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Inleiding

1.1
Aanleiding voor het Project Spooromgeving Geldermalsen
Het project Spooromgeving Geldermalsen bestaat uit de wijziging van een landelijke spoorweg,
waarmee wordt beoogd de bruikbaarheid van die spoorweg te verbeteren. De wijziging bestaat
uit een geheel van samenhangende maatregelen, op en in de omgeving van het station en emplacement Geldermalsen. De maatregelen hebben als doel om de betrouwbaarheid van de treinenloop in en rondom Geldermalsen te verhogen en de capaciteit op het knooppunt Geldermalsen te vergroten voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
Op 4 juni 2010 heeft het Kabinet ingestemd met de voorkeursbeslissing PHS. Dit programma
beoogt de uitbreiding van het aantal intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven van vier naar
zes per uur per richting en de uitbreiding van het aantal sprinters tussen Vleuten, Utrecht en
Geldermalsen van vier naar zes per uur per richting.
Voor de uitvoering van de PHS- dienstregeling en de verbetering van de betrouwbaarheid moet
de capaciteit en robuustheid van het spoor rondom station Geldermalsen worden uitgebreid en
verbeterd. Daartoe wordt de ligging van de sporen aangepast en het aantal perrons op station
Geldermalsen uitgebreid. Het treinverkeer wordt ontvlochten.
Tussen de aansluiting van de spoorlijn van en naar Dordrecht en het station, wordt een derde
spoor (lengte circa 1500 meter) aangelegd voor de treinen van en naar de spoorlijn Geldermalsen – Dordrecht. Hiermee wordt bereikt dat deze enkelsporige spoorlijn, de MerwedeLingeLijn,
onafhankelijk van de bestaande twee sporen van en naar Utrecht kan worden gebruikt. Dit vrijleggen van de MerwedeLingelijn biedt ruimte voor meer treinen op de twee sporen naar Utrecht
en verhoogt de betrouwbaarheid van de dienstregeling op beide spoorlijnen. Tevens wordt de
betrouwbaarheid van de infrastructuur in Geldermalsen vergroot door minder wissels en een
andere type wissels toe te passen.
Als gevolg van de aanleg van dit derde spoor worden in verband met de overwegveiligheid de
huidige gelijkvloerse kruisingen met het spoor in Tricht vervangen door onderdoorgangen. Om
de bestaande functionaliteit van de kruisende weginfrastructuur in de plansituatie te handhaven,
wordt ten noorden van Tricht een nieuwe onderdoorgang onder het spoor gemaakt en een
randweg aangelegd die aansluit op de bestaande wegenstructuur.
Figuur 1.1 geeft een overzicht van de ligging van het project Spooromgeving Geldermalsen.
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Figuur 1.1

Overzicht ligging project Spooromgeving Geldermalsen

Voor het vrijleggen van de Merwedelingelijn en de benodigde aanpassingen voor het Programma Hoogfrequent Spoor in Geldermalsen, moeten aanpassingen plaatsvinden aan het
spoor, op het station Geldermalsen en in Tricht. Om deze aanpassingen te kunnen realiseren,
wordt de procedure van de Tracéwet doorlopen. De Tracéwet beoogt door het vaststellen van
een tracébesluit een zorgvuldige besluitvorming omtrent de aanleg of het wijzigen van hoofdinfrastructuur.
Te nemen maatregelen
De volgende infrastructurele maatregelen worden gerealiseerd in het kader van het Tracébesluit
Spooromgeving Geldermalsen:
Spoorse maatregelen:
• De aanleg van een extra spoor tussen de aantakking van de MerwedeLingeLijn en station
Geldermalsen, ten westen van het huidige spoor. Ten behoeve van het 3 e spoor moet de
spoorbrug over de rivier de Linge worden verbreed.
• Het verlengen van het wachtspoor voor doorgaande goederentreinen in zuidelijke richting.
• Vermindering van wissels en toepassing van andere type wissels op emplacement Geldermalsen.
Maatregelen aan station Geldermalsen:
• De bouw van een extra eilandperron inclusief bijbehorende voorzieningen op het station
Geldermalsen, ten westen van het bestaande perron.
• De bouw van een nieuw zijperron inclusief bijbehorende voorzieningen aan de oostzijde van
het station voor de sprinter Geldermalsen – Tiel.
• De inkorting en herinrichting van het bestaande eilandperron inclusief bijbehorende voorzieningen voor de sprinters tussen Vleuten, Utrecht en Geldermalsen.
• De realisatie van een reizigerstunnel onder de sporen op station Geldermalsen. Deze reizigerstunnel vervangt de bestaande traverse die wordt geamoveerd.
Opheffen overwegen en aanleggen randweg:
• Vervangen van de overweg Lingedijk door een onderdoorgang voor lokaal verkeer en hulpdiensten.
• Vervangen van de overweg Nieuwsteeg in Tricht door een onderdoorgang voor langzaam
verkeer.
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• De aanleg van een randweg (met fietspad) om Tricht, aan de noordzijde van Tricht tussen
de Middelweg/Steenoven en Lingedijk/De Twee Morgen. De randweg kruist het spoor via
een onderdoorgang.
De te nemen maatregelen zijn weergegeven in figuur 1.2.
De spoorse begrenzing van het projectgebied is km 24,47 op de spoorlijn richting Utrecht, km
46,31 op de spoorlijn richting Dordrecht, km 43,97 op de spoorlijn richting Tiel en km 26,60 op
de spoorlijn richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de nieuw aan te leggen randweg rond
Tricht onderdeel van het project, deze loopt vanaf de Middelweg/Steenoven noordelijk langs
Tricht tot aan Lingedijk/De Twee Morgen.
De omvang van het projectgebied wordt bepaald door de ruimte die nodig is om alle maatregelen voor het project Spooromgeving Geldermalsen te realiseren.

Figuur 1.2

Voorziene maatregelen project Spooromgeving Geldermalsen

Voorliggend onderzoek en tracébesluit
De te nemen infrastructurele maatregelen worden beoordeeld op de gevolgen voor het milieu.
Op basis daarvan wordt gekeken of er maatregelen mogelijk zijn om negatieve gevolgen te
voorkomen of beperken. De keuzes hierover resulteren in een uitgewerkt ontwerp met maatregelen dat in het tracébesluit wordt vastgelegd. In het tracébesluit wordt ingegaan op het ontwerp en de maatregelen die worden genomen. Voorliggend onderzoek laat zien wat de effecten
van het project zijn op het onderdeel ecologie en welke maatregelen vanuit ecologie nodig of
wenselijk zijn. Dit onderzoek dient als achtergronddocument voor het tracébesluit.
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1.2
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het te toetsen wettelijk kader rondom natuurwetgeving en –beleid. Vervolgens
zijn in hoofdstuk 3 de resultaten van toetsing aan de Wet natuurbescherming voor het onderdeel Natura 2000-gebieden beschreven gevolgd door nadere toetsing op effecten voor de NNN
(Natuur Netwerk Nederland) in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de effecten van de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming en tot slot wordt afgesloten in hoofdstuk 6 met de conclusie en aanbevelingen.
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2

Wettelijk kader

2.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven voor het aspect ecologie. Het gaat hierbij
om de Wet natuurbescherming en om beleidsmatige bescherming en raakvlakken met het Natuurnetwerk Nederland (voormalig EHS).
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming inwerking getreden. Deze wet vervangt drie
wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.
Natuurbeschermingswet 1998
De verboden en uitzonderingen van de Wet natuurbescherming sluiten nauw aan bij de Vogelen Habitatrichtlijn uit de Natuurbeschermingswet 1998. Het toetsingskader voor plannen, projecten en andere handelingen (art. 2.7 t/m art. 2.9) blijft gelijk, waardoor er inhoudelijk geen wijzigingen zijn in de toetsing. Beschermde natuurmonumenten en bijbehorende doelen komen te
vervallen.
Flora- en faunawet
De verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn anders geformuleerd dan de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. Voor soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan,
net als in de huidige situatie, alleen vrijstelling worden verleend op basis van de in deze richtlijnen genoemde belangen (bijvoorbeeld openbare veiligheid of ter bescherming van flora en
fauna). In de wet zelf zijn in de bijlagen 160 soorten opgenomen. Voor een groot deel van deze
soorten gold onder de Flora- en faunawet een vrijstelling in het kader van onder meer ruimtelijke ontwikkeling of een vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling op basis van een door de minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. Onder de Wet natuurbescherming is
voor deze soorten een ontheffingsplicht gaan gelden, behalve als het Ministerie van Economische Zaken door middel van een zogenoemde vrijstelling anders besluit.
De grootste wijziging in de verbodsbepalingen treden op bij de verstoring van beschermde soorten. Opzettelijke verstoring is alleen verboden bij Habitatrichtlijnsoorten (zoals vleermuizen en
de kamsalamander). Bij vogels is het alleen verboden als het van wezenlijke invloed is op de
staat van instandhouding. Bij nationaal beschermde soorten is opzettelijke verstoring niet verboden. Het niet-opzettelijk verstoren (artikel 11 Ffwet) is in de nieuwe wet niet meer verboden.
Daarmee resulteert de Wet natuurbescherming in een versoepeling van het bestaande beschermingsregime.
2.2

Wet natuurbescherming

2.2.1
Natura 2000-gebieden
De Wet natuurbescherming (Wnb) heeft als doel het beschermen van Natura 2000-gebieden
(Vogel- en Habitatrichtlijn) in Nederland. Projecten of handelingen die negatieve effecten op
deze beschermde gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel niet toegestaan. Bij de toetsing zijn
er de volgende procedurevarianten:
• Geen nader onderzoek: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (er zijn geen Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig);
• Voortoets: effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten;
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• Verslechteringstoets: effecten kunnen op basis van de Voortoets niet worden uitgesloten,
significantie1 hiervan wel;
• Passende beoordeling: significantie van effecten kan op basis van de Voortoets of Verslechteringstoets niet worden uitgesloten;
• ADC-toets: indien significantie van effecten op basis van de Passende beoordeling niet kan
worden uitgesloten. Er dient te worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn met minder effecten, er sprake is dwingende redenen van groot openbaar belang en in compensatie
is voorzien.
Indien negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten is in ieder geval een
vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming.
Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS)
• De Nederlandse wet- en regelgeving voor stikstofdepositie vloeit eveneens voort uit de Wet
natuurbescherming. Artikel 1.13 van de Wet natuurbescherming vormt de grondslag voor
de verbinding tussen de Wet en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het Besluit Natuurbescherming zijn de regels m.b.t. het PAS in relatie tot de Wet natuurbescherming beschreven (hoofdstuk 2). In de Regeling Wet natuurbescherming zijn regels opgenomen ten
aanzien van het bepalen, reserveren en toedelen van ontwikkelingsruimte. Deze Regeling
bevat ook de lijst van prioritaire projecten.
Stikstofdepositie vormde jarenlang een knelpunt bij de besluitvorming over plannen en projecten, omdat in veel Natura 2000-gebieden overbelasting van stikstofdepositie een probleem is
voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstof gevoelige natuur
in die gebieden. Het PAS beoogt een oplossing te bieden voor dit probleem. Het doel is het beschermen en ontwikkelen van kwetsbare, voor stikstof gevoelige natuur, terwijl tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk blijven. Het programma bevat hiertoe maatregelen die leiden
tot een afname van stikstofdepositie (bronmaatregelen) en maatregelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden (herstelmaatregelen). Het PAS is
als zodanig en per gebied passend beoordeeld (gebiedsanalyses). Voor grote (rijks)infrastructurele projecten zoals de spooraanpassing Geldermalsen is ontwikkelingsruimte gereserveerd in
het kader van het PAS. Dat betekent dat voor de uitvoerbaarheid van het tracébesluit verwezen
kan worden naar de passende beoordeling die voor het PAS is opgesteld.
2.2.2
Soortenbescherming
De Wet natuurbescherming is gericht op de duurzame instandhouding van soorten planten en
dieren. In deze wet zijn (nagenoeg) alle van nature in het wild voorkomende amfibieën, reptielen, zoogdieren en vogels beschermd. Daarnaast is een beperkt aantal plantensoorten, vissoorten en soorten ongewervelden beschermd. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld:
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.):
• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van
soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;
• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in
het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder
zich te hebben;
• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;
• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.);
1

Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van menselijk handelen het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelen sterk wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. Dat is in ieder geval zo, als het oppervlak van een
habitattype of een leefgebied of de kwaliteit van habitattype of leefgebied of de omvang van een populatie lager wordt
dan genoemd in de instandhoudingsdoelen in het aanwijzingsbesluit.
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• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onder•
•
•
•

deel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag
van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;
lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;
lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk
te vernielen of te rapen;
lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in
het eerste lid te beschadigen of te vernielen;
lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.)
• lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
° onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders,
libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
° onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in
onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
° onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze
wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te
snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten geldt dat voortplantingsplaatsen en rustplaatsen
(inclusief functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet opzettelijk verstoord of vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen worden gedood of verwond.
Voor andere beschermde soorten geldt dat voortplantingsplaatsen en rustplaatsen (inclusief
functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet (opzettelijk) vernietigd mogen worden
en dat exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen worden gedood of verwond. Verbodsbepalingen ten aanzien van verstoring zijn niet van toepassing op deze soorten.
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (gedeputeerde
staten c.q. ministerie van Economische Zaken) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 Wet natuurbescherming.
2.3
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een Nederlands
netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden, verbonden door robuuste verbindingszones. Doel is behoud en versterking van de biodiversiteit, door uitwisseling van planten en dieren tussen gebieden mogelijk te maken. De begrenzing van het NNN is een provinciale taak. Het NNN is uitgewerkt in provinciale streekplannen, omgevingsvisies en omgevingsverordeningen. Ruimtelijke plannen van gemeenten moeten hieraan worden getoetst.
Het ruimtelijke beleid voor het NNN is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. In of in de nabijheid van beschermde natuurgebieden geldt het ‘nee, tenzij’-regime. Nieuwe plannen, projecten of handelingen zijn niet toegestaan als zij de wezenlijke
kenmerken of waarden van het gebied aantasten. Indien een voorgenomen ingreep de ‘nee,
tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, mits de eventuele
nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. Indien
een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-regime dan kan
de ingreep niet plaatsvinden. Zie de toelichting in figuur 2.4.
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Figuur 2.4

Stroomschema ‘nee, tenzij’ principe EHS
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3.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beoordeeld in hoeverre al dan niet kan worden uitgesloten of de voorgenomen ontwikkeling tot (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden kan leiden. In tabel 3.1 is de afstand van de omliggende Natura 2000-gebieden tot het projectgebied nader beschreven.
Tabel 3.1

Ligging Natura 2000-gebieden t.o.v. onderzoeksgebied.

Gebiedsnaam

Aanwijzing

Afstand tot onder-

Rijntakken-Deelgebied Uiterwaarden Waal

Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied

5,9
9,1

zoeksgebied (km)
Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Habitatrichtlijngebied

Rijntakken-Deelgebied Uiterwaarden Neder-Rijn

Vogelrichtlijngebied

9,1

Kolland & Overlangbroek

Habitatrichtlijngebied

11,3

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatrichtlijngebied

15,0

3.2
Effectbepaling Natura 2000-gebieden
Een eerste blik op mogelijke significant negatieve effecten van de geplande werkzaamheden op
deze natuurwaarden is uitgewerkt aan de hand van de zogenoemde ‘effectenindicator’. De effectenindicator (LNV, 2005) biedt een selectie aan activiteiten (zoals woningbouw, recreatie,
etc.). Hierbij zijn de gangbare effecten vanuit de geselecteerde activiteit in relatie gebracht met
de gevoeligheid van de aangewezen habitats en soorten voor de betreffende effecten. Bij toepassing van de indicator op omliggende Natura 2000-gebieden zijn de best passende activiteiten (‘spoorlijn’ en ‘weg’) geselecteerd. De volgende effectindicatoren zijn hierbij naar voren gekomen, die nader worden getoetst op relevantie:
• oppervlakteverlies/versnippering;
• verontreiniging;
• verdroging;
• verzuring door N-depositie;
• vermesting door N-depositie;
• verstoring door licht, geluid en trillingen;
• optische verstoring;
• veranderingen in populatiedynamiek.
Per effectindicator is de relevantie voor omliggende Natura 2000-gebieden als gevolg van het
project Spooromgeving Geldermalsen nader omschreven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het optreden van tijdelijke effecten (realisatiefase) en permanente effecten (gebruiksfase).
3.3
Oppervlakteverlies en versnippering
Verlies van oppervlakte kan leiden tot verkleining en in sommige gevallen ook tot versnippering
van het leefgebied van kwalificerende soorten. Een kleiner gebied heeft bovendien meer te leiden van randinvloeden: vaak is de kwaliteit van het leefmilieu aan de rand minder goed dan in
het centrum van het gebied. Op deze manier leidt verlies oppervlakte mogelijk ook tot een grotere gevoeligheid voor bijvoorbeeld verdroging, verzuring of vermesting.
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3.3.1
Realisatiefase
Oppervlakteverlies of versnippering van Natura 2000-gebieden tijdens de aanlegfase van het
project is niet aan de orde. Het gehele projectgebied ligt buiten de begrenzing van Natura 2000gebieden. Ook indirect oppervlakteverlies (het verdwijnen van leef- of foerageergebieden van
aangewezen soorten buiten de grenzen van de Natura 2000- gebieden) is niet aan de orde.
Versnippering door barrièrewerking tussen leefgebieden van aangewezen soorten is tevens niet
aan de orde.
3.3.2
Gebruiksfase
Voor de gebruiksfase geldt een vergelijkbaar benadering als voor de realisatiefase. In het uiteindelijke gebruik is het projectgebied niet binnen een Natura 2000-gebied gelegen. Ook het indirect verdwijnen van leef- of foerageergebieden van aangewezen soorten is niet aan de orde.
3.4
Verontreiniging
Verontreiniging heeft betrekking op afstroming van water (‘run-off’) met daarin bijvoorbeeld
zware metalen, organische stoffen en strooizout. Deze stoffen kunnen een negatief effect hebben op flora en fauna op een zeer korte afstand van de bron.
3.4.1
Realisatiefase
Gezien de lokale schaal waarop verontreiniging kan optreden en de relatief grote afstand (minimaal 5,9 kilometer) van het projectgebied tot de omliggende Natura 2000-gebieden, kunnen effecten door verontreiniging in de realisatiefase op voorhand worden uitgesloten. Als gevolg van
de voorgenomen ontwikkeling worden er geen verontreinigende stoffen of andere stoffen die
onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn aan het milieu toegevoegd. Effecten als gevolg van verontreiniging zijn derhalve niet aan de orde.
3.4.2
Gebruiksfase
Voor de gebruiksfase geldt een vergelijkbaar benadering als voor de realisatiefase. Het toekomstige gebruik zal plaats vinden op een minimale afstand van 5,9 km tot Natura 2000-gebieden
ruim buiten de invloedsfeer van het projectgebied Ook in de gebruiksfase is het optreden van
verontreiniging niet aan de orde.
3.5
Verdroging
De waterhuishouding op regionale schaal, bijvoorbeeld van verschillende beeksystemen, werkt
door in de aanvoer van grondwater naar diverse gebieden en de kwaliteit daarvan. Dit kan leiden tot verdroging (en tot verzuring), dit laatste door een vergrote invloed van regenwater in de
wortelzone, ten koste van het meer gebufferde grondwater.
3.5.1
Realisatiefase
De voorgenomen ontwikkeling bevat geen voorstellen in de uitvoering die leiden tot een verandering van de waterhuishouding (noch wat betreft het oppervlaktewater, noch wat betreft het
grondwater) binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied. In de realisatiefase is het optreden van verdroging niet aan de orde.
3.5.2
Gebruiksfase
Voor de gebruiksfase geldt een vergelijkbaar benaderingswijze als voor de realisatiefase. De
voorgenomen ontwikkeling bevat geen voorstellen in de gebruiksfase die leiden tot een verandering in de waterhuishouding binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied. In de gebruiksfase is het optreden van verdroging dan ook niet aan de orde.
3.6
Lichtverstoring, geluidsverstoring en trillingen
Door lichtverstoring bestaat de kans dat kwalificerende soorten een verlicht gebied gaan ontwijken waardoor het leefgebied afneemt. Lichthinder op fauna kan doorgaans tot honderden meters van de bron meetbaar zijn (Molenaar, 2003) en uitzonderlijke gevallen tot effecten op 1 kilometer afstand van leefgebieden (Arcadis, 2014). Geluidsverstoring in de aanlegfase heeft o.a.
betrekking op de aanleg van kunstwerken, wegen en spoorwerkzaamheden binnen het projectgebied. De verlichting van tijdelijke werkterreinen met bijvoorbeeld lichtmasten kan afhankelijk
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van de inrichting van het terrein, de hoogte van lichtmasten en de afstand tot Natura 2000-gebieden tot effecten leiden op kwalificerende lichtgevoelige Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten. Daarnaast kan werkverkeer bijdragen aan een tijdelijke toename aan lichtverstoring.
Verstoring van geluid kan optreden door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals geluid
van wegverkeer dan wel tijdelijk zoals geluidsbelasting tijdens de realisatiefase. Geluid is een
hoorbare trilling, gekenmerkt door geluidsdruk en frequentie. Geluid kan de vocale communicatie maskeren en op korte afstand voor schrikreacties zorgen. Met name broedvogels zijn gevoelig; de effecten kunnen tot op grotere afstand doorwerken. Trillingen en geluid kunnen vooral
ontstaan bij zwaardere werkzaamheden zoals heien. Significant negatieve effecten door geluidsverstoring kunnen afhankelijk van bedrijfstype optreden tot een effectafstand van 1,5 kilometer. Het betreft geluidsverstoring zoals heiwerkzaamheden of verkeers- en kraanbewegingen.
3.6.1
Realisatiefase
Uit onderzoek door Arcadis (2014)2 naar effectafstanden van lichtverstoring vanuit grootschalige
bedrijfsmatige activiteiten, blijkt dat tot op een effectafstand van 1 kilometer tot leefgebieden
van kwalificerende soorten significant negatieve effecten kunnen optreden. Het is aannemelijk
dat tijdelijke effecten als lichtverstoring vanuit het werkgebied voor een vergelijkbaar effect kunnen zorgen. Met een afstand van minimaal 5,9 kilometer tot omliggende Natura 2000-gebieden
is gelet op de ruime afstand tot deze gebieden geen sprake van het optreden van tijdelijke lichtverstoring als gevolg van de geplande werkzaamheden.
Het onderzoek naar effectafstanden (2014) geeft inzicht in de omstandigheden, waarbij geluidseffecten kunnen optreden. Uit dit onderzoek blijkt dat de maximale effectafstand van geluid (bij
zware industrie) 1,5 km bedraagt. Op grotere afstand zijn geen geluideffecten op natuur meer te
verwachten. Leefgebieden van geluidsgevoelige kwalificerende soorten uit omliggende Natura
2000-gebieden liggen op een afstand van minimaal 5,9 kilometer van het projectgebied en dus
ruim buiten de invloedsfeer geluidsverstorende werkzaamheden als gevolg van het project. Op
een de dergelijk grote afstand is een significante verstoring van kwalificerende soorten als gevolg van geluid uitgesloten.
3.6.2
Gebruiksfase
Voor de gebruiksfase geldt een vergelijkbare benaderingswijze als voor de realisatiefase. Het
permanente gebruik is gericht op verkeersbewegingen van spoor- en wegverkeer, waarbij geluidsverstoring, lichtverstoring en verstoring door trillingen constant en voorspelbaar zijn tot
maximaal enkele honderden meters van het projectgebied. Leefgebieden van kwalificerende
soorten uit omliggende Natura 2000-gebieden liggen op een afstand van minimaal 5,9 kilometer, ruim buiten de invloedsfeer van effectindicatoren als licht-, geluidsverstoring en verstoring
door trillingen. Op een dergelijke afstand is permanente geluidsverstoring niet aan de orde.
3.7
Optische verstoring
Met optische verstoring wordt bedoeld het toenemen van het aantal mensen of verkeerbewegingen door de aanleg van de benodigde infrastructuur waardoor de druk op Natura 2000-gebieden toeneemt. Optische verstoring kan optreden door de aanwezigheid en/of beweging van
mensen dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem.
3.7.1
Realisatiefase
De verstoringszone tijdens de aanlegfase is ongeveer even groot als tijdens de gebruiksfase.
Alleen zal de intensiteit van de verstoring groter zijn aangezien er frequenter mensen en machines aanwezig zijn en meer geluid geproduceerd zal worden. Mede gelet op de tijdelijke aard
van de werkzaamheden zal net als in de gebruiksfase geen significante verstoring optreden.
Het geluid tijdens de werkzaamheden kan overigens wel verder reiken dan 200m, maar gelet op
de reeds aanwezige verstoring vanuit de huidige infrastructuur is de verwachting dat dit niet
voor een significante toename in verstoring zal leiden. Volgens Arcadis (2014) kunnen in uiterste gevallen nog effecten optreden tot een afstand van 2,6 kilometer voor kwalificerende visueel
verstoringsgevoelige soorten (met name vogels) bij een zeer intensieve uitloop van menselijke
2

Provincie Gelderland (2014). Effectafstanden Natura 2000 gebieden Veluwe en Rijntakken, Arcadis
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activiteiten binnen 500 meter van een Natura 2000-gebied als Rijntakken. Realisatie van het
project Spooromgeving Geldermalsen concentreert zich op de aanleg van infrastructuur binnen
de grenzen van het projectgebied en is beperkt tot uitvoerend personeel. Het projectgebied ligt
op een dusdanig grote afstand (minimaal 5,9 kilometer) tot omliggende Natura 2000-gebieden
dat optische verstoring niet meer waarneembaar is. Dit wordt versterkt door afscherming van
landschapselementen in de ruimte tussen het projectgebied en de omliggende beschermde gebieden. Het tijdelijke verstoringseffect optische verstoring is niet aan de orde.
3.7.2
Gebruiksfase
Het gebruik van de gerealiseerde infrastructuur brengt geen toename van bezoekers teweeg
binnen de invloedsfeer van omliggende Natura 2000-gebieden. Het doel van de voorgenomen
ontwikkeling is het ontvlechten van het spoor en het optimaliseren van de hieraan gekoppelde
infrastructuur. Permanente effecten kunnen optreden tot een effectafstand, die niet vergelijkbaar is met de afstand van het projectgebied tot kwalificerende leefgebieden van visueel gevoelige soorten van omliggende Natura 2000-gebeiden (minimaal 5,9 kilometer). Het optreden van
significant negatieve effecten door optische verstoring is niet aan de orde.
3.8
Verandering in populatiedynamiek
De storende factor verandering in populatiedynamiek treedt op indien er een direct effect is van
een activiteit op de populatie opbouw en/of populatiegrootte. Er wordt hier vooral gedoeld op de
situatie wanneer er sprake van sterfte van individuen door bijvoorbeeld weg- of spoorverkeer.
3.8.1
Realisatiefase
Er worden geen ingrepen binnen de grenzen van omliggende Natura 2000-gebieden uitgevoerd. De aanleg van het spoor, kunstwerken, evenals de aanleg van de noordelijke randweg,
doorsnijden het aanwezige landschap binnen het projectgebied. Er is echter geen sprake van
samenhang tussen het projectgebied en populatieomvang of –opbouw van kwalificerende soorten van omliggende Natura 2000-gebieden. Het optreden van significant negatieve effecten
door verandering in populatiedynamiek is niet aan de orde.
3.8.2
Gebruiksfase
Een uitbreiding van het bestaande spoor, intensivering van het gebruik en het gebruik van de
noordelijke randweg, doorsnijden het aanwezige landschap binnen het projectgebied. Er is echter geen sprake van samenhang tussen het projectgebied en populatieomvang of –opbouw van
kwalificerende soorten van omliggende Natura 2000-gebieden. Het optreden van significant negatieve effecten door verandering in populatiedynamiek is niet aan de orde.
3.9
Verzuring en vermesting door N-depositie
Voor het project Spooromgeving Geldermalsen zijn in het kader van het Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen voor de gebruiksfase geen stikstofberekeningen met het reken- en registratie-instrument Aerius uitgevoerd. De wijziging in het aantal treinen door het project heeft uitsluitend betrekking op elektrische treinen die geen stikstofemissie hebben. De maximale effectafstand van wegverkeer (zoals het gebruik van de randweg) betreft op grond van de Regeling
PAS maximaal 3 km terwijl het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op ca. 5,9 km afstand van
het projectgebied ligt. Het rekenprogramma Aerius rekent lijnbronnen zoals wegen en spoorlijnen vanwege de in de Regeling PAS genoemde grenswaarden bovendien tot maximaal 5 km
van de bron door en binnen die afstand liggen geen Natuurbeschermingswetgebieden.
Met behulp van AERIUS is wel een berekening gemaakt van de toename van stikstofdepositie
die door de realisatie van het project Spooromgeving Geldermalsen wordt veroorzaakt op Natura 2000-gebieden. De resultaten van deze berekening zijn bijgevoegd als bijlage 1. Uit de stikstofberekeningen blijkt dat de hoogste bijdrage door de realisatie van het project op een voor
stikstof gevoelig habitattype in een Natura 2000-gebied 0,06 mol N/ha/jr bedraagt. Dit is het geval voor de Natura 2000-gebieden Rijntakken en Kolland & Overlangbroek. Op andere Natura
2000-gebieden is de maximale stikstoftoename < 0,05 mol N/ha/jr.
De voor het project benodigde ontwikkelingsruimte is gelijk aan de berekende toename van de
stikstofdepositie per hectare per jaar als gevolg van het project. Deze ontwikkelingsruimte is
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voor het prioritaire project gereserveerd. Op basis van het PAS en de conclusies uit de passende beoordeling t.b.v. het PAS, kan de ontwikkelingsruimte aan het project worden toegedeeld.
De Natura 2000-gebieden Rijntakken en Kolland & Overlangboek zijn opgenomen in het PAS.
Het PAS is, inclusief de depositieruimte die binnen het programma beschikbaar is, in zijn geheel
passend beoordeeld. De gebiedsanalyses, die onderdeel uitmaken van het programma, vormen
de onderbouwing van de passende beoordeling op gebiedsniveau. In de gebiedsanalyses is
voor elk Natura 2000-gebied onderbouwd dat, tegen de achtergrond van de effecten van de
maatregelen die op grond van het programma worden getroffen, het gebruik van de depositieruimte, met inbegrip van ontwikkelingsruimte, die beschikbaar is voor projecten, andere handelingen en overige ontwikkelingen, de natuurlijke kenmerken van de te beschermen habitattypen
en leefgebieden van de soorten niet zal aantasten.
Het PAS is per gebied (in de gebiedsanalyses) en op generiek niveau passend beoordeeld.
In de gebiedsanalyses van de Natura 2000-gebieden Rijntakken en Kolland & Overlangbroek is
onderbouwd dat, tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de stikstofdepositie, de effecten
van de generieke brongerichte maatregelen en de gebiedsspecifieke herstelmaatregelen, het
toedelen van de in het programma opgenomen depositie- en ontwikkelingsruimte niet leidt tot
verslechtering of aantasting van de natuurlijke kenmerken gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied.
De PAS gebiedsanalyse Rijntakken concludeert samengevat dat er met de uitgifte van ontwikkelingsruimte bij het in deze gebiedsanalyse geschetste depositieverloop en bij de uitvoering
van de in deze gebiedsanalyse genoemde en geborgde maatregelen op habitatniveau geen
verslechtering optreedt. Behoud gedurende de eerste PAS periode is geborgd en daar waar uitbreidings- en of verbeterdoelen aan de orde zijn, geldt dat deze op termijn behaald kunnen worden ondanks de uitgifte van ontwikkelingsruimte. Eveneens is op basis van de best beschikbare
wetenschappelijke kennis beoordeeld, dat de te treffen passende maatregelen in deze gebiedsanalyse geen negatieve effecten hebben op andere instandhoudingsdoelen in het gebied. Significant negatieve effecten als gevolg van een toename in stikstofdepositie zijn derhalve op voorhand uit te sluiten.
De PAS gebiedsanalyse Kolland & Overlangbroek concludeert samengevat dat in het gehele
gebied gedurende de gehele periode (2015-2035) sprake is van een afname van de stikstofdepositie. Ondanks de overschrijding van de kritische depositiewaarde (kdw) wordt door de uitvoering van de herstelmaatregelen in dit gebied gewaarborgd dat in beide tijdvakken geen verslechtering optreedt van de kwaliteit. Het bereiken van de uitbreiding- en instandhoudingdoelstelling waarvoor dit gebied is aangewezen blijft, rekening houdend met gebiedspecifieke
kenmerken, door het uitvoeren van herstelmaatregelen ook in beide tijdvakken mogelijk.
Doordat
op alle onderdelen herstelmaatregelen worden getroffen is behoud van de habitattypen,
ondanks de overschrijding van de kdw, gegarandeerd. Het is onder deze condities verantwoord
om over te gaan tot het uitgeven van de ontwikkelruimte. Significant negatieve effecten als gevolg van een toename in stikstofdepositie zijn derhalve op voorhand uit te sluiten.
In het kader van het PAS is een prognose gemaakt van de ontwikkeling van de stikstofdepositie
in de periode van zes jaar waarvoor het programma wordt vastgesteld en voor de lange termijn
tot 2030. Bij het bepalen van de totale te verwachten depositie is in AERIUS rekening gehouden
met de cumulatieve bijdragen van alle emissiebronnen in Nederland en het buitenland, gebaseerd op een scenario van hoge economische groei en vaststaand en voorgenomen beleid. De
totale te verwachten depositie is betrokken in de passende beoordeling van het gehele
programma. De conclusie is dat bij de gegeven ontwikkeling van de stikstofdepositie de
natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden niet worden aangetast . Via
monitoring bewaken de bestuursorganen die het programma (mede) vaststellen of de totale
depositie, als-mede de emissies van de te onderscheiden bronnen, zich inderdaad ontwikkelen
conform de prognoses waar in het PAS vanuit is gegaan.
Voor het project Spooromgeving Geldermalsen is ontwikkelingsruimte gereserveerd in het kader van het PAS. De toename van stikstofdepositie past binnen deze ontwikkelingsruimte
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en valt onder de meldingsplicht. Op basis van het PAS en de conclusies uit de passende
beoordeling t.b.v. het PAS kan de ontwikkelingsruimte worden toegedeeld.
Het aspect stikstofdepositie in relatie tot Natura 2000 staat derhalve niet aan de uitvoerbaarheid
van het plan in de weg. Aanvullende maatregelen om effecten van stikstofdepositie te beperken
zijn niet nodig.
3.10
Conclusie
Het projectgebied is niet gelegen binnen de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Van een
aantasting van habitattypen en/of leefgebieden van soorten in een Natura 2000-gebied in de
vorm van ruimtebeslag is derhalve geen sprake. Uit de effectanalyse blijkt dat het project ook
niet leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van habitattypen en/of habitats van kwalificerende soorten of van een significante verstoring van kwalificerende soorten van omliggende Natura 2000-gebieden in de omgeving van het projectgebied Spooromgeving Geldermalsen. Tijdens de realisatie- en gebruiksfase is het optreden van (significant) negatieve effecten voor de
effectindicatoren oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, lichtverstoring,
geluidsverstoring, verstoring door trillingen, optische verstoring en veranderingen in populatiedynamiek niet aan de orde omdat de invloedsfeer van deze effectindicatoren niet reikt tot aan
de Natura 2000-gebieden die in de omgeving liggen.
Als gevolg van het project is eveneens geen sprake van een effect als gevolg van stikstofdepositie op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het project is namelijk als
prioritair project opgenomen in het PAS waardoor er ontwikkelingsruimte is gereserveerd voor
het project. Uit de passende beoordeling die voor het PAS is opgesteld blijkt het toedelen van
ontwikkelingsruimte aan alle prioritaire projecten die in het programma zijn opgenomen niet leidt
tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betreffende Natura 2000-gebieden.
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4.1
Vooronderzoeken
In 20133 is verkennend onderzoek uitgevoerd door Rail Infra Solutions naar de aanwezigheid
van beschermde soorten binnen het projectgebied vanaf de kruising met de Linge in noordelijke
richting. Hierbij is voor het projectgebied een tweetal sub-projectgebieden aangehouden met
een zone van circa 100 m aan weerszijden van de nieuw aan te leggen randweg rond Tricht en
een zone van circa 100 m aan weerszijden van het spoor.
Ten behoeve van de realisatie van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Geldermalsen is
tevens in 2014 een verkennend onderzoek door Ekoza uitgevoerd 4 naar de werkzaamheden die
zijn voorzien voor het zuidelijke deel van het projectgebied (ten zuiden van de kruising met de
Linge). Het verkennend onderzoek uit 2014 is opgedeeld in een drietal sub-projectgebieden.
Hierbij is een ruimer onderzoeksgebied onderzocht, dan daadwerkelijk binnen de scope van de
voorgenomen ontwikkeling van toepassing is. Voor de voorgenomen ontwikkeling zijn de resultaten m.b.t sub-plangebied 1 (Stationsgebied) en 2 (aanpassing spoorboog richting Tiel) van het
rapport gebruikt voor nadere toetsing. Zie bijlage 3 voor het verkennend onderzoek in 2014.
In 2014 en 2015 zijn soort specifieke onderzoeken uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde vissen en vleermuizen door Rail Infra Solutions 5 (zie bijlage 4). Het onderzoek is aangevuld met de onderzoeksresultaten van 2015-2017 door Sweco Nederland BV, die in de onderstaande paragrafen nader toegelicht zullen worden. De waarnemingen uit deze beide onderzoeken zijn opgenomen in de NDFF6 tabel in bijlage 2. In bijlage 3 zijn de verspreidingskaarten
van beschermde soorten per soortgroep weergegeven.
In de volgende paragrafen komen aan de orde:
• § 5.2 Flora;
• § 5.3 Grondgebonden zoogdieren;
• § 5.4 Vleermuizen;
• § 5.5 Vogels;
• § 5.6 Amfibieën en reptielen;
• § 5.7 Vissen;
• § 5.8 Beschermde soorten ongewervelden.
In elke paragraaf komt eerst het (voor)onderzoek en de onderzoeksmethodiek aan de orde.
Daarna wordt ingegaan op effecten en toetsing. Vervolgens wordt afgesloten met de benodigde
maatregelen. Daarbij wordt tevens aangegeven welke maatregelen worden opgenomen in het
Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen.

3

Rail Infra Solutions (2013). Geldermalsen Vrijleggen Merwede Linge Lijn; Quickscan Ecologie Merwede Linge Lijn en

randweg, RIS437-1/pouc/052 2013 definitief 1.0 d.d. 4 december.
4

Ekoza (2014). Quickscan flora en fauna PHS Geldermalsen

5

Rail Infra Solutions (2014). Vrijleggen MerwedeLingelijn en Noordelijke randweg: Rapport Ecologie, RIS437-

1/pouc/052 2014 definitief 1.0 d.d. 30 oktober
6

NDFF staat voor Nationale Databank Flora en Fauna.
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4.2
Flora
4.2.1
(Voor)onderzoek en onderzoeksmethodiek
Uit bestaande gegevens zijn enkele (verouderde) waarnemingen van beschermde groeiplaatsen met brede en kleine wolfsmelk, evenals karthuizer anjer (art. 3.10 Wnb) bekend uit de omgeving van het projectgebied. Het betreft waarnemingen ten zuiden van Geldermalsen en
rondom Buurmalsen, buiten de invloedsfeer van het projectgebied.
Tijdens de veldbezoeken op 23 augustus 2014, 16 juli 2015 en 10 januari 2017 is het projectgebied beoordeeld op geschikt biotoop van beschermde flora. Hierbij zijn geen beschermde plantensoorten, danwel geschikte groeiplaatsen van beschermde flora aangetroffen binnen de invloedsfeer van het projectgebied. Brede en kleine wolfsmelk betreffen eenjarige akkerkruiden,
waarvoor het geschikte biotoop vrijwel ontbreekt. De aanwezigheid van groeiplaatsen met karthuizer anjer zijn gelet op het gebrek aan een geschikt droog en voedselarm milieu binnen het
projectgebied op voorhand uit te sluiten.
In bijlage 3 zijn de NDFF waarnemingen van beschermde flora over de periode 2011-2016
weergegeven.
4.2.2
Effecten en toetsing
Er zijn geen aanwijzingen dat het projectgebied deel uitmaakt van het leefgebied van beschermde flora. Men dient tijdens de realisatiefase wel rekening te houden met de Zorgplicht.
4.2.3
Maatregelen
Er is geen verplichting tot het nemen van soort specifieke maatregelen voor beschermde flora.
Een praktische toepassing van de Zorgplicht is mogelijk door gedurende de bloeiperiode (globaal van april tot juli) van algemeen beschermde soorten de (spoor)bermen en oevers van watergangen van werkzaamheden te ontzien.
4.3
Grondgebonden zoogdieren
4.3.1
(Voor)onderzoek en onderzoeksmethodiek
Uit de verkennende onderzoeken blijkt de aanwezigheid van diverse algemeen voorkomende
grondgebonden zoogdieren waaronder de mol, veldmuis en huisspitsmuis. Daarnaast zijn enkele beschermde soorten vastgesteld zoals de egel, konijn, haas, bunzing, ree, aardmuis, woelrat en vos. (art. 3.10 Wnb). Uit bestaande gegevens blijkt tevens dat er vraatsporen van de bever (art. 3.5 Wnb) zijn aangetroffen op een afstand van ca. 3 km ten westen van het projectgebied langs de oevers van de Linge. Tevens zijn waarnemingen van de waterspitsmuis (art. 3.10
Wnb) bekend vanuit de wijde omgeving van het projectgebied. Deze komen echter voornamelijk
uit de uiterwaarden van de Lek, op meer dan 10 kilometer afstand tot het projectgebied.
Tijdens het veldbezoek op 23 augustus 2014, aangevuld door een bezoek op 16 juli 2015 zijn
geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen in het projectgebied. Wel zijn in het projectgebied verschillende geschikte leefgebieden voor algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten aanwezig. Voorbeelden van dergelijke leefgebieden zijn de ruigte langs het spoor
ter hoogte van het jachthaventje, de rietruigte langs het spoor ter hoogte van boomgaard Smits,
de oevers van de Hooglandsche wetering, de oevers langs de agrarische slootjes binnen het
projectgebied en de oeverzone van de Linge.
De oevers langs de Linge ter hoogte van de spoorbrug vormen geen leefgebied voor de bever
als gevolg van het ontbreken van vaste verblijfplaatsen en het ontbreken van geschikte wilgenof populierenbosjes langs de oever. Bovendien is sprake van een zekere mate van verstoring
als gevolg van de spoorbrug en de tuinen grenzend aan de oevers. Ter hoogte van de spoorbrug is het incidenteel voorkomen van een zwervend exemplaar, dat de loop van de Linge volgt,
niet uit te sluiten.
Tijdens de verkennende onderzoeken is het projectgebied beoordeeld op geschiktheid van watergangen als biotoop voor de waterspitsmuis. De watergang ter hoogte van de te verruimen
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bocht richting Tiel is beoordeeld op geschiktheid als leefgebied voor de waterspitsmuis. De waterspitsmuis is een typische soort van schoon, niet te voedselrijk water met een snel tot zwakke
stroomsnelheid. Geschikte watergangen bestaan veelal uit een goed ontwikkelde watervegetatie met een ruige oeverbegroeiing. Het ontbreekt het projectgebied echter aan watergangen met
voldoende watervegetatie. Daar waar wel enige vegetatie aanwezig is, sluit de watergang ter
plaatse aan op bestaande bebouwing met de hieraan gekoppelde verstoring.
In bijlage 3 zijn de NDFF waarnemingen van beschermde grondgebonden zoogdieren over de
periode 2011-2016 weergegeven.
4.3.2
Effecten en toetsing
Er geldt in de provincie Gelderland, evenals vanuit de Regeling Natuurbescherming een algemene vrijstelling van ontheffingsplicht ten aanzien van egel, konijn, haas, bunzing, ree, aardmuis, woelrat en vos binnen het projectgebied. Incidenteel kan een zwervend exemplaar van de
strikt beschermde bever (art. 3.5 Wnb) in de Linge ter hoogte van de spoorbrug aanwezig zijn.
Binnen het projectgebied ontbreken echter vaste rust- en verblijfplaatsen van de soort, evenals
foerageergelegenheid. Dit deel van de Linge vormt geen leefgebied van de soort. De tijdelijke
verstoring van dit deel van het projectgebied als gevolg van de aanleg van de spoorbrug heeft
zodoende geen negatieve effecten op de functionaliteit van het leefgebied van de bever. De lokale instandhouding komt daardoor niet in het geding. Nader onderzoek of het aanvragen van
een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde. Men dient tijdens
de realisatiefase wel rekening te houden met de Zorgplicht.
4.3.3
Maatregelen
Er is geen verplichting tot het nemen van specifieke maatregelen.
4.4
Vleermuizen
4.4.1
(Voor)onderzoek en onderzoeksmethodiek
Uit bestaande gegevens van de NDFF blijkt het voorkomen van diverse vleermuissoorten binnen het projectgebied. Uit verkennend onderzoek blijkt dat voor een aantal van deze soorten de
bestaande bebouwing en lijnvormige structuren (zoals bomenrijen, watergangen of lintvormige
bebouwing) mogelijk deel uit maken van het leefgebied van deze soortgroep.
Tijdens de verkennende onderzoeken van 2013 en 2014 is een inschatting gemaakt van de te
verwachten soorten en potentiele vast rust- en verblijfplaatsen, een belangrijke vliegroute of essentieel foerageergebied. In het projectgebied kunnen bijvoorbeeld foerageergebieden en vliegroutes aanwezig zijn langs het bestaande spoortalud, langs bomenrijen en boven/langs watergangen. Enkele van deze elementen worden verstoord, doorsneden of geheel verwijderd als
gevolg van de aanleg van het project. Daarnaast wordt een woonhuis gesloopt ter hoogte van
Meersteeg 30 en Lingedijk 45, waar zomer-, kraam-, balts- en winterverblijfplaatsen niet op
voorhand uitgesloten kunnen worden. De woningen en te kappen bomen binnen het projectgebied zijn beoordeeld op de geschiktheid als vaste rust- en verblijfplaats, belangrijke vliegroute of
essentieel foerageergebied voor vleermuizen. Hierbij is o.a. voor de te verwijderen bomen gekeken naar de diameter, holtes en kwaliteit van iedere boom. Uit de beoordeling blijkt dat er
zich geen bomen met potentiele verblijfplaatsen binnen het projectgebied bevinden. Gericht onderzoek naar verblijfplaatsen in bomen is dan ook achterwege gelaten. Tijdens de geschiktheidsbeoordeling van de woningen is gelet op de aanwezigheid van open stootvoegen in de
buitenmuur die toegang geven tot een spouw, open daklijsten of ander mogelijkheden om verblijfplaatsen te vormen. Beide woningen zijn geschikt bevonden als verblijfplaats voor vleermuizen. Aan de hand van aanvullend vleermuisonderzoek is derhalve gekeken of deze woningen
daadwerkelijk door vleermuizen worden gebruikt als vaste rust- en verblijfplaats.
In de perioden september-oktober 2013, mei-augustus 2014 en juli 2015 is conform het Vleermuisprotocol van de Gegevensauthoriteit Natuur (versie 2013) gericht onderzoek uitgevoerd
naar het voorkomen van vleermuizen binnen de invloedsfeer van het projectgebied. In tabel 5.1
zijn de onderzoeksmomenten, de onderzochte mogelijke functionaliteit die elementen uit het
projectgebied kunnen hebben voor vleermuizen en de weersomstandigheden tijdens het vleermuizenonderzoek weergegeven.
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Tabel 5.1

Onderzoeksdata, functionaliteit en weersomstandigheden vleermuizenonderzoek

Datum

Tijdsperiode

Functionaliteit

Weersomstandigheden

13-09-2013

Avond

Paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen

Bewolkt, droog, windkracht 2, 10°C

29-09-2013

Avond

Paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen

Onbewolkt, droog, windkracht 3, 12°C

28-03-2014

Avond

Vliegroutes en foerageergebieden

Licht bewolkt. Droog, windkracht 3, 11°C

06-06-2014

Avond

Kraam- en zomerverblijfplaatsen, vlieg-

Onbewolkt, droog, windkracht 2, 17°C

routes en foerageergebieden
22-07-2014

Ochtend

Kraam- en zomerverblijfplaatsen

Half bewolkt, droog, windkracht 2, 23°C

23-07-2014

Nacht en ochtend

Kraam- en zomerverblijfplaatsen, vlieg-

Licht bewolkt, droog, windkracht 2, 17°C

routes en foerageergebieden
13-07-2015

Avond

Kraam- en zomerverblijfplaatsen

Half bewolkt, droog, windkracht 2, 21°C

Het vleermuisonderzoek vond plaats tijdens de meest geschikte weersomstandigheden. De inventarisatie is uitgevoerd met een heterodyne batdetector voorzien van time expansion (type:
Petterson D240x) en opnameapparatuur. Voor een nadere analyse van de geluidsopnames is
gebruikt gemaakt van het softwareprogramma Batsound 4. Het onderzoek is uitgevoerd door ter
zake kundigen op het gebied van vleermuizen van EcoLogisch, Sweco Nederland B.V. en VosNatuurbeheer. In de uitvoering is rekening gehouden met de complexiteit van iedere locatie en
weersomstandigheden. Het aantal onderzoekers en veldbezoeken is dusdanig op de locaties
afgestemd, dat bij ieder bezoek het onderzoeksgebied goed waarneembaar en te beluisteren
was.
Binnen het projectgebied zijn aan de Meersteeg 30 een tweetal zomerverblijfplaatsen (voor- en
achterzijde woning) en aan de Lingedijk 45 een enkel zomerverblijf van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Deze worden respectievelijk door één en vijf exemplaren gebruikt. Gebruik
van de verblijfplaatsen aan de Meersteeg 30 als paarverblijf kon niet worden uitgesloten, omdat
dit verblijf zich binnen een baltsterritorium van de gewone dwergvleermuis bevindt. Hetzelfde
geldt voor de aanwezigheid van een zomer-, paar- en winterverblijfplaats van een gewone
dwergvleermuis aan de Lingedijk 45.
In de woningen aan de Lingedijk 106 en Lingedijk 108 (tegenover de Lingedijk 45) zijn eveneens zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis aangetroffen, evenals een verblijfplaats
van een kraamkolonie gewone dwergvleermuizen aan de Lingedijk 108. Het is aannemelijk dat
de vastgestelde zomerverblijfplaatsen tevens worden gebruikt als winterverblijfplaats voor de
soort.
Binnen het projectgebied zijn naast vaste verblijfplaatsen, een zevental vliegroutes en foerageerzones van de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis aangetroffen.
In bijlage 3 zijn de NDFF waarnemingen van vleermuizen over de periode 2011-2016 weergegeven.
4.4.2
Effecten en toetsing
Door het karakter van het leefgebied zijn er tal van alternatieve vliegroutes en foerageerzones
aanwezig, die de functionaliteit van bestaande vliegroutes van de gewone dwergvleermuis kunnen ondervangen. Langs de Linge is een vliegroute van de meervleermuis vastgesteld. De
vliegroute van de meervleermuis is van belang voor de soort en wordt zeer waarschijnlijk gebruikt als verbinding tussen zomer- en kraamverblijven en winterverblijven.
De vastgestelde zomerverblijfplaatsen (en daarmee ook paar- en winterverblijfplaatsen) van de
gewone dwergvleermuis zijn van belang voor de lokale instandhouding van de vleermuispopulatie. Zeker drie verblijfplaatsen van deze soort gaan verloren als gevolg van de voorgenomen
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ontwikkeling. Eenvoudig bereikbare potentiële bestaande alternatieven voor zomer- en paarverblijfplaatsen zijn aanwezig, echter dit is lastiger voor wat betreft winterverblijfplaatsen. Grenzend
aan het projectgebied is bestaande bebouwing aanwezig uit een vergelijkbare bouwperiode, die
naar verwachting geschikt is voor winterverblijfplaatsen. Hierdoor is de verwachting dat de individuen in het vinden van een verblijfplaats als (tijdelijk) alternatief op korte termijn niet wezenlijk
worden gehinderd, belemmerd of belet. Tevens kunnen hiervoor passende alternatieven worden aangeboden, zoals de plaatsing van vleermuiskasten. Tijdelijke vervanging van winterverblijfplaatsen is niet mogelijk. De verstoring leidt daardoor tot het vernielen van de winterverblijfplaats.
De verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis in de woningen aan de Lingedijk 106 en Lingedijk 108 (tegenover de Lingedijk 45) en de verblijfplaats van een kraamkolonie gewone
dwergvleermuizen aan de Lingedijk 108 worden niet aangetast. Er treedt echter wel tijdelijke
verstoring van de verblijfplaatsen op tijdens de realisatiefase. Daarnaast worden vliegroutes
aangetast of raken deze verstoord door het project Spooromgeving Geldermalsen.
Voor het aantasten en het opzettelijk verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis geldt een ontheffingsplicht van de Wet natuurbescherming. Het functioneren van de verblijfplaatsen is van essentieel belang voor het streven naar de gunstige staat
van instandhouding van de soort.
De vastgestelde vliegroutes van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger worden door enkele individuen gebruikt en betreffen geen essentiële vliegroutes. Alternatieve vliegroutes langs lijnvormige structuren in de directe omgeving van bestaande routes zijn
voorhanden, waardoor de functionaliteit behouden blijft. De vliegroute van de meervleermuis
langs de Linge is van essentieel belang voor het streven naar de gunstige staat van instandhouding van de soort. Om verstoring van de vliegroute te voorkomen worden mitigerende maatregelen genomen.
Delen van het projectgebied hebben een functie als foerageerzone van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis vastgesteld. Deze functie zal plaatselijk aangetast worden of geheel verdwijnen. De afname van foerageergebied is echter zeer
gering en van beperkt belang voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en de
laatvlieger, aangezien slechts enkele exemplaren zijn waargenomen. Daarnaast blijft er in de
directe omgeving voldoende alternatief foerageergebied beschikbaar in de vorm van openbaar
groen en tuinen van nabijgelegen woningen. Aantasting van essentiële foerageerzones is dan
ook niet aan de orde. Het streven naar de gunstige staat van instandhouding van de gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger komt hierdoor niet in het geding. Ontheffingsplicht van de Wet natuurbescherming inzake aantasting van essentieel foerageergebied is
niet aan de orde.
4.4.3
Maatregelen
De hierboven genoemde functies (drietal zomer-, paar- en winterverblijfplaatsen) voor de gewone dwergvleermuis kunnen deels ondervangen worden door het aanbieden van vervangende
verblijfplaatsen in de vorm van voorzieningen in bestaande woningen met een vergelijkbaar microklimaat. Teneinde een negatief effect op het streven naar een gunstige staat van instandhouding te voorkomen, dient voorafgaand aan de activiteiten een permanent alternatief te worden gerealiseerd. Voor vervanging van winterverblijfplaatsen zijn echter geen standaard oplossingen bekend. Dit is maatwerk. De zomer-, paar- en winterverblijfplaatsen voor gewone dwergvleermuis kunnen niet worden ontzien. Door de sloop van de woningen zullen deze verdwijnen.
Er zijn mitigerende maatregelen opgenomen waardoor de functionaliteit als winterverblijfplaats
wordt behouden. Eveneens zijn er mitigerende maatregelen opgenomen om de opzettelijke verstoring van andere vaste rust- en verblijfplaatsen te voorkomen.
Voor de voorgenomen opzettelijke verstoring en aantasting van de vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis geldt een ontheffingsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. De effecten worden tijdig gemitigeerd conform de hiervoor geldende eisen uit de
vigerende Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis (RVO 2014).
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De volgende mitigerende maatregelen worden genomen:
• Tijdig voorafgaand aan de werkzaamheden worden vervangende verblijfplaatsen voor de
gewone dwergvleermuis gerealiseerd, e.e.a. conform de bepalingen uit de Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis (RVO 2014). Het ongeschikt maken van verblijfplaatsen
wordt tevens buiten de activiteitsperiode van de betreffende verblijfplaatsen uitgevoerd conform de bepalingen uit de Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis (RVO 2014);
• Er zal een ecologisch werkprotocol opgesteld worden waarin alle te nemen maatregelen
worden vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol zal op de locatie aanwezig zijn en onder alle
betrokken partijen bekend zijn. Werkzaamheden zullen aantoonbaar conform dit protocol
worden uitgevoerd;
• De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van vleermuizen.
Alternatieve voorzieningen zullen conform de Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis (RVO
2014) ruimschoots voorafgaande aan de sloop in de nabije omgeving van de locaties worden
geplaatst. Aantal en type kasten, alsmede de exacte locatie dienen nader uitgewerkt te worden
in een compensatieplan. Om de functionaliteit te kunnen waarborgen worden de volgende compenserende maatregelen getroffen:
• Voor elke aan te tasten of te verwijderen verblijfplaats worden vier nieuwe (tijdelijke) verblijfplaatsen gecreëerd in de vorm van platte vleermuiskasten of plaatvormige voorzieningen.
• In de nieuwe situatie worden voorzieningen opgenomen om permanent het aanbod en functioneren van verblijfplaatsen te garanderen.
• Voor de winterverblijfplaats wordt voorafgaand aan de activiteiten een permanent alternatief
gerealiseerd.
Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om de functionaliteit van de vaste
rust- en verblijfplaats(en) van vleermuizen aan te tasten. Dit kan het geval zijn wanneer de vastgestelde vliegroutes van de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger
en meervleermuis zodanig worden verstoord dat deze niet meer gebruikt kunnen worden door
de betreffende soorten. Voor de vastgestelde vliegroutes van de gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis en laatvlieger en meervleermuis geldt dat tijdens de realisatiefase rekening
wordt gehouden met het gebruik door vleermuizen. Om verstoring van de vastgestelde vliegroutes van vleermuizen te voorkomen worden de volgende maatregelen betroffen:
• Werkzaamheden worden in principe uitgevoerd buiten de kwetsbare periode (d.w.z. buiten
april – september), tenzij de werkzaamheden overdag uitgevoerd kunnen worden tijdens
deze periode;
• Indien niet buiten de kwetsbare periode kan worden gewerkt en er tussen zonsondergang
en zonsopkomst moet worden gewerkt, dan wordt lichtverstoring op de vliegroutes voorkomen door afscherming van verlichting met kappen of schermen;
• Gedurende de vliegperiode van vleermuizen (maart – eind oktober) wordt geen extra verlichting gebruikt in de avond en de nacht;
De volgende maatregelen worden in het tracébesluit opgenomen:
Om de effecten van de spooraanpassing op natuur te verminderen worden de volgende maatregelen
getroffen:
• Voor de meervleermuis wordt verstoring van vliegroutes voorkomen door uitvoering van werkzaamheden op plaatsen waar een vliegroute van de soort aanwezig is uit te voeren buiten de periode(n)
van het jaar en/of van de dag dat meervleermuizen actief zijn. Meervleermuizen zijn globaal actief
van april t/m oktober, tussen zonsondergang en zonsopkomst.

4.5
Vogels
4.5.1
(Voor)onderzoek en onderzoeksmethodiek
Uit de verkennende onderzoeken blijkt dat het projectgebied deel uitmaakt van het leefgebied
van verschillende algemeen voorkomende broedvogels. Uit bestaande gegevens zijn tevens
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enkele waarnemingen van vogels met jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen bekend, te weten steenuil, buizerd en huismus. Tijdens het verkennend onderzoek in 2013 is het
projectgebied gecontroleerd op aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Deze
zijn niet aangetroffen.
Tijdens verkennend onderzoek in 2015 zijn enkele waarnemingen van de huismus vastgesteld
binnen het onderzoeksgebied en met name rondom bestaande bebouwing aan de Meersteeg
30 te Tricht. Tevens is vastgesteld dat het onderzoeksgebied mogelijkerwijs deel uitmaakt van
het essentiële leefgebied (lees foerageergebied) van de steenuil.
Steenuil
Uit bestaande gegevens van de lokale vogelwerkgroep (Natuur- en Vogelwacht Culemborg)
blijkt de aanwezigheid van de steenuil uit de omgeving van het projectgebied. Bij navraag blijken de verspreidingsgegevens van broedparen verouderd (2009-2010) en tonen een incidenteel voorkomen van de soort binnen het onderzoeksgebied en de directe omgeving. De waarnemingen van de soort door leden van de vogelwerkgroep hebben met name betrekking op een
drietal waarnemingen van individuen ten noordoosten van Tricht in de periode 2013-2016. Uit
bestaande gegevens van de NDFF over de periode 2011-2016 zijn enkele waarnemingen bekend overeenkomstig met die van de lokale vogelwerkgroep.
In de periode half februari tot half april 2016 is gericht onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van de steenuil conform de Soortenstandaard Steenuil (RVO 2014). Hierbij is gebruik gemaakt van de ‘Playback’ methode van STONE7. In tabel 5.5 zijn de bezoekmomenten en weersomstandigheden tijdens het onderzoek nader toegelicht.
Tabel 5.5

Onderzoeksdata en weersomstandigheden steenuilenonderzoek

Datum

Tijdsperiode

Weersomstandigheden

17-02-2016

18.30 tot 0.30

Bewolkt, droog , windkracht 1, 1ºC

22-03-2016

19.30 tot 0.30

Bewolkt, droog, windkracht 1, 5 ºC

14-04-2016

19.30 tot 0.00

Helder, droog. Windkracht 1, 8 ºC

Huismus
In de periode van april tot half mei is conform de Soortenstandaard Huismus (RVO 2014) met 2
bezoekmomenten, soortgericht onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van de huismus.
Hierbij is o.a. aandacht besteed aan territorium indicerend gedrag en het (territoriaal) gebruik
van de omgeving ten behoeve van o.a. dekking en als foerageergebied. In tabel 5.6 zijn de onderzoeksdata en weersomstandigheden ten tijde van het onderzoek nader toegelicht.
Tabel 5.6

Onderzoeksdata en weersomstandigheden huismussenonderzoek

Datum

Tijdsperiode

Weersomstandigheden

25-04-2016

7.30 tot 11.00

Bewolkt, overwegend droog , windkracht 1, 7ºC

09-05-2016

7.30 tot 11.00

Helder, droog, windkracht 0, 18 ºC

4.5.2
Effecten en toetsing
Het projectgebied biedt nestgelegenheid aan algemeen voorkomende broedvogelsoorten.
Werkzaamheden tijdens het broedseizoen (globaal van 15 maart-15 juli) kunnen deze vogels
verstoren. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat opzettelijk verstoren in het broedseizoen
(individuen, nesten of eieren) verboden is volgens verbodsbepalingen (art. 3.1 Wnb) van de
Wet natuurbescherming.

7

Tijdens ieder playback moment zijn vanaf drie verschillende locaties (tussen de 250 en 500 meter uit elkaar) soort

specifieke playbacks gehanteerd. Bij niet gelijktijdig vastgestelde balts roepende vogels, is de (arbitraire) fusie-afstand
van 500 m gehanteerd. Dat wil zeggen dat twee of meer waarnemingen binnen 500 meter zijn samengetrokken tot één
territorium, en dat waarnemingen verder dan 500 meter uit elkaar tot twee territoria zijn gerekend.
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Steenuil
Tijdens het onderzoek is territorium indicerend gedrag van de steenuil waargenomen op een
drietal locaties. Hiervan bevindt zich globaal een territorium ter hoogte van de woning ten westen van de kruising Langstraat en Laan van Crayestein. Een tweede territorium bevindt zich ter
hoogte van de Meersteeg, net ten noorden van de geplande randweg. Beide territoria bevinden
zich binnen de invloedsfeer van de voorgenomen ontwikkeling. Een derde locatie bevindt zich
ten oosten van het onderzoeksgebied nabij de Groenweg ter hoogte van het bedrijf van de fam.
Hakkert. Waarnemingen betreffen ieder een individueel roepend mannetje, hetgeen duidt op de
mogelijke aanwezigheid van een broedpaar. Er zijn in het plangebied tijdens veldonderzoek
echter geen geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen voor de steenuil aangetroffen. Het plangebied maakt wel onderdeel uit van het leefgebied van de steenuil. Een indicatieve ligging van ieder steenuil territoria is weergegeven in figuur 5.5.

Figuur 5.5

Indicatieve ligging steenuil territoria Spooromgeving Tricht.

Als gevolg van het project Spooromgeving Geldermalsen zal het functionele leefgebied van een
tweetal territoria van de steenuil worden doorsneden door het tracé van de randweg Tricht. Het
territorium ter hoogte van de Meersteeg omvat globaal de aanwezige erfbeplanting, slootkanten
met ruigte in het achterliggende landelijk gebied en de overhoekjes aan de achterzijde van het
bandenbedrijf Den Hartog. De randweg doorsnijdt ten westen van de Meersteeg voornamelijk
intensief agrarische gebied, waarbij een boomgaard en enkele ruigtestroken worden doorsneden.
Het territorium van de steenuil ten westen van de Langstraat omvat hoofdzakelijk de erfbeplanting van een tweetal woningen aan de Weistraat en Langstraat, evenals enkele slootkanten en
perceelsranden. Hierbij wordt de bestaande erfbeplanting zelf niet doorsneden, maar doorsnijdt
het tracé het functionele leefgebied.
Steenuilen zijn uitgesproken standvogels, die zich meestal niet meer dan enkele honderden
meters van hun vaste rust- en verblijfplaatsen verwijderen en in het broedseizoen zelfs nog een
kleiner gebied benutten. Een territorium is veelal tussen de 5 en de 30 hectaren groot. Steenuilen zijn sterk geassocieerd met het kleinschalige, agrarische cultuurlandschap en gevoelig voor
doorsnijding van het leefgebied door wegen, daar het wegverkeer een belangrijke doodsoorzaak is.
De randweg is hoofdzakelijk gelegen op intensief gebruikte landbouwpercelen en graslanden.
Binnen de twee territoria van de steenuil zijn echter geschikte (kleinschalige) landschapselementen zoals een fruitboomgaard, ruigte, bomenrijen, erfbeplanting en perceelsranden, die op
enkele plekken doorsneden wordt door het tracé van de randweg. De erfbeplanting wordt nergens fysiek aangetast. De kans op verkeersslachtoffers onder steenuilen wordt echter verhoogd
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en territoria binnen het onderzoeksgebied raken deels versnipperd. Het functionele leefgebied
van de steenuil raakt verstoord en aangetast. Hiervoor dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen. De ontheffingsplicht Wet natuurbescherming inzake opzettelijke verstoring en
aantasting van essentieel leefgebied van de steenuil is niet aan de orde wanneer tijdig is voorzien in maatregelen waarbij de functionaliteit van het gebied als leefgebied voor de steenuil niet
in het geding komt.
Huismus
Uit het onderzoek blijkt de aanwezigheid van het leefgebied van de huismus ter hoogte van de
Meersteeg. Op diverse locaties (Meersteeg 24 t/m 32) zijn verblijfplaatsen van de soort aangetroffen, waaronder de te slopen bebouwing aan de Meersteeg 30 (tweetal verblijfplaatsen). Het
typische leefgebied van de huismus ter plaatse bestaat uit nestlocaties onder daken en het gebruik van de bijbehorende tuininrichting van diepgelegen tuinen als leefgebied. Beide elementen bieden broedgelegenheid, mogelijkheden voor dekking en foerageergelegenheid. Hierbuiten
wordt het leefgebied sterk afgebakend door aanwezigheid van intensieve landbouw.
Met de voorgenomen ingreep zal de woning aan de Meersteeg 30 worden gesloopt en zal de
bijbehorende tuin worden vergraven. De woning omvat een tweetal vaste rust- en verblijfplaatsen van de huismus. De aangrenzende tuininrichting omvat het essentiële leefgebied voor de
betreffende verblijfplaatsen. De territoriumgrootte (ca. 100 tot 200 meter) van de huismus reikt
echter verder dan de woning met aangrenzende tuin. Naastgelegen woningen en tuinen blijven
behouden. Als gevolg van de aantasting en verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen evenals het functionele leefgebied treedt verslechtering van de gunstige staat van instandhouding
van de huismus op. Ontheffingsplicht Wet natuurbescherming inzake opzettelijke verstoring en
aantasting van essentieel leefgebied van de huismus is aan de orde.
Binnen een straal van 200 meter van de bestaande verblijfplaatsen aan de Meersteeg 30 bevinden zich diverse oude woningen, diepe tuinen met goed ontwikkelde beplanting, dekking en
foerageergelegenheid en een boerderij (ten westen van de Meersteeg). De mogelijkheden om
bij aanwezigheid van de huismus alternatieve vaste rust- en verblijfplaatsen te plaatsen en het
leefgebied (dekking en foerageergelegenheid) te ondervangen en versterken, zijn voorhanden.
In paragraaf 4.5.3. wordt nader toegelicht op welke wijze dit wordt toegepast.
In bijlage 3 zijn de NDFF waarnemingen van steenuilen en huismus over de periode 2011-2016
weergegeven.
4.5.3
Maatregelen
Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om nestelende en/of broedende vogels te verstoren. Om te voorkomen dat nestelende en/of broedende vogels worden verstoord,
worden werkzaamheden op plaatsen waar vogels (kunnen) broeden uitgevoerd buiten het
broedseizoen van vogels of wordt het werkterrein en de verstoringszone daar omheen voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt gemaakt voor vogels om te broeden.
Steenuil
Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om de functionaliteit van de vaste
rust- en verblijfplaats(en) van de steenuil aan te tasten. Dit kan het geval zijn wanneer de functionele leefomgeving (foerageergebied) van de soort zodanig worden aangetast dat deze niet
meer gebruikt kan worden door de steenuil. Om aantasting van de functionaliteit van de vaste
rust- en verblijfplaatsen van de steenuil te voorkomen worden conform de Soortenstandaard
Steenuil de volgende mitigerende maatregelen getroffen:
• In het inpassingsplan worden diverse ‘natte zones’ (aangepaste waterbergingen) voorzien
met ruigtestroken;
• Op diverse plekken worden bosschages aangeplant, lange hagen en bomenrijen gerealiseerd ter afscherming van de randweg en het bijbehorend toekomstig verkeer;
• Er zijn mogelijkheden voorzien voor de aanplant van een boomgaard (eveneens onderdeel
van het inpassingsplan);
• Bovengenoemde maatregelen worden gerealiseerd en zijn functioneel voordat aantasting
van het bestaande deel van het leefgebied van de steenuil wordt aangetast. Werkzaamheden in de realisatiefase kunnen gefaseerd worden uitgevoerd en onder begeleiding van een
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ter zake kundige op het gebied van de steenuil. Dit om te voorkomen dat het functionele
leefgebied op meerdere locaties gelijktijdig worden verstoord danwel aangetast en uitwijkmogelijkheden binnen ieder territorium voorhanden blijven.
Huismus
Conform de Soortenstandaard Huismus, zullen nestplaatsen en het bijbehorend leefgebied van
huismussen worden ondervangen door het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen en inrichting van alternatief leefgebied. Het aantal aangetaste vaste rust- en verblijfplaatsen (2 verblijfplaatsen) is goed te mitigeren. De Soortenstandaard Huismus eist dat voor elke huismusverblijfplaats twee nieuwe verblijfplaatsen worden gerealiseerd.
Voor de voorgenomen verstoring en aantasting van de vaste rust- en verblijfplaatsen en het
functionele leefgebied van de huismus geldt een ontheffingsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. De effecten worden tijdig gemitigeerd conform de hiervoor geldende eisen uit
de vigerende Soortenstandaard Huismus. Om het verlies van bestaand leefgebied te ondervangen worden de volgende maatregelen getroffen:
• Tijdig voorafgaand aan de werkzaamheden worden vervangende verblijfplaatsen voor de
huismus gerealiseerd, e.e.a. conform de bepalingen uit de Soortenstandaard Huismus. Het
betreft plaatsing van een viertal alternatieve verblijfplaatsen voor de huismus. Dit in de vorm
van bijvoorbeeld vogeldakpannen, gierzwaluwpannen/stenen, huiszwaluwnestkommen,
nestkasten, neststenen, mussenpotten, dakvoetsystemen (lees vogelvides) in woningen
rondom de Meersteeg 30 en de boerderij ten noordwesten van de woning;
• Tijdig voorafgaand aan de werkzaamheden worden de bestaande verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt door bijvoorbeeld dakgoten, dakpannen en ander materiaal dat toegang
biedt tot verblijfplaatsen te verwijderden, e.e.a. conform de bepalingen uit de Soortenstandaard Huismus. Alternatieve verblijfplaatsen worden tenminste 3 maanden voorafgaande
aan de sloop van de woningen geplaatst;
• Om de bestaande woningongeschikt te maken, worden tijdig dakgoten, dakpannen en ander
materiaal dat toegang biedt tot verblijfplaatsen, verwijderd;
• Tijdig voorafgaand aan de werkzaamheden wordt vervangende beplanting langs de noordelijke randweg ter hoogte van de te slopen woning en te vergraven tuin geplaatst, e.e.a. conform de bepalingen uit de Soortenstandaard Huismus. Het betreft plaatsing van begeleidende beplanting langs de noordelijke randweg. Hiervoor lenen zich doornige struiken als
vuurdoorn en meidoorn, groenblijvende heesters, klimplanten als klimop of wingerd, beukenhagen en dergelijke binnen 5 à 10 meter (bij voorkeur binnen 2,5 meter) van plekken waar
gefoerageerd wordt;
• De aanleg van ruige bermen aansluitend op dekking, waarbij het bermbeheer wordt afgestemd op het gebruik door de huismus door gefaseerd maaibeheer toe te passen;
• Er wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld waarin alle te nemen maatregelen worden
vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol is op de locatie aanwezig en onder alle betrokken
partijen bekend. Werkzaamheden worden aantoonbaar conform dit protocol uitgevoerd. Zo
worden de werkzaamheden onder begeleiding van een ter zake kundige op het gebied van
de huismus uitgevoerd.
Bij een juiste procedure is derhalve in alle redelijkheid te verwachten dat in deze situatie voldaan kan worden aan alle voorwaarden die gesteld worden. Dit houdt in dat bij het ondervangen van de vaste rust- en verblijfplaatsen en bijbehorend leefgebied van de huismus en het
leefgebied van de steenuil geen onoverkomelijke situaties te verwachten zijn waardoor de gunstige staat van instandhouding van beide soorten in het geding komt.
Maatregelen die in het tracébesluit worden opgenomen:
Om de effecten van de spooraanpassing op natuur te verminderen worden de volgende maatregelen
getroffen:
• Voor broedvogels wordt opzettelijke verstoring, die van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de betreffende soort(en), voorkomen door uitvoering van werkzaamheden op
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•

plaatsen waar vogels broeden, waarvan de staat van instandhouding in het geding kan komen, buiten het broedseizoen uit te voeren of door voorafgaand aan het broedseizoen het werkgebied op
deze plekken ongeschikt te maken voor broedende vogels.
Voorafgaand aan het aantasten van essentieel leefgebied van de steenuil wordt conform de Soortenstandaard Steenuil tijdig nieuw, geschikt leefgebied voor de steenuil gecreëerd in de nabijheid
van het projectgebied.

4.6
Amfibieën en reptielen
4.6.1
(Voor)onderzoek en onderzoeksmethodiek
In en in de omgeving van het projectgebied zijn tijdens de verkennende onderzoeken verschillende soorten amfibieën aangetroffen. Het betreft beschermde soorten zoals gewone pad,
bruine kikker, meerkikker en kleine watersalamander (art. 3.10 Wnb). Daarnaast zijn op minder
dan 3 km afstand, drie beschermde soorten (allen artikel 3.5 Wnb) aangetroffen, te weten de
kamsalamander, de heikikker en de rugstreeppad. De kamsalamander is waargenomen langs
de kleinschalige oevers van de Linge ter hoogte van de Koppelsedijk te Geldermalsen. Het leefgebied van de heikikker betreft hoofdzakelijk het gebied ten oosten van Buren. Het bestaande
leefgebied van de rugstreeppad bevindt zich ten noorden van het projectgebied, echter buiten
de invloedsfeer van de voorgenomen ontwikkeling. In de ruime omgeving van het projectgebied
zijn geen waarnemingen van reptielsoorten bekend. De dichtstbijzijnde vindplaats van, bijvoorbeeld de ringslang (art. 3.10 Wnb) betreft een locatie langs de Neder-Rijn bij Wijk bij Duurstede
(circa 10 km afstand).
Tijdens de verkennende onderzoeken zijn in verschillende sloten ter hoogte van het tracé van
de randweg bruine kikkers evenals bastaard- en meerkikkers aangetroffen. Beschermde soorten onder artikel 3.5 en overige soorten, die beschermd zijn conform art. 3.10 Wnb zijn niet binnen de invloedsfeer van de het project Spooromgeving Geldermalsen aangetroffen. Dat is te
verklaren door het ontbreken van geschikt habitat.
4.6.2
Effecten en toetsing
Er geldt in de provincie Gelderland en vanuit de Regeling Natuurbescherming een algemene
vrijstelling van de ontheffingsplicht Wet natuurbescherming ten aanzien van de gewone pad,
bruine kikker, meerkikker en kleine watersalamander binnen het projectgebied. Het projectgebied maakt geen deel uit van het leefgebied van beschermde soorten reptielen (artikel 3.5 en
3.10 Wnb). Nader onderzoek of ontheffingsplicht op grond van de Wet natuurbescherming is
niet aan de orde. Men dient tijdens de realisatiefase wel rekening te houden met de Zorgplicht.
In bijlage 3 zijn de NDFF waarnemingen van amfibieën en reptielen over de periode 2011-2016
weergegeven.
4.6.3
Maatregelen
Er is geen verplichting tot het nemen van specifieke maatregelen.
4.7
Vissen
4.7.1
(Voor)onderzoek en onderzoeksmethodiek
Tijdens de verkennende onderzoeken in 2013 en 2014 is vastgesteld dat diverse watergangen
binnen het projectgebied, een geschikt leefgebied vormen voor de grote modderkruiper (art.
3.10 Wnb). Aanvullend op het verkennend onderzoek is in 2014 en 2015 soortgericht onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde vissoorten.
Op 6 mei 2014 en 20 juli 2015 zijn te kruisen watergangen binnen het projectgebied onderzocht
op aanwezigheid van beschermde vissen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van elektrisch vistuig, waarbij vissen door middel van een stroompuls tijdelijk worden verdoofd en aangetrokken tot het schepnet.
4.7.2
Effecten en toetsing
Uit het soortgerichte onderzoek blijkt het voorkomen van enkele vissoorten. Binnen de invloedsfeer van het plangebied zijn echter geen op grond van de Wet natuurbescherming beschermde
vissoorten aangetroffen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing op grond van de
Wet natuurbescherming is niet aan de orde. Er dient wel rekening te worden gehouden met de
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Zorgplicht. In bijlage 3 zijn de NDFF waarnemingen van vissen over de periode 2011-2016
weergegeven, aangevuld met de waargenomen soorten tijdens soortgericht onderzoek in 2014
en 2015.
4.7.3
Maatregelen
Er is geen verplichting tot het nemen van specifieke maatregelen.
4.8
Beschermde soorten ongewervelden
4.8.1
(Voor)onderzoek en onderzoeksmethodiek
Uit bestaande gegevens van het NDFF zijn binnen en in de directe omgeving van het projectgebied geen waarnemingen van beschermde soorten ongewervelden bekend. Uit overige bronnen
blijkt echter een waarneming bekend te zijn van de libelsoort gevlekte witsnuitlibel (art. 3.5
Wnb), ter hoogte van Tichelgaten Buren) en de rivierrombout (art.3.5 Wnb), ter hoogte van de
uiterwaarden Waal. Beide locaties liggen echter op enige afstand tot het projectgebied. Tijdens
de verschillende oriënterende veldbezoeken zijn geen beschermde libellen of dagvlinders waargenomen. Tevens is tijdens de veldbezoeken vastgesteld dat geschikt leefgebied voor beschermde dagvlinders en libellen ontbreekt, danwel in zeer beperkte mate voorhanden is binnen het projectgebied. Wel blijkt uit oriënterende veldbezoeken het mogelijk voorkomen van de
platte schijfhoren (art. 3.5 Wnb). Waarnemingen van de soort zijn bekend uit de omgeving
Beesd op een afstand van ca. 4,5 kilometer. Tevens zijn op enkele kilometers afstand waarnemingen van de soort bekend ten zuiden van Culemborg. De soort heeft een voorkeur voor stilstaand tot zwak stromende watergangen van goede kwaliteit en voldoende watervegetatie. Het
plangebied omvat watergangen van een dergelijke kwaliteit, waaronder de Assche Wetering.
Op 19 mei 2016 zijn conform de handleiding van Stichting ANEMOON8, de geschikte watergangen nader onderzocht op aanwezigheid van de soort. Hierbij zijn geschikte oeverdelen van de
watergangen bemonsterd met een fijnmazig schepnet door een deskundig ecoloog.
4.8.2
Effecten en toetsing
Uit het soortgericht onderzoek naar de platte schijfhoren op 19 mei 2016 blijkt dat geschikte watergangen binnen het onderzoeksgebied geen deel uitmaken van het leefgebied van de platte
schijfhoren. De soort is na uitgebreid onderzoek niet aangetroffen en aanwezigheid is uitgesloten. De overige waargenomen ongewervelde beschermde soorten en het bijbehorend beschermd leefgebied zijn buiten de invloedsfeer van de voorgenomen ontwikkeling gelegen. Op
voorhand is niet uitgesloten dat zwervende exemplaren binnen het projectgebied waargenomen
kunnen worden. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming is niet aan de orde. Er dient tijdens de realisatiefase wel rekening te worden
gehouden met de Zorgplicht.
4.8.3
Maatregelen
Er is geen verplichting tot het nemen van specifieke maatregelen.

8

Boesveld, A., Gmelig Meyling, A. & R. de Bruyne (2009). Handleiding Slakken van de Habitatrichtlijn waarnemen,

Stichting ANEMOON, Bennebroek
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5

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

5.1
Inleiding
De NNN heeft als doel om van de bestaande en nieuwe natuur een goed functionerend netwerk
te maken. Het ruimtelijk beleid voor de NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van
de wezenlijke kenmerken en waarden’ van de NNN. Op plannen, projecten of handelingen binnen de NNN is het ’nee, tenzij’-regime van toepassing. Vanaf 1 oktober 2012 is het ’nee, tenzij’regime vastgelegd in het Besluit algemene regelingen ruimtelijke ordening, kortweg Barro. Gedeputeerde Staten beoordelen of een aantasting van kernkwaliteiten en omgevingscondities
van het NNN als significant is te beschouwen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in enerzijds
kernkwaliteiten en omgevingscondities behorende bij een specifieke locatie, het leefgebied van
(benoemde) soorten en uitwisselingsmogelijkheden voor soorten en anderzijds in kernkwaliteiten die betrekking hebben op landschappelijke en landschapsecologische samenhang.
5.2
Inventarisatie
5.2.1
Gelders Natuur Netwerk (GNN)
In Gelderland wordt het NNN het Gelders Natuurnetwerk genoemd (GNN). Daaromheen ligt de
Groene Ontwikkelingszone (Omgevingsverordening Gelderland). Het projectgebied kruist gebieden die zijn aangewezen binnen het GNN, zoals weergegeven in figuur 4.1. Het GNN is opgedeeld in deelgebieden. Per deelgebied zijn kernkwaliteiten gedefinieerd. Het projectgebied
maakt deel uit van deelgebied 56 (Maurik-Beusichem-Tricht) en deelgebied 52 maar de kernkwaliteiten van deelgebied 52 hebben geen raakvlak met het project. Het GNN omvat voor deelgebied 56 de volgende kernkwaliteiten9:
• Leefgebied steenuil;
• Plaatselijk kleinschalige landschappen (bijv. Asch, Buurmalsen-Tricht);
• Cultuurhistorische waarden van de stroomruggen, doorbraakkolken, historische waterstaatswerken;
• Abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, waterreservoir;
• Ecosysteemdiensten: recreatie, waterwinning;
• Alle door de Wet natuurbescherming beschermde soorten en hun leefgebieden in dit deelgebied.

9

Bron: website Provincie Gelderland
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Figuur 4.1

Ligging GNN (donkergroen) en GO (lichtgroen) in relatie tot begrenzing projectgebied (lichtblauw). Bron: Atlas Groen Gelderland

5.2.2
Groene ontwikkelzone
Rondom het Gelders Natuurnetwerk ligt waardevol landschap dat is vervlochten met de daaraan grenzende natuurgebieden. Voor deze zone geldt dat in een bestemmingsplan geen
nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt mogen worden, als die leiden tot een
significante aantasting van de kernkwaliteiten van het betreffende gebied. De provincie wil het
accent meer op de ontwikkelingsmogelijkheden in dit gebied. De Groene Ontwikkelingszone is
een gebied waar partners en partijen worden uitgenodigd om actief 'groene' doelen mee te helpen realiseren. Voor het GO zijn binnen het deelgebied 56 de volgende ontwikkeldoelen natuur
en landschap opgenomen:
• ontwikkeling ecologische verbindingszone Linge met parkachtige structuren met water en
moeraszones;
• vermindering barrièrewerking Amsterdam - Rijnkanaal, N320 en N833 ontwikkeling bos en
moeras (Oude Hoeven) aansluitend op De Regulieren, bosranden en overgangen naar cultuurgronden
• ontwikkeling biotopen voor vlinders, reptielen en amfibieën en vogels van cultuurlandschappen ontwikkeling landgoedstructuren, cultuurhistorische patronen en beheersvormen
5.2.3
Effectbepaling
5.2.3.1
Gelders Natuur Netwerk
Ter plaatse van de aan te passen spoorbrug over de Linge is de rivier conform het Natuurbeheerplan 2016 aangewezen als Natuurbeheertype N02.01 Rivier. Rivieren zijn internationaal en
nationaal van groot belang als leefgebied voor trekvogels, vissen, libellen, kokerjuffers, steenvliegen en haften. Het gaat bijvoorbeeld om rivierrombout, Bataafse stroommossel, platte zwanenmossel, bever, barbeel, kopvoorn, rivierdonderpad, meerval, riviergrondel, sneep, winde, rivierprik, zeeprik en aal. Vooral voor trekvissen is het internationale belang groot. De trekvissen
elft, fint, houting, steur, zalm komen in Nederland vrijwel niet meer voor. Slechts enkele waterplanten komen voor in de rivier zelf; rivierfonteinkruid, doorgroeit fonteinkruid (nu alleen kleine
rivieren), en vlottende waterranonkel in de Grensmaas.
De realisatie van de onderdoorgang van spoor ter hoogte van de Linge heeft geen effect op het
GNN, aangezien deze zich geheel buiten de begrenzing ervan bevinden. Bovendien maakt het
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vigerende bestemmingsplan ‘Kern Tricht 2013’ het realiseren van de spoorbrug mogelijk, waardoor geen bestemmingswijziging benodigd is. Alleen het plaatsen van de nieuwe spoorbrug
over de Linge vindt plaats binnen de grenzen van het GNN. Ten behoeve van de aanleg van de
spoorbrug worden 2 nieuwe pijlers geplaatst in de Linge (naast de reeds aanwezige pijlers)
waarop het derde spoor wordt geplaatst. Het oude landhoofd wordt verwijderd en vervangen
door L-vormige structuur.
Als gevolg van de aanpassingen aan de bestaande brug kunnen mogelijk effecten optreden.
Mogelijke effecten betreffen:
• tijdelijke effecten, zoals verdwijnen van de vegetatie als gevolg van de aanlegwerkzaamheden (betreding etc.);
• permanente effecten zoals aanpassingen aan de brug, waardoor het oppervlak aan GNNgebied zal verdwijnen en vermindering zonlicht en regenval als gevolg van vergroting van de
overkapping van het GNN.
Tijdelijke effecten
Als gevolg van aanpassingen aan de spoorbrug over de Linge zal deels de onderliggende vegetatie verdwijnen en zal sprake zijn van geluids- en bewegingsverstoring. De vegetatie is echter
vrij algemeen en zal na afloop van de werkzaamheden weer terugkeren, waardoor er geen permanent negatieve effecten zullen zijn. De aanwezige fauna is niet verstoringsgevoelig, gezien
de reeds aanwezige hoeveelheid achtergrondgeluid en -beweging. De werkzaamheden zullen
niet leiden tot extra verstoring.
Permanente effecten
De bestaande vegetatie ter plaatse van de schaduw van de brug en onder de brug wijkt niet af
van de vegetatie in de omgeving van de spoorbrug. Daarom is hier geen permanent negatief
effect op de GNN-waarden te verwachten. De realisatie van de brug heeft een te verwaarlozen
oppervlakteverlies van het GNN tot gevolg. Het GNN-gebied (N02.01 Rivier) omvat de gehele
Linge over een afstand van ruim 90 kilometer. Als gevolg van de verbreding van de spoorbrug
wordt wellicht zo’n 0.01 ha (pijlers) en aanleg van het kunstwerk op de noordelijke oever aan
oppervlakte verwijderd. Het effect op het functioneren van het GNN is hierdoor verwaarloosbaar
en niet significant.
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot dusdanig tijdelijke en permanente effecten, dat hiermee de kernkwaliteiten van het GNN worden geschaad. Door het nemen van bovenwettelijke
maatregelen ter hoogte van de spoorbrug over de Linge worden de bestaande oevers ter
plaatse versterkt, hetgeen een kwaliteitsimpuls betekent voor de Linge als verbindingszone.
5.2.3.2
Groene ontwikkelzone
Er vindt geen ruimtebeslag op Groene Ontwikkelzones plaats. Nadelige effecten voor, tijdens
en na inrichting van het plangebied op de GO zijn niet te verwachten door de aard van de werkzaamheden en de afstand ten opzichte van de bestaande ontwikkelzones. Het project Spooromgeving Geldermalsen leidt niet tot dusdanige tijdelijke en permanente effecten dat hiermee
de kernkwaliteiten van het GO worden geschaad. Nadere toetsing is niet aan de orde.
5.3
Bovenwettelijke maatregel spoorbrug Linge
Achter het nieuwe landhoofd van de brug wordt ruimte gecreëerd voor de aanleg van een weg,
een fietspad aan weerszijden van de weg en een voetpad. Naast het fietspad ligt er onder de
onderdoorgang een strook die geen infrastructurele functie krijgt (zie afbeelding 4.2). Doordat
het derde spoor wordt aangelegd naast de twee huidige sporen, wordt de brug breder. Tussen
de huidige sporen en het nieuwe spoor wordt echter ruimte vrij gelaten waardoor licht kan toetreden onder de brug. De onderdoorgang langs het fietspad die er in de huidige situatie niet is,
kan dienen als het droge deel van de verbindingszone langs de Linge. Hiervoor dient deze
strook langs het fietspad dan wel zodanig te worden ingericht dat soorten hiervan gebruik willen
maken. Voor de inrichting valt te denken aan het plaatsen van een stobbenwal of een rij van
grote, gestapelde stenen als beschutting. Soorten die langs de oevers van de Linge migreren
worden ter hoogte van de brug niet meer gedwongen om zwemmend de brug te passeren,
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maar kunnen gebruik maken van de onderdoorgang. De onderdoorgang wordt halverwege onderbroken door natuurlijke lichtinval die tussen de sporen de onderdoorgang minder donker
maakt. Ook regenwater kan op deze wijze de onderdoorgang bereiken.

Figuur 4.2

Dwarsdoorsnede onderdoorgang spoorbrug Linge langs de noordzijde met aanduiding (rode
pijl) gereserveerde ruimte voor passage oevergebonden soorten.

5.3.1
Conclusie
De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het derde spoor ter hoogte van de Linge
hebben een gering tijdelijk effect doordat twee pijlers in het water van de Linge worden aangebracht. Als gevolg van de verbreding van de spoorbrug en de te plaatsen pijlers gaat ter plaatse
een te verwaarlozen oppervlak van het GNN verloren. Effecten op de Groene Ontwikkelzone
kunnen op voorhand worden uitgesloten. Deze ligt op enige afstand van het projectgebied. Als
gevolg van het project vindt geen significante aantasting plaats van de in paragraaf 4.2.1 genoemde wezenlijke kenmerken en waarden van het betreffende deelgebied binnen het GNN.
Een nadere uitwerking van een ‘nee, tenzij-toets’ op grond van de vigerende Omgevingsverordening van de provincie Gelderland is derhalve niet noodzakelijk.
De onderdoorgang van de spoorbrug zal (door het treffen van de bovenwettelijke maatregel)
dienst doen als passage voor soorten die langs de Linge trekken. Hierdoor vormt de brug een
minder grote barrière.
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6.1
Wet natuurbescherming: onderdeel Natura 2000-gebieden
Het projectgebied is niet gelegen binnen de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Uit de effectanalyse blijkt dat er geen sprake is van verslechtering van de kwaliteit van leefgebieden van
kwalificerende soorten en habitats van omliggende Natura 2000-gebieden in de omgeving van
het projectgebied Spooromgeving Geldermalsen. Tijdens de realisatie- en gebruiksfase is het
optreden van significant negatieve effecten voor de effectindicatoren oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, lichtverstoring, geluidsverstoring, verstoring door trillingen, optische verstoring en veranderingen in populatiedynamiek niet aan de orde.
De voorgenomen maatregelen in de aanlegfase binnen het project Spooromgeving Geldermalsen leiden mogelijkerwijs tot vermesting en verzuring van kwalificerende habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten van Natura 2000-gebieden binnen de invloedsfeer van het
project. Met behulp van het reken- en registratie-instrument AERIUS is een berekening gemaakt van de toename van stikstofdepositie die door project Spooromgeving Geldermalsen in
de aanlegfase wordt veroorzaakt op Natura 2000-gebieden. In de gebruiksfase is geen sprake
van een toename aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Uit de stikstofberekeningen
blijkt dat de hoogste bedrage van het project op een voor stikstof gevoelig habitattype in een
Natura 2000-gebied 0,06 mol N/ha/jr bedraagt. Dit is het geval voor de Natura 2000-gebieden
Rijntakken en Kolland & Overlangbroek. Op andere Natura 2000-gebieden is de maximale stikstoftoename < 0,05 mol N/ha/jr.
De voor het project benodigde ontwikkelingsruimte is gelijk aan de berekende toename van de
stikstofdepositie per hectare per jaar als gevolg van het project. Deze ontwikkelingsruimte is
voor het prioritaire project gereserveerd. Op basis van het PAS en de conclusies uit de passende beoordeling, kan de ontwikkelingsruimte worden toegedeeld. Uit de passende beoordeling blijkt dat bij de gegeven ontwikkeling van de stikstofdepositie de natuurlijke kenmerken van
de betrokken Natura 2000-gebieden niet worden aangetast. Het aspect stikstofdepositie in relatie tot de Wet natuurbescherming staat derhalve niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de
weg. Aanvullende maatregelen om effecten van stikstofdepositie te beperken zijn niet nodig.
6.2
Wet natuurbescherming: onderdeel soortenbescherming
6.2.1
Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1 Wnb)
Binnen de invloedsfeer van de voorgenomen ontwikkeling bevinden zich leefgebieden van diverse broedvogels zonder jaarrond beschermde nesten. Opzettelijke verstoring van broedvogels tijdens het broedseizoen die leidt tot een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de betreffende soort(en) dient voorkomen te worden. Dit kan door buiten het broedseizoen te werken, maar ook door het nemen van preventieve maatregelen zoals het ongeschikt
maken van het werkterrein voor broedvogels voorafgaande aan het broedseizoen.
6.2.1.1
Steenuil
Een deel van het essentiële leefgebied binnen een tweetal steenuil territoria wordt opzettelijk
vernietigd en verstoord. Negatieve effecten en daarmee overtreding van de verbodsbepalingen
uit de Wnb worden voorkomen door het nemen van de beschreven maatregelen. Een ontheffing
op grond van de Wnb is in dat geval niet aan de orde. Indien de betreffende maatregelen niet
(tijdig) kunnen worden getroffen, is sprake van een overtreding van de verbodsbepalingen uit de
Wnb en dient alsnog een ontheffing aangevraagd te worden.
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6.2.1.2
Huismus
Een tweetal vaste rust- en verblijfplaatsen en een deel van het essentiële leefgebied voor de
huismus worden opzettelijk vernietigd en verstoord. Negatieve effecten worden deels gemitigeerd en deels gecompenseerd door de beschreven maatregelen. Omdat overtreding van de
verbodsbepalingen uit de Wnb niet (volledig) kan worden voorkomen, dient een ontheffing aangevraagd te worden.
6.2.2

Soorten, genoemd in bijlage IV Habitatrichtlijn, bijlage II Verdrag van Bern of bijlage I Verdrag van Bonn (art. 3.5 Wnb)
Binnen de invloedsfeer van spooromgeving Geldermalsen bevindt zich essentieel leefgebied
van soorten die beschermd zijn conform artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming.
6.2.2.1
Gewone dwergvleermuis
Een drietal zomer-, paar- en winterverblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis worden opzettelijk vernietigd. Negatieve effecten worden ondervangen door het aanbieden van vervangende verblijfplaatsen. Alternatieve voorzieningen zullen conform de Soortenstandaard Gewone
dwergvleermuis (RVO 2014) ruimschoots voorafgaande aan de sloop in de nabije omgeving
van de locaties geplaatst. Aantal en type kasten, alsmede de exacte locatie worden nader uitgewerkt in een compensatieplan.
Voor het opzettelijk aantasten en verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone
dwergvleermuis geldt een ontheffingsplicht van de Wet natuurbescherming. Het functioneren
van de verblijfplaatsen is van essentieel belang voor het streven om de gunstige staat van instandhouding van de soort.
6.2.2.2
Meervleermuis
Een vliegroute langs de Linge van de meervleermuis kan zonder het treffen van maatregelen
worden verstoord. Negatieve effecten en daarmee overtreding van de verbodsbepalingen uit de
Wnb worden voorkomen door het nemen van de beschreven maatregelen. Een ontheffing op
grond van de Wnb is in dat geval niet aan de orde. Indien de betreffende maatregelen niet (tijdig) kunnen worden getroffen, is sprake van een overtreding van de verbodsbepalingen uit de
Wnb en dient alsnog een ontheffing aangevraagd te worden.
6.2.3
Andere soorten (art. 3.10 Wnb)
Binnen de invloedsfeer van de voorgenomen ontwikkeling bevindt zich het leefgebied voor diverse ‘Andere soorten’, waaronder de egel, konijn, haas, bunzing, ree, aardmuis, woelrat, vos,
gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker, meerkikker en kleine watersalamander. Op grond
van de vrijstellingsbesluiten van het ministerie van EZ en de provincie Gelderland geldt een
vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de Wnb voor deze soorten. Nader onderzoek of het
aanvragen van een ontheffing is voor deze soorten niet aan de orde.
6.3
Natuurnetwerk Nederland
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot dusdanige tijdelijke en permanente effecten, dat
hiermee de kernkwaliteiten van het GNN worden geschaad. Door het nemen van bovenwettelijke maatregelen ter hoogte van de spoorbrug over de Linge wordt de oever langs de noordzijde versterkt, hetgeen een kwaliteitsimpuls betekent voor de Linge als verbindingszone. Nader
onderzoek in de vorm van een “Nee, tenzij-toets” op grond van de vigerende Omgevingsverordening van de provincie Gelderland is niet aan de orde.
Samenvatting conclusie Wet natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland
In tabel 6.4 is voor beschermde gebieden en soorten aangegeven in hoeverre er effecten optreden en nader onderzoek noodzakelijk is. Vervolgens is aangegeven of er maatregelen getroffen
dienen te worden en of dit leidt tot het volgen van nadere procedures.
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Tabel 6.4

Samenvattende tabel gebiedsbescherming en soortenbescherming
Effecten

Nader on-

Maatregelen

derzoek
Wet natuurbescherming:

Ja, toename

onderdeel Natura 2000-ge-

Ndep

Nee

Nadere
procedure

Nee

Afboeken ontwikkelingsruimte prioritair project in AERIUS Register

bieden
GNN/GO

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee, mits af-

Nee

Ja

Nee, geen ontheffingsplicht indien

Wet natuurbescherming:
onderdeel soortenbescherming
Steenuil (art. 3.1 Wnb)

doende mitige-

voorgeschreven maatregelen wor-

rende maatrege-

den toegepast

len worden getroffen
Huismus (art. 3.1 Wnb)

Ja

Nee

Ja

Ja, ontheffingsplicht Wet natuurbescherming

Gewone dwergvleermuis

Ja

Nee

Ja

(art. 3.5 Wnb)

Ja, ontheffingsplicht Wet natuurbescherming

Meervleermuis (art. 3.5

Nee, mits af-

Wnb)

doende mitige-

Nee

Ja

Nee, geen ontheffingsplicht indien
voorgeschreven maatregelen wor-

rende maatrege-

den toegepast

len worden getroffen
Platte schijfhoren (art. 3.5

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee, vrijstelling van verbodsbepa-

Wnb)

Egel, konijn, haas, bunzing, ree, aardmuis, woel-

lingen conform de omgevingsveror-

rat, vos,

dening provincie Gelderland en Re-

gewone pad, bruine kik-

geling Natuurbescherming.

ker, meerkikker en kleine
watersalamander (art.
3.10)
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Berekeningen Aerius Calculator
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Notitie
Referentienummer

Kenmerk

SWNL-0185256

343422

Betreft

Onderzoek stikstofdepositie - Spooromgeving Geldermalsen realisatiefase

1
Inleiding
Voor het project Spooromgeving Geldermalsen wordt een tracébesluit voorbereid.
Hiervoor dienen de effecten van het project, gedurende de realisatiefase, op de omliggende
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt te worden. In deze notitie zijn de uitgangspunten bij
de berekeningen vastgelegd. De project- en resultaatbestanden (gml/pdf-bijlage) zijn in een
zip-bestand meegeleverd met deze notitie: 343422_20160525_SOG_Ndep_realisatiefase.zip.
2
Afbakening studiegebied
De werkzaamheden tijdens de realisatiefase worden uitgevoerd langs het spoortraject binnen de
projectgrenzen (km 24,40 op de spoorlijn richting Utrecht, km 46,30 op de spoorlijn richting
Dordrecht, km 44,00 op de spoorlijn richting Tiel en km 26,60 op de spoorlijn richting Den Bosch)
en ter hoogte van de nieuwe Randweg in Tricht. Voor de berekeningen van de stikstofdepositie
zijn deze werkzaamheden opgedeeld in uitvoeringslocaties:
• werkzaamheden grondwerk 3e spoor Tricht;
• werkzaamheden herinrichting emplacement;
• werkzaamheden aanleg Randweg Tricht;
• werkzaamheden onderdoorgang Randweg;
• werkzaamheden onderdoorgang Nieuwsteeg;
• werkzaamheden onderdoorgang Lingedijk;
• werkzaamheden Reizigerstunnel;
• werkzaamheden ondergrondse trillingwerende constructie (OTC).
In figuur 1 zijn de uitvoeringslocaties van de werkzaamheden in de realisatiefase weergegeven.
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Figuur 1 Uitvoeringslocaties stikstofdepositie realisatiefase

3
Toetsjaar
De uitvoeringstermijn van de realisatiefase is vier jaar. De start van de realisatie is in het jaar
2018. De werkzaamheden worden afgerond in het jaar 2021. Voor het PAS dient het jaar met de
hoogste depositie getoetst te worden. Voor dit project is onbekend wanneer welke
werkzaamheden worden uitgevoerd. Aangenomen is dat de werkzaamheden gelijkmatig worden
uitgevoerd gedurende de uitvoeringstermijn. De emissie en depositie is hiermee in alle jaren
gelijk. Er is geen jaar met de hoogste depositie. Ten behoeve van de modelberekeningen is
gerekend met het toetsjaar 2018.
4
Emissies
De invoergegevens voor het rekenmodel voor het toetsjaar 2018 bestaan uit de gemiddelde
emissies per jaar. Dat wil zeggen de totale emissies die vrijkomen gedurende de gehele
uitvoeringstermijn van het project gedeeld door de uitvoeringstermijn (vier jaar). De emissies zijn
bepaald aan de hand van de gegevens over de duur van inzet van het materieel in de
realisatiefase1, het vermogen van het materieel en de bijbehorende emissiefactoren. In bijlage 1
zijn de inzet van het materieel, het vermogen, emissiefactoren en emissies weergegeven voor
het materieel op de verschillende uitvoeringslocaties.
4.1
Inzet materieel
De inzet van het materieel (aantal uren) is gebaseerd op de notitie met de inzet van het materieel
in de realisatiefase1. Voor de inzet van de asfaltploeg bij de onderdoorgangen is aangenomen dat
dit een ¼ is van de inzet van de asfaltploeg bij de aanleg van de Randweg. Ten behoeve van de
stikstofberekening zijn de aangegeven inzetten vermenigvuldig met 150% om dekking te geven
voor klein materieel, overige leveranties, aanvoer personeel et cetera. In bijlage 1 is de inzet van
het materieel op de verschillende uitvoeringslocaties weergegeven.
1

Sweco 2016. Spooromgeving Geldermalsen Stikstofdepositie aanlegfase. GBE-2016-343422-160509. 12 mei 2016.
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4.2
Vermogen materieel
Het vermogen (kW) van het in te zetten materieel is gebaseerd op productspecificatiebladen.
Voor het vermogen van de treinen die ingezet worden voor de spoorwerkzaamheden is
uitgegaan van de maximale waarde van spoormaterieel uit de notitie 1. De belasting van de
motoren van al het materieel is 100%. In bijlage 1 is het vermogen van het materieel op de
verschillende uitvoeringslocaties weergegeven.
4.3
Emissiefactoren materieel
Voor de emissiefactoren van de mobiele werktuigen zijn de emissiefactoren bepaald aan de hand
van een publicatie van TNO2. Hierbij is aangenomen dat al het materieel voldoet aan de
Europese emissienorm STAGE IIIb. Voor de vrachtwagens is uitgegaan van de Europese
emissienorm EURO IV3. De emissiefactor NOx voor het spoormaterieel bedraagt 6,0 g/kWh4. In
bijlage 1 zijn de emissiefactoren van het materieel op de verschillende uitvoeringslocaties
weergegeven.
4.4
Emissiekenmerken
Voor de hoogte, spreiding en warmte-inhoud zijn uit AERIUS Calculator de standaardwaarden
voor de verschillende sectoren overgenomen5. Deze waarden komen overeen met de
gemiddelde waarden voor bronnen binnen deze sectoren en die het RIVM hanteert bij het
opstellen van de GCN/GDN kaarten (GCN bronkenmerken). In bijlage 1 zijn de emissiekenmerken van het materieel op de verschillende uitvoeringslocaties weergegeven.
5
Rekenmethode en instellingen
De berekeningen van de stikstofdepositie zijn met behulp van AERIUS Calculator 2015
uitgevoerd. Voor het berekenen van de benodigde ontwikkelingsruimte in PAS-gebieden is
gerekend met de rekeninstelling ‘Bereken voor Nb-wet vergunning’. Het rekenjaar is ingesteld op
2018.
6
Resultaten
De project- en resultaatbestanden (gml en pdf-bijlage) van de berekeningen zijn opgenomen in
het zip-bestand meegeleverd met deze notitie.

• De totale emissie NOx: 7.899,08 kg/jaar.
• Hoogste projectbijdrage: 0,07 mol/ha/jaar.
• Gebied hoogste projectbijdrage: Rijntakken, Provincie Gelderland.

2

TNO (2009). Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet

(EMMA).
3

https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php, tabel 1

4

https://www.dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php, tabel 8

5

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/bronkenmerken-sectoren-gcngdn/15-12-2015

Referentienummer

SWNL-0185256

Bijlage 1

Gegevens materieel

Aspect
nr
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.3
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
3.4

Aspect naam
Randweg
Randweg
Randweg
Randweg
Randweg
Randweg
Randweg
Randweg
Randweg
Onderdoorgang per stuk Nieuwsteeg
Onderdoorgang per stuk Randweg
Onderdoorgang per stuk Lingedijk
Onderdoorgang per stuk Reizigerstunnel
Onderdoorgang per stuk Nieuwsteeg
Onderdoorgang per stuk Randweg
Onderdoorgang per stuk Lingedijk
Onderdoorgang per stuk Reizigerstunnel
Onderdoorgang per stuk Nieuwsteeg
Onderdoorgang per stuk Randweg
Onderdoorgang per stuk Lingedijk
Onderdoorgang per stuk Reizigerstunnel
Onderdoorgang per stuk Nieuwsteeg
Onderdoorgang per stuk Randweg
Onderdoorgang per stuk Lingedijk
Onderdoorgang per stuk Reizigerstunnel
Onderdoorgang per stuk Nieuwsteeg
Onderdoorgang per stuk Randweg
Onderdoorgang per stuk Lingedijk
Onderdoorgang per stuk Reizigerstunnel
Onderdoorgang per stuk Nieuwsteeg
Onderdoorgang per stuk Randweg
Onderdoorgang per stuk Lingedijk
Onderdoorgang per stuk Reizigerstunnel
Onderdoorgang per stuk Nieuwsteeg
Onderdoorgang per stuk Randweg
Onderdoorgang per stuk Lingedijk
Onderdoorgang per stuk Reizigerstunnel
Onderdoorgang per stuk Nieuwsteeg
Onderdoorgang per stuk Randweg
Onderdoorgang per stuk Lingedijk
Onderdoorgang per stuk Reizigerstunnel
3e spoor Tricht
3e spoor Tricht
3e spoor Tricht
3e spoor Tricht
Herinrichting Emplacement
Herinrichting Emplacement
Herinrichting Emplacement

Materieel
nr
Materieel naam
1 Asfaltmachine
2 Walsen (banden, tril, statisch)
3 Sproeiwagen
4 Kleefwagen
5 Waterwagen
6 mobiele kraan, 1500L
7 trekkers, 8m3
8 buldozer / shovel
9 mobiele kraan, 1500L
1 Quattro Piler
1 Quattro Piler
1 Quattro Piler
1 Quattro Piler
2 Fundex stelling
2 Fundex stelling
2 Fundex stelling
2 Fundex stelling
3 Laadshovel 1500 liter
3 Laadshovel 1500 liter
3 Laadshovel 1500 liter
3 Laadshovel 1500 liter
4 Vrachtwagen 10 m3
4 Vrachtwagen 10 m3
4 Vrachtwagen 10 m3
4 Vrachtwagen 10 m3
5 Betonmixer
5 Betonmixer
5 Betonmixer
5 Betonmixer
6 Vrachtwagen
6 Vrachtwagen
6 Vrachtwagen
6 Vrachtwagen
7 Asfaltploeg
7 Asfaltploeg
7 Asfaltploeg
7 Asfaltploeg
8 Aggregaat
8 Aggregaat
8 Aggregaat
8 Aggregaat
1 mobiele kraan, 1500L
2 trekkers, 8m3
3 buldozer / shovel
4 mobiele kraan, 1500L
1 Unmiat
10 Minigraver
2 CSM

bronnaam AERIUS
bron_3_1_1
bron_3_1_2
bron_3_1_3
bron_3_1_4
bron_3_1_5
bron_3_1_6
bron_3_1_7
bron_3_1_8
bron_3_1_9
bron_3_2_1a
bron_3_2_1b
bron_3_2_1c
bron_3_2_1d
bron_3_2_2a
bron_3_2_2b
bron_3_2_2c
bron_3_2_2d
bron_3_2_3a
bron_3_2_3b
bron_3_2_3c
bron_3_2_3d
bron_3_2_4a
bron_3_2_4b
bron_3_2_4c
bron_3_2_4d
bron_3_2_5a
bron_3_2_5b
bron_3_2_5c
bron_3_2_5d
bron_3_2_6a
bron_3_2_6b
bron_3_2_6c
bron_3_2_6d
bron_3_2_7a
bron_3_2_7b
bron_3_2_7c
bron_3_2_7d
bron_3_2_8a
bron_3_2_8b
bron_3_2_8c
bron_3_2_8d
bron_3_3_1
bron_3_3_2
bron_3_3_3
bron_3_3_4
bron_3_4_1
bron_3_4_10
bron_3_4_2

Totaal
Emissie
WarmetTotaal
inzet +
Vermogen Emissiefactor tot nox
Uitvoeringst Emissie
hoogte
spreiding inhoud
inzet (uur) 50% (uur) (kW)
nox (g/kWh)
(kg)
ermijn (jaar) (kg/jaar) (m)
(m)
(MW)
40
60
100
3.1
18.6
4
4.65
4
4
0
80
120
100
3.6
43.2
4
10.8
4
4
0
40
60
100
3.6
21.6
4
5.4
4
4
0
40
60
100
3.6
21.6
4
5.4
4
4
0
40
60
100
3.6
21.6
4
5.4
4
4
0
128
192
150
2.9
83.52
4
20.88
4
4
0
1792
2688
100
3.2
860.16
4
215.04
3.5
3.5
0
128
192
150
3.5
100.8
4
25.2
4
4
0
128
192
150
2.9
83.52
4
20.88
4
4
0
320
480
125
3.3
198
4
49.5
4
4
0
320
480
125
3.3
198
4
49.5
4
4
0
320
480
125
3.3
198
4
49.5
4
4
0
320
480
125
3.3
198
4
49.5
4
4
0
64
96
300
3.3
95.04
4
23.76
4
4
0
64
96
300
3.3
95.04
4
23.76
4
4
0
64
96
300
3.3
95.04
4
23.76
4
4
0
64
96
300
3.3
95.04
4
23.76
4
4
0
88
132
150
3.5
69.3
4
17.325
4
4
0
88
132
150
3.5
69.3
4
17.325
4
4
0
88
132
150
3.5
69.3
4
17.325
4
4
0
88
132
150
3.5
69.3
4
17.325
4
4
0
648
972
200
3.5
680.4
4
170.1
4
4
0
648
972
200
3.5
680.4
4
170.1
4
4
0
648
972
200
3.5
680.4
4
170.1
4
4
0
648
972
200
3.5
680.4
4
170.1
4
4
0
176
264
200
3.9
205.92
4
51.48
4
4
0
176
264
200
3.9
205.92
4
51.48
4
4
0
176
264
200
3.9
205.92
4
51.48
4
4
0
176
264
200
3.9
205.92
4
51.48
4
4
0
96
144
200
3.5
100.8
4
25.2
4
4
0
96
144
200
3.5
100.8
4
25.2
4
4
0
96
144
200
3.5
100.8
4
25.2
4
4
0
96
144
200
3.5
100.8
4
25.2
4
4
0
31.65
4
7.9125
4
4
0
31.65
4
7.9125
4
4
0
31.65
4
7.9125
4
4
0
31.65
4
7.9125
4
4
0
8760
13140
50
4.2
2759.4
4
689.85
4
4
0
8760
13140
50
4.2
2759.4
4
689.85
4
4
0
8760
13140
50
4.2
2759.4
4
689.85
4
4
0
8760
13140
50
4.2
2759.4
4
689.85
4
4
0
336
504
150
2.9
219.24
4
54.81
4
4
0
4704
7056
100
3.2 2257.92
4
564.48
3.5
3.5
0
336
504
150
3.5
264.6
4
66.15
4
4
0
336
504
150
2.9
219.24
4
54.81
4
4
0
64
96
550
6
316.8
4
79.2
5
2.5
0.2
472
708
50
3.3
116.82
4
29.205
4
4
0
64
96
500
6
288
4
72
5
2.5
0.2

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.5
3.5
3.5
3.5

Herinrichting Emplacement
Herinrichting Emplacement
Herinrichting Emplacement
Herinrichting Emplacement
Herinrichting Emplacement
Herinrichting Emplacement
Herinrichting Emplacement
OTC
OTC
OTC
OTC

3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

SRW
Robel
Vrachtwagen
KROL
Vernieuwingstrein
Werktreinen
Minigraver
Cutter Soil mix
Laadshovel 1500 liter
Vrachtwagen 10 m3
Cementwagen 30 ton

bron_3_4_3
bron_3_4_4
bron_3_4_5
bron_3_4_6
bron_3_4_7
bron_3_4_8
bron_3_4_9
bron_3_5_1
bron_3_5_2
bron_3_5_3
bron_3_5_4

240
32
340
2944
220
440
128
432
432
112
344

360
48
510
4416
330
660
192
648
648
168
516

500
750
200
150
750
750
50
550
150
200
200

6
6
3.5
2.9
6
6
3.3
3.3
3.5
3.5
3.9

1080
216
357
1920.96
1485
2970
31.68
1176.12
340.2
117.6
402.48

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

270
54
89.25
480.24
371.25
742.5
7.92
294.03
85.05
29.4
100.62

5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4

2.5
2.5
4
4
2.5
2.5
4
4
4
4
4

0.2
0.2
0
0
0.2
0.2
0
0
0
0
0

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998,
afhankelijk van de door u gekozen
rekeninstellingen.
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. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden, als wel voor overige
natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites www.aerius.nl pas.natura2000.nl.

Berekening Realisatiefase
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
eigen gebruik

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

ProRail

Straat 1a, 1234AA

Omschrijving

Spooromgeving Geldermalsen

Datum berekening

Rekenjaar

25 mei 2016, 07:01

2018

Rekeninstellingen

Berekend voor Nb-wet.

Totale emissie

Situatie 1

NOx

7.899,08 kg/j

NH3

-

Depositie

Natuurgebied

Provincie

Hectare met
hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)

Rijntakken

Gelderland

Situatie 1

0,07

Toelichting

Berekening voor eigen
gebruik

PHS Amsterdam – Eindhoven en Vrijleggen MerwedeLingelijn

Realisatiefase
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Berekening voor
eigen gebruik
Locatie
Realisatiefase

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Realisatiefase

Berekening voor eigen
gebruik

NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_4_6

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_4_6
147012, 432711
480,24 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

480,24
kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_4_10

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_4_9

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_4_5

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_4_10
147012, 432711
29,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

29,20 kg/j

bron_3_4_9
147012, 432711
7,92 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

7,92 kg/j

bron_3_4_5
147012, 432711
89,25 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

89,25 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_3_3

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_3_1

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_3_4

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_3_3
146822, 433436
66,15 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

66,15 kg/j

bron_3_3_1
146822, 433436
54,81 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

54,81 kg/j

bron_3_3_4
146822, 433436
54,81 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

54,81 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_3_2

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_5_2

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_5_1

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_3_2
146822, 433436
564,48 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

3,5

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

564,48
kg/j

bron_3_5_2
146756, 433746
85,05 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

85,05 kg/j

bron_3_5_1
146756, 433746
294,03 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

294,03
kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_5_3

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_5_4

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_1_1

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_5_3
146756, 433746
29,40 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

29,40 kg/j

bron_3_5_4
146756, 433746
100,62 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

100,62
kg/j

bron_3_1_1
146693, 433930
4,65 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

4,65 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_1_8

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_1_6

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_1_9

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_1_8
146693, 433930
25,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

25,20 kg/j

bron_3_1_6
146693, 433930
20,88 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

20,88 kg/j

bron_3_1_9
146693, 433930
20,88 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

20,88 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

79,20 kg/j

Naam

bron_3_4_2
147012, 432711
5,0 m
5,6 ha
2,5 m
0,200 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

72,00 kg/j

Naam

bron_3_4_3
147012, 432711
5,0 m
5,6 ha
2,5 m
0,200 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

270,00 kg/j

Naam

bron_3_4_4
147012, 432711
5,0 m
5,6 ha
2,5 m
0,200 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Realisatiefase

bron_3_4_1
147012, 432711
5,0 m
5,6 ha
2,5 m
0,200 MW
Standaard profiel industrie

54,00 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

371,25 kg/j

Naam

bron_3_4_8
147012, 432711
5,0 m
5,6 ha
2,5 m
0,200 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

742,50 kg/j

Naam

bron_3_2_3c
146857, 433321
17,32 kg/j

Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_3c

Realisatiefase

bron_3_4_7
147012, 432711
5,0 m
5,6 ha
2,5 m
0,200 MW
Standaard profiel industrie

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

17,32 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_2c

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_1c

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_4c

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_2_2c
146857, 433321
23,76 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

23,76 kg/j

bron_3_2_1c
146857, 433321
49,50 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

49,50 kg/j

bron_3_2_4c
146857, 433321
170,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

170,10 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_5c

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_6c

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_7c

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_2_5c
146857, 433321
51,48 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

51,48 kg/j

bron_3_2_6c
146857, 433321
25,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

25,20 kg/j

bron_3_2_7c
146857, 433321
7,91 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

7,91 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_8c

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_3a

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_2a

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_2_8c
146857, 433321
689,85 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

689,85
kg/j

bron_3_2_3a
146768, 433674
17,32 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

17,32 kg/j

bron_3_2_2a
146768, 433674
23,76 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

23,76 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_1a

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_4a

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_5a

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_2_1a
146768, 433674
49,50 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

49,50 kg/j

bron_3_2_4a
146768, 433674
170,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

170,10 kg/j

bron_3_2_5a
146768, 433674
51,48 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

51,48 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_6a

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_7a

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_8a

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_2_6a
146768, 433674
25,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

25,20 kg/j

bron_3_2_7a
146768, 433674
7,91 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

7,91 kg/j

bron_3_2_8a
146768, 433674
689,85 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

689,85
kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_3b

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_2b

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_1b

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_2_3b
146700, 433929
17,32 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

17,32 kg/j

bron_3_2_2b
146700, 433929
23,76 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

23,76 kg/j

bron_3_2_1b
146700, 433929
49,50 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

49,50 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_4b

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_5b

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_6b

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_2_4b
146700, 433929
170,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

170,10 kg/j

bron_3_2_5b
146700, 433929
51,48 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

51,48 kg/j

bron_3_2_6b
146700, 433929
25,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

25,20 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_7b

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_8b

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_3d

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_2_7b
146700, 433929
7,91 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

7,91 kg/j

bron_3_2_8b
146700, 433929
689,85 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

689,85
kg/j

bron_3_2_3d
147024, 432665
17,32 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

17,32 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_2d

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_1d

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_4d

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_2_2d
147024, 432665
23,76 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

23,76 kg/j

bron_3_2_1d
147024, 432665
49,50 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

49,50 kg/j

bron_3_2_4d
147024, 432665
170,10 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

170,10 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_5d

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_6d

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_7d

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_2_5d
147024, 432665
51,48 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

51,48 kg/j

bron_3_2_6d
147024, 432665
25,20 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

25,20 kg/j

bron_3_2_7d
147024, 432665
7,91 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

7,91 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_2_8d

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_1_2

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_1_3

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_2_8d
147024, 432665
689,85 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

689,85
kg/j

bron_3_1_2
146693, 433930
10,80 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

10,80 kg/j

bron_3_1_3
146693, 433930
5,40 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

5,40 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_1_4

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_1_5

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor eigen
gebruik

Voertuig

Omschrijving

AFW

bron_3_1_7

Realisatiefase

Brandstof
verbruik
(l/j)

bron_3_1_4
146693, 433930
5,40 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

5,40 kg/j

bron_3_1_5
146693, 433930
5,40 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

5,40 kg/j

bron_3_1_7
146693, 433930
215,04 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

3,5

3,5

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

215,04
kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectbijdrage
(Rijntakken)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor eigen
gebruik

Realisatiefase
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Berekening voor
eigen gebruik
Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Rijntakken

0,07

Kolland & Overlangbroek

0,06

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

>0,05

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding*
Wel overschrijding
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling
*

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 eigen
gebruik

Realisatiefase
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Berekening voor
eigen gebruik
Depositie per Rijntakken
habitattype
Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,07

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)

0,06

H6120 Stroomdalgraslanden

>0,05

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Kolland & Overlangbroek
Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,06

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Lingegebied & Diefdijk-Zuid
Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische aangewezen type (H7230)

>0,05

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)

>0,05

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

>0,05

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding*
Wel overschrijding
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling
*

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 eigen
gebruik

Realisatiefase
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Berekening voor
eigen gebruik
Disclaimer

Rekenbasis

Berekening voor eigen
gebruik

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 Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015.1_20160514_90ad58c36e
Database
versie 2015.1_20160514_90ad58c36e
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Realisatiefase
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Bijlage 2

Waarnemingenformulier Verspreidingsgegevens
soortgericht onderzoek NDFF

SWNL0199161, revisie D4

Waarnemingenformulier flora en fauna

Lees vóór invullen eerst de toelichting op het werkblad

v. 1.56

datum

einddatum

stadium

observatietype
observati en
b bewijs
gebie
gedrag
etype
e dsnaa systeem

dag mnd jaar
1
1
2012

dag mnd jaar groep
-

soort

levend exemplaar

aantal

1 -

-

-

-

Amersfoort (RD)

punt

1
2
3

6
6
6

5
5
5

2014
2014
2014

-

-

-

vissen
vissen
vissen

baars
blankvoorn
brasem

levend exemplaar
levend exemplaar
levend exemplaar

voorkomen
aanwezig 1 voorkomen
aanwezig 1 voorkomen
aanwezig 1 -
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Bijlage 3

Verspreidingsgegevens NDFF periode 2011-2016

SWNL0199161, revisie D4

Legenda

Grondgebonden zoogdieren (NDFF)
Egel
Haas
Huisspitsmuis
Konijn
Veldmuis
Bufferzone
Werkgrens

Grondgebonden zoogdieren

NDFF gegevens 2011-2016 Spooromgeving Geldermalsen
Opdrachtgever: ProRail
Projectnummer: 343422
Status: Definitief
Datum: 11-1-2017
Schaal: 1:10.000
Formaat: A3
Getekend: MvdL - Gecontroleerd: JE
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1.

Inleiding
In het kader van het Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer (PHS), zullen enkele
aanpassingen aan en rondom de sporen in Geldermalsen plaatsvinden.
Ten behoeve van de werkzaamheden is het noodzakelijk om een aantal aspecten te
onderzoeken. Hierbij moeten ook de eventuele gevolgen voor natuur aan de orde komen.
Eén van de haalbaarheidsstudies die hiervoor dient te worden uitgevoerd is toetsing aan de
natuurwet- en regelgeving. De bebouwing en groene elementen kunnen als rustrust of
verblijfplaats dienen voor verschillende diersoorten. Veel dieren en planten zijn middels de
Flora- en faunawet beschermd. Om inzichtelijk te krijgen of voor het uitvoeren van de
werkzaamheden een ontheffing nodig is in het kader van de FloraFlora en de faunawet, is het
noodzakelijk om te weten of er beschermde dieren en/of planten op het terrein voorkomen.
voo
Mogelijk liggen er beschermde gebieden in de directe omgeving van het terrein waarop de
ingreep effect kan hebben. Dit is van belang te weten in verband met de
Natuurbeschermingwet.
De voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van een quickscan.
quickscan. Het betreft een
beoordeling van de huidige en potentiële aanwezigheid van beschermde soorten planten en
dieren op de onderzoekslocatie en de te verwachten effecten van de voorgenomen ingreep
op beschermde soorten en gebieden. De quickscan vindt plaats
plaats op grond van
bronnenonderzoek en een terreinbezoek. Tijdens het terreinbezoek een inschatting gemaakt
welke soorten voor kunnen komen en welke soorten op voorhand uit te sluiten zijn. Hierbij
speelt ook de ingreep een belangrijke rol.
Deze quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over
de afwezigheid van soorten. Dit onderzoek betreft geen volledige veldinventarisatie.
veldinventarisatie
Mochten er effecten te verwachten zijn van de werkzaamheden op beschermde soorten die
mogelijk aanwezig
anwezig zijn, dan wordt een nader onderzoek geadviseerd.
et wettelijke kader uiteengezet, waaraan getoetst dient te worden.
In hoofdstuk 2 staat het
Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het onderzoeksgebied en de voorgenomen ingrepen.
Hoofdstuk 4 geeft een korte beschrijving
beschr
van de onderzoeksmethode. In hoofdstuk 5 worden
de resultaten
ltaten van het onderzoek besproken.
besproken. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de conclusies en
aanbevelingen gegeven.
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2.

Wettelijk kader
In dit hoofdstuk wordt in het kort het wettelijk kader en de toepassing op ruimtelijke
ontwikkelingen beschreven. Bij de bescherming van natuur in Nederland wordt onderscheid
gemaakt tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. De soortbescherming is
geregeld in de Flora- en faunawet en de gebiedsbescherming
gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet.
Hoewel het geen wetgeving maar beleid betreft, is in dit hoofdstuk ook een paragraaf over
de Ecologische Hoofdstructuur opgenomen.

2.1 Flora- en faunawet
Sinds 1 april 2002 is de FloraFlora en faunawet van kracht. Deze wet vormt het wettelijke kader
voor bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen, zoals de Vogelwet,
de Jachtwet, de Wet bedreigde uitheemse diersoorten en een deel van de
Natuurbeschermingswet (soortbescherming). Tevens is de FloraFlora en faunawet het nationale
wettelijke kader waarin de bepalingen van EU-richtlijnen
EU richtlijnen op het gebied van
va
natuurbescherming (soorten) zijn omgezet naar nationaal recht. Doel van de FloraFlora en
faunawet is het in stand houden van de plantenplanten en diersoorten die in het
he wild voorkomen.
Hiertoe is een groot aantal plantplant en diersoorten beschermd. In principe mogen er geen
handelingen worden uitgevoerd die schadelijk zijn voor de soort. Van de verbodsbepalingen
is onder bepaalde voorwaarden een ontheffing mogelijk. Voor alle
alle soorten geldt er een
‘zorgplicht’: een ieder dient voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende
planten en dieren.
Verbodsbepalingen volgens de FloraFlora en faunawet:
Artikel 8:

Artikel 9:
Artikel 10:
Artikel 11:

Artikel 12:

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort,
diersoort, te doden, te verwonden,
te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te
verontrusten.
Het is verboden nesten, holen of andere
an
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren,
behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te
nemen of te verstoren.
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te
rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
Daarnaast is artikel 13 eventueel nog van belang in verband met verplaatsen van soorten. Het
vervoeren en onder zich hebben van beschermde inheemse
inheemse soorten is verboden.
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Zorgplicht volgens de FloraFlora en faunawet:
Artikel 2:

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede
voor hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in
in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden
gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Algemene
mene Maatregel van Bestuur
Middels een Algemene Maatregel van Bestuur is de regelgeving rond de FloraFlora en faunawet
nader ingevuld. Het belangrijkste gevolg is dat de procedures bij ruimtelijke ingrepen en bij
bestendig gebruik en beheer aanzienlijk eenvoudiger
eenvoudiger worden, aangezien voor de meest
algemene soorten er een vrijstelling van de verbodsbepalingen komt (voor onder meer
ruimtelijke ingrepen en bestendig gebruik en beheer). Bij het toepassen van de FloraFlora en
faunawet wordt voortaan een onderscheid gemaakt
gemaakt in drie categorieën van beschermde
soorten:

Tabel 1: De algemene beschermde soorten waarvoor ten aanzien van activiteiten in het kader van
ruimtelijke ontwikkeling en bestendig gebruik en beheer een vrijstelling zonder nadere voorwaarden
geldt.

Tabel 2: De bedreigde beschermde soorten: voor een aantal soorten planten en dieren geldt een
strikter beschermingsregime. Omdat ze in Nederland als bedreigd worden beschouwd. Vrijstelling
geldt als op basis van een goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Ontheffing
Ontheffing kan worden verleend
als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Tabel 3: De strikt beschermde soorten: alle vogelsoorten alsmede plantplant en diersoorten die vermeld
staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangewezen als
bedreigde soorten (genoemd in Bijlage 1 van het betreffende besluit). Voor bestendig gebruik en
beheer geldt ook voor deze soorten een vrijstelling ten aanzien van de verbodsbepalingen in artikelen
8, 9, 11 en 12, mits men werkt op basis van een door de minister goed gekeurde gedragscode. Voor
het overtreden van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen is voor aangewezen bedreigde soorten
altijd een ontheffing op grond van artikel 75 van de FloraFlora en faunawet noodzakelijk. Ontheffing kan
alleen worden verleend als er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is, er sprake is van een
in de wet genoemde reden van openbaar belang en er geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige
staat van instandhouding
ding van de soort.
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2.2 Natuurbeschermingswet 1998
Het Natura 2000-netwerk
netwerk is opgesteld ter bescherming van belangrijke habitats en soorten in
Europa. De wettelijke basis voor de Natura 2000-gebieden
2000
zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnen
(www.eea.europa.eu).
). In Nederland is de gebiedsbescherming geregeld in de
Natuurbeschermingswet. Gebieden die worden aangewezen en beschermd op basis van de
Natuurbeschermingswet zijn:
•
•
•

Natura-2000-gebieden
gebieden (Vogel(Vogel en Habitatrichtlijn)
Beschermde natuurmonumenten
Gebieden die de Minister van EZ aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere
internationale verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond van
de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn), zoals Wetlands.
Wet

Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden
2000 gebieden zijn aangewezen, te
voorkomen, bepaalt de wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de
habitats kunnen verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten,
so
niet mogen plaatsvinden zonder vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op hun
gevolgen voor de Natura 2000 gebieden.
Activiteiten en projecten binnen een Natura 2000-gebied
2000 gebied kunnen vergunningsplichtig zijn.
Ook activiteiten en projecten buiten
buit een Natura 2000-gebied
gebied kunnen vergunningsplichtig
zijn, omdat de wet ook een zogenaamde externe werking kent. Als een activiteit die buiten
een beschermd gebied plaats zal vinden, negatieve gevolgen kan hebben voor dat gebied,
moet deze beoordeeld worden.
worden. Hierbij moeten ook cumulatieve effecten worden betrokken.
Dit kan betekenen dat een plan of handeling op zich geen significant effect veroorzaakt maar
in combinatie met andere handelingen of plannen wel. Ook dan is een vergunning
noodzakelijk.
Het bevoegd
egd gezag voor de verlening van de Natuurbeschermingswetvergunning is
Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het Natura 2000-gebied
2000 gebied ligt.
Er zijn een drietal situaties mogelijk:
•
Zeker geen negatief effect
Geen vergunning op
op grond van de Natuurbeschermingswet nodig
•
Mogelijk negatief effect maar zeker geen significant negatief effect
Verslechterings en verstoringstoets, afhankelijk van de uitkomst wordt al
Verslechteringsdan niet een vergunning verleend.
•
Kans op een significant negatief effect.
Passende beoordeling (zwaardere procedure), Afhankelijk van de uitkomst
wordt al dan niet een vergunning
vergunning verleend. Aan deze vergunning zullen
voorschriften en beperkingen, bijvoorbeeld compensatie, verbonden zijn.
Bij een kans op negatieve effecten is het aan te raden om in een vroeg stadium met het
bevoegd gezag te overleggen
leggen over de te volgen procedure.
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2.3 Ecologische Hoofdstructuur
Het doel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is om een samenhangend netwerk te
creëren van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen.
Het huidige netwerk bestaat voor het merendeel uit Natura 2000-gebieden
gebieden, de beschermde
natuurmonumenten en andere bestaande natuurgebieden. Daarnaast worden
natuurgebieden uitgebreid, nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en ecologische
verbindingszones aangelegd.
Onderdeel
el van de EHS zijn Ecologische Verbindingszones (EVZ), die natuurgebieden met
elkaar verbinden om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te
maken.
Binnen de ecologische hoofdstructuur geldt de “nee, tenzij”-benadering.
tenzij” benadering. Dit houdt
houd in dat
bestemmingswijziging en de uitvoering van bepaalde plannen niet mogelijk zijn als daarmee
de wezenlijke kenmerken of natuurwaarden
waarden van het gebied significant worden aangetast,
tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang.
De initiatiefnemer moet onderzoek laten verrichten, om te kunnen bepalen of de wezenlijke
kenmerken en waarden van een gebied significant worden aangetast.
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3.

Gebiedsbeschrijving

3.1 Gebiedsbeschrijving
Het plangebied omvat drie
dri locaties in en nabij Geldermalsen in de provincie Gelderland.

1
Geldermalsen

2

3

Figuur 1. Globale ligging van het plangebied (Bron: www.google.nl/maps)
Locatie 1 betreft het stationsgebied en ligt aan de westkant van Geldermalsen, tussen een
woonwijk en een industrieterrein
industrie
in.
Locatie 2 betreft een deel van het spoor op het traject Geldermalsen - Tiel.
Locatie 3 ligt in open agrarisch gebied en betreft een stuk spoor op het traject van
Geldermalsen naar 's Hertogenbosch.
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1 Zijperron station Geldermalsen

2 Aanpassing boog richting Tiel

3 Goedereninhaalspoor

Figuur 2. Impressie van het plangebied.
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3.2 Voorgenomen ingreep
De voorgenomen ingreep behelst drie aanpassingen aan en rondom de sporen in
Geldermalsen.
Bij locatie 1 gaat het om de aanleg van een nieuw zijperron tussen Km 25.7 en 25.9. De
afschermende groenstrook aan de oostzijde van het station zal hiervoor worden verwijderd.
Bij locatie 2 zal dee spoorboog verruimd worden. Hierbij zullen mogelijk enkele bomen/
struiken verwijderd worden. Ook werkzaamheden aan watergangen zijn hier mogelijk. Bij
locatie 3 gaat het om de aanleg van
van een inhaalspoor tussen Km 27.9 en 28.4.
28.4 Ook hier zullen
mogelijk werkzaamheden
erkzaamheden aan watergangen plaatsvinden en bomen/struiken verwijderd
worden.
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4.

Onderzoeksmethode
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Voor het onderzoek is begonnen met een
literatuurstudie, gevolgd door een veldonderzoek in het plangebied.

4.1 Bronnenonderzoek
onderzoek
Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een actueel
overzicht van beschermde soorten
soorten die in de regio voorkomen, is gebruik gemaakt van de
gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is
is een databank waarin
zoveel mogelijk bekende verspreidingsgegevens van soorten zijn opgenomen. Het is een
koppeling van databases zoals waarnemingen.nl en telmee.nl. Hierin participeren onder
andere de PGO’s (particuliere gegevensverzamelende organisaties)
organisaties) zoals Sovon, Ravon en de
Zoogdiervereniging. Voor de gegevens uit de NDFF is een zoekgebied geselecteerd rondom
de te onderzoeken locaties (ongeveer 500 meter) en is gekeken naar de gegevens
ge
uit de
periode vanaf 2009 tot en met 2014.
2014 De website van waarneming.nl
eming.nl is geraadpleegd voor de
meest actuele waarnemingen. Deze waarnemingen zijn nog niet opgenomen in de NDFF.
Daarnaast zijn verspreidingsatlassen van verschillende soortgroepen geraadpleegd, zoals
bijvoorbeeld 'De amfibieën en reptielen van Nederland'
Nederland' (Creemers, 2009).

4.2 Veldonderzoek
De onderzoeklocatie is eenmaal bezocht op 12 maart 2014.
Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Er is zowel
(globaal) gekeken naar de daadwerkelijk aanwezige flora en fauna als naar de mogelijke
waarden die het gebied herbergt in andere tijden van het jaar die tijdens een eenmalig
bezoek niet kunnen worden vastgesteld.
Tijdens het terreinbezoek is zoveel
zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking
tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht(zicht en geluidswaarnemingen,
sporenonderzoek naar de aanwezigheid van nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc.). De
aanwezige sloten zijn steekproefsgewijs
steek
bemonsterd met een schepnet.
Aan de hand van literatuurgegevens en veldbezoek wordt een inschatting gemaakt van het
voorkomen van beschermde natuurwaarden en de mogelijke invloed van de werkzaamheden
op deze waarden.

4.3 Uitwerking en rapportage
rapport
Bij de bescherming van natuur in Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen
gebiedsbescherming en soortenbescherming.
soortenbescherming De gebiedsbescherming is geregeld in de
Natuurbeschermingswet (Natura 2000) en dee soortbescherming in de FloraFlora en faunawet. In
voorliggende rapportage komen de volgende onderdelen aan bod:

Oriëntatiefase toets Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming)
Voorliggend onderzoek beschrijft de oriëntatiefase
oriëntatiefase van de toetsing aan de
Natuurbeschermingswet.
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In een oriënterend onderzoek
erzoek worden o.a. de onderstaande vragen beantwoord:
1. Ligt de ingreeplocatie in de nabijheid van een gebied beschermd volgens de
natuurbeschermingswet 1998 (bv. Natura 2000), of ligt er een Natura 2000-gebied
2000
binnen de invloedsfeer van de ingreeplocatie, zodat
zodat externe en/of cumulatieve
effecten te verwachten zijn.
2. Wat zijn de mogelijke negatieve en/of positieve effecten van de voorgenomen
ingrepen op de instandhoudingdoelstellingen van een Natura 2000-gebied
2000
in
kwestie.
3. Kunnen deze effecten:
a. verstorend zijn
z voor kwalificerende soorten
b. leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de kwalificerende habitats
c. significant negatief zijn voor het realiseren van de
instandhoudingsdoelstellingen
Hieruit volgt of er een vergunning op grond van de natuurbeschermingswet is vereist. Het
wel of niet afgeven van een vergunning wordt beoordeeld door middel van een verstoringsof verslechteringstoets of een passende beoordeling.

Toetsing aan de FloraFlora en faunawet (soortbescherming)
Onderzocht wordt of de verbodsbepalingen van de FloraFlora en faunawet worden overtreden,
een ontheffing noodzakelijk is en of daaruit voortvloeiende
voortvloeiende verplichtingen in de vorm van
mitigatie of compensatie noodzakelijk zijn. Hierbij is onderscheidt gemaakt in tabel 1 soorten
en de tabel 2 en 3 soorten van de FloraFlora en faunawet.
Voor de tabel 1 soorten geldt een algehele vrijstelling voor het overtreden van enkele
verbodsbepalingen wanneer sprake is van bestendig beheer en onderhoud en bestendig
gebruik of van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.
Wel geldt te allen tijde de zorgplicht (zie paragraaf 2.1).
Voor tabel 2 soorten, en bij bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen en
inrichting is het mogelijk om met een door het ministerie
erie van Economische Zaken
goedgekeurde gedragscode te werken. Als de beschreven maatregelen van
van een goedgekeurd
gedragscode in acht worden genomen, is een ontheffing in het kader van de FloraFlora en
faunawet niet noodzakelijk. De gedragscode van ProRail is nog niet goedgekeurd, maar een
ander goedgekeurde gedragscode zou ook gebruikt kunnen worden.
De tabel 3 soorten zijn strikt beschermd. Indien er verbodsartikelen overtreden gaan worden
is een ontheffing nodig.
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5.

Resultaten
De werkzaamheden welke worden uitgevoerd kunnen zowel effect hebben op beschermde
gebieden als op beschermde soorten. Aan de hand van literatuurgegevens en het veldbezoek
wordt een inschatting gemaakt van het voorkomen van beschermde natuurwaarden en de
mogelijke invloed van de werkzaamheden op deze waarden.

5.1 Gebiedsbescherming
5.1.1 Natura 2000
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
2000 gebied is 'Uiterwaarden Waal' en ligt op ruim 3 kilometer
afstand van het plangebied.

Figuur 3. Plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden.
Bron:http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx

De effectenbeoordeling
De werkzaamheden kunnen verstoring in de vorm van geluid, trillingen en licht veroorzaken.
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
2000
ed ligt op meer dan 3 kilometer afstand van het
plangebied. Ditt is een dermate grote afstand, waardoor de effecten van de werkzaamheden
buiten de invloedsfeer van het Natura 2000-gebied
2000
ligt.
Verstoringen die de werkzaamheden kunnen veroorzaken zullen geen negatieve effecten
veroorzaken op het Natura 2000-gebied
2000
'Uiterwaarden Waal'.
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5.1.2 Ecologische Hoofdstructuur
De EHS is op Rijksniveau vastgelegd, maar is op provinciaal niveau door de provincies
uitgewerkt. De provincie beschermt de EHS door middel van
van het 'Nee, tenzij' - principe: de
provincie staat geen nieuwe functies toe, tenzij is aangetoond dat ze niet schadelijk zijn voor
de natuur.
Het plangebied ligt niet in de EHS.

Figuur 4. Plangebied ten opzichte van de EHS
(Bron: http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas/(S(hx2p2gamzhtcdxndh5alek55))/Default.aspx?applicatie=Ehs)

De effectenbeoordeling
Het plangebied ligt niet binnen de EHS. Het beleid van de EHS kent geen externe werking. De
ingreep kan op basis van het EHS-beleid
EHS
plaatsvinden.
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5.2 Soortenbescherming (Flora(Flora en faunawet)
Een bronnenonderzoek is verricht naar het voorkomen
oorkomen van beschermde soorten in het
plangebied en in de directe omgeving van het plangebied. Doormiddel van het veldbezoek is
een inschatting gemaakt van de te verwachte beschermde soorten in het plangebied.
Daarna is onderzocht welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben op de mogelijk
aanwezige beschermde soorten.
Voor de tabel 1 soorten van
va de Flora- en faunawet geldt een algehele vrijstelling voor het
overtreden van enkele verbodsbepalingen en wanneer sprake is van bestendig beheer en
onderhoud en bestendig gebruik of van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke
inrichting of ontwikkeling.
g. Daarom zullen de tabel 1 soorten die in het plangebied kunnen
voorkomen wel worden genoemd, maar worden verder niet in de effectenbeoordeling
meegenomen. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht.

5.2.1 Grondgebonden zoogdieren
Bronnenonderzoek
Een aantal grondgebonden zoogdieren zijn in het plangebied of in de omgeving van het
plangebied waargenomen. Tabel 1 geeft een overzicht van deze soorten.

soort
egel
mol
haas
konijn
rosse woelmuis
bunzing
waterspitsmuis

Beschermingsstatus
FF 1
FF 2
x
x
x
x
x
x

FF 3

x

Tabel 1. Overzicht van waargenomen grondgebonden zoogdieren in het plangebied
gebied of in de
omgeving van het plangebied.
plangebied

De waarnemingen van de waterspitsmuis komen vanuit de wijde omgeving van het
plangebied. Deze komen voornamelijk uit de uiterwaarden van de Lek, op meer dan
10 kilometer afstand tot het plangebied.
Veldonderzoek
Tijdens het veldbezoek zijn overal vele molshopen aangetroffen. Daarnaast
Daarnaast zijn drie hazen
gezien en op veel plaatsen sporen van konijnen in de vorm van graafsporen.
De waterspitsmuis leeft voornamelijk in gebieden met schoon, niet te voedselrijk, vrij snel tot
niet stromend water. Hierbij zijn behoorlijk ontwikkelde watervegetaties en ruig begroeide
oevers van belang (Overman en Dekker, 2007). Op locatie 2 is een zeer brede ruige rietoever
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aanwezig, deze ligt in bebouwd gebied, waardoor de waterspitsmuis hier niet wordt
verwacht. Locatie 3 ligt meer in het buitengebied, maar hier ontbreekt
ontbreekt een geschikte oever
voor de waterspitsmuis.
Zwaarder beschermde grondgebonden zoogdieren worden niet in het plangebied verwacht.

Effectenbeoordeling
De voorgenomen werkzaamheden zullen geen negatief effect opleveren voor beschermde
grondgebonden zoogdieren.
gdieren.

5.2.2 Vleermuizen
Vleermuizen zijn
n zwaar beschermde soorten die onder tabel 3 vallen van de FloraFlora en
faunawet. Verblijfplaatsen (kraam-, zomer, paar- en winterverblijven) en essentiële
vliegroutes en foerageergebieden
foerageergeb
van deze soorten zijn beschermd.

Bronnenonderzoek
In het plangebied en de omgeving zijn een aantal vleermuissoorten
vleermuissoorten waargenomen (zie tabel
2).

soort
gewone dwergvleermuis
rosse vleermuis
ruige dwergvleermuis
laatvlieger
baardvleermuis
gewone grootoorvleermuis
watervleermuis

Beschermingsstatus
FF 1 FF 2 FF 3
x
x
x
x
x
x
x

Tabel 2. Overzicht van vleermuizen die zijn waargenomen in het plangebied, of in de nabije
omgeving.

De gewone dwergvleermuis is meest algemene waargenomen soort. De waarnemingen zijn
vooral afkomstig uit de bebouwing in Geldermalsen. De overige soorten komen in de wijde
omgeving van het plangebied voor, daarbij gaat het om enkele waarnemingen.

Veldonderzoek
Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen zich bevinden in gebouwen of bomen. In het
planvoornemen worden geen huizen gesloopt. Enkele bomen zullen worden gekapt. Hierin
zijn geen holtes geconstateerd, waardoor er geen verblijfplaatsen van vleermuizen
verdwijnen. Niet alleen verblijfplaatsen van vleermuizen zijn beschermd volgens de FloraFlora en
faunawet, maar ook essentiële vliegroutes zijn beschermd. Vleermuizen zijn plaatstrouw en
maken vaak jaren achter elkaar gebruik van hetzelfde netwerk aan verblijfplaatsen. De
meeste soorten maken ook gebruik van min of meer vaste vliegroutes tussen hun
verblijfplaats en het jachtgebied. Daarmee is deze vliegroute van essentieel belang voor een
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kolonie. Als de dieren niet meer
meer zonder verstoring van hun verblijfplaats bij hun jachtgebied
kunnen komen zullen ze moeten verhuizen. Om deze reden zijn vliegroutes van vleermuizen
beschermd.
Er zijn geen essentiële vliegroutes aanwezig in het plangebied. De aanwezige
groenelementen vervullen geen verbindende functie.

Effectenbeoordeling
De werkzaamheden zullen geen negatieve effecten veroorzaken op verblijfplaatsen of
vliegroutes van vleermuizen.

5.2.3 Vogels
De afschermende groenstrook aan de oostzijde van station Geldermalsen (ongeveer tussen
Km 25.5 en 26.0) zal worden verwijderd. Deze groenstrook biedt broed mogelijkheden voor
vogels. Ook op de andere locatie worden mogelijk bomen en/of struiken verwijderd.
Vogels vallen onder hetzelfde beschermingsregime als de tabel 3 van de FloraFlora en faunawet
en mogen in de broedtijd niet verstoord worden.
De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Dit omdat het
broedseizoen van soort tot soort en van jaar tot jaar kan verschillen. Globaal kan voor het
broedseizoen
izoen de periode van 15 maart tot 15 juli worden aangehouden.
Daarnaast zijn van enkele vogelsoorten de nesten het hele jaar door beschermd.

Bronnenonderzoek
Rond het stationsgebied van Geldermalsen zijn verschillende soorten vogels waargenomen.
In tabel 3 zijn de waargenomen vogels opgenomen, daarbij is aangegeven of het een
vogelsoort betreft waarvan het nest jaarrond beschermd is. Van de waargenomen vogels is
meestal niet bekend of het gaat om broedvogels, overvliegende exemplaren of foeragerende
vogels.
s. Zo is de tapuit in de tabel opgenomen, deze zal niet in het plangebied broeden,
omdat dit een holenbroeder
broeder is die vooral in duinen broedt.
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soort

Jaarrond beschermde nesten
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3

putter
merel
bruine kiekendief
fazant
fitis
grasmus
groenling
tjiftjaf
snor
tuinfluiter
Turkse tortel
vink
witte kwikstaart
zanglijster
zwarte roodstaart
waterhoen
wilde eend
tapuit
kievit
kuifeend
meerkoet
scholekster
ijsvogel

Cat. 4

Cat. 5

x

x

x

Tabel 3. Overzicht vann waargenomen vogels
Naast de waargenomen
n soorten kunnen nog vele andere soorten voorkomen, zoals
algemene soorten als koolmees, pimpelmees, ekster, kauw en houtduif.

Veldonderzoek
Verschillende soorten vogels zijn waargenomen in het plangebied. Naast het stationsgebied
van Geldermalsen ligt een terrein die uit een ruige begroeiing
begroeiing bestaat van riet, bramen en
wilgen, waarin vele vogels gehoord en gezien zijn: winterkoning, tjiftjaf, heggenmus, fazant,
zanglijster, merel, koolmees (cat. 5), staartmees, houtduif, groenling, ekster (cat. 5), zwarte
kraai (cat 5.),, kauw en pimpelmees
pimpel
(cat 5.).
De afschermde groenstrook aan de oostzijde van het station bestaat voornamelijk uit
meidoorn. De strook ten noorden van de stationsingang was net gesnoeid. Hierin zijn geen
jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Ter hoogte van Km 25.400 staat
staat een wilg met
enkele spechtengaten en een meidoorn met een paartje broedende houtduiven. Deze twee
bomen vallen net buiten de scope.
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Figuur 5. Te verwijderen groenstrook ten noorden van de stationsingang (links) en ten zuiden.
De groenstrook aan de zuidkant van de stationsingang bestaat ook voornamelijk uit
meidoorn, met braam en sneeuwbes met hier en daar liguster, hulst en Gelderse roos. Hierin
zijn enkele nestjes (waarschijnlijk van vorig jaar) van zangvogels aangetroffen.
Ook op de andere twee locatie worden mogelijk bomen en/of struiken gekapt. Hier zijn geen
jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Op locatie 2 zijn winterkoning, tjiftjaf, wilde eend
en meerkoet gehoord en/of gezien.
Op locatie 3 zijn kieviten in de omliggende weilanden gezien en grasmussen in het struweel
gehoord. Een groene specht is in de omgeving gehoord, en een buizerd cirkelde rond.

Effectenbeoordeling
Jaarrond
arrond beschermde nesten zijn niet aangetroffen. Het kappen van bomen en struiken dient
buiten
ten het broedseizoen plaats te vinden. Bij aanwezigheid van broedende watervogels
dienen de buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd.

5.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen
Bij locatie 2 en 3 zullen mogelijk werkzaamheden aan watergangen plaatsvinden.

Bronnenonderzoek
In tabel 4 is een overzicht weergegeven van de waargenomen reptielen, amfibieën en vissen
in het plangebied of in de omgeving van het plangebied.

soort
gewone pad
kleine watersalamander
kleine modderkruiper
grote modderkruiper
bittervoorn

Beschermingsstatus
FF 1
FF 2
FF 3
x
x
x
x
x

Tabel 4. Overzicht van waargenomen reptielen, amfibieën en vissen in of nabij het plangebied.
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De bruine kikker en de bastaard kikker zijn in tabel 4 niet genoemd, maar komen zeer
waarschijnlijk ook in het plangebied voor. Van de zwaarder beschermde amfibieën zijn geen
waarnemingen gedaan.
Er is geen enkele waarneming van reptielen.
De grote modderkruiper is een aantal keren in de nabije omgeving van het plangebied
waargenomen.
Dee kleine modderkruiper en de bittervoorn komen vooral voor in de sloten van het
buitengebied.

Veldonderzoek
Het veldbezoek heeft
eeft plaats gevonden in maart. Ondanks het vroege voorjaar is het geen
geschikte periode voor het waarnemen van amfibieën en reptielen. Deze zijn tijdens het
veldbezoek dan ook niet aangetroffen. Tijdens het veldbezoek is een inschatting gemaakt
over het gebruik van het plangebied door amfibieën en reptielen.
Door afwezigheid van geschikt habitat, zoals een gevarieerde vegetatiestructuur
vegetatiestructuur ,worden er
geen zwaarder beschermde reptielen en amfibieën in het plangebied verwacht.
Met behulp van een schepnet zijn steekproefsgewijs de watergangen bemonsterd. Hierbij is
op locatie 3 de bittervoorn gevangen. Uit het bronnenonderzoek blijkt
blijkt ook dat de bittervoorn
in de omgeving voorkomt. De kleine modderkruiper en grote modderkruiper zijn niet
gevangen, maar deze zouden
zou
hier ook voor kunnen komen. Dat geldt ook voor locatie 2.

Figuur 6. Gevangen bittervoorn.
Effectenbeoordeling
Door de aanleg van een inhaalspoor zullen mogelijk werkzaamheden aan de watergangen
plaatsvinden. De werkzaamheden kunnen negatieve effecten veroorzaken op de bittervoorn,
maar ook op de kleine modderkruiper en de grote modderkruiper die mogelijk ook
voorkomen.
Op
p geen enkele moment, ook niet tijdelijk, mag er
er een achteruitgang van de functionaliteit
funct
van een voortplantingsplaats en/of van een vaste rustrust en verblijfplaats optreden. Ook de
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gunstige staat van instandhouding moet gewaarborgd worden, daarnaast dient men zich aan
de zorgplicht te houden.
Mochten de werkzaamheden in de watergangen plaats vinden, dan wordt geadviseerd
g
om
een ontheffing bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan te vragen en een ecologisch
werkprotocol op te stellen.

5.2.5 Flora
Bronnenonderzoek
Het plangebied bestaat voor een deel uit bebouwd gebied, maar ook uit agrarisch gebied met
sloten, struwelen en bomen. Er zijn maar 2 soorten beschermde planten waargenomen
(tabel 5).

soort
grote kaardebol
zwanenbloem

Beschermingsstatus
FF 1
FF 2
FF 3
x
x

Tabel 5. Overzicht van waargenomen planten in het plangebied, of in de nabije omgeving.
Beide soorten komen algemeen voor: de zwanenbloem in voedselrijke sloten en de grote
kaardebol op omgewerkte grond in bermen, op dijken en in ruigten.

Veldonderzoek
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten aangetroffen. Een
en inschatting is
gemaakt over het voorkomen van beschermde planten soorten. De vegetatie kenmerkt zich
door een algemene voedselrijke vegetatie. Zwaarder beschermde
beschermde plantensoorten worden
niet verwacht.

Effectenbeoordeling
De werkzaamheden zullen geen negatieve effecten hebben op beschermde planten.

5.2.6 Ongewervelden
Bronnenonderzoek
Er zijn geen waarnemingen bekend van beschermde ongewervelden.
E

Veldonderzoek
Tijdens
ijdens het veldbezoek is een inschatting gemaakt op het voorkomen van beschermde
ongewervelden in het plangebied. Iedere soort is afhankelijk van een bepaald habitat. Deze
habitats (met name heide en (laag)veen, grote rivieren en oude, rottende eiken) liggen
ligg niet
in het plangebied.

Effectenbeoordeling
Beschermde ongewervelden worden niet in het plangebied verwacht.
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6.

Conclusies en aanbevelingen
Aan de hand van het voorgaande kan een aantal conclusies worden getrokken en worden
aanbevelingen gegeven voor de te nemen vervolgstappen.

6.1 Gebiedsbescherming
Er zijn geen negatieve effecten, dan wel significant negatieve effecten te verwachten van het
project op het nabij gelegen Natura 2000-gebied.
2000
Een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is niet
nie nodig.
Het plangebied ligt niet binnen de EHS.
De ingreep kan op basis van het EHS-beleid
EHS
plaatsvinden.

6.2 Soortbescherming
De Flora- en faunawet is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun
natuurlijk leefgebied. Niet alleen de instandhouding van verblijfplaatsen is hiervoor van
belang,, maar ook de instandhouding
inst
van het leefgebied. Te allen tijde dient men de
zorgplicht in acht te nemen. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en
fauna zoveel mogelijk moet worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en voor
alle planten en dieren, beschermd of niet. Bij beschermde planten of dieren geldt de
zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.
Voor alle tabel 1 soorten die in het plangebied voor kunnen komen geldt een algehele
vrijstelling voor het overtreden van enkele verbodsbepalingen en wanneer sprake is van
bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik of van werkzaamheden in het kader
van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

6.2.1 Grondgebonden zoogdieren
Zwaarder beschermde grondgebonden zoogdieren worden in het plangebied niet verwacht.
Een ontheffing in het kader van de FloraFlora en faunawet is niet nodig.

6.2.2 Vleermuizen
Verblijfplaatsen en essentiële vliegroutes van vleermuizen
vleermuizen zijn in het plangebied niet
aanwezig.
Flora en faunawet is niet nodig.
Een ontheffing in het kader van de Flora-

6.2.3 Vogels
Jaarrond beschermde nesten zijn niet aangetroffen. Het kappen van bomen en struiken dient
buiten de broedperiode van vogels te worden uitgevoerd. De Flora- en faunawet kent geen
standaardperiode voor het broedseizoen. Dit omdat het broedseizoen van soort tot
t soort en
van jaar tot jaar kan verschillen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode van 15 maart
tot 15 juli worden aangehouden.
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6.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen
Zwaarder beschermde reptielen en amfibieën worden in het plangebied niet verwacht.
verwac
De bittervoorn (tabel 3 van de FloraFlora en faunawet) komt op locatie 3 voor.
voor Ook de kleine
modderkruiper en de grote modderkruiper
modderkruiper kunnen hier voorkomen en ook op locatie 2. Bij
werkzaamheden aan deze watergangen dient een ontheffing bij Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland te worden aangevraagd en
n een ecologisch werkprotocol te worden
opgesteld.

6.2.5 Flora
Zwaarder beschermde planten worden in het plangebied niet verwacht. Een ontheffing in het
kader van de Flora- en faunawet is niet nodig.

6.2.6 Ongewervelden
Beschermde soorten ongewervelden worden niet verwacht. De ingreep heeft geen negatief
effect op ongewervelden. Een ontheffing in het kader van de FloraFlora en faunawet is niet nodig.
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1.

INLEIDING

1.1.

Aanleiding
De MerwedeLingeLijn tussen Dordrecht en Geldermalsen takt ten noorden van Tricht in op
het spoor van Utrecht naar Den Bosch. Op de corridor Utrecht - Den Bosch is sprake van
groei van het reizigersverkeer (evenals het goederenverkeer) waardoor capaciteitsproblemen ontstaan. Met het vrijleggen van de MerwedeLingeLijn wordt extra capaciteit gecreëerd op de corridor Utrecht - Den Bosch.
Voor het losleggen van deze lijn wordt de wisselverbinding in de hoofdbaan Geldermalsen Utrecht ter hoogte van km 24.550 verwijderd en wordt een derde spoor aangelegd. De toegankelijkheid voor de reizigers wordt gewaarborgd door de aanleg van een separaat zijperron op de plek van het emplacement Geldermalsen.
Overwegen ter plaatse van km 24.780 en km 25.120 moeten vervangen worden door 2
nieuwe spoorkruisende verbindingen, een tunnel ten noorden van Tricht voor de Randweg
Noord en een ongelijkvloerse kruising bij de Lingedijk. De wegenstructuur van Tricht wordt
hierop aangepast door de aanleg van een nieuwe weg rondom Tricht. Deze wegaanpassing valt binnen de scope van dit project.
In dit rapport zijn de effecten van de aanleg van het nieuwe spoor door Tricht, de aanleg
van de ongelijkvloerse kruising bij de Lingedijk en de randweg ten noorden van Tricht op de
omliggende
beschermde
natuurwaarden
onderzocht.
In
Nederland
is
de
natuurbescherming opgesplitst in de bescherming van gebieden enerzijds en de
bescherming van soorten anderzijds. In het voorliggende onderzoek is eerst aan de hand
van literatuurbronnen uitgezocht welke beschermde gebieden en soorten in de directe
nabijheid van het plangebied aanwezig zijn, of potentieel aanwezig kunnen zijn. Deze
gegevens uit de bureaustudie zijn vervolgens tijdens een veldbezoek geverifieerd. Daarna
is onderzocht welke effecten het voornemen op de beschermde gebieden en soorten heeft
en wat de consequenties daarvan zijn voor de uitvoering van het voornemen. Op basis van
de bureaustudie en het verkennende veldbezoek is vervolgens een nader soortgericht
veldonderzoek naar beschermde vissoorten en vleermuizen uitgevoerd door adviesbureau
EcoLogisch. De resulaten van dit soortgerichte onderzoek zijn in de onderliggende toets
verwerkt zodat een compleet overzicht van de effecten van het voornemen wordt verkregen
en de consequenties/vervolgstappen duidelijk zijn.

1.2.

Plangebied
Het plangebied bestaat uit 2 sub-plangebieden: een zone van circa 100 m aan weerszijden
van de randweg en een zone van circa 100 m aan weerszijden van het spoor. De randweg
ligt in het agrarische gebied rondom Tricht. Het gebied ten noorden van Tricht is een intensief gebruikt agrarisch gebied en bestaat voornamelijk uit akker- en weidepercelen en
boomgaarden. Daarnaast doorsnijdt de randweg verschillende brede en smalle perceel- en
bermsloten. De akkers, weilanden en boomgaarden zijn efficiënt ingericht, waardoor er
weinig ruimte is voor overhoekjes of minder intensief gebruikte percelen. In de bermen en
oevers binnen het gebied komen voornamelijk soorten voor die indicatief zijn voor voedselrijke omstandigheden. De zone langs het huidige spoor, waar het nieuwe spoor wordt aangelegd, bestaat grotendeels uit een intensief onderhouden, soortenarme berm. Her en der
staan ruigten van braam, brandnetels en wilgjes langs de berm.
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Afbeelding 1.1. Het plangebied

1.3.

Werkzaamheden
Naast de bestaande 2 sporen wordt aan de westzijde een nieuw spoor aangelegd. Hiervoor
wordt plaatselijk het talud waarop het spoor ligt verbreed. Deze verbreding gaat ten koste
van het soortenarme grasland en de ruigten langs het spoor. Ter hoogte van de Linge
wordt een nieuwe spoorbrug gebouwd naast de reeds aanwezige spoorbrug.
De randweg wordt aangelegd langs de noordzijde van de woonkern van Tricht. Hiervoor
worden enkele watergangen waaronder de Hooglandsche Wetering en enkele perceel sloten doorsneden. Daarnaast wordt ten behoeve van de aanleg van de noordelijke Randweg
een woonhuis langs de Meersteeg gesloopt. Ook worden enkele bomenrijen en her en der
een solitaire boom gekapt.
Ter plekke van de ongelijkvloerse kruising in de Lingedijk gaat een deel van de ruigte in de
berm en oever langs de Linge verloren, worden enkele schietwilgen gekapt en wordt een
woonhuis langs de Lingedijk gesloopt.
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Afbeelding 1.2. Impressie van het plangebied

1.4.

Voedselrijke perceelsloot

Te slopen woning Meersteeg

Ruigten langs het spoor

Hooglandsche wetering

Boomgaarden

Voedselrijke weidepercelen

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het toetsingskader. In hoofdstuk 3 wordt het voornemen getoetst aan de beschermde gebieden in de directe omgeving van het plangebied,
onderverdeeld in Natura 2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten (BN) en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hoofdstuk 4 beschrijft de mogelijke aanwezigheid van beschermde diersoorten in het plangebied. Hoofdstuk 5 behandelt de conclusie betreffende
de effecten van de werkzaamheden op beschermde soorten en beschermde gebieden.
Daarnaast worden de consequenties en vervolgstappen ten aanzien van soorten- en gebiedsbescherming inzichtelijk gemaakt.
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2.

WETTELIJK KADER
In Nederland is de natuurbescherming geregeld in enerzijds de bescherming van gebieden
(Natuurbeschermingswet ‘98, Ecologische Hoofdstructuur (Barro), en Provinciale programma’s), en anderzijds de bescherming van soorten (Flora- en faunawet). Hieronder worden
deze wettelijke kaders toegelicht.

2.1.

Natuurbeschermingswet 1998
Het Natura 2000 netwerk is opgesteld ter bescherming van belangrijke habitats en soorten
in Europa. De wettelijke basis voor de Natura 2000 gebieden zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnen (www.eea.europa.eu). In Nederland is de gebiedsbescherming geregeld in de Natuurbeschermingswet. Gebieden die worden aangewezen en beschermd op basis van de
Natuurbeschermingswet zijn:
- Natura-2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn);
- beschermde natuurmonumenten;
- gebieden die de Minister van EL&I aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere internationale verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn), zoals Wetlands.
Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000 gebieden zijn aangewezen, te
voorkomen, bepaalt de wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de
habitats kunnen verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten,
niet mogen plaatsvinden zonder vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op hun
gevolgen voor de Natura 2000 gebieden.
Activiteiten en projecten binnen een Natura 2000 gebied kunnen vergunningsplichtig zijn.
Ook activiteiten en projecten buiten een Natura 2000 gebied kunnen vergunningsplichtig
zijn, omdat de wet ook een zogenaamde externe werking kent. Als een activiteit die buiten
een beschermd gebied plaats zal vinden, negatieve gevolgen kan hebben voor dat gebied,
moet deze beoordeeld worden. Hierbij moeten ook cumulatieve effecten worden betrokken.
Dit kan betekenen dat een plan of handeling op zich geen significant effect veroorzaakt
maar in combinatie met andere handelingen of plannen wel. Ook dan is een vergunning
noodzakelijk.
Het bevoegd gezag voor de verlening van de Natuurbeschermingswetvergunning is Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het Natura 2000-gebied ligt.
Er zijn een 3-tal situaties mogelijk:
- zeker geen negatief effect: geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet
nodig;
- mogelijk negatief effect maar zeker geen significant negatief effect: verslechtering- en
verstoringtoets, afhankelijk van de uitkomst wordt al dan niet een vergunning verleend;
- kans op een significant negatief effect: passende beoordeling (zwaardere procedure),
afhankelijk van de uitkomst wordt al dan niet een vergunning verleend. Aan deze vergunning zullen voorschriften en beperkingen, bijvoorbeeld compensatie, verbonden
zijn.
Bij een kans op negatieve effecten is het aan te raden om in een vroeg stadium met het
bevoegd gezag te overleggen over de te volgen procedure.
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2.2.

Ecologische Hoofdstructuur
Het doel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is om een samenhangend netwerk te
creëren van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen.
Het huidige netwerk bestaat voor het merendeel uit Natura 2000 gebieden, de beschermde
natuurmonumenten en andere bestaande natuurgebieden. Daarnaast worden
natuurgebieden uitgebreid, nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en ecologische
verbindingszones aangelegd. Onderdeel van de EHS zijn Ecologische Verbindingszones
(EVZ), die natuurgebieden met elkaar verbinden om het migreren van dieren en planten
tussen natuurgebieden mogelijk te maken.
Binnen de ecologische hoofdstructuur geldt de ‘nee, tenzij’-benadering. Dit houdt in dat
bestemmingswijziging en de uitvoering van bepaalde plannen niet mogelijk zijn als
daarmee de wezenlijke kenmerken of natuurwaarden van het gebied significant worden
aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot
openbaar belang. De initiatiefnemer moet onderzoek laten verrichten, om te kunnen
bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant worden
aangetast.

2.3.

Beschermingregimes Flora- en faunawet
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet vormt het wettelijke kader
voor bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen, zoals de Vogelwet, de Jachtwet, de Wet bedreigde uitheemse diersoorten en een deel van de Natuurbeschermingswet (soortbescherming). Tevens is de Flora- en faunawet het nationale wettelijke kader waarin de bepalingen van EU-richtlijnen op het gebied van natuurbescherming
(soorten) zijn omgezet naar nationaal recht. Doel van de Flora- en faunawet is het in stand
houden van de planten- en diersoorten die in het wild voorkomen. Hiertoe is een groot aantal plant- en diersoorten beschermd. In principe mogen er geen handelingen worden uitgevoerd die schadelijk zijn voor de soort. Van de verbodsbepalingen is onder bepaalde voorwaarden een ontheffing mogelijk. Voor alle soorten geldt er een ‘zorgplicht’: een ieder dient
voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren.
Verbodsbepalingen volgens de Flora- en faunawet:
- artikel 8: het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen;
- artikel 9: het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te
doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen;
- artikel 10: het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort,
opzettelijk te verontrusten;
- artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren;
- artikel 12: het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse
diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
Daarnaast is artikel 13 eventueel nog van belang in verband met verplaatsen van soorten.
Het vervoeren en onder zich hebben van beschermde inheemse soorten is verboden.
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Zorgplicht volgens de Flora- en faunawet:
- artikel 2: 1. een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren
en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving;
- artikel 2: 2. de zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die
gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen,
deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
Algemene Maatregel van Bestuur Middels een Algemene Maatregel van Bestuur is de regelgeving rond de Flora- en faunawet nader ingevuld. Het belangrijkste gevolg is dat de
procedures bij ruimtelijke ingrepen en bij bestendig gebruik en beheer aanzienlijk eenvoudiger worden, aangezien voor de meest algemene soorten er een vrijstelling van de verbodsbepalingen komt (voor onder meer ruimtelijke ingrepen en bestendig gebruik en beheer). Bij het toepassen van de Flora- en faunawet wordt voortaan een onderscheid gemaakt in 3 categorieën van beschermde soorten:
- de algemene beschermde soorten waarvoor ten aanzien van activiteiten in het kader
van ruimtelijke ontwikkeling en bestendig gebruik en beheer een vrijstelling zonder nadere voorwaarden geldt;
- de bedreigde beschermde soorten: voor een aantal soorten planten en dieren geldt een
strikter beschermingsregime. Omdat ze in Nederland als bedreigd worden beschouwd.
Vrijstelling geldt als op basis van een goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Ontheffing kan worden verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van
instandhouding van de soort;
- de strikt beschermde soorten: alle vogelsoorten alsmede plant- en diersoorten die vermeld staan in bijlage IV van de Habitatrichtlijn of bij Algemene Maatregel van Bestuur
zijn aangewezen als bedreigde soorten (genoemd in bijlage 1 van het betreffende besluit). Voor bestendig gebruik en beheer geldt ook voor deze soorten een vrijstelling ten
aanzien van de verbodsbepalingen in artikelen 8, 9, 11 en 12, mits men werkt op basis
van een door de minister goed gekeurde gedragscode. Voor het overtreden van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen is voor aangewezen bedreigde soorten altijd
een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Ontheffing kan alleen worden verleend als er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is, er sprake is van een in de wet genoemde reden van openbaar belang en er
geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.
Voor soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn kan alleen nog ontheffing verkregen
worden voor een belang dat is opgenomen in de Habitatrichtlijn. Hierdoor kan geen
ontheffing meer aangevraagd worden op basis van ‘werkzaamheden in het kader van
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling’. Voor vogels kan alleen nog ontheffing verkregen
worden op grond van een belang dat staat in de Vogelrichtlijn. Dit houdt in dat ook
geen ontheffing meer aangevraagd kan worden op basis van ‘dwingende redenen van
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en
voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’.
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3.

BESCHERMDE GEBIEDEN

3.1.

Natura 2000
Gegevens
Zoals weergegeven in afbeelding 3.1, liggen in de omgeving van het plangebied 3 Natura
2000 gebieden; HR- en VR-gebied Uiterwaarden Nederrijn (circa 10 km afstand), HRgebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid (circa 10 km afstand) en HR- en VR-gebied Uiterwaarden Waal (circa 6 km afstand) [lit. 1]. Alleen Lingegebied en Diefdijk-Zuid is inmiddels definitief aangewezen als Natura 2000 gebied.
Afbeelding 3.1. Natura 2000-gebieden (geel) omgeving van het plangebied [lit. 1]

Uiterwaarden Nederrijn
Lingedijk & Diefdijk-Zuid

ca. 6km

Uiterwaarden Waal

Effecten en conclusies
Als gevolg van de onderlinge afstand tussen het plangebied en de Natura 2000 gebieden
zijn negatieve effecten van het voornemen op de instandhoudingsdoelen van de 3 omliggende Natura 2000-gebieden uitgesloten. Ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie, waarvan de negatieve effecten over grote afstand van een voornemen waarneembaar
kunnen zijn, wordt in het Onderzoek luchtkwaliteit en stikstofdepositie [A.C.J. Donkersloot,
Onderzoek luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Railinfra Solutions, ref: RIS437-1] bevestigd
dat negatieve effecten op de omliggende Natura 2000 gebied als gevolg van stikstofdepositie zijn uitgesloten. Nader onderzoek naar de effecten van het voornemen op de omliggende Natura 2000 gebieden of een vergunningsaanvraag Nbwet ‘98 zijn niet aan de orde.
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3.2.

Beschermde natuurmonumenten
Gegevens
Zoals weergegeven in afbeelding 3.2 liggen in de omgeving van het plangebied 2 Beschermde natuurmonumenten (BN); Oeverlanden Linge (circa 9 km afstand) en de Kil van
Hurwenen (circa 8 km afstand) [lit. 1]. Oeverlanden Linge is als gevolg van de definitieve
aanwijzing van het Natura 20000 gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid komen te vervallen.
Afbeelding 3.2. Beschermde Natuurmonumenten (bruin) in de omgeving van het
plangebied [lit. 1]

Oeverlanden Linge

ca. 8km

Kil van Hurwenen

Effecten en conclusie
Als gevolg van de onderlinge afstand tussen het plangebied en de BN en de tussenliggende infrastructuur zijn negatieve effecten van het voornemen op waarden van de 2 omliggende BN uitgesloten. Nader onderzoek naar deze effecten of een vergunningsaanvraag in
kader van de Nbwet ‘98 zijn niet aan de orde.
3.3.

Ecologische hoofdstructuur
Gegevens
Ter hoogte van het plangebied zijn enkele onderdelen van de EHS aanwezig, zie afbeelding 3.3 [lit. 2]. Ter plekke van de nieuwe spoorbrug is de Linge aangewezen als EHS natuur. Daarnaast zijn enkele percelen langs de Linge op 200 m en ruim 600 m aangewezen
als ecologische verbindingszone of EHS verweven. Ter hoogte van de randweg is geen
EHS aanwezig, zie afbeelding 3.3.
Op de Natuurbeheerplankaart van de provincie Gelderland [lit. 3] is de Linge aangeduid als
natuurbeheertype N02.01 Rivier (zie omschrijving in onderstaand kader).
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De overige percelen langs de Linge worden in het natuurbeheerplan nog niet aangegeven,
of zijn aangeduid als ‘nog om te vormen naar natuur’.
Beschrijving natuurbeheertype Rivier (wezenlijke kenmerken en waarden)
Rivieren zijn internationaal en nationaal van groot belang als leefgebied voor trekvogels, vissen, libellen, kokerjuffers,
steenvliegen en haften. Het gaat bijvoorbeeld om rivierrombout, Bataafse stroommossel, platte zwanenmossel, bever,
barbeel, kopvoorn, rivierdonderpad, meerval, riviergrondel, sneep, winde, rivierprik, zeeprik en aal. Vooral voor trekvissen is het internationale belang groot. De trekvissen elft, fint, houting, steur, zalm komen in Nederland vrijwel niet meer
voor. Slechts enkele waterplanten komen voor in de rivier zelf; rivierfonteinkruid, doorgroeit fonteinkruid (nu alleen kleine rivieren), en vlottende waterranonkel in de Grensmaas [lit. 4].

Afbeelding 3.3. Ecologische hoofdstructuur in de omgeving van het plangebied
[lit. 2]

Effecten en conclusie
Het grootste deel van de geplande werkzaamheden aan het spoor en de randweg hebben
geen effect op de EHS, aangezien deze zich geheel buiten de begrenzing ervan bevinden.
Alleen het plaatsen van de nieuwe spoorbrug over de Linge vindt plaats binnen de grenzen
van de EHS. Ten behoeve van de aanleg van de spoorbrug worden 2 nieuwe pijlers geplaatst in de Linge (naast de reeds aanwezige pijlers) waarop het derde spoor wordt geplaatst. Het oude landhoofd wordt verwijderd en vervangen door L-vormige structuur (zie
afbeelding 3.3).
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Achter dit nieuwe landhoofd wordt ruimte gecreëerd voor de aanleg van een weg, een
fietspad aan weerszijden van de weg en een voetpad. Naast het fietspad ligt er onder de
onderdoorgang een strook die geen infrastructurele functie krijgt (zie afbeelding 3.4). Doordat het derde spoor wordt aangelegd, naast de 2 huidige sporen wordt de brug weliswaar
breder, tussen de huidige sporen en het nieuwe spoor wordt echter ruimte vrij gelaten
waardoor licht kan toetreden onder de brug.
De onderdoorgang langs het fietspad die er in de huidige situatie niet is, kan dienen als het
droge deel van de verbindingszone langs de Linge. Hiervoor dient deze strook langs het
fietspad dan wel zodanig te worden ingericht dat soorten hiervan gebruik willen maken.
Voor de inrichting valt te denken aan het plaatsen van een stobbenwal of een rij van grote,
gestapelde stenen als beschutting. Soorten die langs de oevers van de Linge migreren
worden ter hoogte van de brug niet meer gedwongen om zwemmend de brug te passeren,
maar kunnen gebruik maken van de onderdoorgang. De onderdoorgang die weliswaar zo’n
40 m bedraagt wordt halverwege onderbroken door natuurlijk lichtinval dat tussen de sporen de onderdoorgang minder donker maakt. Ook regenwater kan op deze wijze de onderdoorgang bereiken. Dit is niet alleen voor de vegetatie onder brug positief, ook veel migrerende soorten prefereren een lichte en vochtige passage.
Kortom, de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het derde spoor ter hoogte
van de Linge hebben enerzijds een gering negatief effect doordat twee pijlers in het water
van de Linge worden aangebracht. Hierdoor gaan ter plekke van de pijlers de wezenlijke
kenmerken en waarden van de EHS verloren. Aan de andere kant kan de onderdoorgang
onder de brug dienst doen als passage voor soorten die langs de Linge trekken. Hierdoor
vormt de brug een minder grote barriere voor deze soorten. Een overleg met de provincie
is noodzakelijk om de effecten van deze ingreep te bespreken.
Afbeelding 3.4. Dwarsdoorsnede oever Linge gebruiksfase

Linge
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Onderdoorgang

Weg
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4.

BESCHERMDE SOORTEN

4.1.

Methode

4.1.1.

Bureaustudie
De gegevens-database van de NDFF (d.d.16 september 2013) [lit. 8] is geraadpleegd om
een beeld te krijgen van de aanwezigheid van beschermde soorten in de omgeving van het
plangebied, Daarnaast is op grond van verspreidingsatlassen, internetbronnen en de op
internet vrij verkrijgbare verspreidingsgegevens aangegeven of wettelijk beschermde flora
en fauna aanwezig zijn c.q. vrijwel met zekerheid kunnen worden verwacht. Om een beeld
te krijgen van de aanwezige soorten zijn bijvoorbeeld de websites van Telmee [lit. 5],
RAVON [lit. 6] en de Vlinderstichting [lit. 7] geraadpleegd. Op Telmee.nl worden gegevens
van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's zoals RAVON, SOVON en
FLORON), samenwerkend in de koepelorganisatie VeldOnderzoek Flora en Fauna
(VOFF), weergegeven.
Bij het bepalen van de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten is tijdens de
bureaustudie een groter gebied dan het plangebied onderzocht. De reden hiervoor is dat
soorten die buiten het plangebied zijn aangetroffen, mogelijk ook binnen het plangebied
een geschikt onderdeel van hun leefgebied kunnen vinden. Afhankelijk van de mobiliteit
van de soort(groep) is het zoekgebied buiten het plangebied slechts enkele honderden
meters (vaatplanten) tot enkele kilometers (grondgebonden zoogdieren, vogels,
rugstreeppad, vissen) groot.

4.1.2.

Veldbezoek
Op 23 augustus 2013 heeft een ecoloog van Witteveen+Bos het plangebied bezocht. Tijdens het veldbezoek is een habitatanalyse en een steekproefsgewijze inventarisatie van
soorten uitgevoerd waarbij toevallige waarnemingen van flora en fauna zijn genoteerd. In
afbeelding 1.2 is een impressie van het plangebied weergegeven.

4.2.

Beschrijving per soortgroep

4.2.1.

Vaatplanten
Gegevens
In de omgeving van het plangebied zijn verschillende licht en zwaarder beschermde vaatplantsoorten aangetroffen (zie afbeelding 4.1) [lit.8]. Het betreft de licht beschermde soorten (tabel 1-soorten) zwanebloem en grote kaardenbol en de zwaarder beschermde soorten (tabel 2-soorten) tongvaren en steenbreekvaren. Op grotere afstand (> 2 km) van het
plangebied zijn ook aardaker, gewone vogelmelk (tabel 1-soorten), grote keverorchis, moeraswespenorchis en de rietorchis (tabel 2-soorten) aangetroffen.
Alleen de vrij algemeen voorkomende grote kaardenbol komt in het plangebied voor. De
overige soorten zijn op afstand van het plangebied aangetroffen.
Veldbezoek
Gedurende het veldbezoek zijn geen beschermde soorten aangetroffen in het plangebied.
Wel zijn op verschillende plekken geschikte groeiomstandigheden aangetroffen voor licht
beschermde soorten. Met name voor soorten zoals de grote kaardebol en de zwanenbloem
zijn in ruige overhoekjes (grote kaardenbol) en perceelslootjes (zwanenbloem) geschikte
groeiomstandigheden aanwezig.
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Daarnaast kan ook de brede wespenorchis voorkomen langs bebouwing, houtwallen en
tuinen in het plangebied. Voor de zwaar beschermde soorten werden in het plangebied
geen geschikte groeiplaatsen aangetroffen.
Effecten en conclusie
De aanwezigheid van licht beschermde soorten binnen het plangebied kan niet worden uitgesloten. Individuen behorende tot deze soortgroep kunnen negatieve effecten ondervinden van de werkzaamheden. Voor het vernietigen van deze soorten geldt echter een vrijstelling in het kader van de Ffw. Wel is te allen tijde de zorgplicht van kracht.
De aanwezigheid van zwaarder beschermde vaatplantsoorten binnen het plangebied kan
worden uitgesloten. Negatieve effecten zijn zodoende uit te sluiten. Nader onderzoek en
een ontheffingsaanvraag zijn niet nodig.
Afbeelding 4.1. Waarnemingen vaatplanten uit NDFF-database (2008-2013) [lit. 8]

4.2.2.

Grondgebonden zoogdieren
Gegevens
In en in de omgeving van het plangebied zijn verschillende licht beschermde soorten aangetroffen (zie afbeelding 4.2) [lit. 8]. Het betreft ondermeer de soorten: mol, egel, konijn,
haas, bunzing ree. Ook licht beschermde soorten, zoals aardmuis, veldmuis, huisspitsmuis,
woelrat en vos, komen in de omgeving voor [lit. 5].
Van de zwaar(der) beschermde soorten zijn in 2011 sporen van de bever aangetroffen
langs de Linge op circa 3 km afstand van de spoorbrug [lit. 8 en 9].
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In de afgelopen jaren zijn vaker sporen aangetroffen van de bever in de Linge, deze waarnemingen zijn echter afkomstig van locaties westelijk van Tricht. Ook in de uiterwaarden
van de Waal ter hoogte van Tiel is de aanwezigheid van de bever vastgesteld [lit. 5 en 9].
Van andere zwaar(der) beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zijn geen waarnemingen bekend in en in de omgeving van het plangebied.
Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen in het plangebied. Wel zijn in het plangebied verschillende geschikte leefgebieden voor licht beschermde grondgebonden zoogdiersoorten aanwezig. Voorbeelden van dergelijke leefgebieden
zijn de ruigte langs het spoor ter hoogte van het jachthaventje, de rietruigte langs het spoor
ter hoogte van boomgaard Smits, de oevers van de Hooglandsche wetering, de oevers
langs de agrarische slootjes binnen het plangebied, enzovoorts. De oevers langs de Linge
ter hoogte van de spoorbrug vormen geen geschikt onderdeel van het leefgebied voor bever als gevolg van het ontbreken van wilgen- of populierenbosjes langs de oever en de hoge mate van verstoring als gevolg van de spoorbrug en de tuinen grenzend aan de oever.
Ter hoogte van de spoorbrug is het incidenteel voorkomen van een zwervend exemplaar,
dat de loop van de Linge volgt, niet uit te sluiten.
Afbeelding 4.2. Waarnemingen grondgebonden
(2008-2013)[lit. 8]

zoogdieren

uit

NDFF-database

Effecten en conclusie
De aanwezigheid van licht beschermde grondgebonden zoogdiersoorten binnen het plangebied kan niet worden uitgesloten. Individuen behorende tot deze groep kunnen negatieve
effecten ondervinden van de werkzaamheden.
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Voor het verstoren van deze soorten geldt echter een vrijstelling in het kader van de Ffw.
Wel is te allen tijde de zorgplicht van kracht.
Incidenteel kan een zwervend exemplaar van de zwaar beschermde bever in de Linge ter
hoogte van de spoorbrug aanwezig zijn. Dit deel van de Linge vormt geen essentieel onderdeel van het leefgebied van de soort. De tijdelijke verstoring van dit deel van het plangebied als gevolg van de aanleg van de spoorbrug heeft zodoende geen negatieve effecten op de functionaliteit van het leefgebied van de bever. De lokale instandhouding komt
daardoor niet in het geding. Nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag zijn daarom niet
nodig.
4.2.3.

Vleermuizen
Gegevens
In de ruime omgeving van het plangebied zijn verschillende vleermuissoorten aangetroffen
(zie afbeelding 4.3) [lit. 8]. Het betreft de soorten: gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en baardvleermuis. Enkele van
deze soorten (gewone dwergvleermuis en laatvlieger) kunnen op basis van hun biotoopeisen ook in het plangebied worden verwacht (zie onderstaande kader).
Biotoopeisen van de mogelijk aanwezige vleermuizen in of in de omgeving van het plangebied [lit.10]
De gewone dwergvleermuis leeft in gesloten tot half open landschappen, in kleinschalige landbouwgebieden, in dorpen, steden, parken en tuinen. Het dier jaagt in de beschutting van opgaande vegetatie, binnen de bebouwing in tuinen en bij straatlantaarns, boven water, in bossen en langs bosranden, in en langs lanen, bomenrijen, singels, houtwallen en holle wegen.
Gewone grootoorvleermuizen jagen in langzame cirkels en een langzame, wendbare vlucht dicht op en door de
vegetatie, waarbij insecten van bladeren of uit de lucht worden gegrepen. Zij vliegen rond door beschutte plekken in
bossen en kleinschalig parkachtig landschap, boven bospaden, lanen en open plekken, langs bosranden en laag
boven (bloeiende) kruidenbegroeiing of langs de kroon van (bloeiende) bomen. Als wendbare vliegers jagen ze ook
veel in gebouwen.
De watervleermuis is een boombewonende soort van half open tot gesloten, waterrijk en bosrijk landschap. Grote
dichtheden van deze soort worden vooral daar gevonden waar zowel beschut water als oud bos of oude bomen
aanwezig zijn. De soort jaagt vlak boven het wateroppervlak van beschutte wateren of aan de beschutte kant van vijvers in landgoederen en parken en langs smalle vaarten, langzaam stromende rivieren en beken. Bij windstil weer
wordt beschutting minder belangrijk. De watervleermuis kan ook boven land jagen, relatief laag boven bospaden of
op beschutte, open plekken in het bos, en soms hoger tussen de boomkronen.
Doorgaans vliegt de laatvlieger in de beschutting van bosranden, heggen en lanen op een hoogte tussen 5 en 20 m
boven (vochtige) graslanden, weilanden, langs kanalen en vaarten en in tuinen en parken met vijvers. Bij windstil
weer kunnen laatvliegers ook boven open water jagen. Laatvliegers vangen insecten, hoofdzakelijk uit de lucht, maar
ze pakken soms ook prooien van het gebladerte of van de grond.
Rosse vleermuizen zijn typische bewoners van oude bomen, maar tegelijkertijd zijn ze gebonden aan open, waterrijk
landschap zoals: uiterwaarden, moerassen, infiltratiegebieden, veengebieden, grote meren en de Oostvaardersplassen. Rosse vleermuizen jagen hoog in de lucht, op meer dan 100 m hoogte, veelal boven water of moeras. Ze vliegen met hoge snelheid in rechte, lange banen waarbij ze plotselinge duikvluchten en uitvallen maken. Ze blijven op
relatief grote afstand van bomenrijen en bosranden.
De gewone baardvleermuis is in Nederland een schaars voorkomende soort van het kleinschalige agrarische cultuurlandschap en van bosgebieden. Baardvleermuizen jagen – met hun rustige, rechtlijnige vlucht – dicht langs de vegetatie.
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Ze vliegen in stereotype banen op en neer over bospaden, boven bosbeken, langs bosranden en houtwallen, of in
cirkels en lussen boven een open plek in het bos.

De mogelijk in het plangebied voorkomende soorten zijn onder te verdelen in gebouwbewonende en boombewonende soorten. Zowel gebouwen (spouwmuren, betimmeringen,
zolders) als bomen (boomholten, spleten) kunnen door deze soorten worden gebruikt als
verblijfplaats.
Afbeelding 4.3. Waarnemingen vleermuizen uit NDFF-database (2008-2013) [lit. 8]

Veldbezoek
Tijdens het inventariserend veldbezoek zijn in het plangebied landschapselementen aangetroffen die een onderdeel kunnen vormen van het leefgebied van vleermuizen. In het plangebied kunnen bijvoorbeeld foerageergebieden en vliegroutes aanwezig zijn langs het talud
waarop het spoor ligt, langs bomenrijen en boven/langs watergangen (zie afbeelding 4.4)
Enkele van deze elementen worden verstoord, doorsneden of geheel verwijderd als gevolg
van de aanleg van de randweg. Daarnaast wordt een woonhuis gesloopt ter hoogte van
Meersteeg 30 en Lingedijk 45. In deze huizen bleek de aanwezigheid van zomer-, kraamen/of baltsverblijfplaatsen niet uit te sluiten.
Op basis van de verwachtte natuurwaarden heeft Adviesbureau E.C.O. Logisch (hierna:
EcoLogisch) het plangebied conform het vleermuisprotocol 2013 onderzocht op de aanwezigheid van beschermde vleermuiswaarden (zie bijlage I). Gedurende de veldbezoeken zijn
verschillende beschermde onderdelen van het leefgebied voor vleermuizen vastgesteld in
of nabij het plangebied. Deze onderdelen zijn toegelicht in tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Resultaten vleermuisonderzoek EcoLogisch
soort

aanwezige waarden (belang gevolgen voornemen

overtreding Ffw?

voor lokale instandhouding)
gewone

6 foerageerplekken (be-

enkele foerageer- en baltsplek-

ja, door de vernietiging

dwergvleer-

perkt), 2 baltsterritoria (be-

ken en een vliegroute verdwij-

van verblijfplaatsen wordt

muis

perkt), 4 zomerverblijfplaat-

nen. 2 van de 4 zomerverblijf-

artikel 11 Ffw overtreden.

sen (groot), 2 vliegroutes

plaatsen worden vernietigd

Negatieve effecten wor-

(beperkt)

den voorkomen door mitigerende maatregelen te
treffen.

ruige dwerg-

1 vliegroutes over de Linge

tijdelijke verstoring vliegroute als

ja, echter de aanwezige

vleermuis

ter hoogte van de spoorbrug

gevolg van werkzaamheden, als

waarden zijn niet van

(beperkt)

’s nachts wordt gewerkt

wezenlijk belang voor de

3 foerageerplekken (beperkt)

enkele foerageerplekken en

lokale instandhouding.

en 4 vliegroutes (beperkt)

vliegroutes verdwijnen of raken

Negatieve effecten wor-

verstoord

den voorkomen door mi-

laatvlieger

rosse vleer-

1 foerageerplek bij de spoor-

tijdelijke verstoring foerageer-

tigerende maatregelen te

muis

brug (beperkt)

plek, mits ’s nachts wordt ge-

treffen.

werkt
meervleer-

foerageerplek (beperkt) en

tijdelijke verstoring foerageerplek

muis

vliegroute (redelijk) langs de

en vliegroute, als ’s nachts wordt

Linge

gewerkt

Effecten en conclusie
In het plangebied zijn verschillende functies voor vleermuizen aanwezig. Met name de zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis zijn van belang voor de lokale instandhouding van de vleermuispopulatie. Zeker 2 van de 4 verblijfplaatsen van deze soort gaan
verloren als gevolg van het voornemen. Daarnaast gaan verschillende foerageerplekken en
vliegroutes verloren, of raken verstoord door de aanleg van de Noordelijke Randweg en de
extra spoorlijn. Zonder mitigerende maatregelen veroorzaakt het voornemen een overtreding van de Ffw. Wanneer mitigerende maatregelen getroffen worden, hoeft in principe
geen ontheffing Ffw aangevraagd te worden. Uit jurisprudentie volgt echter dat het begrip
‘mitigerende maatregelen’ beperkt moet worden uitgelegd en dat slechts een beperkt aantal maatregelen kwalificeren als mitigerende maatregelen1. Het biedt meer rechtszekerheid
om een ontheffing op de Ffw aan te vragen.
Ontheffing op de Ffw bij tabel 3-soorten kan alleen bij ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ op grond van de habitatrichtlijn. Deze redenen kunnen op grond van sociale of
economische aard zijn. Het is verdedigbaar om het vrijleggen MerwedeLingelijn en bijbehorende maatregelen een groot openbaar belang te noemen, Een hoofdsproorlijn wordt immers verbeterd waarmee deze hoogfrequent bereden kan worden.
Of er nu wel of niet gekozen wordt voor een ontheffingsaanvraag, de negatieve effecten
van het voornemen op vleermuizen moeten gemitigeerd worden zodat negatieve effecten
op de lokale instandhouding geheel teniet worden gedaan. Deze maatregelen worden
vastgelegd in een ecologisch werkprotocol, zodat bij een eventuele handhaving door de
nVWA gedurende de werkzaamheden kan worden aangetoond dat negatieve effecten zo
goed mogelijk worden voorkomen.

1

Mr. drs. F. Onrust en mr. A. Drahmann, Dwingende redenen van groot openbaar belang in de Flora en faunawet,
Tijdschrift voor bouwrecht nr. 7 juli 2014.
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4.2.4.

Vogels
Gegevens
In het plangebied is het voorkomen van algemeen voorkomende broedvogels van de
bebouwde kom (zoals merel, koolmees, pimpelmees, winterkoning, tjiftjaf, vlaamse gaai en
ekster) te verwachten. Daarnaast is, als gevolg van de aanwezige agrarische percelen en
boomgaarden, het voorkomen van soorten zoals putter, witte kwikstaart, geelgors, steenuil,
torenvalk en buizerd aannemelijk [lit. 8].
Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels
aangetroffen (zie tabel 4.2). Jaarrond beschermde nesten zijn in het plangebied niet
aangetroffen. Het opgaande groen dat ter hoogte van het tracé van de randweg ligt, of er
aan grenst, bestaat vrijwel geheel uit jonge fruitbomen en windschermen (boomgaarden).
Deze jonge laagstamboomgaarden bieden geen geschikte nestgelegenheden aan soorten
met een jaarrond beschermd nest.
Tabel 4.2. Aangetroffen vogelsoorten tijdens het veldbezoek
soorten
wilde eend

fuut

meerkoet

pimpelmees

koolmees

winterkoning

zwarte kraai

merel

buizerd

grote bonte specht

houtduif

zomertortel

Effecten en conclusie
Het plangebied biedt nestgelegenheid aan algemeen voorkomende broedvogelsoorten.
Werkzaamheden tijdens het broedseizoen (globaal van 15 maart-15 juli1) kunnen deze
vogels verstoren. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat opzettelijk verstoren in het
broedseizoen (individuen, nesten of eieren) verboden is volgens verbodsbepaling 10 en 11
van de Ffw. Vogels zijn op dezelfde wijze beschermd als tabel 3-soorten. Het verkrijgen
van een ontheffing voor het verstoren van broedvogels is in principe niet mogelijk. De
effecten op vogels en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen van de Ffw zijn
namelijk gemakkelijk te voorkomen, te weten door in principe 2 mogelijkheden:
- buiten het broedseizoen werken, dit met risico dat sommige vogels tot in september
kunnen broeden;
- de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken
(werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan
broeden in het gebied waar gewerkt wordt.
Ook als door een deskundige wordt geconstateerd dat in de directe omgeving van de
werkzaamheden geen vogels broeden bij de start van de werkzaamheden, vindt geen overtreding van de verbodsbepalingen plaats.
4.2.5.

Amfibieën
Gegevens
In en in de omgeving van het plangebied zijn verschillende amfibiesoorten aangetroffen
(zie afbeelding 4.4) [lit. 8]. Het betreft de licht beschermde soorten gewone pad, bruine kikker, bastaard- of meerkikker (groene kikker-complex) en kleine watersalamander.

1

in de Flora- en faunawet wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen, (in het algemeen wordt vaak de periode 15 maart tot en met 15 juli gehanteerd), maar het gaat erom of er een broedgeval aanwezig is
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Daarnaast zijn op minder dan 3 km afstand 3 zwaar beschermde soorten (tabel 3 Ffw en
HR bijlage 4) aangetroffen: de kamsalamander, de heikikker en de rugstreeppad (net ten
noorden van het kaartbeeld) [lit. 8]. De biotoopeisen van de zwaar beschermde amfibiesoorten worden in het onderstaande kader beschreven.
Biotoopeisen kamsalamander, heikikker en rugstreeppad [lit. 10.]
De kamsalamander komt voor in kleinschalige, deels agrarische, landschappen vooral bij overgang van bos naar grasland: gebieden met hagen, houtwallen, rijen knotbomen, rietkragen, vochtige bosjes en poelen. De voortplantingshabitat wordt gevormd door vrij grote, geïsoleerde, stilstaande, half beschaduwde, voedselrijke wateren (poelen, vennen,
sloten) met een goed ontwikkelde water- en oevervegetatie.
De wateren moeten bovendien vrij zijn van vissen en watervogels, die anders de eieren en larven opeten. De wateren
moeten een groot deel van het jaar water bevatten, maar incidenteel droogvallen kan gunstig zijn voor de kamsalamander, omdat daarmee vissen uit het water verdwijnen. De soort overwintert op het land (periode november-maart).
De landhabitat wordt gevormd door kleine landschapselementen waarin voldoende vorstvrije plaatsen aanwezig zijn
zoals bosjes, hagen, struwelen, houtwallen, overhoekjes en bosranden.
De heikikker bewoont tal van habitats: laagveengebieden, voedselarme tot matig voedselrijke vennen, beekjes en andere waterpartijen, vochtige heide, blauwgraslanden, broek- en ooibossen, beek- en rivierdalen, uiterwaarden en de
vochtige duinen van Texel en Schouwen. De heikikker heeft een voorkeur voor zwak zure wateren (pH = 5.0-6.0) en hij
komt vaak samen voor met de nauw verwante bruine kikker. Voor het afzetten van de eiklompen zijn open, ondiepe
plassen favoriet. Na de paartijd zijn de volwassen dieren voornamelijk op het land te vinden in natte begroeiingen met
biezen, grote zegge, lisdodden en andere hoog opschietende moerasplanten. De heikikker overwintert voornamelijk op
het land.
De rugstreeppad leeft vooral in open terreinen waar de bodem en vegetatie regelmatig veranderingen ondergaan, bij
voorkeur op droge en losgrondige bodems die snel opwarmen. Dit kunnen duin- en heidegebieden zijn of uiterwaarden
en geaccidenteerde, door mensen beïnvloede terreinen zoals oude klei afgravingen, verlaten zandgroeven, met zand
opgespoten terreinen in haven- en industriegebieden en afgeplagde terreinen. De rugstreeppad is verder ook bekend
van de polders in Noord- en Zuid-Holland. De rugstreeppad staat bekend als superpionier en duikt regelmatig op bij
bouwterreinen en pas opgespoten gronden in stedelijk gebied. Naarmate een gebied meer dichtgroeit met bomen en
struiken, verdwijnt de rugstreeppad, om plaats te maken voor de gewone pad.

Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek zijn in verschillende sloten ter hoogte van het tracé van de randweg
bruine en bastaard- of meerkikkers aangetroffen. De zwaar beschermde soorten zijn niet
aangetroffen. Ook geschikt habitat voor deze soorten is in het plangebied niet aangetroffen.
Effecten en conclusie
De aanwezigheid van licht beschermde amfibiesoorten binnen het plangebied is aangetoond. Exemplaren uit deze groep kunnen negatieve effecten ondervinden van de werkzaamheden. Voor het verstoren van deze soorten geldt echter een vrijstelling in het kader
van de Ffw. Wel is te allen tijde de zorgplicht van kracht.
De zwaar beschermde kamsalamander en heikikker komen niet voor binnen de grenzen
van het plangebied. Daarbij ontbreekt geschikt leefgebied voor beide soorten. Negatieve
effecten op deze soorten zijn zodoende uit te sluiten. Nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag zijn niet aan de orde.
Gedurende de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met het verschijnen van
de rugstreeppad. De soort is de laatste jaren in de omgeving van het plangebied
aangetroffen [lit. 5 en 9]. De rugstreeppad is een echte pioniersoort die zich snel kan
voortbewegen en daardoor in hoog tempo nieuwe gebieden kan bereiken en bevolken.
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Wanneer wordt voorkomen dat geschikt biotoop voor de soort ontstaat in de plangebieden
(met name gedurende de aanleg), zal de soort hier niet verschijnen. Geschikt biotoop
bestaat ondermeer uit plassen op een zandige ondergrond. Het onstaan hiervan dient
voorkomen te worden door deze plassen tijdig te dempen of leeg te laten lopen.
De zandbaan die ten behoeve van de weg wordt geplaatst vormt echter een groot en
potentieel zeer geschikt voortplantingshabitat voor de rugstreeppad. Wanneer het niet
mogelijk is het ontstaan van geschikte voortplantingswateren in het plangebied te
voorkomen, dan wordt aanbevolen amfibieschermen te plaatsen langs het plangebied. De
amfibieschermen voorkomen dat de padden het plangebied kunnen betreden en daar
negatieve effecten ondervinden van de werkzaamheden.
Wanneer de rugstreeppad toch gedurende de aanlegwerkzaamheden in het plangebied
verschijnt, dienen de werkzaamheden te worden stil gelegd. Het doden en/of verwonden
van de soort is verboden. Tevens is het verboden het leefgebied van de soort te
vernietigen. Wanneer de soort is aangetroffen en vervolgens onder begeleiding van een
deskundig ecoloog door middel van passende maatregelen het doden of verwonden van de
soort en afname van het oppervlak geschikt leefgebied wordt voorkomen, kunnen de
werkzaamheden weer doorgang vinden.
Afbeelding 4.4. Waarnemingen amfibieën uit NDFF-database (2008-2013) [lit 8]

4.2.6.

Reptielen
In de ruime omgeving van het plangebied komen geen reptielsoorten voor. De dichtstbijzijnde vindplaatsen van, bijvoorbeeld, ringslang betreft een locatie langs de Nederrijn bij
Wijk bij Duurstede (circa 10 km afstand).
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Levendbarende hagedis en hazelworm zij aangetroffen in de Kaapse bossen bij Doorn (circa 17 km afstand) [lit. 5, 8 en 9]. Het voornemen heeft zodoende geen negatieve effecten
op reptielsoorten. Nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag zijn niet aan de orde.
4.2.7.

Vissen
Gegevens
In de omgeving van het plangebied zijn verschillende vissoorten aangetroffen (zie afbeelding 4.5) [lit. 8]. Het betreft de middelzwaar beschermde soort (tabel 2-soort Ffw) kleine
modderkruiper en de zwaar beschermde soorten (tabel 3-soort Ffw) grote modderkruiper
en bittervoorn. Volgens de verspreidingsgegeven uit de NDFF zijn de kleine modderkruiper
en de bittervoorn aangetroffen in de Hooglandsche wetering, de Bisschopsgraaf en de
Laaggraafsche wetering. Deze watergangen zijn verbonden met de sloten in het plangebied.
De grote modderkruiper is op grotere afstand van het plangebied aangetroffen. De meest
recente waarneming is uit november 2012 op een afstand van circa 3 km van het plangebied [lit. 9] (zie afbeelding 4.6). In het onderstaande kader zijn de biotoopeisen van de beschermde vissoorten weergegeven.
Biotoopeisen van de mogelijk voorkomende tabel 2- en tabel 3-soorten[lit. 10]
Kleine modderkruipers worden aangetroffen in sloten, beken, rivierarmen en meren. De ideale habitat ligt in stilstaande
en langzaam stromende wateren. De soort is aangepast aan een leven op en in de bodem. Door de kleine, weinig
elastische zwemblaas, met een gering drijfvermogen, kan de kleine modderkruiper op de bodem blijven liggen.
De grote modderkruiper leeft in ondiep, stilstaand of zeer langzaam stromend water waarin veel planten aanwezig zijn
en waar op de bodem een dikke modderlaag aanwezig is. De soort wordt het meest aangetroffen in kleine wateren,
vooral in poldersloten met een goede waterkwaliteit. Vaak betreft het locaties met basisch (alkalisch) kwelwater. Ook
komt de soort voor in langzaam stromende rivieren en beken.
De bittervoorn wordt aangetroffen in stilstaand of langzaam stromend water boven een niet te weke bodem, zoals in
sloten, plassen en vijvers. Verder is een goed ontwikkelde onderwatervegetatie vereist, die beschutting geeft aan de
jonge vissen. In stromend water kan de vis in de oeverzone worden aangetroffen. Voor zijn voortplanting gaat de bittervoorn een symbiose aan met grote zwanen- of schildersmossels.
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Afbeelding 4.5. Waarnemingen vissen uit NDFF-database (2008-2013) [lit. 8]

Veldbezoek
Gedurende het inventariserend veldbezoek is geconstateerd dat verschillende watergangen in het plangebied worden doorsneden door de aanleg van de randweg (zie afbeelding
4.6). Verschillende van deze watergangen staan in rechtstreekse verbinding met de wateren waarin de beschermde soorten zijn aangetroffen. De Linge ter hoogte van de te plaatsen pijlers kan onderdeel zijn van het leefgebied van de rivierdonderpad.
Op basis van de verwachtte natuurwaarden heeft EcoLogisch het plangebied onderzocht
op de aanwezigheid van beschermde vissoorten (zie bijlage I). Bij de veldinventarisatie is
gebruik gemaakt van elektrisch vistuig.
Hiermee is de aanwezigheid van de 2 beschermde vissoorten kleine modderkruiper en bittervoorn vastgesteld in of nabij het plangebied. Deze onderdelen zijn toegelicht in tabel 4.3.
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Afbeelding 4.6. Kruisende watergangen

Tabel 4.3. Resultaten visonderzoek EcoLogisch
soort

aanwezige waarden (be-

gevolgen voornemen

overtreding Ffw?

leefgebied waaronder

delen van het leefgebied

ja, echter ontheffing is niet

voortplantingslocaties (re-

gaan verloren als gevolg

nodig mits wordt gewerkt

delijk)

van het dempen van de wa-

conform goedgekeurde

tergangen

gedragscode

leefgebied waaronder

delen van het leefgebied

ja, ontheffing is nodig voor

voortplantingslocaties (re-

gaan verloren als gevolg

vernietiging van het leef-

delijk)

van het dempen van de wa-

gebied van bittervoorn

tergangen

(artikel 10)

lang voor lokale instandhouding)
kleine modderkruiper

bittervoorn

Effecten en conclusie
Het voorkomen van beschermde soorten in de sloten die als gevolg van de werkzaamheden gedeeltelijk worden gedempt, is aangetoond. Het voornemen heeft zodoende negatieve effecten op deze soorten. Het voornemen heeft tot gevolg heeft dat een deel van het
leefgebied van deze soorten wordt vernietigd en individuen worden gedood of verwond.
Voor het verstoren van het leefgebied van de kleine modderkruiper en het doden of verwonden van individuen is geen ontheffing Ffw nodig, indien wordt gewerkt conform een
goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode kan niet worden gebruikt om de effecten op
de zwaar beschermde bittervoorn te voorkomen of te mitigeren. Voor het vernietigen van
het leefgebied van de bittervoorn en het doden en/of verwonden van individuen moet een
ontheffing Ffw (artikel 9 en 11) worden aangevraagd.
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4.2.8.

Dagvlinders en libellen
Gegevens
In de omgeving van het plangebied zijn enkele zwaar beschermde dagvlinders en libellen
waargenomen.
Het betreft de dagvlindersoort heideblauwtje (ten zuiden van Asch), de libelsoort gevlekte
witsnuitlibel (Tichelgaten Buren) en rivierrombout (uiterwaarden Waal) [lit. 5, 7 en 9]. De biotoopeisen van deze soorten zijn beschreven in het onderstaande kader.
Biotoopeisen beschermde dagvlinder- en libelsoorten in de omgeving [lit. 10]
De gevlekte witsnuitlibel leeft in relatief kleine en ondiepe (snel opwarmende), heldere, voedselarme tot matig voedselrijke en beschut gelegen wateren. In Nederland komt de soort met de hoogste aantallen voor in laagveengebieden, in
jonge verlandingen met een nog grotendeels open vegetatie. Er moet een rijke plantengroei aanwezig te zijn, met veel
variatie in structuur. Meestal bestaat de vegetatie uit een combinatie van riet of lisdodde, krabbenscheer, ondergedoken planten als kransvederkruid en grof hoornblad, drijvende planten als witte waterlelie en gele plomp en drijftillen van
onder meer pluimzegge.
De rivierrombout is een uitgesproken bewoner van grote rivieren. Hij komt vooral voor in delen van de rivier met een
zandbodem of zandig tot slibrijke waterbodem. Dit zijn doorgaans de benedenstroomse delen van rivieren. De volwassen dieren verspreiden zich in de omgeving en vliegen boven ruigte en bouwland, waar ze op insecten jagen. Ze slapen ook in deze ruigten en waarschijnlijk vindt in de omgeving van de rivier ook de paring plaats.
Het heideblauwtje is gebonden aan vochtige heide. Hoewel zowel dopheide als struikheide waardplant zijn voor de
rupsen van het heideblauwtje, komt de soort niet voor in uitgestrekte monocultures struikheide.
Er is altijd dopheide in het leefgebied aanwezig, liefst met een bedekking van minimaal 40 %. Dopheide is ook de belangrijkste nectarplant voor de vlinders.

Veldbezoek
Gedurende het veldbezoek zijn geen beschermde dagvlinder- of libelsoorten waargenomen. Tevens is tijdens het veldbezoek vastgesteld dat geschikt leefgebied voor deze beschermde soortgroepen niet aanwezig is in het plangebied.
Effecten en conclusies
De beschermde soorten uit de groep van de dagvlinders en libellen zijn, door het ontbreken
van geschikt biotoop, in het plangebied niet aanwezig. Specialistisch onderzoek hoeft niet
te worden verricht. Een ontheffingsaanvraag in het kader van de Ffw is niet nodig.
4.2.9.

Overige ongewervelden
Gegevens
Van de groep overige ongewervelden zijn in de omgeving geen waarnemingen bekend [lit.
5, 8 en 9]. De meeste soorten uit deze groep die zwaarder beschermd zijn door de Ffw, zijn
reeds uitgestorven in Nederland of slechts op zeer specifieke locaties aanwezig.
Voorbeelden hiervan zijn hoogveen- en duingebieden en schraal- en kalkrijkgrasland.
Dergelijke biotopen zijn niet in het plangebied aanwezig. Soorten uit deze groep die
algemener voorkomen zijn niet aanwezig in en in de omgeving van het plangebied.
Veldbezoek
Gedurende het veldbezoek zijn geen geschikte biotopen voor de in Nederland
voorkomende beschermde ongewervelden aangetroffen in het plangebied.
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Effecten en conclusies
De beschermde soorten uit de groep van de overige ongewervelden zijn, door het
ontbreken van een geschikt biotoop, in het plangebied niet aanwezig. Specialistisch
onderzoek hoeft niet te worden verricht. Een ontheffingsaanvraag in het kader van de Ffw
is niet nodig.
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5.

SAMENVATTING/CONCLUSIE

5.1.

Beschermde gebieden

5.1.1.

Natura 2000
Als gevolg van de onderlinge afstand tussen het plangebied en de Natura 2000-gebieden
in de omgeving zijn negatieve effecten van het voornemen op de instandhoudingdoelen
van de 3 omliggende Natura 2000 gebieden uitgesloten. Nader onderzoek naar deze effecten of een vergunningsaanvraag in kader van de Nbwet ‘98 zijn niet aan de orde.

5.1.2.

Beschermde natuurmonumenten
Als gevolg van de onderlinge afstand tussen het plangebied en de BN zijn negatieve effecten van het voornemen op waarden van de 2 omliggende BN uitgesloten. Nader onderzoek
naar deze effecten of een vergunningsaanvraag in kader van de Nbwet ‘98 zijn niet aan de
orde.

5.1.3.

Ecologische hoofdstructuur
De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het derde spoor ter hoogte van de
Linge hebben enerzijds een gering negatief effect doordat 2 pijlers in het water van de Linge worden aangebracht. Hierdoor gaan ter plekke van de pijlers de wezenlijke kenmerken
en waarden van de EHS verloren. Aan de andere kant kan de onderdoorgang onder de
brug dienst doen als passage voor soorten die langs de Linge trekken. Hierdoor vormt de
brug een minder grote barriere voor deze soorten. Een overleg met de provincie is noodzakelijk om de effecten van deze ingreep te bespreken.

5.2.

Beschermde soorten
De resultaten voor beschermde soorten zijn in de onderstaande tabel weergegeven (zie tabel 5.1).
Tabel 5.1. Overzicht van de mogelijk aanwezige beschermde soorten en de
consequenties inzake de Flora- en faunawet
soortgroep

vaatplanten

beschermde soorten

kans op

in het plangebied of

overtreding

directe omgeving

verboden

aanwezig

Ffw

ja, mogelijk zijn licht

ja

gevolgen

actie

geen gevolgen want,

geen

beschermde soorten

vrijstelling Ffw van

aanwezig

toepassing,. wel
zorgplicht

grondgebonden

ja, mogelijk zijn licht

zoogdieren

beschermde soorten

ja

vrijstelling Ffw van

geen gevolgen want,

aanwezig

toepassin,. wel zorgplicht

geen
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soortgroep

vleermuizen

beschermde soorten

kans op

in het plangebied of

overtreding

directe omgeving

verboden

aanwezig

Ffw

ja, in plangebied zijn

ja

gevolgen

actie

als gevolg van het

mogelijke ontheffing Ffw

foergaeergebieden,

voornemen worden

aanvragen, In ieder geval

vliegroutes en

verblijfplaatsen vernietigd

effecten voorkomen dmv

verblijfplaatsen van

van de gewone

mitigerende

meerdere

dwergvleermuis.

maatregelen. Deze

vleermuissoorten

Vliegroutes en

moeten worden

aanwezig

fourageerplekken van

vastgelegd in een

andere soorten worden

werkprotocol

verstoord.
vogels

ja het plangebied biedt

ja, indien

werken buiten

voor het verstoren van

geschikt broedbiotoop

broedende

broedseizoen

broedende vogels kan in

aan algemeen

vogels

het kader van dit project

voorkomende soorten

worden

geen ontheffing worden

verstoord

verleend, effecten dienen
voorkomen te worden

amfibieën

ja, mogelijk zijn licht

nee

geen gevolgen want,

beschermde (tabel 1)

vrijstelling Ffw van

soorten aanwezig

toepassin,. wel zorgplicht

geen

ja, de rugstreeppad

ja, indien de

voorkomen dat de

wanneer voorkomen

kan verschijnen tijdens

soort in het

rugstreeppad in het

wordt dat de

de werkzaamheden

plangebied

plangebied/ zandbaan

rugstreeppad in het

verschijnt en

een geschikt leefgebied

plangebied verschijnt,

negatieve

vindt

zijn negatieve effecten uit

effecten

te sluiten en is een

ondervindt

ontheffing niet nodig.

van de
werkzaamhed
en
reptielen

nee

nee

geen

nee

vissen

ja, aanwezigheid van

ja

leefgebied van kleine

voor het verstoren van

de kleine

modderkruiper en

de kleine modderkruiper

modderkruiper en

bittervoorn wordt

kan conform een

bittervoorn is

vernietigd en individuen

geoedgekeurde

aangetoond

worden mogelijk verwond

gedragcode worden

of gedood

gewerkt om negatieve
effecten te voorkomen.
Voor het verstoren van
de bittervoorn dient een
ontheffing Ffw te worden
aangevraagd.

dagvlinders,

nee

nee

geen

geen

libellen en overige
ongewervelden

Vleermuizen
Wanneer mitigerende maatregelen getroffen worden om verstoring van vleermuizen te
voorkomen hoeft in principe geen ontheffing Ffw aangevraagd te worden.
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Het biedt echter meer rechtszekerheid om wel een ontheffing op de Ffw aan te vragen. Dit
is alleen mogelijk als de dienst regelingen van het ministerie van EL&I de ontwikkeling ziet
als een maartregel met ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. Bij een eventuele
ontheffingsaanvraag moet onderbouwd worden waarom het project een dwingende reden
van groot openbaar belang heeft.
De negatieve effecten van het voornemen op vleermuizen moeten hoe dan ook gemitigeerd worden, zodat negatieve effecten op de lokale instandhouding geheel te niet worden
gedaan. Deze maatregelen worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol, zodat bij
een eventuele handhaving door de nVWA gedurende de werkzaamheden kan worden
aangetoond dat negatieve effecten zo goed mogelijk worden voorkomen. Het ecologisch
werkprotocol is een indieningsvereiste bij een eventuele ontheffingsaanvraag op de Ffw.
Vogels
De directe omgeving van het plangebied biedt nestgelegenheid aan algemeen
voorkomende broedvogelsoorten. Werkzaamheden tijdens het broedseizoen (globaal van
15 maart-15 juli1) kunnen deze vogels verstoren. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat
opzettelijk verstoren in het broedseizoen (individuen, nesten of eieren) verboden is volgens
verbodsbepaling 10 en 11 van de Ffw.
Vogels zijn op dezelfde wijze beschermd als tabel 3-soorten. Het verkrijgen van ontheffing
voor het verstoren van broedvogels is enkel mogelijk op basis van een belang uit de VR.
De effecten op vogels en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen van de Ffw
zijn namelijk gemakkelijk te voorkomen, te weten door in principe 2 mogelijkheden:
- buiten het broedseizoen werken, dit met risico dat sommige vogels tot in september
kunnen broeden;
- de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken
(werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan
broeden in het gebied waar gewerkt wordt.
Ook als door een deskundige tijdens het broedseizoen wordt geconstateerd dat in de directe omgeving van de werkzaamheden geen vogels broeden bij de start van de werkzaamheden, vindt geen overtreding van de verbodsbepalingen plaats.
Rugstreeppad
In de omgeving van het plangebied, komt de rugstreeppad voor. De rugstreeppad is zwaar
beschermd onder de Flora- en faunawet (tabel 3-soort). Om te voorkomen dat deze pad
zich tijdens de bouwwerkzaamheden kan vestigen in het plangebied, wordt geadviseerd in
het plangebied gedurende de aanlegfase het ontstaan van geschikt biotoop (ondiepe
plasjes op zandgrond) te voorkomen. De rugstreeppad is namelijk een echte pioniersoort
die tijdelijke en nieuw gegraven wateren gebruikt om zich in voort te planten.
De zandbaan die ten behoeve van de weg wordt geplaatst vormt echter een groot en
potentieel zeer geschikt voortplantingshabitat voor de rugstreeppad. Wanneer het niet
mogelijk is het ontstaan van geschikte voortplantingswateren in het plangebied te
voorkomen, dan wordt aanbevolen amfibieschermen te plaatsen langs het plangebied.
De amfibieschermen voorkomen dat de padden het plangebied kunnen betreden en daar
negatieve effecten ondervinden van de werkzaamheden.

1

in de Flora- en faunawet wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen, (in het algemeen wordt vaak de periode 15 maart tot en met 15 juli gehanteerd), maar het gaat erom of er een broedgeval aanwezig is
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Het treffen van mitigerende maatregelen gedurende de aanleg voorkomt dat de
rugstreeppad op de planlocatie verschijnt, langdurig oponthoud in de realisatiefase
(vanwege de rugstreeppad) wordt daarmee vermeden.
Vissen
voor het verstoren van de kleine modderkruiper kan conform een goedgekeurde
gedragcode worden gewerkt om negatieve effecten te voorkomen.
Voor het verstoren van de bittervoorn dient een ontheffing Ffw te worden aangevraagd.
Naast dit rapport ecologie vormt het ecologisch werkprotocol een indieningsvereiste voor
deze ontheffing.

30

Railinfra Solutions, RIS437-1/pouc/090 definitief 1.0 d.d. 30 oktober 2014, Vrijleggen MerwedeLingeLijn en Noordelijke Randweg Rapport Ecologie

6.

LITERATUURLIJST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Website van Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, gebiedendatabase;
EHS-kaart provincie Gelderland; http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas;
natuurbeheerplan provincie Gelderland; http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas;
website van Portaal natuur en landschap, www.portaalnatuurenlandschap.nl;
website van Telmee.nl, www.telmee.nl;
website van RAVON, www.ravon.nl;
website van de Vlinderstichting, www.vlinderstichting.nl;
uitvoerportaal NDFF, gecontroleerd op 16 september 2013;
website van Waarneming.nl; www.waarneming.nl;
website van Ministerie van Economische Zaken, soortendatabase.

Railinfra Solutions, RIS437-1/pouc/090 definitief 1.0 d.d. 30 oktober 2014, Vrijleggen MerwedeLingeLijn en Noordelijke Randweg Rapport Ecologie

31

BIJLAGE I

CONCEPT RAPPORTAGE INVENTARISATIES TRICHT, ADVIESBUREAU ECOLOGISCH

Railinfra Solutions, bijlage I behorende bij rapport RIS437-1/pouc/090 d.d. 30 oktober 2014

Railinfra Solutions, bijlage I behorende bij rapport RIS437-1/pouc/090 d.d. 30 oktober 2014

Witteveen+Bos
T.a.v.: dhr. B. Holleman
Postbus 233
7400 AE DEVENTER

Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Datum:
Projectgebied:
Onderwerp:

******
WBVW1309.2
21-08-2014
Diverse locaties Tricht
Concept rapport inventarisaties

Geachte mijnheer Holleman,
Hierbij ontvangt u het concept briefrapport van de inventarisatie van vleermuizen en vissen in Tricht. Per
soortgroep zijn de onderzoeksmethode en resultaten nader omschreven.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het inventariseren van beschermde vissen en het inventariseren van
paarverblijven / zwermplaatsen, zomer- / kraamverblijven en vliegroutes / foerageerzones van
vleermuizen. Dit worden hier nader toegelicht.
Inventarisatie vissen
Op dinsdag 6 mei 2014 zijn alle kruisende watergangen (Figuur 1) in het plangebied onderzocht op het
voorkomen van beschermde vissoorten. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van elektrisch vistuig,
waarbij vissen door middel van een stroompuls tijdelijk wordt verdoofd en aangetrokken tot het
schepnet.

Figuur 1: Onderzochte watergangen

Tijdens het onderzoek bleek één van de vooraf bepaalde watergangen verland te zijn en geen water
meer te bevatten.
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Inventarisatie vleermuizen
Het inventariseren van vleermuizen bestaat uit het onderzoeken van aanwezigheid in het plangebied
van de functies zomer- en kraamverblijven, paarverblijven en zwermplaatsen alsmede vliegroutes en
1
foerageergebied. Deze inventarisaties zijn uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 2013 .
Onderstaand wordt omschreven op welke wijze het onderzoek uitgevoerd is. De inventarisaties zijn
uitgevoerd door ing. M. Bouma, ing. M. Groeneveld en ing. J. Koorevaar.
Paarverblijven en zwermplaatsen van vleermuizen
In de periode september – 1 oktober 2013 zijn twee inventarisaties van circa twee uur uitgevoerd,
teneinde paarverblijven en zwermplaatsen vast te stellen dan wel uit te sluiten. In tabel 1 is een
overzicht van deze inventarisatie weergegeven.
Tabel 1: Overzicht inventarisatie paarverblijven / zwermplaatsen
Datum
Tijd
Weersomstandigheden
13-09-2013
22:00 – 00:30
Bewolkt, droog, windkracht 2, 10oC
29-09-2013
19:15 – 21:30
Onbewolkt, droog, windkracht 3, 12oC

Winterverblijven
Tijdens de inventarisatie ten behoeve van paarverblijven en zwermplaatsen is aandacht besteed aan
middernachtzwermen bij potentiële winterverblijven.
Zomer- en kraamverblijven van vleermuizen
In de periode 15 mei tot 15 juli 2014 zijn drie inventarisaties van twee uur uitgevoerd, teneinde
zomerverblijven en kraamverblijven vast te kunnen stellen dan wel uit te kunnen sluiten. In tabel 2 is een
overzicht van deze inventarisatie weergegeven.
Tabel 2: Overzicht inventarisatie zomer- en kraamverblijven
Datum
Tijd
Weersomstandigheden
06-06-2014
22:15 – 00:15
Onbewolkt, droog, windkracht 2, 17oC
22-07-2014
22:00 – 00:00
Half bewolkt, droog, windkracht 2, 23oC
23-07-2014
03:45 – 05:45
Licht bewolkt, droog, windkracht 2, 17oC

Vliegroutes en foerageergebied
Het onderzoek naar vliegroutes en foerageerzones heeft deels gecombineerd met het onderzoek naar
zomer- en kraamverblijven plaatsgevonden. Daarnaast zijn de Linge en een aftakking hiervan tijdens de
migratieperiode van de meervleermuis in maart 2014 onderzocht. In tabel 3 is een overzicht van de
inventarisatie van vliegroutes en foerageerzones weergegeven.
Tabel 3: Overzicht inventarisatie vliegroutes en foerageerzones
Datum
Tijd
Weersomstandigheden
28-03-2014
19:15 – 21:15
Licht bewolkt. Droog, windkracht 3, 11°C
06-06-2014
22:00 – 02:00
Onbewolkt, droog, windkracht 2, 17oC
23-07-2014
00:00 – 03:45
Half bewolkt, droog, windkracht 2, 19oC

Het onderzoek naar vliegroutes en foerageerzones is zodanig ingericht dat alle te onderzoeken
lijnvormige elementen tweemaal zijn onderzocht. Alle locaties zijn ten minste éénmaal in de
kraamperiode onderzocht.
Resultaten
Per soortgroep zijn hier de resultaten weergegeven.
Vissen
Er zijn twee beschermde vissoorten aangetroffen, namelijk de kleine modderkruiper (tabel 2 van de
Flora- en faunawet) en de bittervoorn (tabel 3 van de Flora- en faunawet). In bijlage 1 is weergegeven in
welke watergangen de soorten zijn aangetroffen.
Vleermuizen
Er zijn in het plangebied vleermuizen waargenomen. Het betreft de gewone dwergvleermuis, de ruige
dwergvleermuis, de meervleermuis, de rosse vleermuis en de laatvlieger. Per functie wordt omschreven
welke waarnemingen zijn gedaan. In bijlage 1 zijn de waarnemingen van vleermuizen weergegeven.
Paarverblijven / zwermplaatsen
Er zijn binnen het plangebied geen paarverblijven of zwermplaatsen aangetroffen. Bij Meersteeg 30 is
wel een baltsterritorium aanwezig van de gewone dwergvleermuis. Binding met het gebouw is echter
niet waargenomen gedurende het onderzoek. Bij Lingedijk 45 is tijdens het onderzoek naar
paarverblijven en zwermplaatsen geen baltsactiviteit van vleermuizen waargenomen.
1

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur 2013.
Vleermuisprotocol 2013, 27 maart 2013
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Winterverblijven
Er zijn geen winterverblijven in het plangebied aangetroffen. De verblijfplaats aan de Meersteeg 30 is
ongeschikt als winterverblijf, doordat deze sterk aan temperatuurschommelingen onderhevig is. Gebruik
van de verblijfplaats aan de Lingedijk 45 als winterverblijf door één of enkele gewone dwergvleermuizen
is niet uit te sluiten. Echter, door het ontbreken van middernachtzwermen en de beperkte activiteit van
vleermuizen gedurende het onderzoek naar paarverblijven en zwermplaatsen wordt dit niet
waarschijnlijk geacht.
Zomer- / kraamverblijven
Tijdens het onderzoek zijn geen kraamverblijven in het plangebied aangetroffen. Tijdens de laatste
onderzoeksronde zijn echter zowel bij de Meersteeg 30 als bij de Lingedijk 45 een zomerverblijf van de
gewone dwergvleermuis aangetroffen. De verblijfplaats bij de Meersteeg 30 bevindt zich achter de
gevelbetimmering aan de straatzijde van het woonhuis (Afbeelding 1). Eén exemplaar van de gewone
dwergvleermuis maakte hiervan gebruik. Gezien de activiteit die hier is waargenomen tijdens het
onderzoek naar paarverblijven, is het niet uit te sluiten dat deze locatie ook in de paarperiode door de
gewone dwergvleermuis wordt gebruikt.

Afbeelding 1: Zomerverblijf Meersteeg 30

Afbeelding 2: Zomerverblijf Lingedijk 45

Het verblijf bij de Lingedijk 45 betreft een zomerverblijf van de gewone dwergvleermuis. Hier zijn vijf
invliegende exemplaren waargenomen. De ingang van de verblijfplaats bevindt zich tussen de muur en
de dakrand aan de westzijde van het plangebied (Afbeelding 2). Tijdens het onderzoek naar zomer- en
kraamverblijven is hier ook een baltsende gewone dwergvleermuis is aangetroffen. Hoewel niet
aangetroffen tijdens de onderzoeken naar paarverblijven, kan niet worden uitgesloten dat deze
verblijfplaats ook in de paarperiode door de gewone dwergvleermuis wordt benut.
Naast deze verblijven in het plangebied zijn ook bij twee aan de Lingedijk gelegen woningen
zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Een verblijf bevindt zich in de nok van de
woning aan Lingedijk 106 (Afbeelding 3). Hier is gebruik door enkele exemplaren van de gewone
dwergvleermuis waargenomen. Daarnaast is een zomerverblijf van één gewone dwergvleermuis
vastgesteld bij een schoorsteen van woning aan Lingedijk 108 (Afbeelding 4).

Afbeelding 3: Zomerverblijf Lingedijk 106

Afbeelding 4: Zomerverblijf Lingedijk 108

Vliegroutes
Langs de Meersteeg is een vliegroute waargenomen van een enkel exemplaar van de laatvlieger. Deze
vloog tijdens het onderzoek in zuidelijke richting. Tevens is een vliegroute van het baltsende individu
van de gewone dwergvleermuis waargenomen. Deze vloog heen en weer langs de Meersteeg tussen
twee baltsterritoria.
De Linge en de Hooglandsche Wetering maken onderdeel uit van een migratieroute van de
meervleermuis. Tijdens het onderzoek naar migratieroutes zijn vier exemplaren van deze soort
waargenomen boven de Linge om vervolgens bij de Hooglandsche Wetering richting het noorden te
vliegen.
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Eenmalig is een rosse vleermuis passerend waargenomen boven de Linge. Van deze soort is geen
binding met het plangebied waargenomen.
De spoorlijn en andere onderzochte lijnvormige elementen worden als vliegroute gebruikt door de
gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. Alleen langs het spoor is een
duidelijke vliegroute waargenomen die gebruikt wordt door meerdere exemplaren. De andere locaties
zijn steeds door slechts één of enkele exemplaren gebruikt.
De Lingedijk wordt door de gewone dwergvleermuis gebruikt als vliegroute tussen foerageerzones en
de langs de Lingedijk aanwezige zomerverblijven. Deze vliegen langs de Lingedijk en volgen vervolgens
het spoor richting het noorden bij het uitvliegen en keren in tegengestelde richting weer terug.
Foerageerzones
Zowel aan de Meersteeg 30 als aan de Lingedijk 45 wordt het aanwezige groen door de gewone
dwergvleermuis gebruikt als foerageerzone. Op beide locaties zijn steeds enkele exemplaren van deze
soort waargenomen tijdens het onderzoek naar paarverblijven. Tijdens het onderzoek naar zomer- en
kraamverblijven zijn circa vijf exemplaren van de gewone dwergvleermuis tegelijk foeragerend
waargenomen bij Lingedijk 45.
De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger zijn op diverse locaties foeragerend waargenomen. De
meeste activiteit is waargenomen langs het openbaar groen langs de huidige spoorlijn. Hier zijn binnen
een kwartier na zonsondergang maximaal zeven laatvliegers en circa zes gewone dwergvleermuizen
tegelijk waargenomen.
De Linge en de Hooglandsche Wetering worden door de meervleermuis en de gewone dwergvleermuis
gebruikt als foerageerzone. De gewone dwergvleermuis beperkt zich hierbij tot hoofdzakelijk de
oeverzone. De groenstructuur langs de Hooglandsche Wetering wordt door de ruige dwergvleermuis
gebruikt als vliegroute.
Open terreinen grenzend aan de te onderzoeken elementen, zoals akkers en voetbalvelden worden
door de laatvlieger gebruikt als foerageerzone.
Conclusie
Binnen het plangebied zijn beschermde soorten aangetroffen. In tabel 4 wordt hiervan een overzicht
weergegeven.
Tabel 4: Belang plangebied
Flora- en faunawet
Nederlandse naam
Tabel 2
Kleine modderkruiper
Tabel 3

Wetenschappelijke naam
Cobitis taenia

Functie
Leefgebied

Belang
redelijk

Bittervoorn
Gewone dwergvleermuis

Rhodeus cericeus
Pipistrellus pipistrellus

Ruige dwergvleermuis
Rosse vleermuis
Laatvlieger

Pipistrellus nathusii
Nyctalus noctula
Eptescus serotinus

Meervleermuis

Myotis dasycneme

Leefgebied
Zomerverblijf
Vliegroute
Foerageerzone
Vliegroute
Foerageerzone
Vliegroute
Foerageerzone
Migratieroute
Foerageerzone

redelijk
groot
beperkt
beperkt
beperkt
beperkt
beperkt
beperkt
redelijk
beperkt

In de onderzochte watergangen zijn de kleine modderkruiper en de bittervoorn aangetroffen. De
wateren bevatten leefgebied inclusief voortplantingslocatie voor deze soorten. Het leefgebied is voor de
gewone modderkruiper en bittervoorn van groot belang voor de gunstige staat van instandhouding van
de soort op lakaal niveau. Slechts een klein deel van het leefgebied is gelegen in het plangebied.
Hierdoor is het plangebied van redelijk belang door deze soorten. Buiten het plangebied is voor deze
soorten ook geschikte habitat aanwezig.
Binnen het plangebied zijn zowel aan de Meersteeg 30 als de Lingedijk 45 een zomerverblijf van de
gewone dwergvleermuis aangetroffen. Deze worden respectievelijk door één en vijf exemplaren
gebruikt. Gebruik van de verblijfplaats aan de Meersteeg 30 als paarverblijf kan niet worden uitgesloten,
gezien dit verblijf zich binnen een baltsterritorium van de gewone dwergvleermuis bevindt. Doordat
tijdens het onderzoek naar zomer- en kraamverblijven een baltsende gewone dwergvleermuis nabij het
zomerverblijf bij Lingedijk 45 is aangetroffen, kan gebruik van het zomerverblijf tijdens de paartijd niet
worden uitgesloten. Aanwezigheid van winterverblijven van vleermuizen wordt op basis van de
resultaten van dit onderzoek onwaarschijnlijk geacht.
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In de woningen aan de Lingedijk 106 en Lingedijk 108 zijn eveneens zomerverblijven van de gewone
dwergvleermuis aangetroffen.
Binnen het plangebied zijn vliegroutes en foerageerzones van vleermuizen aangetroffen. Voor de
gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de rosse vleermuis is het
plangebied slechts van beperkt belang. Door het karakter van het leefgebied zijn tal van alternatieve
vliegroutes en foerageerzones aanwezig.
De migratieroute van de meervleermuis is van redelijk belang. Deze wordt door de soort gebruikt als
verbinding tussen zomer- en kraamverblijven en winterverblijven.
Mocht u naar aanleiding van dit briefrapport nog vragen en / of opmerkingen hebben, verneem ik dat
graag van u.
Met vriendelijke groet,

Ing. J. Koorevaar
Adviesbureau E.C.O. Logisch
Tel. : 0180 322 840
Mob.: 06 2016 3383
jeroen@eco-logisch.com
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Bijlage 1: Waarnemingen vissen

Bijlage 2: Waarnemingen vleermuizen
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