerd in dag- en nieuwsbladen, huis-aan-huisbladen, op
internet of op andere geschikte wijze

9.3

EHS

Geen nadere consequenties of acties aan de orde.

9.4

Boswet; Meldings- en herplantplicht

Meldingsplicht
Voordat een perceel bos dat onder de Boswet valt wordt gekapt, moet een kapmelding
gedaan worden. Een kapmelding moet minstens één maand voor de kap worden gedaan.
Binnen één jaar na melding moet de kap worden uitgevoerd. De melding moet gedaan
worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Herplantplicht
Binnen drie jaar nadat een bos is gekapt, moet het worden herplant. Na drie jaar moet er
een geslaagde herbebossing zijn uitgevoerd. Een herbeplanting die niet goed is
aangeslagen moet, binnen 3 jaar na kap, worden ingeboet.
Herplant mag ook elders plaats vinden. Herplant kan naar verwachting niet op de locatie
plaats vinden. Derhalve zal gezocht moeten worden naar een andere locatie. Hiervoor
moet een locatie gevonden worden.

9.5

Ecologisch Masterplan

Het is aan te bevelen om de zone ten zuiden van de A6 na de Floriade in te richten als
ecologische verbindingszone. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het
Ecologisch Masterplan. Tevens kunnen de nieuw aan te leggen viaducten over de A6
een ecologische nevenfunctie krijgen. Hiermee wordt de samenhang van de
gemeentelijke ecologische structuur verbeterd.
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BIJLAGE 1 – TOELICHTING FLORA- EN
FAUNAWET
Bescherming planten en dieren
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en
diersoorten, van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van
de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het
‘nee, tenzij-principe’).
De wet beschermt:
enkele vaatplanten;
bijna alle zoogdieren;
alle vogels;
alle reptielen;.
alle amfibieën;
enkele vissen;
enkele ongewervelde (insecten en weekdieren).
Deze soorten zijn verdeeld in zes beschermingsniveaus:
niet beschermde soorten
licht beschermde soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet);
middelmatig beschermde soorten (tabel 2 van de Flora- en faunawet);
zwaar beschermde soorten (tabel 3 van de Flora- en faunawet);
vogels;
vogels waarvan de nesten het hele jaar zijn beschermd.
Zorgplicht
De Flora- en faunawet gaat uit van de intrinsieke waarde van alle dieren en planten. De
mens moet daar zorgvuldig mee omgaan. Daarom is de zorgplicht in artikel 2 van de wet
opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen
voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dat betekent
dat iedereen naar redelijkheid nadelige effecten:
moet voorkomen;
moet beperken;
ongedaan moet maken.

Verbodswet
De Flora- en faunawet is - in tegenstelling tot vele andere wetten - een verbodswet en
geen gebodswet. Overtreding van de Flora- en faunawet is een economisch delict waarbij
op basis van ‘strafrecht’ boetes worden gegeven en/of vervolging optreedt. Ook kan op
basis van bestuursrecht bestuursdwang worden opgelegd. Personen worden individueel
aansprakelijk gesteld en eventuele opdrachtgevers kunnen te maken krijgen met
aansprakelijkheid en vervolgschade.

De verboden moeten ervoor zorgen dat in het wild levende planten en dieren zoveel
mogelijk met rust worden gelaten. Handelingen die de wet verbiedt zijn:
plukken, vangen en doden;
verstoren;
vernielen van leefgebied, nesten en holen;
weghalen van eieren;
bezit en handel.
Onder bepaalde voorwaarden mogen deze handelingen wel uitgevoerd worden. U heeft
dan een ontheffing of vrijstelling nodig of u werkt conform een gedragscode.
Figuur 4 geeft aan bij welke activiteiten welke instrumenten beschikbaar zijn.
Instrumenten
Indien beschermde soorten voorkomen op een locatie, dient hier zorgvuldig mee
omgegaan te worden. Hoe ver deze zorgvuldigheid gaat, is afhankelijk van de
beschermingsgraad van de planten en dieren.
Afhankelijk van de activiteit zijn er instrumenten beschikbaar om op een correcte wijze te
handelen conform de Flora- en faunawet:
Vrijstelling
Gedragscode
Ontheffing
o Reguliere onthefffing
o Generieke ontheffing
o Ontheffing tijdelijke natuur
Vrijstelling
Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die aan de
voorwaarden van de vrijstelling voldoet. In dit geval gaat het ministerie van EZ er van uit
dat er zorgvuldig wordt gehandeld zonder dat het formeel voorafgaand aan de activiteit
wordt aangetoond. Een gedragscode is een goed instrument om op een praktische wijze
invulling te geven aan het zorgvuldig handelen en dit ook aantoonbaar te maken.
Gedragscode
Een gedragscode is een branchegerichte en activiteitgerichte werkinstructie voor het
zorgvuldig handelen tijdens het verrichten van werkzaamheden op locaties waar vaste
rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora of fauna aanwezig zijn. Een door het
ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode geldt voor 5 jaar voor alle in de
gedragscode beschreven werkzaamheden.
Bij bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik kan een gedragscode
worden toegepast voor alle beschermde soorten.
Voor ruimtelijke ontwikkeling en achterstallig onderhoud kan een gedragscode
toegepast worden op locaties waar tabel 2 soorten of niet jaarrond beschermde
vogelnesten voorkomen. Tevens kunnen middels deze gedragscode ook de vaste rusten verblijfplaatsen van tabel 1 soorten worden beschermd. Voor tabel 3 soorten en
jaarrond beschermde vogelnesten kan de gedragscode dus niet gebruikt worden.

Ontheffing
Een ontheffing is een besluit waarbij een uitzondering op een wettelijk verbod wordt
gemaakt. Een ontheffingsaanvraag vereist een gedegen voorbereiding met onder meer
ecologisch onderzoek en het verkennen van alternatieven.
Er zijn drie typen ontheffingen te onderscheiden:
Reguliere ontheffing
Voor een individueel concreet geval wordt een ontheffing van de wet gegeven. Het
merendeel van de ontwikkelingen valt onder dit type ontheffingen.
Voorbeelden van ontheffingsplichtige activiteiten:
Kappen van bomen met een buizerdnest;
Slopen van bebouwing met een vleermuisverblijfplaats;
Dempen van een sloot met grote modderkruiper
Generieke ontheffing
Momenteel wordt er voor iedere ontwikkeling een apart natuuronderzoek uitgevoerd. Dit
kost vaak veel geld en tijd. Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuw
middel beschikbaar gesteld om ontwikkelingen sneller te realiseren; de Gebiedsgerichte
Aanpak. Hierbij kan in één keer voor een groot gebied een generieke ontheffing worden
aangevraagd voor 10 jaar. Deze aanpak wordt toegepast bij grotere gebieden (>100 ha).
De basis van de ontheffing vormt een soortmanagementplan. Daarin staat beschreven
hoe met de beschermde soorten in het gebied om gegaan moet en kan worden.
Ontheffing Tijdelijke Natuur
Tijdelijke natuur is natuur die ontstaat op bijvoorbeeld braakliggende landbouwgebieden,
opgespoten haven- en industrieterreinen en woningbouwgebieden voordat de
eindbestemming is gerealiseerd. Tot de daadwerkelijke realisatie van de eindbestemming
vindt spontane of geleidelijke natuurontwikkeling plaats. Hier hebben beschermde, maar
ook niet beschermde soorten veel baat bij. De essentie van tijdelijke natuur is dat in een
gebied eerst ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling van flora en fauna, in de
wetenschap dat die natuurwaarden na aan de verloop van tijd weer, actief, worden
verwijderd. Dit kan door een ontheffing tijdelijke natuur vooraf aan te vragen.
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Inleiding
1.1

Aanleidingtothetonderzoek
DegemeenteAlmereiseenrelatiefjongeensnelgroeiende
gemeenteendeachtstestadvanNederland.Alsgevolgvandeze
dynamiekvindenregelmatigruimtelijkeingrepenplaats.Bij
ruimtelijkeingrepenisdegemeente,inhetkadervandeFlora-en
faunawet,verplichtomonderzoekte(laten)doennaarhet
voorkomenvanbeschermdeplantenendieren.
DeGemeenteAlmereheeftaanEcologischOnderzoeks-en
AdviesbureauVanderGoesenGrootopdrachtverleendtoteen
flora-enfaunaonderzoekinplangebiedWeerwatereilandenUtopia.
Inditrapportwordenderesultatenvanhetonderzoek
gepresenteerd.Hetgebiedisaangewezenomin2022deFloriadete
realiseren.
In2003en2008ishetplangebiedWeerwatereilandenUtopiaal
eerderdoorEcologischOnderzoeks-enAdviesbureauVanderGoes
enGrootonderzochtophetvoorkomenvanbeschermdefloraen
fauna(VANGROEN,2005enDENBOERETAL.,2010).
Hetonderzoekisuitgevoerdindeperiodeapril-oktober2013.Dit
rapportdoetverslagvanhetonderzoek.

Figuur1.

Liggingvanplangebied
Weerwatereilanden
Utopia.
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1.2

Doelvanhetonderzoek
Doelvanhetonderzoekisominzichttekrijgeninhetvoorkomenen
deverspreidingvanbeschermdeplanten-endiersoortenbinnenhet
onderzoeksgebied.
HetgaathierbijinplangebiedWeerwatereilandenUtopiaspecifiek
omdesoortgroepenbeschermdeflora(tabel2en3soorten),vissen,
(tabel2en3soorten),broedvogels(jaarrondbeschermdenenkele
soortenvancategorie5enRodeLijst),vleermuizenenBever.

1.3

Liggingvanhetonderzoeksgebied
InFiguur1isdeliggingvanhetplangebiedaangegeven.Hetgebiedis
108hagroot.

Figuur2.

OpUtopiaiseensmal
wandelpadaanwezig.

HetWeerwaterwordtgrotendeelsomringddoorgroengebieden.In
hetWeerwaterliggentweegrotereeilanden.Eénvandeeilanden,
Utopia,isviaeenbrugverbondenmethetgebiedrondde
jachthaven.Diteilandisgrotendeelbegroeidmetwilgenbosenerligt
eensmalenextensiefgebruiktwandelpad(zieFiguur2).Hetandere
eilandiseenechteilandenwordtwelWeerwatereilandof
Vogeleilandgenoemd.HetWeerwatereilandisgrotendeelsbedekt
meteenstructuurrijkloofbosenwordtbegraasdmetrundveeen
paarden.Inhetplangebiedliggentevenseencamping,een
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jachthaven,enkelefietspadenenaanweerszijdenvandeA6enkele
groengebieden.

1.4

Leeswijzer
Inhoofdstuk2wordtdemethodebeschrevenvolgenswelkede
verschillendesoortgroepenzijngeïnventariseerdenwelkefactoren
deonderzoeksresultatenkunnenhebbenbeïnvloed.Indehoofdstukken3t/m8wordenderesultatenbesprokenvandeverschillendeonderzochtesoortgroepen.Totslotwordeninhoofdstuk9de
belangrijksteconclusiesuitderesultatengenoemd.Tevensworden
opgrondvanhetgeldendebeschermingskaderaanbevelingen
gedaanhoeomtegaanmetdegevondenresultaten.Nade
conclusiesvolgteenlijstmetgeraadpleegdeenrelevanteliteratuur.


Figuur3.

Zichtopcampingen
jachthaven,rechtshet
Weerwatereiland,opde
achtergrondUtopiamet
daarachterde
bebouwingvanAlmere
centrum.
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2

Methode
2.1

Flora
Hetdoelvandeinventarisatiewasinzichttekrijgenindeaanwezigheidvanzwaarbeschermdesoorten(namenvolgensVANDERMEIJDEN,
2005).Deinventarisatieheeftplaatsgevondenop11juni2013.Voor
deabundantieisdeclassificatieuitTabel1aangehouden.
Tijdensdeinventarisatieishetgehelegebiedafgelopenenisgeletop
zwaarbeschermdesoortenzoalsRietorchis.Extraaandachtisgericht
geweestopterreindelenmeteen,opgrondvanaanwezigebiotopen,
verhoogdepotentievoordergelijkesoorten.

Tabel1. 
Abundantieklassenvoor
florakartering.

2.2

Abundantieklasse
1
2
3
4
5
6
7

Aantalexemplaren
1
2-5
6-25
26-50
51-500
501-5000
>5000

Vissen
Hetdoelvandevisseninventarisatiewasinzichttekrijgeninde
aanwezigheidvanbeschermdesoorten.Hetonderzoekisuitgevoerd
aandehandvandemeestrecenteversievanhetprotocolvoor
inventarisatieszoalsisopgestelddoorGegevensautoriteitNatuur
(GaN).
Tweemaaliseensteekproefsgewijzeinventarisatieuitgevoerdinhet
onderzoeksgebied.InTabel2zijndebezoekdatumsendegeleverde
inspanningtevinden.
Erisbemonsterdoplocatieseninbiotopenwaarzichdehoogste
trefkansvoordebeschermdesoortenvoordoet.Bijdevisseninventarisatieisgebruikgemaaktvaneensteeknet.Hetvissen
gebeurtzowelvanafdeoeveralsstaandeinhetwater,gekleedin
eenwaadpak.Zodoendekaninhetopenwater,onderdeoevervegetatieenonderholleoeversgevistworden.Veelvissoorten
houdenzichschuilopdergelijkeplaatsen.

Tabel2. 
Bezoekdatums,weersͲ
omstandighedenen
opzetvanhetvissenͲ
onderzoekin
Weerwatereilanden
Utopiain2013.

Naasthetsteeknetisdemethode‘elektrischvissen’gebruikt.Hierbij
wordtalstaandeinhetwatereenelektrischspanningsveldgecreëerd
metbehulpvaneeninstallatiedieophetlichaamgedragenwordt.
Doorhetspanningsveldwordenvissenverdoofdenonbewust
gestimuleerdomnaarhetspeciaalhiervooringerichtevangnette
Datum
9juli

Tijd
8:30-12:30

Weer
droog,helder,14-23°C

12sep

15:45-18:00

droog,bewolkt,19°C

Opzet
éénpersoonmethandelektro
tweepersonenmetelektro
apparatuur

VanderGoesenGroot ecologischonderzoeksͲenadviesbureau
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Abundantieklasse Aantalexemplaren
1
1
2
2-5
3
6-10
4
11-20
5
>20

zwemmen.Hettoepassenvandezemethodeisookeffectiefinwater
metveelobstakels(bijvoorbeeldafval,takkenofgrotehoeveelheden
vegetatie).Ooklatenjuistdesnellere,grotereenvrijzwemmende
exemplarenzichmakkelijkervangen.Op12septemberismettwee
personengevistmeteengrotereinstallatievoorelektrischvissen.
Hierbijisgebruikgemaaktvaneenbootmeteenaggregaat.Deze
methodewerktverdervolgenshetzelfdeprincipealshierboven
beschreven.
UiteraardzijneventuelezichtwaarnemingenvanbijvoorbeeldSnoek
enKarpermeegenomeninderesultaten.Doordatdezeinventarisatie
deelsinde(na-)zomerisuitgevoerdkunnenerveeléénzomerige
exemplarenvandewatgrotereenvrijzwemmendesoortenworden
gevangen.
Deliggingvandebemonsterdetrajecteninhetonderzoeksgebied
staanaangegevenopdekaartinBijlage1.Dedeterminatievond
plaatsinhetveld.Allevangstenenwaarnemingenzijnop
veldkaarteningetekend.DaarbijisdeclassificatieuitTabel3
aangehouden.

2.3

Rugstreeppad
Hetdoelvanditonderzoekwasinzichttekrijgenindeaanwezigheid
vanRugstreeppadenzijnvoortplantingslocaties.Hetonderzoekis
uitgevoerdaandehandvandemeestrecenteversievanhetprotocol
voorinventarisatieszoalsisopgestelddoordeGegevensautoriteit
Natuur(GaN).
Erzijntweeavond-/nachtbezoekenuitgevoerd(9meien7juni).De
bezoekenzijnzoveelmogelijktijdensvochtigenrustigweer
uitgevoerd.Allewaarnemingenzijnopveldkaarteningetekend.
Tijdenseennachtelijkbezoekwordendepotentiëlevoortplantingsplaatsenopgezochtenwordenroependemannetjesgeteld.Op
padenenandereopenplekkenkunnen’snachtsadultedieren
wordenwaargenomen.
Gezienergeenkooractiviteitisvastgesteldengeenvoorkeursbiotoop
isaangetroffen,isergeenscheprondeuitgevoerdvoordelarvenvan
Rugstreeppad.
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2.4

Ringslang
Erzijntweeveldbezoekenuitgevoerdop7junien1augustus2013.
BijditonderzoekgaathetomhetwaarnemenvanRingslangendie
zichopwarmenindezon.Dedagenwaarophetonderzoekis
uitgevoerdwarendanookzonnigedagenzonderdatdetemperatuur
altesnelopliep.Omdatdeslangentijdensdergelijke
weersomstandighedendanwatmeertijdnodighebbenomhet
lichaamoptemperatuurtekrijgen,zijnzerelatieflang
waarneembaar.Laterinhetjaaralsdeomgevingstemperatuursnel
oplooptverdwijnenRingslangenalsnelindevegetatie.
DemethodeomRingslangentezoekenbestaatuithetvoorzichtig
naderenvanopenplaatsentussenruigtekruidenvegetatie.Opdeze
manierkanmendedieren“betrappen”tijdenshunopwarmperiode
envervolgenskarteren.

2.5

Broedvogels
Hetdoelvanhetbroedvogelonderzoekwasinzichttekrijgeninde
aanwezigesoorten,hunrelatieveaantallenenhunverspreiding
(namenvolgensBIJLSMAETAL.,2001).Hetisuitgevoerdconformde
landelijkgebruikelijkemethodiekzoalsuitgebreidbeschreveninde
‘HandleidingSOVONBroedvogelonderzoek’(VANDIJK&BOELE,2011).
Inhetplangebiedzijneenbeperktaantalsoortengeïnventariseerd
(zieTabel4).Hetgaatomjaarrondbeschermdesoorten,
vogelsoortenuitcategorievijfwaarvaninventarisatiegewenstis(lijst
LNV2009)enRodeLijst-soorten.
VanBuizerd,Havik,Sperwer,Boomvalk,Ransuil,Kerkuil,Bosuil,
GroenespechtenRaafzijn,voorzoveraanwezig,ookzoveelmogelijk
denestengelokaliseerd.Opgrondvandeteinventariserensoorten
endebesteinventarisatietijdisinAlmereWeerwatereilanden
Utopiaperbiotoophetaantalbenodigdebezoekrondesbepaald.
Vanwegehetbeperkteaantalteinventariserensoortenkoninenkele
biotopenwordenvolstaanmetminderdanvijfbezoeken.
Intotaalzijnindeperiodeaprilt/mjunidriebezoekenuitgevoerd,in
deochtendurennazonsopgang.Opdittijdstipvandedagisde
activiteitvandemeestevogelsoortenhethoogstenwordendusde

Tabel4. 
Geïnventariseerde
soortenbroedvogels
AlmereWeerwaterͲ
eilandenUtopia2013
(JBS=jaarrond
beschermd).

Soort
Blauwereiger
Boerenzwaluw
Boomvalk,JBS
Bosuil
Buizerd,JBS
Gekraagderoodstaart
Grauwevliegenvanger

Soort
Groenespecht
Havik,JBS
Huismus
Huiszwaluw
IJsvogel
Kerkuil,JBS
Oeverzwaluw

VanderGoesenGroot ecologischonderzoeksͲenadviesbureau
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meestewaarnemingengedaan.Debezoekdatumswaren9april,4
meien31mei.TevensisbijdeinventarisatievanRugstreeppaden
vleermuizengeletopnacht-actievebroedvogels.Daarnaastisop14
aprileennachtbezoekaanhetgebiedafgelegd.
Hetweerbeïnvloedtdeactiviteitvanvogels.Bijhardewind,neerslag,
lageenookhogetemperaturenzijnvogelsminderactief.Geprobeerd
isdergelijkeomstandighedentijdensdeveldbezoekenzoveelmogelijktevermijden.Tijdensdebezoekenwarendeweersomstandighedenoverhetalgemeengunstig.
Nahetdigitaliserenvanallegeldigewaarnemingenzijndezemet
behulpvaneendoorVanderGoesenGrootontwikkeldprogramma
geclusterdtotterritoria,waarbijdeSOVON-criteria(VANDIJK&BOELE,
2011)werdengehanteerd.Vervolgenszijndezeterritoriagecontroleerd.
Resultaatvandeclusteringispersoorteenstippenkaartmetalle
aangetroffenbroedvogelterritoria.

2.6

Vleermuizen
Hetdoelvanhetvleermuisonderzoekisomeenglobaleindrukte
krijgenvandeaanwezigheidendeverspreidingvanvleermuizenin
hetonderzoeksgebied.Omdatdeonderzoeksvraageenandereisdan
bijstandaardprotocolonderzoeknaargebiedsfuncties,isafgeweken
vanderichtlijnenuithetprotocolvoorvleermuis-inventarisaties,
zoalsdatisopgestelddoorhetVleermuisvakberaad
(VLEERMUISVAKBERAAD,2013).

Tabel5. 
Overzichteninformatie
vandeveldbezoeken
tenbehoevevanhet
vleermuisonderzoekin
Weerwatereilanden
Utopiain2013.

Datum Ronde

Hetdoelvanhetonderzoekisomdeaanwezigheidende
verspreidingvanvleermuizeninhetplangebiedinkaarttebrengen.
Deinventarisatieheefttussenzonsondergangenzonsopkomst
plaatsgevonden.
Doortezoekennaarverblijfplaatsen,vliegroutesenfoerageergebiedenzijndegebiedsfunctiesvoordeaanwezigevleermuis-

Tijd

Weersomstandighede
n(Bewolking,Wind,
Temperatuur(°C))

Opzet
Onderzoekbaltsende
Grootoorvleermuizen
Uitvliegerskolonieen
terreingebruik
Terreingebruiken
zwermactiviteit
Terreingebruikenmiddernacht
zwermactiviteit

18Ͳ4

1

20:45–21:45

0/8,W4/5,11

7Ͳ6

2

22:00–23:30

0/8,W3,17

9Ͳ7

3

3:00–04:30

0/8,NO2,12

30Ͳ8

4

1:45–2:30

2/8,ZZW2,17

12Ͳ9

5

20:00–23:30

2/8,W1,14

Baltsgedragenterreingebruik

9Ͳ10

6

19:15–23:00

4/8,W4,14

Baltsgedragenterreingebruik
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soorteninkaartgebracht.Hetterreingebruikdoorvleermuizenis’s
nachtsonderzochtdoormiddelvansurveillerenenpostenmet
gebruikvanbatdetectors.
Doordeglobaleopzetvanhetonderzoekisergeensprakevaneen
vollediggebieddekkendeinventarisatie.Zoisbijhetzoekennaar
verblijfplaatsendeaandachtgerichtgeweestopplekkenmetde
hoogstepotentie.Hetisdaaromnietuittesluitendat
verblijfplaatsenzijngemist.
Erzijnzesbezoekrondenvolbrachtindeperiodeapriltotenmet
oktober2013.InTabel5zijndebezoekdatums,
weersomstandigheden,opzetendegeleverdeinzetperbezoek
weergegeven.

2.7

Bever
Omeenbeeldtekrijgenvandeaanwezigheidendeverspreidingvan
deBeverisgezochtnaarsporendieduidenopdeaanwezigheidvan
deBeverzoalsvraatsporenenzogenaamde‘glijbanen’,plaatsenwaar
eenBeverregelmatighetwaterverlaatentewatergaat.Tevensis
gezochtnaareventueelaanwezigeburchten.Zichtwaarnemingenzijn
inhetveldgenoteerd.
Hetveldwerkisuitgevoerdindemaandenjunienaugustus2013.Er
isgezochtnaarBeversofbeversporeninhetvoorkeursbiotoopvan
desoort.
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Floraenvegetatie
InWeerwatereilandenUtopiazijngeenzwaarbeschermdesoorten
plantensoortenaangetroffen.



4

Vissen
EenoverzichtvandeaangetroffenvissenstaatinTabel6.Erzijn11
vissoortengevangen,waarondertweebeschermde,deKleine
modderkruiperendeRivierdonderpad.Deverspreidingskaartenvan
debeschermdevissenistevindeninBijlage1.
Hieronderwordthetvoorkomenvandeaangetroffenbeschermde
vissenbesproken.Erwordendaarbijenkelekarakteristiekeuiterlijke
enecologischekenmerkenvandevissengenoemd.
Tijdenshetelektrischvisonderzoekzijnookenkele
RoodwangschildpaddengevangenlangsdeoevervanUtopia.
Kleinemodderkruiper
LangsWeerwatereilandenUtopiawerddeKleinemodderkruiperop
meerdereplaatsenaangetroffen.Somsginghethierbijomgrote
aantallen.Desoortisverspreidaangetroffen,uitsluitendopondiepe
plekkenmeteenzandigeondergrond.Hetblijktdatdeovergangvan
bijvoorbeeldrecreatiestrandjesnaareenbegroeideoevereenzeer
geschiktleefgebiedvoordesoortvormt.
DeKleinemodderkruiperiseenvissoortmeteenvoorkeurvooreen
zandigebodemenenigemodderlagenindenabijheid.Daarnaastis
eengoedontwikkeldewater-enoevervegetatieincombinatiemet
eenglooiendverloopvandeoeverzeergunstigvoordezesoort.
DeKleinemodderkruiperstaatinTabel2vandeFlora-enfaunawet
enbijlageIIvandeHabitatrichtlijn.
Rivierdonderpad
InWeerwatereilandenUtopiaisdeRivierdonderpadin2013op

Tabel6. 
Vastgesteldesoorten
vissenmetbijbehorende
indicatievandeaanͲ
tallenin
Weerwatereilanden
Utopiain2013.

Soort
Paling
Brasem
Karper
Blankvoorn
Ruisvoorn
Zeelt
Kleinemodderkruiper
Snoek
Pos
Rivierdonderpad
Baars

Aantal
enkele
enkele
enkele
10-tallen
10-tallen
enkele
10-tallen
enkele
enkele
10-tallen
100-den

Beschermd

x(HRII)

x(HRII)
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enkeleplekkenaangetroffen.Gezienhetfeitdathetvoorkeursbiotoopdatbestaatuitverhardeoeversruimschootsaanwezigisin
hetonderzoeksgebied,ishetaannemelijkdatdedaadwerkelijke
verspreidingvandesoortruimerisdanbijditonderzoekis
vastgesteld.
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Rugstreeppad
InWeerwatereilandenUtopiazijngeenwaarnemingengedaanvan
deRugstreeppad.Geschiktbiotoopvoordezesoortbleekslechts
sporadischaanwezig.Mogelijkspeeltdegeïsoleerdeliggingvanhet
gebiedtenopzichtevandemeestnabijepopulatiestevenseenrolin
hetontbrekenvandesoort.
DezwaarbeschermdeRugstreeppadiseenechtepioniersoort.De
dierenprefererenalslandbiotoopkale,ruderalegrondenzoalsbouwterreinenofzandopspuitingen.Desoortisergmobielenkan
zodoendesnelnieuwegebiedenontdekkenenkoloniseren.Aanhet
voortplantingswatersteltdeRugstreeppadweinigeisen.Hetbestaat
meestaluit(tijdelijkaanwezige)geïsoleerde,ondiepewaterenzonder
alteveelpredatorenzoalsvissenenroofinsecten.Plassenofwateren
dieperiodiekdroogvallenzijnzeergeschiktomdatwaterroofdieren
hierinweinigvoorkomen.
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Ringslang
Hoewelgerichtonderzoekisgedaannaarhetvoorkomenvande
Ringslangzijn,ondanksdeogenschijnlijkegeschiktheidvanhet
onderzoeksgebied,geenRingslangenwaargenomen.Tijdensde
overigeinventarisatieszijnookgeenRingslangenwaargenomen.
IndeomgevingvanAlmereWeerwatereilandenUtopiazijnookgeen
populatiesvandeRingslangbekend.Alleenin2002istweemaaleen
waarneminggedaanvaneenRingslanginAlmereHaven(OOSTERBAAN
&DENBOER,2002).Zeerwaarschijnlijkginghethierbijomdetijdelijke
aanwezigheidvanmigrerendedieren.Inrecentejarenzijnerenkele
waarnemingeninAlmeredeVaart,hetKotterbosenlangshetJan
vandenBoschpad(bron:www.waarneming.nl).
HetleefgebiedvandeRingslangbestaatuitverschillende
deelgebiedenwaardedierentijdelijkaanwezigkunnenzijn.Hetgaat
hierbijomzomerbiotoop,voortplantingsbiotoopenwinterbiotoop.
VoormigratietussendeelbiotopenmakenRingslangengebruikvan
trekwegenindevormvanlijnvormigewaterenzoalssloten,vaarten
enkanalen.Ringslangenzijnergmobielenkunnenafstandenvan
circadriekilometerdoormarginaalgebiedoverbruggen.
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Broedvogels
Intotaalzijnvandriesoortenachtterritoriavastgesteld(zieTabel7).
Deverspreidingskaartenvandevastgesteldebroedvogelszijnte
vindenBijlage2.
Deindeverspreidingskaartenweergegeventerritoriumstippenliggen
meestalopdelocatievandewaarnemingmetdehoogstebroedzekerheidscodebinnendedatumgrenzen.Vaakissprakevan
meerderewaarnemingendiesameneenterritoriumvormen.Destip
geeftinhetgevalvanHavikenBuizerddelocatievanhetnestaan.
Hetgebiedrondomdeterritoriumstipdatvoldoetaandeeisendiede
desbetreffendesoortaanzijnleefgebiedsteltisonderdeelvanhet
territorium.Degroottevanhetterritoriumhangtafvandesoorten
dekwaliteitvanhetleefgebied.

7.1

RodeLijst
Vandedrievastgesteldebroedvogelskomeneréénvooropde‘de
‘RodeLijstvandeNederlandseBroedvogels’(VANBEUSEKOMETAL,
2005).HetbetreftdeBoerenzwaluw(gevoelig).

7.2

Jaarrondbeschermdebroedvogels
Deverblijfplaatsenvantweevandeaangetroffenbroedvogelsoorten
zijnjaarrondbeschermd.
Vandesoortendienietofnauwelijksinstaatzijnzelfeennestte
maken(cat.4)betrefthetdeHavikendeBuizerd.

7.3

Soortbesprekingen
Pervogelsoortwordthieronderdeverspreidingendeontwikkeling
vanhetaantalbroedpareninWeerwatereilandenUtopianader
toegelicht.AlleRodeLijst-soortenwordenbesproken.Verderzijn
alleendiesoortenindesoortbesprekingopgenomen,waarover
naderebijzonderhedentevermeldenzijn.
Hoewelin2010eenterritoriumvaneenRansuilaanwezigwasophet
Weerwatereilandkonin2013geenterritoriuminhetgebiedworden
vastgesteld.

Tabel7. 
Aantalterritoriavan
broedvogelsin
Weerwatereilanden
Utopiain2013.Soorten
meteen*staan
vermeldopdeRode
Lijst.

Havik
DeHavikbroeddenetalsin2010ophetWeerwatereiland.In2013
werdookhetnestgevonden.Dezegroteroofvogelkomtinlage
dichthedenvoorinAlmereenbroedtvaakingrotere,rustigeen
Soort
Buizerd
Havik
Aantalsoorten

Aantal
1
1
3

Soort
Boerenzwaluw
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Figuur4.

DeBoerenzwaluw
broedtbijdejachthaven
inhetplangebied.

aaneengeslotenbosgebieden.
Buizerd
DeBuizerdbroeddeineenbosperceeltenzuidenvandeA6,langsde
Waterlandseweg.Ookvanditroofvogelpaarwerdhetnestgevonden.
In2010waseenterritoriumaanwezigophetWeerwatereiland.
Boerenzwaluw
In2010werden12territoriavastgesteld,in2013slechtszes,waarvan
vijfbijdejachthaven.
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Zoogdieren
8.1

Vleermuizen
Inhetonderzoeksgebiedzijnviersoortenvleermuizenvastgesteld.In
Tabel8staandeaangetroffensoorten.Deverspreidingskaartvande
aangetroffenvleermuizenstaatinBijlage3.
Erwerdenvooralfoeragerendeexemplarenwaargenomen.Verblijfplaatseninbomenofgebouwenzijnnietgevonden.Welzijner
enkelebaltsterritoriavandwergvleermuizenwaargenomen.
Persoortwordthieronderhetvoorkomenvandeaangetroffen
vleermuizeninWeerwatereilandenUtopiatoegelichtenwordtde
leefwijzevandewaargenomenvleermuizeninNederlandkort
geschetst.
Meervleermuis
InWeerwatereilandenUtopiaisdeMeervleermuisslechtseen
enkelekeerwaargenomen.Hetbetrofeenfoeragerendexemplaar
bovenhetwatervanhetWeerwater,indeluwtevanUtopia.
HoeweldeMeervleermuisinternationaalalsbedreigdwordtbeschouwd(HabitatrichtlijnIV)isdezesoortinNederlandnietzeldzaam.IndewaterrijkedelenvanNederlandkomtdeMeervleermuis
redelijkalgemeenvoorenisdaarbijsterkaanmenselijkebouwwerkengebonden.Devaakgrotekraamkolonies,totenkele
honderdendieren,wordenaangetroffenop(kerk)zoldersofin
spouwmurenenkunnenzichgedurendeeenseizoenmeerdere
malenlokaalverplaatsen.Inde(na)zomerwordensolitairedierenen
kleinepaargroepenookinvleermuiskastenaangetroffen.Degrootst
bekendewinterpopulatieMeervleermuizenvanEuropabevindtzich
inbunkersvanhetZuid-Hollandsduingebied.Ookwordtingroeven
enkeldersoverwinterd.DeMeervleermuisjaagtbijvoorkeurvlak
bovengroteopenwateren,waarbijprooidierenvanhetwateroppervlakwordengeschept.Bredeweteringen,vaartenenkanalen
zijnvaakonderdeelvandevaste,somslange(>10km),vliegroutes.
Desoorttrekttussenzomer-enwinterverblijven,waarbijafstanden
totbovende100kmwordenoverbrugd.

Tabel8. 
Vastgesteldesoorten
vleermuizenmet
bijbehorendeindicatie
vandeaantallenin
Weerwatereilanden
Utopiain2013.

Gewonedwergvleermuis
DeGewonedwergvleermuisisdemeestalgemenevleermuisinhet
plangebied.Hetgingvooralomfoeragerendeexemplarenlangs
bomenlanen,overgangentussenbosschagesenopenveldenlangs
(ruige)oevers.Ookwerdenenkelebaltsterritoriaaangetroffen.Op7
Soort
Meervleermuis
Ruigedwergvleermuis
Gewonedwergvleermuis
Laatvlieger

Aantal
enkele
enkele
10tallen
enkele

Beschermd
x(HRII,IV)
x(HRIV)
x(HRIV)
x(HRIV)
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juniwerdenophetWeerwatereilandtientallendierenjagendonder
deboomkronenwaargenomen.Dedierenjoegenhiergerichtop
insectentussendekruidigeondergroeivanhetbosende
boomkronenzelf.Deaangetroffenvleermuizenhebbenzeer
waarschijnlijkgeenverblijfinhetonderzoeksgebied,maarelders
(binnenmaximaalenkelekilometers).
Intotaalzijneropdrieplekkenbaltsterritoriavastgesteldvande
Gewonedwergvleermuis.OmdatGewonedwergvleermuizenal
rondvliegendbaltsen,ishetergmoeilijkomeendaadwerkelijk
baltsverblijfvasttestellen.Welisbekenddatbaltsendemannetjesin
denabijheidvanhunverblijfplaatsblijven.
DeGewonedwergvleermuisisdemeestverspreideentalrijkste
vleermuissoortinNederland.Dezesoortwordtbeschouwdals
overwegendgebouwbewonend.Gedurendehethelejaarworden
vooralvanbuitentoegankelijkespouwmurenenbeslotenruimtes
achterbetimmeringenendaklijstengebruikt.
Nachtelijkzwermgedragrondeenverblijfplaatsinvoorjaarenzomer
duidtopdeaanwezigheidvan(kraam)kolonies.
Doordeverborgenleefwijzegedurendedewinterperiodezijnoverwinterendedieren,diezichdanmeestalinkleineregroepen
ophouden,vaakonvindbaar.Eensterkeaanwijzingvoordergelijke
winterverblijvenishetvoorkomenvanzogenaamdemiddernachtelijkezwermactiviteitindeperiodejuli–augustus.
Daarnaastisgedurendedebaltsperiodeindenazomerenherfst
sprakevanpaargezelschappendierondpaarverblijfplaatsenkunnen
wordenwaargenomen.Baltsendemannetjeswordenookvaak
vliegendwaargenomenenzijndannietdirectaaneenpaarverblijfplaatstekoppelen.
Foerageergebiedenbevindenzichoverwegendinbeslotentothalfopenlandschapbinnenenkelekilometersvande(zomer)verblijven.
Hetfoerageergebiedwordtviavasteenveelalbeschuttevliegroutes
bereikt,zoalsbomenlanen,boszomenenwatergangen.
Ruigedwergvleermuis
InWeerwatereilandenUtopiawerdenenkeleRuige
dwergvleermuizenaangetroffen.Hetgingomfoeragerendedieren
langsovergangssituatiestussenbosschageenopenveldenlangs
(ruige)oevers.
EriséénbaltsterritoriumwaargenomenvaneenRuige
dwergvleermuis.HoewelRuigedwergvleermuizenoverwegend
baltsenvanuithunverblijfplaats,wasditniethetgevalbijdit
individu.Eendaadwerkelijkbaltsverblijfisdanooknietvastgesteld.
Waarschijnlijkbevondhetbaltsverblijfzichopbeperkteafstandvan
dewaarneming.
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DeRuige(ofNathusius’)dwergvleermuisisinonslandjaarrondeen
algemeenverspreidesoort,metnametennoordenvandegrote
rivieren.Hetleefgebiediszeerdivers,maardegrootsteaantallen
bevindenzichinbosrijkofparkachtiggebied.Ruigedwergvleermuizengebruikenuiteenlopende(tijdelijke)verblijfplaatsen,zoals:
boomholten,bastspleten,nestkasten,spouwmuren,houtstapelsen
kelders.Hoeweldesoortinonslandook’szomersverspreidwordt
waargenomen,bevindenkraamkolonieszichvooralinNoord-en
Oost-Europa(slechtséénkeerinonsland).
Laatvlieger
DeLaatvliegerisinWeerwatereilandenUtopiaslechtseenenkele
keerwaargenomen.Hetbetrofenkelejagendedierenrondde
begroeiingende(ruige)oeversvanUtopia.Deaangetroffendieren
hebbenzeerwaarschijnlijkgeenverblijfinhetonderzoeksgebied,
maarelders(binnenmaximaalenkelekilometers).
DeLaatvliegerkomtinonslandalgemeenverspreidvoorrond
dorpeninagrarischgebied,parken,tuinenenstadsranden.In
NederlandbewonenLaatvliegersgedurendehethelejaaruitsluitend
gebouwen.
Kraamkolonieswordenvooralaangetroffenop(kerk)zolders,in
spouwmurenofachtergevelbekleding,waarbijdedierenvaak
weggekropenzijntussenbalkeneninspleten.Eenpopulatie
Laatvliegersgebruiktveelaleennetwerkvanverblijven,waarbij
relatiefvaakvanplaatswordtgewisseld.Voorzoverbekendleven
mannetjesvrijwelhetgehelejaarsolitair.Overwinterendedieren
wordenmeestalinkleinegroepjesaangetroffen,mogelijkindezelfde
gebouwenalswaarinzichdezomerverblijvenbevinden.
Laatvliegersfoeragerennahetuitvliegeneerstkortinsociale
groepennabijdekolonieplaats.Daarnazoekenzeafzonderlijkde
openjachtgebiedenop.Dezeliggenveelalinkleinschaligagrarisch
gebieddatrijkisaanvochtigegraslanden.Hierbijkunnenrelatief
groteafstandenwordenafgelegd.

8.2

Bever
InonderzoeksgebiedAlmereWeerwatereilandenUtopiazijnenkele
zichtwaarnemingengedaanvanBever.Erwerdnooitmeerdanéén
Bevertegelijkwaargenomen.Eenbijzonderewaarnemingbetrofeen
Beverdietijdenshetvisonderzoekvlakvoordebootdoorhet
helderewatergleed.Ookiseen(slaap-)burchtvastgesteldop
Utopia.
Daarnaastzijnrelatiefveelsporenaangetroffendiewijzenopde
aanwezigheidvanBevers.Erwasduidelijksprakevaneen
concentratievanvraatsporenlangsdeoeversvanUtopiaenhet
Weerwatereiland
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Allewaarnemingenbijelkaarwijzenoptenminsteéénterritorium.
Deaangetroffensporenbetroffenvooralvraatsporen,maarerzijn
ookenkeleglijsporenaangetroffen.AllewaarnemingenvanBeversin
hetonderzoeksgebiedin2013zijntevindenopdekaartinBijlage4.
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9

Conclusieenaanbevelingen

Tabel9. 
AangetroffenbeschermͲ
desoortenvande
geïnventariseerde
soortgroepenin
Weerwatereilanden
Utopiain2013.
FF=FloraͲenfaunawet,
metvermeldingvan
beschermingsregime(1
=vrijgesteldvanverͲ
boden(algemenesoorͲ
ten),2=overig,3=
strengbeschermd(HR
IV/bijlage1AMvBen
broedvogels),JBS=
vogelsoortenmetjaarͲ
rondbeschermdenesͲ
ten);HR=HabitatͲ
richtlijn,metvermelding
vandebijlage;RL=
Rodelijst,metvermelͲ
dingvancategorie(GE=
gevoelig);zieverderVAN
DUURENETAL.(2003).

Tijdensdeinventarisatiezijnbeschermdesoortenaangetroffen(zie
Tabel9).
Nederlandsenaam

FF

HR

2
2

II
II

RL

Vissen
Kleinemodderkruiper
Rivierdonderpad
Vogels
Alleaangetroffensoorten
Havik
Buizerd
Boerenzwaluw
Zoogdieren
Meervleermuis
Ruigedwergvleermuis
Gewonedwergvleermuis
Laatvlieger
Bever

3
JBS
JBS
3
3
3
3
3
3

GE
II,IV
IV
IV
IV
II,IV

GE


h Inhetonderzoeksgebiedzijnbeschermdesoortenvissen,vogels
enzoogdierenvastgesteld.
h Inhetonderzoeksgebiedzijnbeschermdevissenuittabel2
gevonden.(zieTabel9).HetgaatomKleinemodderkruiperen
Rivierdonderpad.Wanneervolgenseengoedgekeurde
gedragscodewordtgewerkt,ishetnietnodigontheffingaante
vragenvoortabel2soortenbijwerkzaamhedeninhetkadervan
ruimtelijkeontwikkelingeninrichting.
h Inhetplangebiedzijnbroedvogelsvastgesteld.Voordeaanwezige
broedvogelsdienendewerkzaamhedenwaarbijnestenverstoord
ofvernieldkunnenworden,buitenhetbroedseizoenplaatste
vinden.Eenontheffingisvoordezebroedvogelsdannietnodig.
Hetbroedseizoenlooptruwwegvanmaarttotenmetjuli.
h Inhetgebiedzijndaarnaastbroedvogelsaangetroffenwaarvande
verblijfplaatsenjaarrondzijnbeschermd.HetbetreftHaviken
Buizerd.
h Inhetplangebiedzijngeenverblijfplaatsenvanvleermuizen
aangetroffen.
h VoordeBeverkangeenontheffingwordengekregenvoorhet
belangruimtelijkeontwikkelingen.Deenigemogelijkheidis
inpassingindeplannen.
h DeFloriadebiedtzeergoedekansenomhuisvestingvooreen
aantalaangetroffendiersoortenaantebieden.Metname
maatregelenwaarbijnestgelegenheidvoorBoerenzwaluwenen
vleermuizenkanwordeningebouwdzijneenvoudigenhebben
grotekansvanslagen.
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Inleiding
1.1

Aanleidingtothetonderzoek
DegemeenteAlmereiseenrelatiefjongeensnelgroeiende
gemeenteendeachtstestadvanNederland.Alsgevolgvandeze
dynamiekvindenregelmatigruimtelijkeingrepenplaats.Bij
ruimtelijkeingrepenisdegemeente,inhetkadervandeFlora-en
faunawet,verplichtomonderzoekte(laten)doennaarhet
voorkomenvanbeschermdeplantenendieren.
DeGemeenteAlmereheeftaanEcologischOnderzoeks-en
AdviesbureauVanderGoesenGrootopdrachtverleendtoteen
flora-enfaunaonderzoekinAlmereHavenenhetKromslootpark.In
ditrapportwordenderesultatenvanhetonderzoekgepresenteerd.
In2002,2003,2007en2008zijndelenvanhetonderzoeksgebied
AlmereHavenaleerderdoorEcologischOnderzoeks-en
AdviesbureauVanderGoesenGrootonderzochtophetvoorkomen
vanbeschermdefloraenfauna(OOSTERBAAN&DENBOER,2002,SLUIS,
2003,VANGROEN&SLUIS,2007enVANGROEN&NEDERPEL,2008).

Figuur1.

Liggingvande
onderzoeksgebieden
AlmereHaven,
Kromslootparken
Zilverstrand.

HetKromslootparkwerdookin2005en2009doorEcologisch
Onderzoeks-enAdviesbureauVanderGoesenGrootonderzochtop
hetvoorkomenvanbeschermdefloraenfaunaenhetZilverstrand
alleenin2009(VANGROENETAL,2005ENVANGROENETAL,2009).
Metditonderzoekwordendeverspreidingsgegevensvan

±

Kromslootpark
AlmereHaven
Zilverstrand
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beschermdefloraenfaunauit2003,2005,2008en2009
geactualiseerd.

1.2

Doelvanhetonderzoek
Doelvanhetonderzoekisominzichttekrijgeninhetvoorkomenen
deverspreidingvanbeschermdeplanten-endiersoortenbinnenhet
onderzoeksgebied.
HetgaathierbijinAlmereHavenspecifiekomdesoortgroepen
beschermdeflora(tabel2en3soorten),vissen,(tabel2en3
soorten),broedvogels(jaarrondbeschermdenenkelesoortenvan
categorie5enRodeLijst),vleermuizenenBever.
InhetKromslootparkwerdenbeschermdeflora(tabel2en3
soorten),vissen,(tabel2en3soorten),Rugstreeppad,Ringslang,
broedvogels(allesoorten),vleermuizenenBevergeïnventariseerd.
InhetZilverstrandwerdenalleenallesoortenbroedvogels
geïnventariseerd.

1.3

Liggingvanhetonderzoeksgebied
InFiguur1isdeliggingvanhetonderzoeksgebiedaangegeven.Het
betreftgeheelAlmereHaven(887ha),hetKromslootpark(142ha)en
hetZilverstrand(47ha).
AlmereHaven
AlmereHavenishetoudstegedeeltevanAlmere.Hetstadsdeelheeft
eeneigenwinkelcentrum.AlmereHavenheeftheteenrelatiefgroen
karakter.Inhetgebiedzijnmeerderewaterpartijenaanwezig.
Hetgeïnventariseerdegebiedbestaatuitwoonwijken,een
bedrijventerrein,tweesportparken,hetvolkstuincomplex
“Waterlandsetuinen”enhetVliegerpark.Binnenhetplangebiedligt
tevenseenjachthaven,eenstrookmetdiverserecreatieterreinenen
eenbegraafplaats.
DewoonwijkenvanAlmereHavenbestaanvoorhetgrootstedeeluit
eengezinswoningen.Hierendaarzijnookappartementencomplexen
aanwezig.Tussendeverschillendewijkenliggenenkelemet
bosstrokenomzoomdedreven.Deouderdomvandewijkenvarieert.
DewestelijkgelegenwijkDeVeldenisrelatiefjong.Tenzuidenvan
dezewijkliggenlangsdeGooimeerdijktweemetRietomzoomde
plassen.InDeWervenbevindtzichhetcommerciëlecentrumvan
AlmereHavenmetwinkelsengroteregebouwen.
Eennetwerkvankronkelendeenbeschoeidevaarten,metlokaal
enkelerietkragen,doorsnijdthetgebied.Devaartenzijnenkele
decimeterstotruimanderhalvemeterdiep.Eriszeerweinig
overhangendevegetatieaanwezig.Inhetwaterzijnlokaalveel
waterplantenaanwezigalsWittewaterlelie,GelePlomp,kroosen
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Grofhoornblad.Opsommigebeschutteplaatsenvandebredere
watergangenisdevegetatieopdeoeverseninhetwaterbeter
ontwikkeldwaardoorhiersprakeisvaneenmeernatuurlijkkarakter.
Inhetplangebiedliggenzichtweesportparken.Ronddesportvelden
bevindenzichstrokenbos.Indeparkeninhetgebiedliggenveel
fiets-enwandelpaden.Deparkenkenneneenafwisselingvanbos,
struikenen(ruige)graslanden.
Oostelijkinhetgebiedligtvolkstuincomplex“Waterlandsetuinen”.
Tennoordenhiervanliggenenkelebospercelendienaarhetwesten
toedoorlopennaarhetVliegerpark.Tenzuidenvanhetvolkstuincomplexliggenenkelevolkstuintjesenpaardenweitjesomzoomd
doorgroenstroken.
DejachthavenvanAlmereHavenkentverharde,steileoeversmet
daaromheenbestratingenenkelegebouwen.Naastdejachthaven
ligteenrecreatiebosjemeteenzwemplas.Dezeplasstaatin
verbindingmethetGooimeer,heeftgeleidelijkoplopendezandige
oeversenisomslotendoorbosschages.
HetBeginbosenhetVroegeVogelbosliggentenwestenenten
oostenvandeHavendreefentenzuidenvandeA6.Ditgebied
bestaatvoornamelijkuitgrotebospercelen.Debossenkennenover
hetalgemeeneenruigeondergroei.Hetbosligtingeklemdtussen
AlmereHavenenAlmereStadenwordtdaardoorveelgebruiktdoor
fietsersenrecreanten.ParallelaandeA6looptinhetnoordelijke
deelvanditgebiedeenvaart.TenoostenvandeHavendreefloopt
ookeenvaart.Hetuitersteoostenvanhetgebiedwordtdoorsneden
doorwegen.Hierbevindenzichenkelebosjesensloten.
KromslootparkenZilverstrand
HetKromslootparkiseengevarieerdgebiedmetrietlanden,ruigtes,
bosjes,vaartenenhierendaaropengrasland.Delenvanhetgebied
wordenbegraasdmetrunderenenschapen.Insommige
terreingedeeltenvormtdewoekerendeReuzenberenklauween
probleem.Inhetwestenvanhetgebiediseengrootopenennat
rietlandaanwezig.Inhetcentralegedeeltevanhetparkmaakthet
openrietlandplaatsvooreengevarieerdlandschapvanslingerende
waterlopenenplassen,omzoomddoorrietkragen,wilgenstruweelen
berken-enelzenbosjes.
HetZilverstrandiseenrecreatieterreinmetverspreidstaande
bomen,bosschageseneenstrand.Langsdeoeverzijnhierendaar
rietkragenaanwezig.

1.4

Leeswijzer
Inhoofdstuk2wordtdemethodebeschrevenvolgenswelkede
verschillendesoortgroepenzijngeïnventariseerdenwelkefactoren
deonderzoeksresultatenkunnenhebbenbeïnvloed.Indehoofd-
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Figuur2.

Impressievanhet
Kromslootpark.

stukken3t/m8wordenderesultatenbesprokenvande
verschillendeonderzochtesoortgroepen.Totslotwordenin
hoofdstuk9debelangrijksteconclusiesuitderesultatengenoemd.
Tevenswordenopgrondvanhetgeldendebeschermingskader
aanbevelingengedaanhoeomtegaanmetdegevondenresultaten.
Nadeconclusiesvolgteenlijstmetgeraadpleegdeenrelevante
literatuur.
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Methode
2.1

Flora
Hetdoelvandeinventarisatiewasinzichttekrijgenindeaanwezigheidvanzwaarbeschermdesoorten(namenvolgensVANDERMEIJDEN,
2005).Deinventarisatieheeftplaatsgevondeninjuni2013.Voorde
abundantieisdeclassificatieuitTabel1aangehouden.
Tijdensdeinventarisatieishetgehelegebiedafgelopenenisgeletop
zwaarbeschermdesoortenzoalsRietorchis.Extraaandachtisgericht
geweestopterreindelenmeteen,opgrondvanaanwezigebiotopen,
verhoogdepotentievoordergelijkesoorten.Debekende
groeiplaatsenuithetverledenvandeteinventariserensoortenzijn
opnieuwopgezocht.

Tabel1. 
Abundantieklassenvoor
florakartering.

2.2

Abundantieklasse
1
2
3
4
5
6
7

Aantalexemplaren
1
2-5
6-25
26-50
51-500
501-5000
>5000

Vissen
Hetdoelvandevisseninventarisatiewasinzichttekrijgeninde
aanwezigheidvanbeschermdesoorten.Hetonderzoekisuitgevoerd
aandehandvandemeestrecenteversievanhetprotocolvoor
inventarisatieszoalsisopgestelddoorGegevensautoriteitNatuur
(GaN).
Tweemaaliseensteekproefsgewijzeinventarisatieuitgevoerdinhet
onderzoeksgebied.InTabel2zijndebezoekdatumsendegeleverde
inspanningtevinden.
Erisbemonsterdoplocatieseninbiotopenwaarzichdehoogste
trefkansvoordebeschermdesoortenvoordoet.Bijdevisseninventarisatieisgebruikgemaaktvaneensteeknet.Hetvissen
gebeurtzowelvanafdeoeveralsstaandeinhetwater,gekleedin
eenwaadpak.Zodoendekaninhetopenwater,onderdeoevervegetatieenonderholleoeversgevistworden.Veelvissoorten
houdenzichschuilopdergelijkeplaatsen.

Tabel2. 
Bezoekdatums,weersͲ
omstandighedenen
opzetvanhetvissenͲ
onderzoekinAlmere
Havenen
Kromslootparkin2013.

Naasthetsteeknetisdemethode‘elektrischvissen’gebruikt.Hierbij
wordtalstaandeinhetwatereenelektrischspanningsveldgecreëerd
Doorhetspanningsveldwordenvissenverdoofdenonbewust
Datum
Tijd
9juli
5:30-10:30
12sep

Weer
droog,helder,13°C

8:30-15:45 droog,bewolkt,19°C

Opzet
éénpersoonmethandelektro
tweepersonenmetelektro
apparatuur
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Tabel3. 
Abundantieklassenvoor
faunakartering.

Abundantieklasse Aantalexemplaren
1
1
2
2-5
3
6-10
4
11-20
5
>20

gestimuleerdomnaarhetspeciaalhiervooringerichtevangnette
zwemmenmetbehulpvaneeninstallatiedieophetlichaam
gedragenwordt.Hettoepassenvandezemethodeisookeffectiefin
watermetveelobstakels(bijvoorbeeldafval,takkenofgrote
hoeveelhedenvegetatie).Ooklatenjuistdesnellere,grotereenvrij
zwemmendeexemplarenzichmakkelijkervangen.Op12september
ismettweepersonengevistmeteengrotereinstallatievoor
elektrischvissen.Hierbijisgebruikgemaaktvaneenbootmeteen
aggregaat.Dezemethodewerktverdervolgenshetzelfdeprincipeals
hierbovenbeschreven.
UiteraardzijneventuelezichtwaarnemingenvanbijvoorbeeldSnoek
enKarpermeegenomeninderesultaten.Doordatdezeinventarisatie
deelsinde(na-)zomerisuitgevoerdkunnenerveeléénzomerige
exemplarenvandewatgrotereenvrijzwemmendesoortenworden
gevangen.
Deliggingvandebemonsterdetrajecteninhetonderzoeksgebied
staanaangegevenopdekaartinBijlage2.Dedeterminatievond
plaatsinhetveld.Allevangstenenwaarnemingenzijnop
veldkaarteningetekend.DaarbijisdeclassificatieuitTabel3
aangehouden.

2.3

Rugstreeppad
Hetdoelvanditonderzoekwasinzichttekrijgenindeaanwezigheid
vanRugstreeppadenzijnvoortplantingslocaties.Hetonderzoekis
uitgevoerdaandehandvandemeestrecenteversievanhetprotocol
voorinventarisatieszoalsisopgestelddoordeGegevensautoriteit
Natuur(GaN).
Erzijntweeavond-/nachtbezoekenuitgevoerd(9meien7juni).De
bezoekenzijnzoveelmogelijktijdensvochtigenrustigweer
uitgevoerd.Allewaarnemingenzijnopveldkaarteningetekend.
Tijdenseennachtelijkbezoekwordendepotentiëlevoortplantingsplaatsenopgezochtenwordenroependemannetjesgeteld.Op
padenenandereopenplekkenkunnen’snachtsadultedieren
wordenwaargenomen.
Gezienergeenkooractiviteitisvastgesteldengeenvoorkeursbiotoop
isaangetroffen,isergeenscheprondeuitgevoerdvoordelarvenvan
Rugstreeppad.

VanderGoesenGroot ecologischonderzoeksͲenadviesbureau

2013-51

AlmereHavenenKromslootpark

2.4

11

Ringslang
BijditonderzoekgaathetomhetwaarnemenvanRingslangendie
zichopwarmenindezon.Dedagenwaarophetonderzoekis
uitgevoerdwarendanookzonnigedagenzonderdatdetemperatuur
altesnelopliep.Omdatdeslangentijdensdergelijke
weersomstandighedendanwatmeertijdnodighebbenomhet
lichaamoptemperatuurtekrijgen,zijnzerelatieflang
waarneembaar.Laterinhetjaaralsdeomgevingstemperatuursnel
oplooptverdwijnenRingslangenalsnelindevegetatieoftussende
basaltblokkenlangsdedijk.TevensishetzodatRingslangende
dijklichamenvaakalsoverwinteringsplaatsgebruikeneninhet
voorjaarkortlangsdergelijkebiotopenverblijven,waarbijparingen
kunnenplaatsvinden.Naditkorteverblijflangsdedijktrekkende
dierenvaaklandinwaartsomdeeierenteleggenenvoedselte
zoeken(o.a.Groenekikkers).
DemethodeomRingslangentezoekenbestaatuithetvoorzichtig
naderenvanopenplaatsentussenruigtekruidenvegetatieen/of
tussendebasaltblokkenlangsdedijk.Opdezemanierkanmende
dieren“betrappen”tijdenshunopwarmperiodeenvervolgens
karteren.
Erzijntweeveldbezoekenuitgevoerd,heteerstebezoekop19mei
entweedebezoekop31julien1augustus.Heteerstebezoekis
vooralaandachtbesteedaandedijken.Denadrukvanhettweede
bezoeklagmeerophetbinnendijkseterrein.

2.5

Broedvogels
Hetdoelvanhetbroedvogelonderzoekwasinzichttekrijgeninde
aanwezigesoorten,hunrelatieveaantallenenhunverspreiding
(namenvolgensBIJLSMAETAL.,2001).Hetisuitgevoerdconformde
landelijkgebruikelijkemethodiekzoalsuitgebreidbeschreveninde
‘HandleidingSOVONBroedvogelonderzoek’(VANDIJK&BOELE,2011).
InhetKromslootparkenhetZilverstrandzijnallesoorten
broedvogelsgeïnventariseerd.
InAlmereHavenzijneenbeperktaantalsoortengeïnventariseerd
(zieTabel4).Hetgingomjaarrondbeschermdesoorten,

Tabel4. 
Geïnventariseerde
soortenbroedvogels
AlmereHaven2013(JBS
=jaarrondbeschermd).

Soort
Blauwereiger
Boerenzwaluw
Boomvalk,JBS
Bosuil
Buizerd,JBS
Gekraagderoodstaart
Grauwevliegenvanger

Soort
Groenespecht
Havik,JBS
Huismus
Huiszwaluw
IJsvogel
Kerkuil,JBS
Oeverzwaluw
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vogelsoortenuitcategorievijfwaarvaninventarisatiegewenstis(lijst
LNV2009)enenkeleRodeLijst-soorten.
VanBuizerd,Havik,Sperwer,Boomvalk,Ransuil,Kerkuil,Bosuil,
GroenespechtenRaafzijn,voorzoveraanwezig,ookzoveelmogelijk
denestengelokaliseerd.Opgrondvandeteinventariserensoorten
endebesteinventarisatietijdisinAlmereHavenperbiotoophet
aantalbenodigdebezoekrondesbepaald.Vanwegehetbeperkte
aantalteinventariserensoortenkoninenkelebiotopenworden
volstaanmetminderdanvijfbezoeken.
Intotaalzijnindeperiodeaprilt/mjunivijfbezoekenuitgevoerdin
hetKromslootparkenhetZilverstrand(zieTabel5),vanaf
zonsopgangtotlaterindeochtend.Opdittijdstipvandedagisde
zangactiviteitvandemeestezangvogelsoortenhethoogstenworden
dusdemeestewaarnemingengedaan.Bijdenachtelijke
inventarisatievanRugstreeppadenvleermuizenistevensgeletop
nacht-actievebroedvogels.Tevensisop14en18aprileen
nachtbezoekaanhetgehelegebiedafgelegd.
InAlmereHavenzijnminderbezoekenuitgevoerdenzijngerichtper
biotoopalleenbepaaldesoortenonderzocht(zieTabel4enTabel5).
Hetweerbeïnvloedtdeactiviteitvanvogels.Bijhardewind,neerslag,
lageenookhogetemperaturenzijnvogelsminderactief.Geprobeerd
isdergelijkeomstandighedentijdensdeveldbezoekenzoveelmogelijktevermijden.Tijdensdebezoekenwarendeweersomstandighedenoverhetalgemeengunstig(zieTabel5).Ookdebezoekdatums
staaninTabel5.
Nahetdigitaliserenvanallegeldigewaarnemingenzijndezemet
Tabel5. 
Bezoekdatumsvande
broedvogelinventaͲ
risatieinAlmereHaven,
Kromslootparken
Zilverstrandin2013.

Gebied

Ronde

Datum

Zilverstrand

1
2
3
4
5

4april
22april
16mei
31mei
19juni

Kromslootpark

1
2
3
4
5

14april
22april
14mei
28mei
17juni

AlmereHaven

1
1
2
2
2
3
3

9april
10april
7mei
9mei
11mei
1juni
2juni
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behulpvaneendoorVanderGoesenGrootontwikkeldprogramma
geclusterdtotterritoria,waarbijdeSOVON-criteria(VANDIJK&BOELE,
2011)werdengehanteerd.Vervolgenszijndezeterritoriagecontroleerd.Resultaatvandeclusteringispersoorteenstippenkaartmet
alleaangetroffenbroedvogelterritoria.

2.6

Vleermuizen
Hetdoelvanhetvleermuisonderzoekisomeenglobaleindrukte
krijgenvandeaanwezigheidendeverspreidingvanvleermuizenin
hetonderzoeksgebied.Omdatdeonderzoeksvraageenandereisdan
bijstandaardprotocolonderzoeknaargebiedsfuncties,isafgeweken
vanderichtlijnenuithetprotocolvoorvleermuisinventarisaties,zoals
datisopgestelddoorhetVleermuisvakberaad(VLEERMUISVAKBERAAD,
2013).
Hetdoelvanhetonderzoekisomdeaanwezigheidende
verspreidingvanvleermuizeninhetplangebiedinkaarttebrengen.
Deinventarisatieheefttussenzonsondergangenzonsopkomst
plaatsgevonden.
Doortezoekennaarverblijfplaatsen,vliegroutesenfoerageergebiedenzijndegebiedsfunctiesvoordeaanwezige
vleermuissoorteninkaartgebracht.Hetterreingebruikdoor
vleermuizenis’snachtsonderzochtdoormiddelvansurveillerenen
postenmetgebruikvanbatdetectors.

Tabel6. 
Overzichteninformatie
vandeveldbezoeken
tenbehoevevanhet
vleermuisonderzoekin
AlmereHavenen
Kromslootparkin2013.

Doordeglobaleopzetvanhetonderzoekisergeensprakevaneen
vollediggebieddekkendeinventarisatie.Zoisbijhetzoekennaar
verblijfplaatsendeaandachtgerichtgeweestopplekkenmetde
hoogstepotentie.Hetisdaaromzekerdatverblijfplaatsenzijn
gemist,medegeziendegroteomvangvanhetonderzoeksgebied.

Datum

Ronde

Tijd

1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6

20:45–01:30
20:45–00:00
03:00–05:30
03:00–05:00
04:00–05:15
04:00–05:30
03:15–06:00
03:30–06:00
03:15–06:00
21:30–01:30
03:00–06:00
00:15–02:30
21:15–01:45
19:30–00:30
20:30–00:00
19:30–00:15
23:00–00:00

14Ͳ4
18Ͳ4
3Ͳ6
5Ͳ6
9Ͳ7
11Ͳ7
12Ͳ7
13Ͳ7
14Ͳ7
14Ͳ7
15Ͳ7
29Ͳ8
30Ͳ8
24Ͳ9
26Ͳ9
7Ͳ10
9Ͳ10

Weersomstandigheden
(Bewolking,Wind,
Temperatuur(°C))
0/8,ZW1,10
0/8,stil,10
2/8,NO3,5
0/8,Z1,8
0/8,NO2,12
6/8,NO1,13
2/8,stil,12
4/8,stil,14
4/8,stil,13
6/8,ZW1,22
2/8,ZW1,14
2/8,stil,11
0/8,ZZW2,16
6/8,Z1,13
6/8,stil,8
2/8,stil,12
6/8,W4,12

Opzet

Inzet

Onderzoekbaltsende
Grootoorvleermuizen
Uitvliegerskolonieen
terreingebruik

Eénpersoonmet
batdetector
Eénpersoonmet
batdetector

Terreingebruiken
zwermactiviteit

Eénpersoonmet
batdetector

Terreingebruiken
Eénpersoonmet
middernachtzwermactiviteit batdetector
Eénpersoonmet
Baltsgedragenterreingebruik
batdetector
Eénpersoonmet
Baltsgedragenterreingebruik
batdetector
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Daarnaastkunnenverblijfplaatsenzijngemistomdatveelgebouwen
alsbedrijfspandenenwoningenmaarvanéénkantteonderzoeken
zijn.Eventueelaanwezigeverblijvenaandeachterzijdevandeze
gebouwenkunnengemakkelijkgemistzijn.
Erzijnzesbezoekrondenvolbrachtindeperiodeapriltotenmet
oktober2013.InTabel6zijndebezoekdatums,
weersomstandigheden,opzetendegeleverdeinzetperbezoek
weergegeven.

2.7

Bever
Omeenbeeldtekrijgenvandeaanwezigheidendeverspreidingvan
deBeverisgezochtnaarsporendieduidenopdeaanwezigheidvan
deBeverzoalsvraatsporenenzogenaamde‘glijbanen’,plaatsenwaar
eenBeverregelmatighetwaterverlaatentewatergaat.Tevensis
gezochtnaareventueelaanwezigeburchten.Zichtwaarnemingenzijn
inhetveldgenoteerd.
Hetveldwerkisuitgevoerdindemaandenjunienaugustus2013.Er
isgezochtnaarBeversofbeversporeninhetvoorkeursbiotoopvan
desoort.


Figuur3.

In2013werdeen
Geelwangschildpad
gevangeninAlmere
Haven.
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Floraenvegetatie
InAlmereHavenenKromslootparkzijntweebeschermdesoorten
plantenaangetroffen.HetgaatomWildemarjoleinenRietorchis.De
verspreidingvandezeplantenbinnenhetonderzoeksgebiedis
weergegeveninBijlage1.HetAkkerklokje,datin2008optwee
plaatsenwerdaangetroffen,konnietwordenteruggevonden.
Hieronderwordthetvoorkomenvandeaangetroffenbeschermde
plantenbesproken.Daarbijwordteenrelatiegelegdmethet
voorkomenvandezesoorteneldersinNederland.Tevensworden
enkelekarakteristiekeuiterlijkeenecologischekenmerkenvanelke
soortgenoemd(WEEDA,1985-1994).
Wildemarjolein
DeWildemarjoleinwerdoptweeplaatsentenwestenvanhet
centrumaangetroffen.In2008werddesoortookinhetnoordelijk
deelvanhetgebiedaangetroffen.
HetvoorkomenvandezesoortinAlmereheeftbetrekkingop
bewusteaanplantenopverwilderingvanuitparticulieretuinen.
Wildemarjoleinkomthetmeestvoorindezuidelijkehelftvan
Nederland.InWest-NederlandishetvoorkomenvandeWilde
marjoleinvaakterugtevoerenopuitzaaiinginwegbermenofopontsnappinguittuinenwaardezearomatischeplantveelwordt
aangeplantVannaturegroeitdeWildemarjoleinopzonnige,vrij
drogeplaatsenopmatigvoedselrijkebodem.
Rietorchis
InAlmereHavenwerddeRietorchisvooralaangetroffenindewijken
tenwestenvanhetcentrum.Tenopzichtevan2008lijktdesoorthier
wattezijntoegenomen.
DeRietorchisiséénvandemeestalgemeneorchideeënsoortenvan
Nederland.HetzwaartepuntvandeverspreidingligtinWestNederland.Zegedijtvooralondervochtige,matigvoedselrijke
omstandigheden.InverlandingssituatiesisdeRietorchisdemeest
voorkomendeorchidee.
DeRietorchisbloeitindevoorzomermetrozetotpaarsrode
bloemen.Zeheeftbehoefteaaneenzonnigetotlichtbeschaduwde
standplaatsdiezomersnietmaguitdrogen.
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4

Vissen
EenoverzichtvandeaangetroffenvissenstaatinTabel7.Erzijn19
vissoortengevangen,waaronderdriebeschermde,deBittervoorn,de
KleinemodderkruiperendeRivierdonderpad.OokisRodeLijstsoort
Vetjeaangetroffen.Deverspreidingskaartenvandebeschermde
vissenistevindeninBijlage2.
Hieronderwordthetvoorkomenvandeaangetroffenbeschermde
ofwelanderszinsinteressantevissenbesproken.Erwordendaarbij
enkelekarakteristiekeuiterlijkeenecologischekenmerkenvande
vissengenoemd.
Eenbijzonderevangsttijdenshetelektrischvisonderzoekwaseen
Geelwangschildpad(zieFiguur3).
Bittervoorn
InAlmereHavenenKromslootparkwerddeBittervoornvooral
aangetroffeninhetcentraledeelvanAlmereHaven.Desoortkomt
hierregelmatigvoorenlokaalzelfsinvrijgrotescholen.De
aanwezigesingelsmetbrederewaterpartijenblijkeneengoede
leefomgevingvoordezesoorttezijn.
DeBittervoornhoudtvanschone,nietofzeerlangzaamstromende
wateren,eenzandigebodemengoedontwikkeldeonderwatervegetatie.DeBittervoornisvoorzijnvoortplantingafhankelijkvan
hetvoorkomenvangrotezoetwatermosselen.Depaaitijdisvanapril
totjuni.
NaasteenvermeldingopBijlageIIvandeHabitatrichtlijnenTabel3
vandeFloraenfaunawetisdeBittervoorneveneensopgenomenin
deRodeLijstalsKwetsbaresoort.

Tabel7. 
Vastgesteldesoorten
vissenmetbijbehorende
indicatievandeaanͲ
talleninAlmereHaven
enKromslootparkin
2013.

Soort
Paling
Pos
Kolblei
Karper
Goudvis
Vetje
Bittervoorn
Blankvoorn
Ruisvoorn
Zeelt
Kleinemodderkruiper
Snoek
Zwartbekgrondel
Marmergrondel
Riviergrondel
Tiendoornigestekelbaars
Rivierdonderpad
Baars
Zonnebaars

Aantal
enkele
enkele
10-tallen
10-tal
100-den
100-den
100-den
100-den
100-den
10-tallen
10-tallen
10-tallen
10-tallen
enkele
enkele
100-den
10-tallen
100-den
100-den

Beschermd

x(HRII)

x(HRII)

x(HRII)
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Kleinemodderkruiper
InAlmereHavenenKromslootparkwerddeKleinemodderkruiper
lokaalaangetroffen.EriséénvindplaatsvastgesteldinhetnoordoostelijkedeelvanAlmereHaven,waarrelatiefrecentelijkeen
nevengeulisaangebrachtaandeLangeWetering.Ookzijnenkele
vindplaatsenvastgesteldlangshetGooimeer.Opondiepeplaatsen
meteenzandigebodemisdekanshiergrootdatdeKleine
modderkruiperaanwezigis.
DeKleinemodderkruiperiseenvissoortmeteenvoorkeurvooreen
zandigebodemenenigemodderlagenindenabijheid.Daarnaastis
eengoedontwikkeldewater-enoevervegetatieincombinatiemet
eenglooiendverloopvandeoeverzeergunstigvoordezesoort.
DeKleinemodderkruiperstaatinTabel2vandeFlora-enfaunawet
enbijlageIIvandeHabitatrichtlijn.
Rivierdonderpad
InAlmereHavenenKromslootparkwerddeRivierdonderpad
regelmatigaangetroffen,metnameoplocatieswaarbasaltblokkenof
andereverhardingindeoeveraanwezigis.
DeRivierdonderpadiseenkleinevisvangemiddeld12cmlang,
zonderduidelijkeschubben.Debrede,plattekopmetbredebeken
dichtbijelkaarstaandeogenbovenopdekopzijnkenmerkend.De
soorthoudtvanstromendewaterenmetgrindofstenenopde
bodem.
Vetje
InAlmereHavenenKromslootparkwerdhetVetjevooral
aangetroffeninhetcentraledeelvanAlmereHaven.Desoortkomt
hierregelmatiginscholenvoor.DeaanwezigesingelsinAlmereHavenblijkeneengoedeleefomgevingvoordesoorttezijn.
HetVetjeheefteenvoorkeurvoorvegetatierijkewateren.Watervegetatiefungeertalseiafzetplaatsendaarnaastalsschuilplaatsvoor
juvenielevissen.Ondergunstigeomstandighedenzoalseendichte
vegetatieofinafgeslotenwaterenzonderroofvissen,kansomseen
ware‘explosie’inhetaantalVetjesontstaan.HetVetjeheeftgeen
bijzonderebeschermingsstatus,maarstaatwelvermeldopdeRode
LijstalskwetsbaresoortinNederland.
Exoten
InAlmereHavenenKromslootparkwerdenviervissoorten
vastgestelddieoorspronkelijknietinNederlandsvoorkomen.Het
gaatomZwartbekgrondel,Marmergrondel,ZonnebaarsenGoudvis.
Detweegrondelachtigenzijnaangetroffenlangsdeoeversvanhet
Gooimeer.ZoweldeZwartbekgrondelalsdeMarmergrondelkomen
oorspronkelijkuitondermeerdeZwarteenKaspischezee.Mogelijk
speeltdeverplaatsingvanbalastwaterbijscheepvaarteenrolbijde
verspreidingvandezesoorten.DeZwartbekgrondelwasaleerderin

VanderGoesenGroot ecologischonderzoeksͲenadviesbureau

2013-51

AlmereHavenenKromslootpark

18

Almereaangetroffen.Overde(ecologische)effectenvanhet
voorkomenvandezegrondelsoortenisnognietveelbekend.
DeZonnebaarsisoptweelocatiesinAlmereHavenaangetroffen.Het
ginghierbijomeenvijvervanhetvolkstuincomplexinhet
noordoostenvanhetgebiedenineengeïsoleerdliggendewaterpartij
bijdeGooimeerdijkinhetwestenvanhetgebied.DeZonnebaars
heefteensterkterritoriaalenagressiefkarakterenwordtin
Nederlandgehoudeninaquariaensomslosgelaten.DeZonnebaars
voedtzichonderanderemeteierenenlarvenvanvissenen
amfibieënenkandusinvloedhebbenopdeaanwezigevisfaunaen
amfibieën,zekerwanneerdesoortmassaalvoorkomt.
OpéénlocatieismassaalGoudvisaangetroffen.Sommigevande
gevangendierenvertoondenalsporenvanverwildering,namelijkde
overgangnaardeoorspronkelijkekleur.Hoewellangetijdwerd
aangenomendatverwilderdeGoudvisdezelfdesoortbetrofalsde
Giebel,isditmetgenetischonderzoekuitgesloten.Inditgevalgaat
hetomlosgelatenGoudvissenuitaquaria.

Figuur4.

VangstvanZonnebaars
enGoudvisinAlmere
Haven.
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Rugstreeppad
InAlmereHavenenKromslootparkwerdengeenwaarnemingenvan
deRugstreeppadgedaanin2013.Geschiktbiotoopvoordezesoort
bleekslechtssporadischaanwezig.
DezwaarbeschermdeRugstreeppadiseenechtepioniersoort.De
dierenprefererenalslandbiotoopkale,ruderalegrondenzoalsbouwterreinenofzandopspuitingen.Desoortisergmobielenkan
zodoendesnelnieuwegebiedenontdekkenenkoloniseren.Aanhet
voortplantingswatersteltdeRugstreeppadweinigeisen.Hetbestaat
meestaluit(tijdelijkaanwezige)geïsoleerde,ondiepewaterenzonder
alteveelpredatorenzoalsvissenenroofinsecten.Plassenofwateren
dieperiodiekdroogvallenzijnzeergeschiktomdatwaterroofdieren
hierinweinigvoorkomen.



6

Ringslang
Hoewelgerichtonderzoekisgedaannaarhetvoorkomenvande
Ringslangzijn,ondanksdeogenschijnlijkegeschiktheidvanhet
onderzoeksgebied,geenRingslangenwaargenomen.Tijdensde
overigeinventarisatieszijnookgeenRingslangenwaargenomen.
Ditsluitaanbijdeuitkomstenvaneerderonderzoekindelenvanhet
gebiedindejaren2005,2008en2009(SLUIS,2003,VANGROEN&SLUIS,
2007enVANGROEN&NEDERPEL,2008).Alleenin2002istweemaal
eenwaarneminggedaanvaneenRingslanginAlmereHaven(DEN
BOER&OOSTERBAAN,2002).Zeerwaarschijnlijkginghethierbijomde
tijdelijkeaanwezigheidvanmigrerendedieren.
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7

Broedvogels
KromslootparkenZilverstrand
InhetKromslootparkenZilverstrandzijninhettotaalvan59soorten
1011territoriavastgesteld(zieTabel8).Deverspreidingskaartenvan
devastgesteldebroedvogelsinKromslootparkenZilverstrandzijnte
vindenBijlage3.
AlmereHaven
InAlmereHavenzijnvanzevensoorten782territoriavastgesteld(zie
Tabel10).Deverspreidingskaartenvandevastgesteldebroedvogels
inAlmereHavenzijntevindenBijlage4.
Deindeverspreidingskaartenweergegeventerritoriumstippenliggen
meestalopdelocatievandewaarnemingmetdehoogstebroedzekerheidscodebinnendedatumgrenzen.Vaakissprakevan
meerderewaarnemingendiesameneenterritoriumvormen.Destip
geeftmeestalnietdelocatievaneeneventueelnestaan.Hetgebied
rondomdeterritoriumstipdatvoldoetaandeeisendiede
desbetreffendesoortaanzijnleefgebiedsteltisonderdeelvanhet
territorium.Degroottevanhetterritoriumhangtafvandesoorten

Tabel8. 
Aantalterritoriavan
broedvogelsin
Kromslootparken
Zilverstrandin2013.
Soortenmeteen*staan
vermeldopdeRode
Lijst,JBS=jaarrond
beschermd.

Soort
Dodaars
Fuut
Knobbelzwaan
Grauwegans
Nijlgans
Krakeend
Wildeeend
Tafeleend
Kuifeend
HavikJBS
BuizerdJBS
Boomvalk*,JBS
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Kievit
Houtduif
Koekoek*
Ransuil*,JBS
Grotebontespecht
Boompieper
Wittekwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal*
Blauwborst
Merel
Zanglijster
Grotelijster
Aantalsoorten

Aantal
5
17
4
17
1
7
15
6
5
1
2
1
4
3
34
1
18
9
1
5
1
5
37
22
4
4
12
68
28
13
59

Soort
Sprinkhaanzanger
Snor*
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleinekarekiet
Spotvogel*
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Baardman
Staartmees
Matkop*
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Wielewaal*
Gaai
Ekster
Zwartekraai
Huismus*
Vink
Putter
Kneu*
Goudvink
Appelvink
Rietgors
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Aantal
6
2
23
24
204
1
34
34
51
45
62
1
5
3
10
21
1
14
1
5
5
12
19
24
3
3
1
6
41
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Tabel10.

Aantalterritoriavan
broedvogelsinAlmere
Havenin2013.Soorten
meteen*staan
vermeldopdeRode
Lijst.

Soort
Havik
Buizerd
Groenespecht*
Boerenzwaluw*
Aantalsoorten

21
Aantal
2
4
1
25
7

Soort
Huiszwaluw*
Spreeuw
Huismus*

Aantal
8
94
648

Aantalterritoria

782

dekwaliteitvanhetleefgebied.

7.1

HoofdgroepenenRodeLijst
DevastgesteldebroedvogelsinKromslootparkenZilverstrandzijn
hierondergerangschiktnaarecologischehoofdgroepzie(Tabel9).
HierbijzijndehoofdecotopenzoalsonderscheidendoorSIERDSEMA
(1995)alsuitgangspuntgenomen.
DemeestesoortenbroedvogelsinKromslootparkenZilverstrand
behorentotdealgemeeninNederlandvoorkomendebos-en
struweelvogels.Ookwatervogelsenmoerasvogelszijngoed
vertegenwoordigd.
Vande59vastgesteldebroedvogelskomenertienvooropde‘de
‘RodeLijstvandeNederlandseBroedvogels’(VANBEUSEKOMETAL,
2005).HetbetreftBoomvalk(kwetsbaar),Koekoek(kwetsbaar),
Ransuil(kwetsbaar),Nachtegaal(kwetsbaar),Snor(kwetsbaar),
Spotvogel(gevoelig),Matkop(gevoelig),Wielewaal(kwetsbaar),
Huismus(gevoelig)enKneu(gevoelig).

Tabel9. 
Indelingvandein
Kromslootparken
Zilverstrandin2013
vastgesteldebroedͲ
vogelterritoriainecoͲ
logischehoofdgroepen
(NS=aantalsoorten,NT
=aantalterritoria).
Groep
Watervogels

InAlmereHavenzijnenkelesoortenvandeRodeLijstvastgestelddie
nietvoorkomeninKromslootparkenZilverstrand.Hetgaatom
Groenespecht(gevoelig),Boerenzwaluw(gevoelig)enHuiszwaluw
(gevoelig).



Soorten
Dodaars,Fuut,Knobbelzwaan,Grauwegans,Nijlgans,Krakeend,Wilde
eend,Tafeleend,KuifeendenMeerkoet.

Moerasvogels

Waterral,Waterhoen,Koekoek,Blauwborst,Sprinkhaanzanger,Snor,
Rietzanger,Kleinekarekiet,BaardmanenRietgors.
Weidevogels
Kievit.
Vogelsvanstruwelen Winterkoning,Heggenmus,Roodborst,Nachtegaal,Merel,Zanglijster,
enjongbos
Bosrietzanger,Spotvogel,Grasmus,Tuinfluiter,Zwartkop,Fitis,
Staartmees,Matkop,KneuenGoudvink.

NS

NT

10

111

10

305

1

1

16

381

Vogelsvanopgaand Havik,Buizerd,Boomvalk,Houtduif,Ransuil,Grotebontespecht,
bosenbosranden
Boompieper,Grotelijster,Tjiftjaf,Pimpelmees,Koolmees,Boomklever,
20 189
Boomkruiper,Wielewaal,Gaai,Ekster,Zwartekraai,Vink,Putteren
Appelvink.
Vogelsvanervenen Wittekwikstaart,Huismus.
2
24
bebouwing
Totaal 59 1011
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7.2

NietͲbroedvogels
Vanenkelesoortenvoldedendeverzameldewaarnemingennietaan
decriteriavoorhetvaststellenvaneengeldigterritorium.Hetbetreft
Soepeend(driepareneindmei),Slobeend(paarbeginapril),
Krooneend(exemplaareindmei),Sperwer(territorialevogelhalf
aprilinKromslootpark,eenexemplaarbeginaprilbijZilverstranden
eenvogelindewijkAlmeredeMeenten),Tureluur(eenexemplaar
beginapril)enGraspieper(eenexemplaarop22april).
InhetBeginboswerdop24augustuseenIJsvogelwaargenomen.
Netbuitenhetgebied,bijhetviaductvandeHollandsebrugbijhet
Zilverstrand,waseengeldigterritoriumvanZwarteroodstaart
aanwezig.Ookin2009washiereenterritoriumvandezesoort
aanwezig.

7.3

Jaarrondbeschermdebroedvogels
Deverblijfplaatsenvanvijfvandeaangetroffenbroedvogelsoorten
zijnjaarrondbeschermd.
Vandekoloniebroedersdieelkbroedseizoenopdezelfdeplaats
broedenendiedaarinzeerhonkvastzijnofafhankelijkvanbebouwingofbiotoop(cat.2)betrefthetHuismus.
Vandesoortendienietofnauwelijksinstaatzijnzelfeennestte
maken(cat.4)betrefthetHavik,Buizerd,BoomvalkenRansuil.

7.4

Globalevergelijkingmeteerderinventarisaties
Soortendieinhetverledenwelzijnvastgesteldinhet
geïnventariseerdegebiedmaarwaarvanin2013geengeldige
territoriakondenwordengenoteerdzijnRoerdomp(eenterritorium
in2005inhetKromslootpark),Bruinekiekendief(eenterritoriumin
2009inhetKromslootpark),Sperwer(tweeterritoriain2005,in
KromslootparkenBeginbos),Torenvalk(eenterritoriuminhet
Kromslootparkin2005),Kerkuil(territoriumin2005inhetBeginbos),
IJsvogel(in2009eenterritoriumaandeoostrandvanhet
Kromslootpark),Graspieper(eenterritoriumin2005inhetwesten
vanhetKromslootpark),Grotekarekiet(eenterritoriumin2005in
hetKromslootpark)enGrauwevliegenvanger(tweeterritoriain2005
inhetKromslootpark).
Soortendiein2013welzijnvastgesteldinhetKromslootparkmaar
nietin2005en2009zijnRansuil(1)enBoomklever(1).

7.5

Soortbesprekingen
Pervogelsoortwordthieronderdeverspreidingendeontwikkeling
vanhetaantalbroedpareninKromslootpark,ZilverstrandenAlmereHavennadertoegelicht.AlleRodeLijst-soortenwordenbesproken.

VanderGoesenGroot ecologischonderzoeksͲenadviesbureau

2013-51

AlmereHavenenKromslootpark

23

Verderzijnalleendiesoortenindesoortbesprekingopgenomen,
waarovernaderebijzonderhedentevermeldenzijn.Bijde
soortbeschrijvingenwordendevastgesteldeterritoriaookvergeleken
metdegegevensdieinhetverledenzijnverzameld.In2009werden
hetKromslootparkenhetZilverstrandintegraalgeteld,in2005alleen
hetKromslootpark.
Achterelkesoortishetaantalvastgesteldeterritoriavermeldenof
heteenRode-Lijstsoortofeenjaarrondbeschermdesoortbetreft.
EerstwordthetaantalterritoriainhetKromslootparkenhet
Zilverstrandvermeld,vervolgens,indienvantoepassing,hetaantal
voorAlmereHaven.
Havik(1,2,jaarrondbeschermd)
Erwarendrieterritoriaaanwezig,waarvanééninhetKromslootpark
entweeinAlmereHaven.Vanalledriedeterritoriawerdhetnest
gevonden.Destipopdekaartengeeftookdelocatievanhetnest
weer.In2005en2009wasalleeneenterritoriumaanweziginhet
Beginbos.HetbroedgevalinhetKromslootparkwassuccesvol(twee
jongen).OokhetwestelijkenestinAlmereHavenwassuccesvol
(tweejongen).
Buizerd(2,4,jaarrondbeschermd)
VanbeideterritoriainhetKromslootparkisookhetnestgevonden
enweergegevenopdekaartinBijlage3.Vandevierterritoriain
AlmereHavenisalleenvandetweemeestoostelijketerritoriahet
nestgevonden.InhetKromslootparkwashetterritoriumbijdeA6
succesvol(éénjong),hetnestbijhetGooimeerbevattealleen
onbevruchteeieren.
In2005waseenterritoriumaanweziginhetKromslootparkenvierin
hetBeginbos.In2009ginghetomtweeterritoriainhet
KromslootparkentweeinhetBeginbos.
Boomvalk(1,0,RodeLijst:kwetsbaar,jaarrondbeschermd)
DeBoomvalkbroeddein2013ineennestdateerderinhet
broedseizoengebouwdwasdooreenZwartekraai.Debroedpoging
wasnietsuccesvol.HetnestwerdgepredeerddooreenZwartekraai.
Ookin2009waseenterritoriumaanwezig.In2005werdde
Boomvalknietvastgesteldalsbroedvogel.Op7meiiseenjagende
BoomvalkinAlmereHavenwaargenomenbijsportparkDeWierden.
Koekoek(9,RodeLijst:kwetsbaar)
Metnegenterritoriain2013isdestandvandeKoekoekwat
afgenomenvergelekenmet2009toen11territoriawerden
vastgesteld.In2005ginghetalleeninhetKromslootparkomacht
territoria.
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Ransuil(1,0,RodeLijst:kwetsbaar)
AandeoostrandvanhetKromslootparkisop22aprileenroepende
Ransuilgehoord,voldoendevooreengeldigterritorium.Hetnestvan
dezeuilisnietgevonden.
Groenespecht(0,1,RodeLijst:gevoelig)
AlleeninhetoostenvanAlmereHavenwaseenterritorium
aanwezig.Hetnestwerdnietgevonden.
Boerenzwaluw(0,25,RodeLijst:gevoelig)
Erwerden25territoriavastgesteld,voornamelijkbijbruggenoverde
diverseweteringenenindejachthaven.
Huiszwaluw(0,8,RodeLijst:gevoelig)
ErzijnslechtsachtnestengevondenvandeHuiszwaluwinAlmere
Havenin2013.Allenestenbevondenzichinhetcentrum.
Nachtegaal(4,RodeLijst:kwetsbaar)
Metvierterritoria,driebijhetZilverstrandenééninhetoostenvan
hetKromslootpark,doetdeNachtegaalhetin2013relatiefgoed.In
2009wasalleeneenterritoriumaanwezigbijhetZilverstrand.
Snor(2,RodeLijst:kwetsbaar)
In2013werdentweeterritoriavastgesteld,centraalinhet
Kromslootpark.In2009bevondzichhieréénterritoriumenin2005
warentweeterritoriaaanwezig.
Spotvogel(1,RodeLijst:gevoelig)
InhetwestenvanhetKromslootparkwaseenterritoriumaanwezig.
In2009ginghetomeenterritoriuminhetuitersteoosten.In2005
warentweeterritoriainhetKromslootparkaanwezig.
Matkop(3,RodeLijst:gevoelig)
In2013werdendrieterritoriavastgesteldinhetKromslootpark.De
soortneemtduidelijkafwantin2009ginghetomvierterritoriaenin
2005omzes.
Wielewaal(1,RodeLijst:kwetsbaar)
InhetoostenvanhetKromslootparkwaséénterritoriumaanwezig,
netalsin2009.In2005koninhetKromslootparkgeenterritorium
wordenvastgesteld.
Huismus(19,648,RodeLijst:gevoelig)
In2013waren19territoriavanHuismusbijhetZilverstrand
aanwezig,In2009isdezejaarrondbeschermdesoorthierniet
vastgesteld.Met648territoriaisAlmereHaveneengoedgebiedvoor
Huismus.Desoortwerdhiernieteerdergebiedsdekkend
geïnventariseerd.
Kneu(3,RodeLijst:gevoelig)
In2013zijndrieterritoriainhetKromslootparkvastgesteld.Inzowel
2009als2005waseenterritoriumaanweziginhetwestenvanhet
Kromslootpark.
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Zoogdieren
8.1

Vleermuizen
InAlmereHavenenKromslootparkzijnzessoortenvleermuizen
vastgesteldin2013.InTabel11staandeaangetroffensoorten.
Kaartenmetdaaropdebelangrijksteaangetroffenfoerageergebieden
vanvleermuizenendevastgesteldeverblijfplaatsenenbaltsterritoria
persoortzijntevindeninBijlage5.
Erwerdenvooralfoeragerendeexemplarenwaargenomen.Ookzijn
relatiefveelverblijfplaatseningebouwengevonden(29stuks),met
namevandeGewonedwergvleermuis(27).Ditismedetedanken
aandegrotereonderzoeksinspanningtenopzichtevanvoorgaande
jaren.
Tijdenshetvleermuisonderzoekiswederomgeblekendatde
aanwezigedreven/singelsinAlmereHavenbijzonderbelangrijkzijn
alsfoerageergebiedvoorvleermuizen.Ookwaterpartijenmet
oevervegetatieenbegeleidendebospercelenzijnvangrootbelang
voordeinAlmereHavenlevendevleermuizen(zieFiguur5).Hierbij
vielopdatmetnameinkraamperiodebijwaterpartijengefoerageerd
wordt.Buitendekraamperiodewordenfoerageergebiedenalshet
KromslootparkenhetBeginbosintensievergebruikt.Behalveals
foerageergebiedfungerendeveelallanggerektewaterpartijenals
groeneinfrastructuuromzichteverplaatsentussenverblijfplaatsen
enfoerageergebieden.
TijdenshetonderzoekwerdeendeelvanhetBeginboslangsdeA6
gekapt.Hierdoorishetnietmogelijkuitsprakentedoenoverhet
voorkomenvanvleermuizeninditgebied.
Nietallewoonwijkenwordenopdezelfdemanierbenutdoor
vleermuizen.SommigewijkenzoalsDeMeentenenDeVelden
hebbeneenbijzondersterkeaantrekkingskrachtopvleermuizendoor
eengrootaanbodaanpotentiëleverblijfplaatsen,geschikt
foerageergebiedbinnenhandbereikengunstigeverbindingenmet
andereleefgebieden.
HoewelspeciaalomdebaltsvandeGrootoorvleermuisvasttestellen
eenbezoekvroeginhetjaarplaatsvond,isdezesoortniet
aangetroffeninAlmereHavenin2013.Laterkondenookgeen
aanwijzingenverkregenwordendieduidenopdeaanwezigheidvan

Tabel11.

Vastgesteldesoorten
vleermuizenmet
bijbehorendeindicatie
vandeaantallenin
AlmereHavenen
Kromslootparkin2013.

Soort
Watervleermuis
Meervleermuis
Ruigedwergvleermuis
Gewonedwergvleermuis
Rossevleermuis
Laatvlieger

Aantal
enkele
enkele
10-tallen
100-den
Enkele
10-tallen

Beschermd
x(HRIV)
x(HRII,IV)
x(HRIV)
x(HRIV)
x(HRIV)
x(HRIV)
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dezesoort.

Persoortwordthieronderhetvoorkomenvandeaangetroffen
vleermuizeninAlmereHavenenKromslootparktoegelichtenwordt
deleefwijzevandewaargenomenvleermuizeninNederlandkort
geschetst.
Watervleermuis
InAlmereHavenenKromslootparkwerdeenenkelejagende
WatervleermuisbovendeLangeWeteringvastgesteld.Hoewel
regelmatigverspreidinhetgebiedopgeschikteplaatsenaandachtis
besteedaanonderanderedezesoortkondenmaarweinig
waarnemingenverzameldwordenin2013.
DeWatervleermuiskomtalgemeenvoorinbosrijkedelenenoude
parkenvanNederland,inderegelindeomgevingvanwater.
Kraamkolonieswordenhoofdzakelijkaangetroffeninboomholten
vanZomereikenBeuk.Solitairedierenenmannengroepenbenutten
ook(muur)spletenenhoutstapels.OverwinterendeWatervleermuizenwordeninNederlandvooralaangetroffeninondergrondse
groeven,forten,bunkersen(ijs)kelders.Hetgaatvrijwelaltijdom
ruimtesmeteenzeervochtigenstabielmicroklimaat.Desoort
vertoontinvasieachtigzwermgedragrondwinterverblijveninde
nazomer.DeWatervleermuisfoerageertvooralvlakbovenbeschutte
openwaterenzoalsplasjes,vijversensloten.Hierbijwordenprooien
vanhetwateroppervlakgeschept.Jachtgebiedenliggenzeldenver
vanverblijvenenwordenbijvoorkeurbereiktviavastevliegroutes
zoalsbomenlanen,bospadenenwaterpartijen.
Meervleermuis
Hoewelregelmatigopgeschiktefoerageerplekkenvoordezesoortis
gepostwerdslechtseenenkeljagendexemplaarwaargenomen
bovenhetLangeWetering.Hetisnietbekendwaardeze
Meervleermuizenvandaankomen.
HoeweldeMeervleermuisinternationaalalsbedreigdwordt
beschouwd(HabitatrichtlijnIV)isdezesoortinNederlandniet
zeldzaam.IndewaterrijkedelenvanNederlandkomtdeMeervleermuisredelijkalgemeenvoorenisdaarbijsterkaanmenselijke
bouwwerkengebonden.Devaakgrotekraamkolonies,totenkele
honderdendieren,wordenaangetroffenop(kerk)zoldersofin
spouwmurenenkunnenzichgedurendeeenseizoenmeerdere
malenlokaalverplaatsen.Inde(na)zomerwordensolitairedierenen
kleinepaargroepenookinvleermuiskastenaangetroffen.Degrootst
bekendewinterpopulatieMeervleermuizenvanEuropabevindtzich
inbunkersvanhetZuid-Hollandsduingebied.Ookwordtingroeven
enkeldersoverwinterd.DeMeervleermuisjaagtbijvoorkeurvlak
bovengroteopenwateren,waarbijprooidierenvanhet
wateroppervlakwordengeschept.Bredeweteringen,vaartenen
kanalenzijnvaakonderdeelvandevaste,somslange(>10km),
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vliegroutes.Desoorttrekttussenzomer-enwinterverblijven,waarbij
afstandentotbovende100kmwordenoverbrugd.
Gewonedwergvleermuis
DeGewonedwergvleermuisisdetalrijkstevleermuisinhet
onderzoeksgebied.Erwerdenfoeragerendedieren,tijdelijke/
zomerverblijven,kraamverblijveneneenmogelijkwinterverblijf
vastgesteld.Tevensiseengrootaantalbaltsterritoriaaangetroffen.
DeaanwezigedrevenensingelsinAlmereHavenzijnintrekals
foerageergebied.Indekraamperiodeishetgunstigwanneerzogende
vrouwtjesdichtbijhetkraamverblijfkunnenjagen.omdatzeopdie
maniermeerderemalenpernachtkunnenzogenenjagen.Buitende
kraamperiodeblekendeaanwezigebospercelenmethun
zoomvegetatiesaanderandenenhetKromslootparkbelangrijkals
foerageergebied.Doorhunbeslotenkarakterzijndewatergangen
doorhetBeginbosookgeschiktalsfoerageergebiedvoordeGewone
dwergvleermuis.
Figuur5.

Waterpartijenmet
oevervegetatieen
begeleidende
bospercelenzijnvan
grootbelangvoordein
AlmereHavenlevende
vleermuizen.

InAlmereHavenwerdenin2013enkelegrotekraamkolonies
vastgesteld.Vandezevenvastgesteldekraamkolonieszijndevijf
grootstekoloniesaangetroffenaandeSchapenmeent(2x),Damveld,
KrachtveldenBrongouw.Bijelkvandezekolonieszijngrote
hoeveelhedenzwermendedierenwaargenomen.Hoewelhettotale
aantalvleermuizendatvandezekraamkoloniesgebruikmaakt
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onbekendis,kangesteldwordendathetminimaalomenkele
honderdendierengaat.Hetisduidelijkdatdezeverblijfplaatsenzeer
belangrijkzijnvoorhetvoortbestaanvandeGewonedwergvleermuis
inhetonderzoeksgebied.
Naastdezekraamverblijfplaatsenzijnertijdelijke/zomerverblijven
vastgesteld(18stuks).Ditzijnverblijvendieingebruikzijnbuitende
kraam-enoverwinteringsperiodeofbenutwordendoordierendie
nietgebruikmakenvandekraamkolonies.Ookdezeverblijvenspelen
eenbelangrijkerolinhetnetwerkvanverblijvenvandeGewone
dwergvleermuisinAlmereHaven.
Slechtsopéénlocatieis,bijonderzoeknaarmiddernachtzwermen,
eenpotentielewinterverblijfplaatsvastgesteld.Gewone
dwergvleermuizenkunnen,injulienaugustus,(massaal)
zwermgedragvertonenoplocatiesdieookalswinterverblijfdienst
doen.InAlmereHavenbetrofditgedragslechtseenenkeldier.
Hieruitkanalleengeconcludeerdwordendathetomeenmogelijk
winterverblijfgaat.
AanheteindevandezomerenindeherfsthebbenGewone
dwergvleermuizenhunbaltsperiode.Hierbijgaanmannetjes,al
rondvliegendindebuurtvanhunbaltsverblijf,vrouwtjeswervenom
meeteparen.Dezewervendedierenzijnredelijkgoedwaarneembaar,maarhetvaststellenvanhetdaadwerkelijkebaltsverblijfis
tijdrovendenlastig.Erisgekozenvoorhetzoekenvanwervende
Gewonedwergvleermuizen.Ditheeftgeresulteerdineengrote
hoeveelheidbaltsterritoria(96stuks).Lokaalzijnwervendedieren
vastgesteldbijeenbrugofviaduct.HetisbekenddatGewone
dwergvleermuizendergelijkekunstwerkenalsverblijfkunnen
gebruiken.Opéénlocatieisweleendaadwerkelijkpaarverblijf
vastgesteld.
DeGewonedwergvleermuisisdemeestverspreideentalrijkste
vleermuissoortinNederland.Dezesoortwordtbeschouwdals
hoofdzakelijkgebouwbewonend.Gedurendehethelejaarworden
vooralvanbuitentoegankelijkespouwmurenenbeslotenruimtes
achterbetimmeringenendaklijstengebruikt.
Nachtelijkzwermgedragrondeenverblijfplaatsinvoorjaarenzomer
duidtopdeaanwezigheidvan(kraam)kolonies.
Doordeverborgenleefwijzegedurendedewinterperiodezijnoverwinterendedieren,diezichdanmeestalinkleineregroepen
ophouden,vaakonvindbaar.Eensterkeaanwijzingvoordergelijke
winterverblijvenishetvoorkomenvanzogenaamdemiddernachtelijkezwermactiviteitindeperiodejuli–augustus.
Daarnaastisgedurendedebaltsperiodeindenazomerenherfst
sprakevanpaargezelschappendierondpaarverblijfplaatsenkunnen
wordenwaargenomen.Baltsendemannetjeswordenookvaak
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vliegendwaargenomenenzijndannietdirectaaneenpaarverblijfplaatstekoppelen.
Foerageergebiedenbevindenzichoverwegendinbeslotentot
halfopenlandschapbinnenenkelekilometersvande
(zomer)verblijven.Hetfoerageergebiedwordtviavasteenveelal
beschuttevliegroutesbereikt,zoalsbomenlanen,boszomenen
watergangen.
Ruigedwergvleermuis
InAlmereHavenenKromslootparkwerdenregelmatigfoeragerende
Ruigedwergvleermuizenaangetroffen.Metnamededrevenende
oeversvansingelszijneenpopulairjachtterrein.Ookbosschagesmet
eengoedehorizontalegelaagdheidwerdengebruiktals
foerageergebied.LangsdeoeversvanhetGooimeereninhet
KromslootparkwerdenveelfoeragerendeRuigedwergvleermuizen
waargenomen.
Indegevelvaneenwoonhuiswerdeenkleinverblijfaangetroffen
vandeRuigedwergvleermuis.Mogelijkgaathetherbijommeerdere
exemplaren.
Aanheteindevandezomerenindeherfstzijngroteaantallen
wervendeRuigedwergvleermuizenaangetroffen.Hetbetrofveelal
rondvliegendedieren.Wesprekendanookvaneenbaltsterritoria.Er
werden28vandergelijkebaltsterritoriavastgesteld.
DeRuige(ofNathusius’)dwergvleermuisisinonslandjaarrondeen
algemeenverspreidesoort,metnametennoordenvandegrote
rivieren.Hetleefgebiediszeerdivers,maardegrootsteaantallen
bevindenzichinbosrijkofparkachtiggebied.Ruigedwergvleermuizengebruikenuiteenlopende(tijdelijke)verblijfplaatsen,zoals:
boomholten,bastspleten,nestkasten,spouwmuren,houtstapelsen
kelders.Hoeweldesoortinonslandook’szomersverspreidwordt
waargenomen,bevindenkraamkolonieszichvooralinNoord-en
Oost-Europa(slechtséénkeerinonsland).
Rossevleermuis
InAlmereHavenenKromslootparkisslechtseenenkeleRosse
vleermuiswaargenomen.Hetbetrofenkelejagendedierenboven
ruiggraslandlangsdenoordoostgrensvanhetonderzoeksgebied.
DeRossevleermuisiseenechtebosbewonerenkomtinbosrijke
delenenoudereparkenvanonslandalgemeenvoor.Dekraamkolonies,dieregelmatigbestaanuitmeerdanhonderdvrouwtjes,
bevindenzichvaakverdeeldovereennetwerkvanmeerdereboomholtenvanvooralBeukofZomereik.Indekraamperiodeverhuizen
dedierenregelmatig.Demannetjesverblijvenindezomerperiode
verspreidinkleinegroepeninboomholten.Indenazomerisdebaltsperiodeenhebbendemannetjeseenterritoriumbijeenboomholte.
Hierwordendanmetenkelevrouwtjespaargezelschappengevormd.
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Inhetnajaarwordenookwelalternatieveverblijfplaatsenzoals
vleermuiskastenenhoogbouwgebruikt.Winterverblijvenkunnen
zichindikkebomenbevinden,maarwordeninonslandnietvaak
aangetroffen.Rossevleermuizenjagenbijvoorkeurhoogbovenopen
gebiedenalsbosranden,weiden,moerassenenmeren.Jachtgebied
enverblijfplaatskunnenrelatiefveruitelkaarliggen(10km).Vliegrouteslijkennauwelijksgebondenaanlandschapselementenen
wordenhoog,hogerdantienmeter,ensnelvliegendoverbrugd.
Laatvlieger
InAlmereHavenenKromslootparkwerdenregelmatigLaatvliegers
aangetroffenin2013.AandeSchapenmeentwerdeenverblijfplaats
vastgesteld.Hetginghierbijomongeveer15exemplarenaan.
Waarschijnlijkginghetomeenkraamkoloniealkannietworden
uitgeslotendatheteenzomerverblijfbetrof.
NahetverlatenvandeverblijfplaatsgingendeLaatvliegerseerst
foeragerenbovendeachtertuinenenspeeltuintjesmetbeplantingin
denabijheidvanhetverblijf.Vervolgenswaaierdendedierenuitin
verschillenderichtingen.ZozijnjagendeLaatvliegersvastgesteld
bovenhetwaterenlangsdedijkenvanhetGooimeer,tussenen
bovendeboomkronenvandebeplantingnabijdeSchapenmeenten
langsdebospercelenenoeversaandenoordoostkantvanhet
onderzoeksgebied.OokbovenhetKromslootparkzijnenkele
Laatvliegersfoeragerendwaargenomen.Hetisbekenddatde
Laatvliegerenigeafstandoverbrugtombijgeschiktfoerageergebied
tekomen.Ditbetekendechternietdatallevastgestelde
foeragerendeLaatvliegersafkomstigzijnvandevastgestelde
verblijfplaats.
DeLaatvliegerkomtinonslandalgemeenverspreidvoorrond
dorpeninagrarischgebied,parken,tuinenenstadsranden.In
NederlandbewonenLaatvliegersgedurendehethelejaaruitsluitend
gebouwen.
Kraamkolonieswordenvooralaangetroffenop(kerk)zolders,in
spouwmurenofachtergevelbekleding,waarbijdedierenvaak
weggekropenzijntussenbalkeneninspleten.Eenpopulatie
Laatvliegersgebruiktveelaleennetwerkvanverblijven,waarbij
relatiefvaakvanplaatswordtgewisseld.Voorzoverbekendleven
mannetjesvrijwelhetgehelejaarsolitair.Overwinterendedieren
wordenmeestalinkleinegroepjesaangetroffen,mogelijkindezelfde
gebouwenalswaarinzichdezomerverblijvenbevinden.
Laatvliegersfoeragerennahetuitvliegeneerstkortinsociale
groepennabijdekolonieplaats.Daarnazoekenzeafzonderlijkde
openjachtgebiedenop.Dezeliggenveelalinkleinschaligagrarisch
gebieddatrijkisaanvochtigegraslanden.Hierbijkunnenrelatief
groteafstandenwordenafgelegd.
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Bever
InAlmereHavenzijngeenBeverswaargenomen.Welzijnsporen
aangetroffendiewijzenopaanwezigheidvandezesoort.Hetging
hierbijuitsluitendomvraat-englijsporen.Aldezewaarnemingen
liggenlangsdenoordoostgrensvanhetonderzoeksgebied(zieBijlage
6).Ditsluitaanbijwaarnemingenuithetverleden.Zowerdhierin
2008eenBevergezien(VANGROEN&NEDERPEL,2008).
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Conclusieenaanbevelingen
Tijdensdeinventarisatiezijnbeschermdesoortenaangetroffen(zie
Tabel12).

Tabel12.

AangetroffenbeschermͲ
deenbedreigdesoorten
(uitgezonderdbroedͲ
vogels,ziedaarvoor
Tabel8enTabel10)in
deAlmereHavenen
Kromslootparkin2013.
FF=FloraͲenfaunawet,
metvermeldingvan
beschermingsregime(1
=vrijgesteldvan
verboden(algemene
soorten),2=overig,3=
strengbeschermd(HR
IV/bijlage1AMvBen
broedvogels),JBS=
vogelsoortenmet
jaarrondbeschermde
nesten);HR=
Habitatrichtlijn,met
vermeldingvande
bijlage;RL=Rodelijst,
metvermeldingvan
categorie(GE=
gevoelig,KW=kwetsͲ
baar,BE=bedreigd,EB
=ernstigbedreigd,VNW
=inhetwildverͲ
dwenen);zieverderVAN
DUURENETAL.(2003).

Nederlandsenaam

FF

HR

RL

Planten
Wildemarjolein
Rietorchis

2
2
Vissen

Vetje
Bittervoorn
Kleinemodderkruiper
Rivierdonderpad
Vogels
Alleaangetroffensoorten
Havik
Buizerd
Boomvalk
Koekoek
Ransuil
Groenespecht
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Nachtegaal
Snor
Spotvogel
Matkop
Wielewaal
Huismus
Kneu
Zoogdieren
Watervleermuis
Meervleermuis
Ruigedwergvleermuis
Gewonedwergvleermuis
Rossevleermuis
Laatvlieger
Bever

3
2
2

II
II
II

3
JBS
JBS
JBS
3
JBS
3
3
3
3
3
3
3
3
JBS
3
3
3
3
3
3
3
3

KW
KW

KW
KW
KW
GE
GE
GE
KW
KW
GE
GE
KW
GE
GE
IV
II,IV
IV
IV
IV
IV
II,IV

GE


h Inhetonderzoeksgebiedzijnbeschermdesoortenplanten,vissen,
amfibieën,vogelsenzoogdierenvastgesteld.
h Inhetonderzoeksgebiedzijnbeschermdeplantenuittabel2
gevonden(zieTabel12).HetbetreftWildeMarjoleinen
Rietorchis.VandezesoortenisWildeMarjoleinaangeplantof
verwilderdendusnietbeschermd.Als(negatieve)effectenvan
eenruimtelijkeingreepwordenverwachtopdeRietorchisdan
dienteenontheffingsaanvraagtewordeningediend,waarin
passendemitigerendeencompenserendemaatregelenworden
beschreven.
h Inhetonderzoeksgebiedzijnbeschermdevissenuittabel2en3
gevonden.(zieTabel12).HetgaatomRivierdonderpad,Kleine
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modderkruiperenBittervoorn.Wanneer(negatieve)effectenvan
deruimtelijkeingreepwordenverwachtdandientvooreentabel
3soorteenontheffingsaanvraagtewordeningediend,waarin
passendemitigerendeencompenserendemaatregelenworden
beschreven.Wanneervolgenseengoedgekeurdegedragscode
wordtgewerkt,ishetnietnodigontheffingaantevragenvoor
tabel2soortenbijwerkzaamhedeninhetkadervanruimtelijke
ontwikkelingeninrichting.
Inhetplangebiedzijnbroedvogelsvastgesteld.Voordeaanwezige
broedvogelsdienendewerkzaamhedenwaarbijnestenverstoord
ofvernieldkunnenworden,buitenhetbroedseizoenplaatste
vinden.Eenontheffingisvoordezebroedvogelsdannietnodig.
Hetbroedseizoenlooptruwwegvanmaarttotenmetjuli.
Inhetgebiedzijndaarnaastbroedvogelsaangetroffenwaarvande
verblijfplaatsenjaarrondzijnbeschermd.HetbetreftHavik,
Buizerd,Boomvalk,RansuilenHuismus.
Inhetplangebiedzijnverblijfplaatsenvanvleermuizen
aangetroffen.HetgaatomLaatvlieger,Gewone-enRuige
dwergvleermuis.Indienwerkzaamhedenwordenverrichtaan
gebouwenofbomenwaarindevleermuizenzijnaangetroffen,dan
dienteenontheffingsaanvraagtewordeningediend,waarin
passendemitigerendeencompenserendemaatregelenworden
beschreven.
VoordeBeverkangeenontheffingwordengekregenvoorhet
belangruimtelijkeontwikkelingen.Deenigemogelijkheidis
inpassingindeplannen.
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Bijlage5 Verspreidingskaartenvleermuizen

Belangrijkstefoerageergebieden
Gewonedwergvleermuis
Ruigedwergvleermuis
Laatvlieger
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Sporen van vraat aan bomen of takken, al dan niet met glijspoor
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Van der Goes en Groot

ecologisch onderzoeks- en adviesbureau
Hazenkoog 35A
Bovendijk 35-G
1822 BS Alkmaar
2295 RV Kwintsheul
www.vandergoesengroot.nl

