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1 Inleiding
Stroomafwaarts van het voormalig Enka-terrein in Ede is het grondwater verontreinigd
geraakt met sulfaat en andere (organische) stoffen. Op basis van een saneringsplan uit
2014 zal deze verontreiniging (sulfaatpluim) gesaneerd worden door een gezamenlijk
initiatief van de gemeente Ede, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie
Gelderland. Het belangrijkste onderdeel van de saneringsmaatregel is het plaatsen van een
deepwell in de pluim met verontreinigd grondwater. Met deze deepwell kan, op basis van
een onttrekkingsvergunning die is aangevraagd bij het Waterschap, maximaal 15 m3/uur
verontreinigd grondwater worden afgevangen. In deze m.e.r.-beoordeling worden de
effecten van deze onttrekking op de kwetsbare omgeving in beeld gebracht, in samenhang
met de effecten die voortkomen uit (de aanleg van) een eigen afvoerleiding en de lozing
van het water op de Neder-Rijn in Wageningen.

1.1

Aanleiding tot deze m.e.r.-beoordeling

De onderbouwing van de benodigde grondwateronttrekking en daaruit voortvloeiende effecten
heeft eerder in een aantal stappen plaatsgehad:
1. Saneringsonderzoek (2007): technische afweging mogelijke saneringsoplossingen
2. Saneringsplan (2014): uitwerking gekozen saneringsoplossing ten behoeve van beschikking
Wet Bodembescherming zoals afgegeven op 27 januari 2015 (zaak 2014-012851)
3. Vergunningaanvraag voor de grondwateronttrekking, ingediend op 20 maart 2018
De ontwerp Watervergunning voor onttrekken van grondwater in Ede 1 is op 16 mei 2018
gepubliceerd waarmee een ieder in de gelegenheid is gesteld om zienswijzen in te brengen.
Onder andere is de zienswijze ingediend dat er in de besluitvorming ten onrechte geen aandacht
is besteed aan de verplichtingen met betrekking tot de milieu effect rapportage (m.e.r.).
De ligging van sulfaat-pluim in Ede wordt, samen met de belangrijkste onderdelen van de
omgeving van het plangebied, gepresenteerd in figuur 1.1.

1

samen met de maatwerkvoorschriften die zijn gekoppeld aan de ingediende melding van het lozen van het
onttrokken grondwater op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)
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Figuur 1.1 Ligging van de sulfaat-pluim in Ede

1.2

Wettelijk kader voor deze m.e.r.-beoordeling

In de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt onderscheid gemaakt tussen besluiten over
projecten die m.e.r. plichtig zijn (deze staan in de C-lijst) en besluiten over projecten die m.e.r.‐
beoordelingsplichtig zijn (deze staan in de D-lijst) 2. M.e.r.-beoordelingsplichtige projecten hebben
betrekking op activiteiten waarvoor de beslissing of wel of niet de m.e.r.-procedure moet worden
doorlopen, niet bij wet vastligt, maar door het bevoegd gezag (in dit geval het Waterschap Vallei
en Veluwe) moet worden genomen. Het bevoegd gezag moet bepalen of er sprake is van
"belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu", die het doorlopen van de m.e.r.-procedure
wenselijk/noodzakelijk maken.
Op de voorgenomen aanleg van een werk voor het onttrekken van grondwater is categorie 15.2
van bijlage D van het Besluit m.e.r. van toepassing. Op basis van artikel 2 lid 5b van het Besluit
milieueffectrapportage (zoals gewijzigd d.d. 7 juli 2017) geldt dat, ondanks dat de drempel van 1,5
miljoen m3 te onttrekken water per jaar niet wordt gehaald, de m.e.r.-beoordelingsprocedure
doorlopen dient te worden om “het milieu” volwaardig te betrekken bij de besluitvorming over de
aangevraagde onttrekkingsvergunning.

2
Overigens geldt voor (bestemmings)plannen die op de D-lijst staan altijd rechtstreeks de verplichting om een
planMER op te stellen. De voorliggende activiteit past binnen de vigerende bestemmingsplannen, dus een planMER
is niet aan de orde.
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Getoetst is of er nog andere categorieën uit het Besluit-m.e.r. aan de orde zouden kunnen zijn. De
afvoer van het onttrokken water valt niet onder categorie D8.1 omdat de voor de afvoer van het
onttrokken water aan te leggen leiding niet bedoeld is voor het transport van chemicaliën. Ook valt
de voorgenomen activiteit niet onder categorie D19 omdat de onttrekking en de lozing van het
water beiden plaatsvinden binnen het stroomgebied van de Rijn, en er dus geen sprake is van het
overbrengen van water tussen stroomgebieden.
Samenvattend geldt dat in deze m.e.r.-beoordeling wordt onderzocht of er, ten gevolge van de
grondwateronttrekking waarvoor een vergunning nodig is zoals bedoeld in artikel 3.6 van de Keur
van het Waterschap, sprake is van dusdanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu dat het
doorlopen van de m.e.r.-procedure wenselijk/noodzakelijk is. In deze m.e.r.-beoordeling worden
ook de effecten betrokken die voortkomen uit de met de onttrekking samenhangende afvoer en
lozing van het verontreinigde grondwater op de Neder-Rijn.

1.3

Werkwijze

In deze m.e.r.-beoordeling worden de (effecten van) de voorgenomen activiteit (i.c. het onttrekken
van maximaal 15 m3 grondwater per uur), in samenhang met de afvoer van het onttrokken water,
getoetst aan de criteria genoemd in bijlage III van de EU-richtlijn over m.e.r. In bijlage III van de
Europese m.e.r.-richtlijn 3 zijn de volgende criteria benoemd waaraan getoetst moet worden:
•
•
•

De kenmerken van het project
De plaats van het project
De kenmerken van de potentiële effecten

Waar het bij de criteria 'kenmerken van het project' en 'plaats van het project' vooral gaat om
beschrijvingen van de voorgenomen activiteiten, de locatie en de omgeving, gaat het bij de
'kenmerken van de potentiële effecten' juist om de interactie tussen beiden. Hier worden dan ook
de effectbeschrijvingen voor de beschouwde milieuaspecten weergegeven en de
waarschijnlijkheid van de effecten. Bij de optredende effecten zowel ter plaatse van de sanering
zelf als in de omgeving is aangegeven wat de duur, frequentie en omkeerbaarheid is.

1.4

Leeswijzer

In dit hoofdstuk is de aanleiding van de vormvrije m.e.r.-beoordeling en de inhoud van dit rapport
beschreven. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de plaats en kenmerken van het project. In
hoofdstuk 3 wordt de beschrijving van de milieueffecten (kenmerken van potentiële effecten)
gegeven. Tot slot bevat hoofdstuk 4 de conclusie.

3

Richtlijn 2014/52/EU, geïmplementeerd in Wet milieubeheer per 16 mei 2017.

7/28

Kenmerk

R012-1244263LBE-V02-mdg-NL

2 Plaats en kenmerken van dit project
In dit hoofdstuk wordt kort beschreven in welke omgeving de sanering plaatsvindt, wat de
sanering op hoofdlijnen in zal houden en welke kwetsbare waarden e zich in de (directe)
omgeving bevinden. Tot slot wordt in meer detail ingegaan op de kenmerken van de
voorgenomen activiteiten.

2.1

Bestaande situatie

De sulfaat-pluim bevindt zich stroomafwaarts van het voormalig Enka-terrein aan de
dr. Hartogsweg 58 (brongebied) en in westelijke richting onder de woonwijken Maandereng en
Rietkampen in Ede. Het huidig bodemgebruik ter plaatse van de pluim bestaat uit wonen,
bedrijvigheid, infrastructuur en water. Verder westelijk van de pluim bevindt zich landelijk gebied
met landbouw en beschermde natuur.
Het grondwater stroomt in westzuidwestelijke richting, waar het deels in stedelijk en deels in
landelijk gebied opkwelt. De stroomsnelheid van het grondwater bedraagt op basis van het meest
recente grondwatermodel gemiddeld circa 30 à 40 meter per jaar.
Om het grondwaterpeil in deze lagere gelegen wijken van Ede acceptabel te maken, wordt
gebruik gemaakt van zowel ondiepe drainages als diepdrainages. De gemeente Ede hanteert de
norm dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand minimaal 0,7 m beneden vloerpeil moet liggen.
Ondiepe drainages betreffen horizontale drains in de ondiepe bodem. Diepdrainages bettreffen
rijen met verticale putten, met filters tot globaal 25 m -mv, die onderling verbonden zijn (al dan niet
met geperforeerde buizen). Beide systemen wateren in de huidige situatie het (verontreinigde)
grondwater onder vrij verval af naar het oppervlaktewater. In figuur 2.1 staat de ligging geschetst
van de aangetroffen verontreinigingen, de bestaande drainage systemen en de vijvers.

Figuur 2.1 Ligging van de huidige lokale drainage systemen stroomafwaarts van de sulfaat-pluim
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In de wijk Maandereng ligt een ondiep drainagesysteem dat verbonden is met een
diepdrainagesysteem. Het water uit de ondiepe en diepe drainages wordt gezamenlijk afgevoerd
via de verzamelvijver Maandereng. Deze watert via de Nieuwe Wetering uiteindelijk af op het
Valleikanaal. In de huidige situatie wordt gemiddeld 10 m3 grondwater per uur onttrokken vanuit
de wijk Maandereng. Dit water is in de huidige situatie verontreinigd met stoffen afkomstig uit het
Enka-terrein.
In de wijk Rietkampen liggen meerdere diepdrainagestrengen, te weten Adenauersingel,
Sadatsingel, Asserstate, Erasmusstate en de Sartrestate. Deze wateren via de singels en de
Nieuwe Wetering uiteindelijk ook af op het Valleikanaal. In totaal wordt er in de huidige situatie
gemiddeld 80 m3 grondwater per uur onttrokken waarvan 25 m3 per uur uit de Adenauerstreng.

2.2

Risico’s vanuit de bestaande situatie

Zonder ingrijpen bestaat een gerede kans op (het verder toenemen van) ongewenste effecten.
Deze staan gedetailleerd beschreven in de Effectenstudie grondwateronttrekking Ede ten
behoeve van de sulfaatpluim Enka, een onderdeel van de vergunningaanvraag zoals die begin
2018 bij het waterschap is ingediend. De daar geïdentificeerde risico’s worden hier kort
samengevat.
Sulfaat in het lokale oppervlaktewater
De diepdrainages wateren af op een stadsvijver en singels. In de huidige situatie wordt hier het
maximaal toelaatbaar risico (MTR) van 100 mg sulfaat per liter al overschreden. Onder ongunstige
omstandigheden is er ook een verhoogde kans op stankontwikkeling.
Gezondheidsrisico’s voor het vee langs het Valleikanaal
De stadsvijvers uit de Maandereng en Rietkampen wateren af op De Nieuwe Wetering, van
waaruit het water wordt getransporteerd naar het Valleikanaal. Bij verder toenemende sulfaat
concentraties in het water van het Valleikanaal is er een kans dat het vee het water niet langer
kan drinken vanwege het schadelijk effect van te hoge sulfaat gehaltes op het maag/darmkanaal.
Aantasting van beton
Bij verder toenemende sulfaat concentraties kan aantasting van het beton van het riool optreden.
Dergelijke hoge concentraties zijn reeds aangetoond in de verzamelvijver Maandereng en in
enkele diepdrainagefilters van de Maandereng.
Bedreiging van de ecologie in Natura2000
Via het grondwater wordt verspreiding voorspeld van een deel van de sulfaatpluim richting de
Bennekomse Meent / Binnenveld. Zonder ingrijpen zal over meer dan 100 jaar het sulfaathoudend
grondwater (< 5 % van de pluim) het natuurgebied bereiken. Deze verspreiding bedreigt dit Natura
2000-gebied met haar specifieke ecologische doelstellingen (blauwgraslandvegetatie en
trilveenvegetatie).
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Specifiek is van sulfaat bekend dat de volgende bedreigende processen kunnen optreden:
•
•
•

2.3

Uitspoeling van fosfaat (interne eutrofiering)
Zwavelzuur vorming. De buffercapaciteit is al (bijna) verbruikt, verzuring treedt al op
Pyrietoxidatie

Gewenste situatie

In de wijk Rietkampen wordt, in het openbaar groen nabij de Adamsdreef een deepwell geplaatst
die het verontreinigde grondwater af zal vangen. Figuur 2.2 geeft de globale ligging weer van de
geplande deepwell. Bij een onttrekking van maximaal 15 m3 per uur zal deze deepwell het verder
verspreiden van de verontreinigingen afkomstig van het Enka terrein kunnen voorkomen.

Figuur 2.2 Locatie van de te plaatsen deepwell in het openbaar groen nabij de Adamsdreef/Singelpad

De wijk Maandereng ligt stroomopwaarts van de te plaatsen deepwell. Om in de gewenste situatie
te voorkomen dat de verontreinigingen uit deze wijk in het nabijgelegen oppervlaktewater terecht
kunnen komen, wordt het drainagewater (10 m3 per uur) uit de wijk Maandereng in de gewenste
situatie, samen met het water uit de deepwell, afgevoerd naar de Neder-Rijn in Wageningen.
Daarnaast is berekend dat pas vijf jaar na het operationeel worden van de deepwell er sprake zal
zijn van schoon water in het oostelijk deel van de wijk Rietkampen. Gedurende deze vijf jaar zal er
in de oostelijke onttrekkingsstreng in de Rietkampen (i.c. de Adenauerstreng) nog sprake zijn van
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verhoogde concentraties in het drainage water. Daarom wordt ook deze waterstroom van
gemiddeld 25 m3 per uur tijdelijk afgevoerd naar de Neder-Rijn in Wageningen.
Gedurende de eerste 5 jaar na het operationeel worden van de deepwell zal er dus gemiddeld 50
m3 per uur worden geloosd op de Neder-Rijn. Daarna, zodra het water uit de Adenauerstreng
weer zal gaan afwateren op het Valleikanaal, zal er sprake zijn van een structurele lozing van
gemiddeld 25 m3 per uur op de Neder-Rijn.
Om het verontreinigde grondwater af te kunnen voeren wordt, samenhangend met de deepwell,
een afvoerleiding aangelegd waarvan een voorlopig tracé staat weergegeven in figuur 2.3. De
exacte ligging van de afvoerleiding wordt na de aanbesteding vastgesteld.

Figuur 2.3 Ligging van de nieuw aan te leggen afvoerleiding richting de Neder-Rijn bij Wageningen;stand van
zaken begin 2017

2.4

Kwetsbare omgeving

Bij het beschrijven van de locatie van de voorgenomen activiteit wordt met name ingegaan op de
kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de werkzaamheden van invloed kunnen zijn.
De deepwell wordt midden in het stedelijk gebied aangelegd, ter plaatse van een klein stadspark
aan de Adamsdreef. Andere dan algemeen voorkomende soorten worden hier niet verwacht.
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In de Natuurtoets pluim-beheersing Enka, Ede (Tauw, kenmerk: R001-1244263JJA-srb-V03 van
12 juni 2017) worden de aanwezige en beschermde ecologische waarden langs het tracé van de
aan te leggen afvoerleiding in meer detail beschreven. Deze rapportage is opgenomen als bijlage
1 bij deze m.e.r.-beoordeling.
2.4.1

Natura2000

In figuur 2.4 is de ligging van de dichtstbij gelegen Natura2000 gebieden aangegeven. Ten zuidoosten wordt het Enka-terrein begrensd door de Veluwe, bovenstrooms van het verontreinigde
grondwater. Op ruim 3 km ten westen (en dus benedenstrooms) van het verontreinigde
grondwater bevindt zich het Natura 2000-gebied Binnenveld/Bennekomse Meent. Het laatste stuk
van de aan te leggen leiding loopt door het Natura2000 gebied van de Rijntakken.

Figuur 2.4 Ligging van de afvoerleiding ten opzichte van de Vogelrichtlijn (VR)- en Habitatrichtlijn (HR)
gebieden in de directe omgeving; stand van zaken begin 2017

2.4.2

Gelders natuur Netwerk (GNN – voorheen EHS)

De uiterwaarden van de Rijn bij Wageningen zijn ook onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk
(GNN, voorheen EHS) en de Groene Ontwikkelingszone (GO).
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Figuur 2.5 Ligging van de afvoerleiding ten opzichte van het Gelders natuur Netwerk (GNN) en de Groene
Ontwikkelingszone (GO); stand van zaken begin 2017

2.5

Kenmerken van het project

In paragraaf 2.3 is de aard en de omvang van de voorgenomen activiteit beschreven. In deze
paragraaf worden de andere kenmerken van de voorgenomen activiteiten beschreven die op
basis van bijlage III van de MER-richtlijn in aanmerking genomen dienen te worden in een m.e.r.beoordeling.
2.5.1

Verontreiniging en hinder

Tijdens de aanleg kan er sprake zijn van geluidshinder door de inzet van het benodigde materieel
ter plaatse van de deepwell en langs de route van de aan te leggen leiding. Bij de aanleg van met
name de leiding kan in beperkte mate verontreinigde grond vrij komen. Gezien de bij de gemeente
beschikbare gegevens met betrekking tot bodemverontreiniging is de kans hierop echter zeer
gering. De vigerende wet- en regelgeving zal ervoor zorgen dat, als zich dit voordoet, deze grond
op een verantwoorde manier zal worden afgevoerd.
Nadat de deepwell in gebruik is genomen zal er sprake zijn van een structureel aanwezige
geluidsbron op een afstand van minder dan 50 meter van de dichtstbijzijnde woonbebouwing.
Echter, omdat de pomp van de deepwell diep in het grondwater wordt geïnstalleerd, is deze op
het maaiveld niet te horen. Verder wordt er op een parkeerplaats in het stedelijk gebied een pomp
geplaatst om het vrijkomende grondwater te kunnen lozen. Door de omkasting van de pomp te
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isoleren wordt de maximaal toelaatbare gevelbelasting zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit
gerespecteerd. In de eindsituatie is dan ook geen sprake van onaanvaardbare geluidshinder.
2.5.2

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals drinkwater

In de huidige situatie is in de (laaggelegen) wijken Maandereng en Rietkampen een combinatie
van ondiep- en diepdrainage aanwezig om de gemiddeld hoogste grondwaterstand in deze wijken
minimaal 0,7m onder maaiveld te houden. In deze situatie wordt de verontreinigingspluim deels
via deze drainages afgevangen en op stadswateren geloosd en gaat deels door met de
grondwaterstroming.
Door de aanleg van de nieuwe bron wordt de pluim efficiënter afgevangen en zal naar
verwachting de onttrekking van het overige gemeentelijke drainagesysteem beperkt afnemen. Er
zal per saldo wel een toename van grondwateronttrekking plaatsvinden ten opzichte van de
huidige situatie. Echter de grondwatervoorraad is dusdanig groot (dik watervoerend zandpakket)
dat de onttrekking geen significant nadelig effect heeft op de langjarige grondwatervoorraad.
2.5.3

Productie van afvalstoffen

Het verontreinigde water dat wordt afgevangen en geloosd op de Neder-Rijn kan in deze context
worden opgevat als een “afvalstof” al is dit water in strikt juridische zin geen afval. In de Melding
lozing (kwaliteit) onttrekkingswater sanering Enka-pluim Ede (Tauw N006-1244263MLX-V03-losNL van 16 maart 2016) staat beschreven welke stoffen er in welke concentraties in dit te lozen
water zullen zitten. De maximale sulfaat concentratie wordt geschat op 1.500 mg/l. Andere
verontreinigende stoffen zoals zware metalen, chloorkoolwaterstoffen en chloorfenolen zijn minder
mobiel en worden in een lagere vracht verspreid.
Het vrijkomende water wordt ongezuiverd geloosd op de Neder-Rijn. De uitgevoerde emissieimmissie toetsen hebben onder andere aangetoond dat er in het ontvangend oppervlakte water
voldoende vermenging optreedt zodat de normen 4 ter plaatse van het waterwinstation in
Nieuwegein niet worden overschreden.
Om te kunnen beoordelen of de lozing blijvend voldoet aan de verwachtingen en de lozingseisen 5
is een meetprotocol opgesteld. Indien uit de trendanalyse en toets op de zuiveringsnoodzaak van
het af te voeren water blijkt dat de concentraties verontreiniging in het grondwater richting de
lozingsnormen gaan, zal het effluent zo nodig aanvullend worden geanalyseerd op deze
parameters ter bewaking van de kwaliteit van het effluent.
2.5.4

Risico's voor de menselijke gezondheid

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 wordt op sommige plaatsen in het oppervlaktewater het
maximaal toelaatbaar risico (MTR) voor sulfaat al overschreden. Deze risico’s zijn echter met

4

De meest stringente parameter is in dit geval pentachloorfenol, een stof die weliswaar in de sulfaatpluim is
aangetoond maar waarvan de aangetoonde vracht beperkt is.
5
De belangrijkste lozingseisen zijn vastgelegd in het Blbi.
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name ecotoxicologische risico’s. Het RIVM heeft vastgesteld dat in het raamwerk van de
humaantoxicologische risicogrenzen (MTR), sulfaat niet als toxisch kan worden beschouwd 6.
2.5.5

Cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten

De primaire voorgenomen activiteit waar deze m.e.r.-beoordeling over gaat is de onttrekking van
maximaal 15 m3/uur verontreinigd grondwater. Deze activiteit wordt gezien in samenhang met de
afvoer van het water in een speciaal daarvoor aan te leggen pijpleiding. Op de Neder-Rijn wordt
op diverse andere plaatsen verontreinigd water geloosd. De effecten van deze lozingen zijn
verdisconteerd in de achtergrondconcentraties zoals die zijn meegenomen in de emissie-immissie
toetsen die zijn uitgevoerd in het kader van de melding Blbi van 16 maart 2018. Daarmee is
voldoende aandacht besteed aan het mogelijk cumulatief effect van het te lozen grondwater op de
kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater (zie ook paragraaf 2.5.3).
Binnen het invloedgebied van de te plaatsen deepwell bevinden zich geen andere
grondwateronttrekkingen dan de gemeentelijke systemen die in paragraaf 2.1 zijn beschreven.
Binnen het invloedgebied van de bemaling ligt wel nog een (open) energiesysteem. Dit systeem
onttrekt en infiltreert grondwater in het tweede watervoerend pakket. De deepwell wordt echter
geplaatst in het eerste watervoerend pakket en heeft daarom geen invloed op deze onttrekking
van derden. Cumulatie van effecten op de grondwaterstand ter plaatse is dan ook niet aan de
orde.
Voor het pluimgebied zijn verder geen specifieke ontwikkelingen voorzien, maar ter plaatse
kunnen in de toekomst de normale stedelijke aanpassingen verwacht worden zoals bijvoorbeeld
de aanleg van een warmtenet. De eventueel gecumuleerde effecten van dergelijke activiteiten
passen binnen het normale verwachtingspatroon dat zich manifesteert in een woonwijk als deze.

6

RIVM Briefrapport 711701069 uit 2008
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3 Beschrijving van de milieueffecten
In dit hoofdstuk wordt voor de relevante beoordelingscriteria beschreven of een mogelijk
aanzienlijk effect kan worden verwacht. Indien er sprake is van een (aanzienlijk) effect
wordt, in lijn met bijlage III van de m.e.r.-richtlijn, onder andere ingegaan op de reikwijdte,
en de te verwachten duur, frequentie en omkeerbaarheid ervan.

3.1

De waterbalans

In de onderstaande tabellen wordt de waterbalans in het plangebied weergegeven. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen het tijdelijk effect dat plaatsvindt tijdens de eerste vijf jaar (de
saneringsfase) en het structureel effect in de jaren daarna waarin er sprake is van nazorg.
Tabel 3.1 Waterstromen in de huidige situatie
Plaats van de

Onttrokken debiet

onttrekking

(m3/uur)

Lozingen (m3/uur)
Op lokaal

Op de Neder-Rijn bij

oppervlaktewater

Wageningen

Adenauerstreng

25 (gemiddeld)

25

Rest Rietkampen

55 (gemiddeld)

55

Maandereng

10 (gemiddeld)

10

Deepwell

nvt

Totale lozing

90 m3/uur

90 m3/uur

0 m3/uur

Tabel 3.2 Tijdelijke waterstromen gedurende vijf jaar in de (sanerings)situatie
Plaats van de

Onttrokken debiet

onttrekking

(m3/uur)

Adenauerstreng

25 (gemiddeld)

Rest Rietkampen

55 (gemiddeld)

Maandereng

10 (gemiddeld)

Deepwell

15 (maximaal)

Totale lozing

105 m3/uur

Lozingen (m3/uur)
Op lokaal

Op de Neder-Rijn bij

oppervlaktewater

Wageningen
25

55
10
15
55 m3/uur

50 m3/uur

Tabel 3.3 Structurele waterstromen na vijf jaar saneren
Plaats van de

Onttrokken debiet

onttrekking

(m3/uur)

Lozingen (m3/uur)
Op lokaal

Op de Neder-Rijn bij

oppervlaktewater

Wageningen

Adenauerstreng

25 (gemiddeld)

25

Rest Rietkampen

55 (gemiddeld)

55

Maandereng

10 (gemiddeld)

Deepwell

15 (maximaal)

Totale lozing

105 m3/uur

10
15
80 m3/uur

25 m3/uur
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In de huidige situatie wordt gemiddeld 90 m3/uur grondwater onttrokken wat wordt geloosd op
lokaal oppervlaktewater dat uiteindelijk uitkomt in het Valleikanaal.
Door het bijplaatsen van de deepwell neemt de totale hoeveelheid onttrokken water met maximaal
15 m3/uur toe. Doordat in de tijdelijke (sanerings) situatie het verontreinigde water vanuit de
Adenauerstreng, en het water uit de wijk Maandereng, wordt afgekoppeld van de lokale lozing
neemt de lozing op het lokale oppervlaktewater tijdelijk af tot ongeveer 55 m3/uur. In deze tijdelijke
situatie is er sprake van een lozing van maximaal 50 m3/uur op de Neder-Rijn.
De verwachting is dat na vijf jaar het water in de Adenauerstreng weer schoon zal zijn zodat de
tijdelijke afkoppeling van deze waterstroom kan worden teruggedraaid. Op dat moment is er dus
sprake van een lozing van 80 m3/uur schoon grondwater op het lokale oppervlaktewater, een
afname van ongeveer 10 % ten opzichte van de lozing van (verontreinigd) grondwater in de
huidige situatie. Omdat er ook sprake is van doorstroming van dit oppervlaktewater met overtollig
schoon regenwater uit een groter gebied, is de uiteindelijke afname van de doorstroming nog
minder dan 10%.
De afkoppeling van het lokaal te lozen grondwater is zeker na vijf jaar beperkt van omvang. Het
peil in het ontvangend oppervlaktewater zal er niet door worden beïnvloed. Wel is er sprake van
een verminderde doorstroming.
Met het in gebruik nemen van de deepwell neemt de hoeveelheid onttrokken grondwater met
maximaal 15 m3/uur toe. Opgemerkt wordt dat in een verfijning van de grondwatermodellering
(bijlage 8 van de effectenstudie op basis waarvan de onttrekkingsvergunning is aangevraagd) is
berekend dat door de deepwell de afvoer via de Adenauerstreng af zou kunnen nemen.
Berekeningen tonen aan dat deze afname minder dan 5 m3 per uur zal zijn. De per saldo extra
onttrekking zorgt voor een beperkte verlaging van de stijghoogte in het oppervlakkige grondwater
(ofwel freatisch pakket). De navolgende figuur geeft de berekende daling van de stijghoogtes
weer. Zichtbaar is dat de verlaging in het oppervlakkige grondwater lokaal minder dan 0,1 m
bedraagt (uitsluitend de 0,05 m verlagingscontrour is in rood zichtbaar). De maximale verlaging
van de stijghoogte in het watervoerend pakket (bepompt pakket) is zichtbaar als blauwe contouren
en bedraagt zelfs vlak bij de deepwell niet meer dan 0,4 meter. Op een afstand van ongeveer 750
meter van de deepwell is deze verlaging afgenomen tot 0,05 meter.
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Figuur 3.1 Berekende verlagingspatronen van de grondwaterstand (en bijbehorende stroombanen) als gevolg
van de grondwateronttrekking uit de deepwell (markers geven periode van 5 jaar aan)
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Effect op het water

Bij het onderzoek naar mogelijk effecten op het water wordt, vanuit de waterbalans die in
paragraaf 3.1 is gepresenteerd, in eerste instantie gekeken naar de kwaliteit van het gronden het oppervlaktewater. In tweede instantie worden de mogelijke kwantitatieve effecten op
de (grond)waterhuishouding beoordeeld.
3.2.1

Kwaliteit van het oppervlaktewater

In de huidige situatie is er al sprake van een afvoer van de sulfaat verontreiniging in het
grondwater naar het lokaal oppervlaktewater. Daar wordt het water gemengd met “schone”
(hemel)water stromen uit de omgeving. In het oppervlaktewater van de verzamelvijver
Maandereng is 360 mg/l sulfaat gemeten. In de singels in Rietkampen is 190 mg/l
(Adenauersingel) en 45 mg/l (Spaaksingel) sulfaat gemeten.
Met het (tijdelijk) afkoppelen van het grondwater zal de kwaliteit van het oppervlaktewater
structureel verbeteren. Wel is er sprake van een verminderde doorstroming met grondwater. In de
eerste vijf jaren na het in gebruik nemen van de deepwell bedraagt de afname van de
grondwaterstroom 40%. De afname van de totale stroom is echter minder omdat de aanvoer niet
alleen bestaat uit grondwater maar ook overtollig hemelwater bevat. Het tijdelijk effect van deze
afkoppeling kan, vooral tijdens warme dagen, wellicht merkbaar zijn. Door de tijdelijk verminderde
doorstroming kan er in de eerste vijf jaren mogelijk eerder sprake zijn van zuurstofgebrek in de
vijvers. Na 5 jaar bedraagt de afname in de doorstroming met grondwater nog maar 10%.

Ook moet worden opgemerkt dat stedelijk oppervlaktewater in het algemeen in Ede en elders in
Nederland niet doorspoeld wordt met diep grondwater. Het feit dat in deze situatie sprake blijft van
een continu met diep grondwater doorspoeld oppervlaktewater, wordt als een gunstige situatie
voor oppervlaktewaterkwaliteit beschouwd.
Op de lange termijn, als het water in de Adenauerstreng weer schoon is, en weer aangekoppeld
kan worden op het lokale oppervlaktewater, zal de vermindering van de doorstroming uiteindelijk
niet of nauwelijks merkbaar zijn.
Zoals beschreven in paragraaf 2.5.3 wordt het vrijkomende water ongezuiverd geloosd op de
Neder-Rijn. De uitgevoerde emissie-immissie toetsen voor onder andere pentachloorfenol 7
hebben echter aangetoond dat er in het ontvangend oppervlakte water voldoende vermenging
optreedt zodat de normen ter plaatse van het waterwinstation in Nieuwegein niet worden
overschreden. Er is dus wel een zeker effect op de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater
maar deze is acceptabel en past binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

7

Van de aangetoonde verontreinigende stoffen geldt pentachloorfenol als de meest strenge norm waaraan getoetst
moet worden.
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Kwaliteit van het grondwater

Het doel van de onttrekking is het zo veel mogelijk opheffen van de risico’s van verspreiding van
de grondwaterverontreiniging zoals benoemd in paragraaf 2.2. Met de maatregel wordt de
bedreiging van de oppervlaktewaterkwaliteit vanuit het grondwater in het stedelijk en landelijke
oppervlaktewatersysteem opgeheven.
In het hart van de pluim wordt in de huidige situatie tot 3.200 mg sulfaat per liter gemeten. Met het
installeren en het in gebruik nemen van de deepwell zal de grondwater verontreiniging
stroomafwaarts van de deepwell naar verwachting afnemen tot de in het saneringsplan
gehanteerde norm van 200 mg sulfaat per liter. Ook de verspreiding via het grondwater van de
andere verontreinigen in de pluim zullen sterk afnemen. De maatregel heeft dus een sterk positief
effect op de kwaliteit van het grondwater in en buiten Ede.
Chloride
De onttrekking mag, als ongewenst bijeffect, overigens niet leiden tot het permanent verhogen van
het chloridegehalte van grondwater vanuit dieper gelegen grondwaterlagen. Door verzilting neemt
de hoeveelheid zoet grondwater af en kan onder andere de beschikbaarheid als grondstof in
gevaar komen en kunnen negatieve effecten optreden op grondgebruiksfuncties nu en in de
toekomst. Vastgesteld is echter dat het zoet-/zoutgrensvlak zo diep onder maaiveld ligt dat er
geen beïnvloeding van het grensvlak optreedt.
3.2.3
Kwel of inzijging – stijghoogte in het grondwater
Zoals is weergegeven in figuur 3.1 heeft de aangepaste grondwateronttrekking in dit deel van Ede
geen tot een zeer beperkt effect op het niveau van het freatisch grondwater 8 omdat de
aanvullende onttrekking zich op de diepere grondwaterlaag richt. De scheidende werking van de
aanwezige ondiepe veenlagen ter plaatse zorgt ervoor dat het niveau van de freatische
grondwaterstand niet relevant door de onttrekking wordt beïnvloed.
Door de aanwezigheid van de waterkerende laag op de diepte van circa 30 m onder maaiveld
wordt geen ontoelaatbare invloed van de onttrekking op kwel of inzijging naar dieper grondwater
verwacht.
3.2.4
Waterhuishouding in het oppervlaktewater
Zoals in paragraaf 3.1 is beschreven, verandert door de onttrekking via de deepwell de
doorstroming van het ontvangend oppervlaktewater in de directe omgeving. Hierdoor ontstaan er
mogelijk tijdelijke effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De gevolgen voor de
waterhuishouding zijn echter niet van dien aard dat het peilbeheer onder druk zal komen te staan.
De scheidende werking van de aanwezige ondiepe veenlagen ter plaatse zorgt ervoor dat het
niveau van de oppervlaktewaterlichamen (stadswateren) niet relevant door de onttrekking wordt
beïnvloed.

8

De berekende daling van het freatisch grondwater is nergens meer dan 0,05 meter zoals weergegeven door middel
van de rode grondwatercontouren in figuur 3.1.
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Effect op de bodem

Het onttrekken van grondwater kan direct effect hebben op de kwaliteit en stabiliteit van de
bodem. Via zettingen in de bodem kan er ook sprake zijn van een indirect effect op de
gebouwen in de buurt.
3.3.1
Kans op zettingen en schade aan gebouwen
Verlaging van de freatische grondwaterstand en de stijghoogten kan zetting van grondlagen tot
gevolg hebben, waardoor mogelijk enige zakking van het maaiveld en zettingsgevoelige objecten
optreedt. Dit is voornamelijk het geval indien de freatische grondwaterstand en stijghoogte worden
verlaagd beneden de in het verleden opgetreden laagste waarden. Schade aan bebouwing,
leidingen en infrastructuur kan met name ontstaan als gevolg van zettingsverschillen.
Bij de voorgenomen situatie vindt een onttrekking plaats onder aanwezige veenlagen in de
bodem. Op basis van uitgebreid onderzoek (onderdeel van de ingediende
onttrekkingsvergunningaanvraag) is berekend dat de zettingen op maaiveldniveau kleiner zullen
zijn dan 3 mm. Zowel voor zettingen van deze omvang als voor mogelijke hoekzettingen als
gevolg van deze zettingen wordt geen schade aan de bebouwing in de omgeving verwacht.
Ondanks dat geen noemenswaardige zettingen en schade wordt verwacht, zullen wel
maatregelen genomen worden om dat ook daadwerkelijk te monitoren. Er zullen diverse
peilbuizen geplaatst worden met filters op meerdere dieptes. Ook zullen er een aantal
hoogtebouten worden geplaatst en zal van een aantal gebouwen een opname van de
bouwkundige staat uitgevoerd worden.
3.3.2

Bodemstabiliteit

Gezien de beperkte impact op de stijghoogte van het grondwater door de extra onttrekking van
grondwater in deze lager gelegen wijken van Ede worden er niet of nauwelijks zettingen verwacht.
Dat betekent ook dat er geen effect op de stabiliteit van de bodem wordt verwacht.
3.3.3
Bodemverontreiniging
Als gevolg van de onttrekking treedt een verandering op in het verhang en de stromingssnelheid
van het grondwater. Hierdoor kunnen verontreinigingen sneller in een andere richting worden
verplaatst dan zonder onttrekking.
Doel van de grondwateronttrekking is het beheersen en verwijderen van een
bodemverontreiniging op het voormalige Enka terrein. Binnen het invloedgebied van de hiervoor
benodigde onttrekking bevinden zich geen andere bodemverontreinigingen. Er worden dus als
gevolg van de onttrekking geen (andere) bodemverontreinigingen ontoelaatbaar verplaatst.
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Ecologische effecten

Voor de bescherming van gebieden is een toetsing aan de Natura 2000-doelen uitgevoerd.
Gebiedsbescherming wordt in de vorm van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ook
gewaarborgd onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarnaast is onderzocht of
beschermde plant- en diersoorten door de beoogde aanleg van de afvoerleiding kunnen
worden geschaad. Voor de details van de uitgevoerde ecologische onderzoeken wordt
verwezen naar bijlage 1 en 3.
3.4.1

Beschermde gebieden

Tijdelijke effecten op beschermde gebieden kunnen optreden tijdens de aanleg van de deepwell,
en in samenhang daarmee tijdens de aanleg van de afvoerleiding. Daarnaast is ook gekeken naar
de mogelijk structurele effecten als de deepwell in gebruik is genomen.
Tijdelijke effecten tijdens de aanleg van de deepwell
Gezien de afstand van de deepwell tot de beschermde natuurgebieden is directe verstoring tijdens
de aanleg uit te sluiten. Door de inzet van apparatuur met verbrandingsmotoren ontstaat er tijdelijk
een extra emissie van eutrofiërende en verzurende stoffen die een negatief effect zou kunnen
hebben op de kwalificerende habitats in de directe omgeving. De extra emissies zijn echter
dusdanig beperkt dat de grenswaarde voor extra depositie van 0,05 mol/ha/jaar niet zal worden
overschreden 9. De aanleg van de deepwell veroorzaakt dan ook geen indirecte effecten op de
kwalificerende habitats (en leefgebieden) in de directe omgeving.
Permanente effecten door het in gebruik zijn van de deepwell
In paragraaf 3.1 en 3.2 is het structurele effect op de grondwaterstand inzichtelijk gemaakt. De
daling van de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket strekt zich uit tot op een afstand van
ongeveer 750 meter rondom de deepwell. Dat betekent dat het invloedgebied van de onttrekking
bijna helemaal in het stedelijk gebied van Ede ligt. De direct merkbare daling van het freatisch
grondwater vindt plaats in een nog veel kleiner gebied. Structurele effecten op de beschermde
natuur door een verlaging van de grondwaterstand zijn dan ook met zekerheid uit te sluiten.
Een belangrijk structureel effect van de voorgenomen activiteit is het voorkomen van de risico’s
die zouden kunnen voortkomen uit het zich steeds verder verspreiden van de bestaande (sulfaat)
verontreiniging. Het in gebruik nemen van de deepwell zal voorkomen dat de volgende
bedreigende processen kunnen optreden binnen de begrenzing van het N2000 gebied
Binnenveld:
• Uitspoeling van fosfaat (interne eutrofiering)
• Zwavelzuur vorming. De buffercapaciteit is al (bijna) verbruikt, verzuring treedt al op
•

Pyrietoxidatie

9

De aanleg van de deepwell is niet gemodelleerd in AERIUS. Maar inzet van apparatuur voor de aanleg van de
deepwell is kleiner dan de apparatuur die nodig is voor de aanleg van de afvoerleiding. Berekeningen hebben
aangetoond dat er door de aanleg van de afvoerleiding geen significante effecten optreden door de extra depositie.
Voor de aanleg van de deepwell kan het optreden van significante effecten door extra depositie dan ook worden
uitgesloten.
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Tijdelijke effecten tijdens de aanleg van de afvoerleiding
Voor niet broedende vogelrichtlijn soorten die worden genoemd in het aanwijzingsbesluit voor het
Natura 2000-gebied Rijntakken zijn in de directe omgeving van de aan te leggen afvoerleiding
instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld. Onderzoek (bijlage 1) heeft aangetoond dat deze
instandhoudingsdoelstellingen door de aanleg van de afvoerleiding niet worden aangetast. De
werkzaamheden in het deel van de uiterwaarden dat aangewezen is als Natura-2000 gebied zijn
van korte duur en hebben een zeer beperkt ruimtebeslag. De duur is naar schatting enkele dagen
en het ruimtebeslag circa 150 meter in lengte (noord naar zuid) en enkele meters breed. Bij een
eventuele verstoring is er voor deze niet broedende vogels ruim voldoende foerageergebied in de
uiterwaarden in de directe omgeving maar eveneens in de ruime omgeving, elders in het Natura
2000-gebied Rijntakken. (Significant) negatieve effecten op niet-broedvogels als gevolg van
verlichting, geluid en optische verstoring worden daarom uitgesloten. Ook alle andere mogelijke
effecten, waaronder de tijdelijke toename van de stikstofdepositie 10 op de
instandhoudingsdoelstellingen zijn uitgesloten.
In het deel van de uiterwaarden dat valt onder het beschermingsregime van het NNN (voorheen
EHS) wordt de leiding door zowel open ontgraving als gestuurde boring gelegd. Deze
werkzaamheden vinden plaats bij de weg(berm) en verder zuidelijk in de uiterwaarden. De
werkzaamheden zijn van korte duur, waarbij op elke locatie hooguit enkele dagen gewerkt wordt.
Bij alle graafwerkzaamheden wordt de locatie naar oorspronkelijke staat hersteld. De uitgevoerde
Natuurtoets (bijlage 1) concludeert dan ook dat dit voornemen geen significante effecten heeft op
de wezenlijke waarden en kenmerken van het Gelders Natuurnetwerk of Groene
Ontwikkelingszone (NNN). Om dat er geen sprake is van significante effecten is er ook geen
noodzaak tot compensatie van het verlies van wezenlijke waarden en kenmerken van het
beschermde gebied.
3.4.2

Beschermde soorten

Voor de aanleg van de afvoerleiding is uit het literatuur onderzoek naar de mogelijk beschermde
soorten langs het tracé (opgenomen als onderdeel van bijlage 1 bij deze m.e.r.-beoordeling)
gebleken dat er voor een aantal soortgroepen nader (veld)onderzoek plaats moet vinden. Dit
omvat nader onderzoek naar flora (brede wolfsmelk en dreps), bomen (mogelijke verblijfplaatsen
en vliegroutes vleermuizen of andere zoogdieren en jaarrond beschermde nesten van vogels),
waardplanten voor de sleedoornpage en andere natuuraspecten die gevolgen kunnen hebben
voor de werkwijze en planning van de werkzaamheden.
In de zomer van 2017 is dit nader onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden langs het tracé zoals dat destijds voorlopig was vastgesteld 11. De resultaten van
10

De uitgevoerde AERIUS berekeningen zijn gerapporteerd op 7 maart 2018 – opgenomen als bijlage 3 bij deze
m.e.r.-beoordeling.
11
In figuur 3.2 is het tracé weergegeven zoals dat in de zomer 2017 is gebruikt in het onderzoek naar beschermde
soorten. De ligging van dit tracé is iets langer en wijkt in de uiterwaarden af van de eerder globaal vastgestelde
tracés om bij voorbaat de effecten op gevoelige soorten te minimaliseren. Opgemerkt wordt dat de uiteindelijke
ligging van de leiding nog niet is vastgesteld. Mocht deze om operationele redenen lokaal afwijken van het tot nu toe
onderzochte tracé wordt aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd om volledig te kunnen voldoen aan de
ecologische randvoorwaarden uit de Wet natuurbescherming.
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dit onderzoek zijn opgenomen als bijlage 3 van deze m.e.r.-beoordeling. Voor het soorten
onderzoek is uitgegaan van een lozingspunt direct ten oosten van de haven van Wageningen.
Deze locatie van het lozingspunt komt overeen met de ligging van het lozingspunt zoals gemeld
bij Rijkswaterstaat in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). De onderstaande
figuur geeft de ligging weer van de afvoerleiding waarvan in het soorten-onderzoek is uitgegaan.

Figuur 3.2 Ligging van het tracé van de leiding langs de haven van Wageningen, stand van zaken medio
2017

In de zomer van 2017 is aangetoond dat er langs het voorlopig vastgestelde tracé geen
groeiplaatsen van dreps of brede wolfsmelk zijn aangetroffen. Ook zijn er geen sleedoorns
aangetroffen. Wel zijn er lijnvormige landschapselementen aangetroffen die een functie kunnen
hebben voor vleermuizen (verblijfplaatsen, foerageergebied en/of vliegroutes). Verder is het
aannemelijk dat in de beplanting van de aangegeven trajecten (inclusief het braamstruweel
eronder of naast) vogels broeden in het broedseizoen.
Een en ander betekent dat in dit stadium afdoende is vastgesteld dat er ten gevolge van de
aanleg er geen sprake zal zijn van een negatief effect op beschermde soorten ter plaatse.
Voorwaarde tijdens de uitvoering is wel dat de gangbare protocollen voor de algemeen
voorkomende soorten langs het uiteindelijke tracé worden gerespecteerd. Tijdelijke effecten
worden daarmee voorkomen. Omdat na het aanleggen van de leiding het terrein weer in de
oorspronkelijke staat zal worden hersteld is er in ieder geval geen sprake van een structureel
effect op de beschermde soorten.
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Andere effecten

3.5.1
Archeologisch erfgoed
Een van de belangrijkste voorwaarden voor het behoud van archeologisch erfgoed is de
afwezigheid van zuurstof ofwel de aanwezigheid van grondwater. Verandering van
grondwaterstand en –kwaliteit kan het behoud van archeologisch erfgoed beïnvloeden. Het
belangrijkste uitgangspunt is om archeologische waarden in de ondergrond (ter plekke) te
behouden, omdat de bodem nu eenmaal de beste conserveringsomgeving is. Dit wordt behoud insitu genoemd.
Het uitgangspunt is dat ter plaatse van archeologische organische objecten de (freatische)
grondwaterstand niet mag dalen tot onder de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG).
Op de Indicatieve Kaart van Archeologische waarden wordt het invloedgebied van de
grondwateronttrekking aangemerkt met een middelhoge tot lage trefkans. Binnen het
invloedgebied zijn geen archeologische vindplaatsen of monumenten bekend.
Mede gelet op de minimale verlaging van het freatisch grondwater, mogelijk voor een klein
oppervlak maximaal 10 cm maar veelal kleiner dan 5 cm, worden op grond hiervan geen
ontoelaatbare effecten op archeologische waarden verwacht.
3.5.2

Geluidshinder

Tijdens de aanleg van de installaties kan er tijdelijk sprake zijn van bouwlawaai. De hier uit
voortvloeiende hinder zal tijdelijk zijn. Indien daar aanleiding voor is worden er tijdens de
uitvoering maatregelen genomen om te voorkomen dat de normen voor tijdelijke gevelbelasting
zoals die zijn opgenomen in de Circulaire bouwlawaai niet zullen worden overschreden. Als er al
een effect is op de omwonenden is het (zeer) tijdelijk en binnen aanvaardbare niveaus.
3.5.3

Landbouw

Het gebied waar sprake is van een verlaging van de stijghoogte van het grondwater is
weergegeven in figuur 3.1. Verreweg het grootse deel van dit invloedgebied bevindt zich in
stedelijk gebied. Ten zuiden van de snelweg A12 wordt in een gebied met beperkte omvang de
stijghoogte van het diepere grondwater in beperkte mate beïnvloed. Dit vertaalt zich echter niet in
een verlaging in het freatisch pakket. Dat betekent dat de diepte van de grondwaterspiegel, die
bepalend is voor het eventueel optreden van droogtestress van de gewassen, niet merkbaar wordt
beïnvloed door de onttrekking. Een effect op de landbouwgewassen in dit deel van het
invloedgebied kan dan ook worden uitgesloten.
Zoals is beschreven in paragraaf 2.2 wateren de stadsvijvers uit de Maandereng en Rietkampen
uiteindelijk af op het Valleikanaal. Door het structureel afvangen van de sulfaat verontreiniging
wordt voorkomen dat het vee het water uit het Valleikanaal op termijn niet langer kan drinken
vanwege het schadelijk effect van te hoge sulfaat gehaltes op het maag/darmkanaal.
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3.5.4
Openbaar groen
Een verlaging van de grondwaterstand kan de vochtvoorziening voor begroeiing nadelig
beïnvloeden. Dit kan vooral tijdens het groeiseizoen (medio maart tot en met medio oktober)
schadelijke gevolgen hebben voor het groeiproces van de begroeiing op de locatie en in de
directe omgeving van de onttrekking.
Binnen het invloedgebied (figuur 3.1) is er openbaar groen met bomen aanwezig. Doordat er
alleen onttrokken wordt onder een aanwezige veenlaag op een diepte van 12 tot 30 m onder
maaiveld is de grondwaterstandverlaging in het freatisch grondwater voor een klein gebied, met
een straal van maximaal 230 m, tussen 10 en 5 cm en verder kleiner dan 5 cm.
Bij deze verlaging tot maximaal 10 cm in het freatisch grondwater in de nabijheid van de bron
worden geen negatieve gevolgen voor de bomen en openbaar groen verwacht. Omdat het om een
permanente onttrekking (verlaging van het grondwaterpeil) gaat zal het wortelstelsel van de
planten zich hier ook op aanpassen.
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4 Conclusies
Om te beoordelen of een mogelijk effect aanleiding zou kunnen zijn voor het alsnog
opstellen van een Milieueffectrapport (MER) worden de kenmerken van het potentiële effect
integraal beoordeeld met inachtneming van de criteria uit de EU richtlijn over m.e.r.beoordeling. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke effecten die op kunnen
treden tijdens de uitvoering en permanente effecten van structurele aard.

4.1

Beoordelen van de tijdelijke effecten

Tijdens de aanleg kunnen een drietal tijdelijke effecten op voorhand niet worden uitgesloten:
•
•
•

Verminderde doorstroming van het lokaal oppervlaktewater
Verstoring van algemeen voorkomende soorten langs de afvoerleiding
Tijdelijke geluidshinder in de directe omgeving van de werken

De verminderde doorstroming kan onder warme omstandigheden zorgen voor een kortdurend O2gebrek in het lokaal oppervlaktewater. Dit effect is tijdelijk, treedt alleen op in warme periodes en
de negatieve gevolgen zijn omkeerbaar en zullen geen blijvende schade veroorzaken 12. Daarom
is aanvullend onderzoek naar dit effect niet opportuun.
De tijdelijke effecten op beschermde soorten die bij de aanleg van de afvoerleiding op zouden
kunnen treden zijn aanvaardbaar bij het gebruik van de gangbare ecologische werkprotocollen.
Daarom is aanvullend onderzoek naar deze effecten niet opportuun.
Als er tijdens de uitvoering al sprake is van een tijdelijke en lokaal optredende toename van de
geluidshinder zal er op basis van vigerende regelgeving voor worden gezorgd dat de overlast
binnen aanvaardbare normen blijft. Het werk is uitvoerbaar en aanvullend onderzoek is niet
noodzakelijk.

4.2

Beoordeling van de structurele effecten

Na het in gebruik nemen van de installaties kunnen een viertal structurele effecten op voorhand
niet worden uitgesloten:
•
•
•

Verminderde doorstroming van het lokaal oppervlaktewater
Verontreiniging van de Neder-Rijn bij Wageningen
Verminderde bescherming van archeologische waarden in de ondergrond

•

Toegenomen droogtestress voor de stedelijke beplanting

Na vijf jaar zal de verminderde doorstroming van lokaal oppervlaktewater zover zijn teruggebracht
dat er naar verwachting geen meetbaar structureel effect meer zal zijn op de gevolgen van de
beperkte doorstroming. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het aandeel van de
doorstroming van het lokaal oppervlaktewater uit het te lozen grondwater namelijk met niet meer
dan ongeveer 10 % af. Aanvullend onderzoek naar dit effect is niet opportuun.
12

Bovendien zijn de maatregelen gericht op het verlagen van de verontreinigingsgraad van het oppervlaktewater.
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De belasting met verontreinigende stoffen van het ontvangend oppervlaktewater van de NederRijn bij Wageningen neemt toe. Door verdunning zijn de effecten daarvan op de
beoordelingspunten echter aanvaardbaar. Aanvullend onderzoek, anders dan het voorgestelde
monitoringsprotocol op de lozing, is niet opportuun.
De daling van de grondwaterstand in het freatisch pakket is dusdanig beperkt van omvang dat het
niet nodig is om aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren.
In een beperkt gebied is sprake van een structurele verlaging van het freatisch grondwater waar
de (boom) begroeiing onder droge omstandigheden last van zou kunnen hebben. Het is echter de
verwachting dat de verlaging zo beperkt is dat de wortelstelsels van de bomen zich aan de nieuwe
omstandigheden aan zullen kunnen passen. Aanvullend onderzoek naar de effecten op
droogtestress bij de bestaande stedelijke begroeiing is niet opportuun

4.3

Positieve effecten

Vanuit de saneringsdoelstellingen is het project erop gericht om te zorgen voor een structurele
verbetering van de kwaliteit van het grondwater en het (lokale) oppervlaktewater. Daarmee wordt
met name voorkomen dat de risico’s die op termijn op zouden kunnen treden zich daadwerkelijk
kunnen manifesteren. Verder onderzoek naar (het verder verbeteren van) deze positieve effecten
wordt niet opportuun geacht.

4.4

Conclusies

Er is sprake van een beperkt aantal negatieve effecten van tijdelijke aard die op kunnen treden
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Negatieve effecten op de algemeen voorkomende
soorten langs de afvoerleiding zijn beheersbaar en aanvaardbaar als de gangbare ecologische
protocollen worden toegepast. Ook van structureel negatief effecten van substantiële omvang is
geen sprake. Verder is er met name sprake van positieve effecten van structurele aard.
Gezien de geringe aard, omvang en de tijdelijkheid van de mogelijke effecten die zouden kunnen
optreden is het niet nodig om alsnog een Milieu Effect Rapport op te stellen als onderdeel van de
voorbereiding van de besluitvorming over de voorgenomen werkzaamheden voor de
grondwatersanering van de sulfaat-pluim in Ede.
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1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over het doel van de toetsing, de relevante
natuurwetgeving, de wijze van kwaliteitsborging en de te hanteren uitgangspunten voor
toetsing.

1.1

Doel

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Tauw onderzoek gedaan naar de
consequenties van de Wet Natuurbescherming voor het leggen van een (pers)leiding voor de
afvoer van verontreinigd grondwater (sulfaatrijk) vanuit Ede naar de Rijn bij Wageningen. De
ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met de natuurwetgeving, of als de
benodigde vergunningen en/of ontheffingen kunnen worden verleend. In de rapportage worden
de volgende vragen beantwoord:
• Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) zijn van belang?
• In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb?
•
•

1.2

Zijn maatregelen en/of een ontheffing / vergunning nodig?
Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering?

Wetgeving

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna te noemen “Wnb”) in werking. De Wnb
is het nieuwe wettelijke stelsel voor natuurbescherming en vervangt drie tot dan bestaande
wetten, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.
Het beschermingsregime gaat uit van het “nee, tenzij-principe“. Dit betekent dat de genoemde
verbodsbepalingen in de Wnb voor bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden altijd
gelden en afwijken hiervan alleen onder voorwaarden is toegestaan. Gedeputeerde Staten (GS)
van de provincie Gelderland is het bevoegd gezag voor het verlenen van toestemming door
middel van een vergunning, ontheffing of vrijstelling.

1.3

Te beschouwen onderdelen Wnb

De gebieden- en soortenbescherming zijn onderdelen waarop getoetst moet worden. Voor de
bescherming van gebieden is toetsing aan Natura 2000-doelen van belang. Gebiedsbescherming
wordt ook gewaarborgd onder de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). Daarom is het NNN
(Natuurnetwerk Nederland) ook van toepassing. Daarnaast valt een deel van het plangebied
onder de gebiedsbescherming van Nationale Landschappen. De bescherming van
houtopstanden is van belang, indien er sprake is van het kappen van bomen (nadere uitwerking
in hoofdstuk 4).
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1.4

Werkwijze

De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden is bepaald aan de hand van de
volgende gegevens:
• Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data (zie ook H5);
•
•
•

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF);
Natuurkaart van Tauw (www.tauw.nl/natuurkaart);
Een oriënterend veldbezoek op 12 januari 2017.

Het doel van de literatuurstudie is om na te gaan welke beschermde soorten en gebieden
in of in de omgeving van het plangebied kunnen voorkomen. De ecoloog controleert tijdens het
oriënterende veldbezoek of de locatie voldoet aan eisen die soorten aan hun leefomgeving
stellen. Ook kijkt de ecoloog naar aanwijzingen van de aanwezigheid (zichtwaarnemingen en
sporen van terreingebruik, zoals holen, uitwerpselen, haren, prooi- of voedselresten).

1.5

Kwaliteit

Bij ecologische veldwerkzaamheden biedt Tauw garantie op de volledigheid over aanwezige
beschermde gebieden en houtopstanden. Voor soortenbescherming is een volledige garantie
over de aanwezigheid niet te geven. Door inzet van deskundige ecologen en landelijk
geaccepteerde onderzoeksmethodes wordt de kwaliteit van het onderzoek zoveel mogelijk
gewaarborgd. Mede in dit kader is Tauw aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus, een
samenwerkingsverband van adviesbureaus die ecologisch advies geven en ecologisch
onderzoek verrichten.

1.6

Uitgangspunten

Op dit moment is het nog niet bekend waar de leiding precies wordt gelegd. Het voorlopige tracé
is daarbij bepalend geweest in de beoordeling. Langs dit tracé is gekeken. Het zoekgebied betreft
10 meter vanaf beide zijdes van wegen waarlangs het voorlopige tracé is bepaald.
De volgende uitgangspunten zijn van daarom van toepassing op de beoogde ontwikkeling:
• Er worden bij dit voornemen geen huizen geamoveerd
•
•
•
•
•
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Bomen worden uitsluitend gekapt wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en
voortgang van het project
Er vindt geen kap van bomen en struiken plaats in beschermde gebieden (Natura
2000/GNN/GO)
Ook worden er geen nieuwe bouwwerken (huizen en dergelijke) gebouwd voor dit voornemen
(op enkele putten en een klein gemaal na)
De werkstrook is maximaal vijf meter breed
Op de plekken waar graafwerkzaamheden plaats vinden wordt de locatie weer naar
oorspronkelijke staat hersteld
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•

In het NNN/Natura 2000-gebied wordt buiten het broedseizoen (medio maart – medio juli)

•

gewerkt (zie figuur 3.1 en 3.2)
Het zoekgebied gebruikt bij deze toetsing is zoals weergegeven in figuur 2.1. Het zoekgebied
betreft het voorlopige tracé en vijf meter aan weerszijden

Natuurtoets pluim-beheersing Enka, Ede

11\40

Kenmerk R001-1244263JJA-rlk-V03-NL

2 Situatie en beoogde ontwikkeling
Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over de huidige situatie, het voorgenomen plan
en de uit te voeren werkzaamheden.

2.1

Huidige situatie

Figuur 2.1 toont de ligging van het plangebied. Het gaat om het gebied van Ede naar
Wageningen in de provincie Gelderland. Figuur 2.2 geeft een sfeerimpressie van het gebied. Het
project heet “Aanpak Enka-pluim”. De Enka-pluim is een grondwaterverontreiniging met sulfaat
die zich uitstrekt binnen de bebouwde kom van Ede, van het voormalige Enka-terrein tot in de
wijk de Rietkampen. De verontreiniging bevindt zich grotendeels op een diepte van circa
25 m -mv. Deze grondwaterverontreiniging verspreidt zich via diepdrainages naar het stedelijk
oppervlaktewater van de wijken Maandereng en de Rietkampen en vervolgens naar het
oppervlaktewater in het landelijk gebied. Ook kan de verontreiniging zich nog verder via het
grondwater verspreiden. Daarom is door de Gemeente Ede, Waterschap Vallei en Veluwe en
de provincie Gelderland ervoor gekozen deze grondwaterverontreiniging te beheren (zie
2.2 beoogde ontwikkeling).
Het plangebied bestaat van noord naar zuid uit de volgende onderdelen:
1. Stedelijke omgeving Ede. Hier bevindt zich de verontreiniging die door middel van een
deepwell en diepdrainagefilters, met daartussen leidingen waarbij het water naar een
verzamelput ten zuiden wordt geleid (deels passief, deels actief)
2. Passage leiding onder de A12 door
3. Leiding door het agrarisch gebied tussen Ede en Wageningen
4. Leiding door het stedelijk gebied te Wageningen
5. Leiding door het NNN en Natura 2000-gebied (Rijntakken) ten zuiden van Wageningen
6. Uitlaat leiding in de Rijn
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Figuur 2.1: ligging van voorlopig tracé leiding (zoekgebied betreft vijf meter aan weerszijden)
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Figuur 2.2: impressie van het plangebied voorlopige tracé
Linksboven: in Ede stad
Rechsboven: langs wal A12 (zijde Ede)
Linksmidden: agrarisch gebied Ede-Wageningen
Rechtsmidden: in Wageningen stad
Linksonder: weg door uiterwaarden (GNN/GO)
Rechtsonder: stranden uiterwaarden (N2000/GNN)
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2.2

Beoogde ontwikkeling

Figuur 2.1 geeft de ligging van he voorlopige tracé weer. Het gaat om het afkoppelen van
diepdrainages en het realiseren van een extra grondwateronttrekking met een deepwell. Hierbij
bestaat een risico voor het droogvallen van een sloot nabij de deepwell. Het vrijkomende
verontreinigde water wordt afgevoerd naar de Rijn bij Wageningen.
Hiervoor zal een leiding worden aangelegd. Dit begint met een verbindend leidingwerk in het
stedelijk gebied van Ede en volgt met de aanleg van de afvoerleiding naar de Rijn.
Dit voorlopig ontwerp gaat uit van grotendeels gestuurde boringen en deels van aanleg door
ontgraving. voorlopig leidingdiameters variëren tussen 90 en 225 mm. Diepteligging is 80 cm -mv
of dieper. Hiervoor zal gewerkt worden met motorgedreven werktuigen. Dit omvat onder andere
een graafmachine en een rig (voor de boring).
Tijdelijke effecten kunnen veroorzaakt worden door de aanwezigheid van mensen en de inzet van
materieel. Dit kan verstoring veroorzaken in de vorm van geluid, trillingen en licht. Ook kan
habitat tijdelijk ongeschikt raken door de graafwerkzaamheden.
Permanente effecten hebben betrekking op de mogelijke kap van bomen.
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3 Gebiedsbescherming
In dit hoofdstuk volgt de toetsing aan de gebiedsbescherming onder de Wnb en de Wro.

3.1
3.1.1

Natura 2000-gebieden
Bescherming

In de Wnb zijn bepalingen opgenomen voor de bescherming van Natura 2000-gebieden. Het is
verboden zonder vergunning werkzaamheden te verrichten die een negatief effect hebben op de
instandhoudingdoelen van een gebied (paragraaf 2.3 artikel 2.7, lid 2). Dit geldt ook voor de
beoogde ontwikkeling als het leggen van de leiding een significant negatief effect heeft op de
realisatie van de instandhoudingsdoelen, bijvoorbeeld als gevolg van verstoring.
Als sprake kan zijn van significant negatieve effecten is het noodzakelijk om een passende
beoordeling te maken, waarbij de precieze effecten op het gebied worden uitgewerkt, rekening
houdend met de instandhoudingsdoelen van dat gebied. Alleen als via de passende beoordeling
zekerheid wordt verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden
aangetast, kan het plan worden vastgesteld, of een vergunning worden verleend.
De wijze van toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden blijft gelijk aan de werkwijze, die is
gebruikt onder de Natuurbeschermingswet 1998. Dit houdt in dat bij elke toetsing dient te worden
bepaald of significant negatieve effecten op voorhand zijn uitgesloten.

Figuur 3.1 ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden (VR = vogelrichtlijngebied,
HR=habitatrichtlijngebied)
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3.1.2

Gebiedsbeschrijving

Figuur 3.1 geeft de ligging van het plangebied weer ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Het
tracé ligt in het zuiden binnen de begrenzing van natuurgebieden die beschermd zijn als Natura
2000-gebied. Dit bevindt zich uitsluitend in de Wageningse Bovenpolder. Het gebied is onderdeel
van het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ (ter hoogte van het tracé aangewezen als
Vogelrichtlijngebied: beschermd gebied voor vogels dat is aangewezen vanwege de Europese
Vogelrichtlijn). Daarnaast ligt op twee kilometer afstand Habitatrichtlijngebied, eveneens deel
uitmakend van ‘Rijntakken’ maar niet zichtbaar in figuur 3.1 (beschermd gebied voor bijzondere
habitats en soorten dat is aangewezen vanwege de Europese Habitatrichtlijn).
Naast het gebied Rijntakken ligt op een afstand van circa twee kilometer ten westen van het tracé
het Natura 2000-gebied ‘Binnenveld’ (aangewezen als Habitatrichtlijngebied), en circa 2,5
kilometer ten oosten van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ (aangewezen als
Habitat- en Vogelrichtlijngebied).
Rijntakken – deelgebied Uiterwaarden Neder-Rijn
Het deelgebied Uiterwaarden Neder-Rijn beslaat de uiterwaarden van de Neder-Rijn tussen
Heteren en Wijk bij Duurstede. De rivier vormt een dynamisch systeem, een samenspel tussen
natuurlijke processen en menselijk ingrijpen. De Neder-Rijn moet in perioden met hoge
rivierafvoer 1/6 van de Rijnafvoer voor haar rekening nemen. In perioden met lage rivierafvoer
wordt het water op peil gehouden door de stuw bij Amerongen. De uiterwaarden zijn gevarieerd in
breedte en hoogteligging. De uiterwaarden bestaan voornamelijk uit graslanden, afgewisseld met
enkele akkers, meidoornhagen, knotwilgen, bosjes, moerasgebiedjes, ontgrondingsgaten en
geïsoleerde oude riviertakken. De rivierbedding heeft een breedte van 200 tot 250 meter. Het
winterbed varieert in breedte van 500 meter bij Rhenen tot maximaal twee kilometer bij
Amerongen. Karakteristiek voor dit gebied is de overgang van het rivierenlandschap naar de
hogere gronden: de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Enkele voorbeelden zijn
de Blauwe Kamer onder aan de Grebbeberg, de Elster buitenwaarden die grenst aan Plantage
Willem III en de Amerongse Bovenpolder aan de voet van de Amerongse Berg. Op deze
overgangen komen restanten van hardhoutooibossen voor. Door kwel vanuit de rivier en vanuit
de hogere gronden kan het water in poelen en plassen in de uiterwaarden van goede kwaliteit
zijn. De Amerongse Bovenpolder is een relatief hooggelegen uiterwaard waar soortenrijke
glanshaverhooilanden voorkomen. Het is een geaccidenteerd terrein met hoge, droge ruggen en
vochtige laagten die incidenteel geïnundeerd worden (Besluit Natura 2000-gebied Rijntakken,
Ministerie van Economische Zaken, 23 april 2014).
Het Natura 2000-gebied Rijntakken is als zodanig aangewezen vanwege de aanwezigheid van
kwalificerende habitattypen en soorten.
De gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van deze
kwalificerende habitattypen en soorten zijn beschreven in instandhoudingsdoelstellingen.
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Tabel 3.1 Habitattypen in het Natura 2000-gebied Rijntakken

Habitattypen

Landelijke staat van

Doelstelling

Doelstelling

instandhouding

oppervlakte

kwaliteit

-

>

>

-

>

=

H3270 - Slikkige rivieroevers

-

>

>

H6120 - *Stroomdalgraslanden

--

>

>

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea)

+

=

=

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden)

-

>

>

-

>

>

--

>

>

-

=

>

--

>

>

--

>

>

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
H3260B - Beken en rivieren met waterplanten (grote
fonteinkruiden)

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)
H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)
H91E0A - *Vochtige alluviale bossen
(zachthoutooibossen)
H91E0B - *Vochtige alluviale bossen (esseniepenbossen)
H91F0 - Droge hardhoutooibossen

Tabel 3.2 Habitatsoorten in het Natura 2000-gebied Rijntakken
Habitatsoorten
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Landelijke staat van

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

instandhouding

omvang

kwaliteit

populatie

leefgebied

leefgebied

H1095 - Zeeprik

-

>

>

>

H1099 - Rivierprik

-

>

>

>

H1102 - Elft

--

=

=

>

H1106 - Zalm

--

=

=

>

H1134 - Bittervoorn

-

=

=

=

H1145 - Grote modderkruiper

-

>

>

>

H1149 - Kleine modderkruiper

+

=

=

=

H1163 - Rivierdonderpad

-

=

=

=

H1166 - Kamsalamander

-

>

>

>

H1318 - Meervleermuis

-

=

=

=

H1337 - Bever

-

=

>

>
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Tabel 3.3 Broedvogelsoorten in het Natura 2000-gebied Rijntakken
Broedvogelsoorten

Landelijke staat van

Doelstelling

Doelstelling

Omvang

instandhouding

omvang

kwaliteit

populatie

leefgebied

leefgebied

A004 - Dodaars

+

=

=

45

A017 - Aalscholver

+

=

=

660

A021 - Roerdomp

--

>

>

20

A022 - Woudaapje

--

>

>

20

A119 - Porseleinhoen

--

>

>

40

A122 - Kwartelkoning

-

>

>

160

A153 - Watersnip

--

=

=

17

A197 - Zwarte Stern

--

=

=

240

A229 - IJsvogel

+

=

=

25

A249 - Oeverzwaluw

+

=

=

680

A272 - Blauwborst

+

=

=

95

A298 - Grote karekiet

--

>

>

70

Tabel 3.4 Niet-broedvogelsoorten in het Natura 2000-gebied Rijntakken
Niet-broedvogelsoorten

Landelijke staat van

Doelstelling

Doelstelling

Omvang

instandhouding

omvang

kwaliteit

populatie

leefgebied

leefgebied

A005 - Fuut

-

=

=

570

A017 - Aalscholver

+

=

=

1300

A037 - Kleine Zwaan

-

=

=

100

A038 - Wilde Zwaan

-

=

=

30

A039 - Toendrarietgans

+

=

=

2800

=

=

125

=

=

180100

=

=

35400

=

=

21500

=

=

8300

=

=

5200

=

=

920

A039 - Toendrarietgans
A041 - Kolgans

+

A041 - Kolgans
A043 - Grauwe Gans

+

A043 - Grauwe Gans
A045 - Brandgans

+

A045 - Brandgans
A048 - Bergeend

+

=

=

120

A050 - Smient

+

=

=

17900

A051 - Krakeend

+

=

=

340

A052 - Wintertaling

-

=

=

1100

A053 - Wilde eend

+

=

=

6100

A054 - Pijlstaart

-

=

=

130
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Niet-broedvogelsoorten

Landelijke staat van

Doelstelling

Doelstelling

Omvang

instandhouding

omvang

kwaliteit

populatie

leefgebied

leefgebied

A056 - Slobeend

+

=

=

400

A059 - Tafeleend

--

=

=

990

A061 - Kuifeend

-

=

=

2300

A068 - Nonnetje

-

=

=

40

A125 - Meerkoet

-

=

=

8100

A130 - Scholekster

--

=

=

340

A140 - Goudplevier

--

=

=

140

A142 - Kievit

-

=

=

8100

A151 - Kemphaan

-

=

=

1000

A156 - Grutto

--

=

=

690

A160 - Wulp

+

=

=

850

A162 - Tureluur

-

=

=

65

3.1.3

Methode toetsing

In deze paragraaf wordt bepaald of het optreden van negatieve effecten al dan niet met zekerheid
kan worden uitgesloten (www.tauw.nl/natuurwetgeving). De vraag over deze zekerheid wordt
beantwoord via een oriënterende toets. Hiertoe is in kaart gebracht voor welke habitattypen of
soorten het Natura 2000-gebied een bijzondere waarde heeft en wat de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied zijn.
Op basis van de bij Tauw aanwezige expertise en beschikbare literatuur wordt een uitspraak
gedaan of het optreden van al dan niet significante effecten kan worden uitgesloten. Is er met
zekerheid geen sprake van negatieve effecten op het Natura 2000-gebied, dan is geen
vergunning noodzakelijk.
Wanneer uit de voortoets blijkt dat effecten op de instandhoudingsdoelstellingen niet zijn uit te
sluiten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk, eventueel gevolgd door een
vergunningprocedure. Uit de passende beoordeling dient te blijken welke instandhoudingsdoelstellingen in welke mate worden geschaad. Dat is echter geen onderdeel van deze
rapportage.
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3.1.4

Afkadering effecten

Negatieve effecten op Natura 2000-gebieden Binnenveld en Veluwe uitgesloten. Directe effecten
(oppervlakte verlies, aantasting natuur) treden niet op, omdat de ingreep buiten deze gebieden
plaatsvindt. Ook externe effecten treden niet op (geluid, licht, trillingen) vanwege de kleinschalige
aard van de werkzaamheden (lokale graafwerkzaamheden en een -te mitigeren- tijdsbeslag van
circa drie maanden voor de uitvoering). Effecten door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden
(inclusief Binnenveld en Veluwe) zijn getoetst in het depositierapport (Tauw, 2017). Hierin wordt
geconcludeerd dat geen sprake is van (significant) negatieve effecten.
Het plangebied is geschikt als broedplaats voor meerdere broedvogelsoorten met een
instandhoudingsdoel. Omdat er buiten het broedseizoen gewerkt wordt zijn negatieve effecten op
deze soortgroep bij voorbaat uitgesloten.
3.1.5

Kwalificerende habitattypen

De gebiedsdelen van Natura 2000-gebied Rijntakken – deelgebied Uiterwaarden IJssel die zijn
aangewezen vanuit de Habitatrichtlijn liggen op minstens 2 kilometer afstand van het plangebied.
De habitattypen waarvoor een instandhoudingsdoel geldt, bevinden zich alleen binnen het
Habitatrichtlijndeel van het gebied. Habitattypen zijn niet gevoelig voor geluid, licht of trilling
(Effectenindicator, Ministerie van EZ, 2016). Effecten door stikstofdepositie zijn behandeld in het
depositierapport (Tauw, 2017) waarin is geconcludeerd dat er geen sprake is van (significant)
negatieve effecten.
3.1.6

Kwalificerende habitatrichtlijnsoorten

Een deel van de habitatrichtlijnsoorten waarvoor een instandhoudingsdoel geldt in Natura 2000gebied Rijntakken is in potentie gevoelig voor stikstofdepositie of verstoring door licht, geluid of
trilling. Voor stikstofdepositie zijn alleen de kamsalamander en mogelijk ook de grote en kleine
modderkruiper gevoelig. Alle in tabel 3.2 genoemde soorten zijn (mogelijk) gevoelig voor geluid
en trilling. Verder is van de meervleermuis bekend dat deze gevoelig is voor verlichting, en
mogelijk ook de vissen kleine en grote modderkruiper en bittervoorn (Effectenindicator, Ministerie
van EZ, 2016).
Effecten door verlichting, geluid en trilling
De afstand tussen het plangebied tot aan het habitatrichtlijn-deel van het Natura 2000-gebied is
ten minste 2 kilometer. Vanwege de afstand tussen plangebied en habitatrichtlijngebied kunnen
effecten als gevolg van geluid, trilling of verlichting op habitatrichtlijnsoorten worden uitgesloten.
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3.1.7

Kwalificerende vogelrichtlijnsoorten niet-broedvogels

Verlichting, geluid en optische verstoring
De werkzaamheden in het deel dat aangewezen is als Natura-2000 gebied zijn van korte duur en
hebben een zeer beperkte ruimtebeslag. De duur is naar schatting enkele dagen en het
ruimtebeslag circa 150 meter in lengte (noord naar zuid) en enkele meters breed.
Bij een eventuele verstoring is er ruim voldoende foerageergebied is in de uiterwaarden in de
directe omgeving maar eveneens in de ruime omgeving, elders in het Natura 2000-gebied
Rijntakken. Daarnaast is een eventuele verstoring van korte duur. (Significant) negatieve effecten
op niet-broedvogels als gevolg van verlichting, geluid en optische verstoring worden daarom
uitgesloten.
3.1.8

Conclusie

Op basis van bovenstaande paragrafen is vastgesteld dat dat de instandhoudingsdoelen van
Natura 2000-gebied Rijntakken niet worden aangetast. Negatieve effecten als gevolg van de
beoogde ontwikkeling zijn er namelijk niet. Daarom is het niet noodzakelijk een vergunning aan te
vragen bij het bevoegd gezag. In tabel 6.1 is een samenvatting opgenomen van de voortoets.

3.2
3.2.1

Natuurnetwerk Nederland
Bescherming

Figuur 3.2 geeft de ligging van het plangebied weer ten opzichte van NNN (NNN, voorheen de
Ecologische Hoofdstructuur). Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van natuurgebieden
waarmee de biodiversiteit behouden en versterkt wordt. Planten en dieren kunnen zich van het
ene naar het andere gebied verplaatsen. Soorten raken hierdoor niet geïsoleerd en hebben dus
minder kans op uitsterven.
De NNN is planologisch beschermd via de Wro en is opgenomen in de provinciale structuurvisie,
Omgevingsverordening Gelderland, geconsolideerde versie, 2015, en bestemmingsplannen van
de gemeente.
In het NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. Verder moeten de ontwikkelingen een groot openbaar
belang hebben. De schadelijke effecten van de activiteit op de natuur moeten bovendien worden
gecompenseerd. Het Rijk en de provincies hebben hiervoor samen met gemeenten en
maatschappelijke organisaties, spelregels opgesteld. Tot slot beperkt het beschermingsregime
zich tot het Natuurnetwerk zelf, externe werking is niet van toepassing buiten de begrenzing
ervan.
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Figuur 3.2 ligging van het plangebied ten opzichte van NNN (GNN = Gelders NatuurNetwerk, GO=Groene
Ontwikkelingszone, EVZ=Ecologische VerbindingsZone)
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3.2.2

Gebiedsbeschrijving

Figuur 3.2 geeft de ligging van het plangebied weer ten opzichte van Natuurnetwerk Nederland
Het tracé ligt in het zuiden binnen de begrenzing van natuurgebieden beschermd als
Natuurnetwerk Nederland (in Gelderland het GNN genoemd). Deze natuurgebieden bevinden
zich uitsluitend in de Wageningse Bovenpolder. Het betreft het deelgebied GNN “Uiterwaarden
Neder-Rijn Doorwerth – Rhenen”. Het voorlopige tracé ligt grotendeels op een weg die aangeduid
is als Groene Ontwikkelingszone (GO). Zuidelijker liggen de werkelijke uiterwaarden, aangeduid
als GNN.
Dit deelgebied kent diverse kernkwaliteiten voor natuur en landschap, waarvan de volgende voor
het plan relevant zijn 1:
•
•

Abiotiek: aardkundige waarden (onder meer reliëf van oeverwallen, strangen en andere
stromingspatronen), kwel, bodem
Stroomdalgraslanden, hagen en zachthoutooibos in kleiputten, hardhoutooibos-elementen

•
•

langs de stuwwallen
Kleinschalige landschappen met strangen, hagen en singels, knotwilgen
Ecosysteemdiensten: recreatie, wateropvang en -afvoer

•
•
•

Rust, ruimte en donkerte met uitzondering van de omgeving van stedelijke gebieden
Leefgebied steenuil
Leefgebied kamsalamander

•

Waarden voor weidevogels, water- en moerasvogels, vleermuizen, amfibieën, vissen,
ringslang en bever
Alle door de Wet natuurbescherming beschermde soorten en hun leefgebieden in dit

•

deelgebied
3.2.3

Methode toetsing effecten

Bij een ruimtelijke ingreep in het NNN is het bepalen van effecten noodzakelijk. Wanneer er geen
ruimtelijke procedure van toepassing is, maar wél effecten op het NNN denkbaar zijn, is het
raadzaam en in sommige gevallen noodzakelijk ook een toetsing aan de NNN-doelen uit te
voeren. Bij de toetsing aan het NNN wordt het effect van een mogelijke aantasting van de
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN en/of areaalverlies bepaald.
In de Provinciale Verordening van de Provincie Gelderland (2015, geconsolideerde versie) wordt
het volgende gesteld omtrent toetsing van de kernkwaliteiten:

1
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“In alle gevallen waarin een significante aantasting niet bij voorbaat kan worden uitgesloten, zal
de initiatiefnemer van een grootschalige ontwikkeling of een combinatie van ontwikkelingen
binnen het GNN, de effecten van deze ontwikkelingen op de kernkwaliteiten, oppervlakte of
samenhang van het GNN moeten onderzoeken. De kernkwaliteiten die gelden binnen het GNN
zijn neergelegd in de atlas Kernkwaliteiten GNN en GO, en in Bijlage 7 bij deze verordening.
Hierbij gaat het niet alleen om de aanwezige natuurwaarden, maar ook om de nagestreefde
natuurwaarden en de bijbehorende milieucondities.”
3.2.4

Effecten op bestaande en potentiële waarden

In het deel aangeduid als GO of GNN wordt de leiding door zowel open ontgraving als gestuurde
boring gelegd. Deze werkzaamheden vinden plaats bij de weg(berm) en verder zuidelijk in de
uiterwaarden. Dit gedeelte van de uiterwaarden is open gesteld voor recreatie en wordt begraasd
door koeien. De werkzaamheden zijn van korte duur, waarbij op elke locatie hooguit enkele
dagen gewerkt wordt. Bij alle graafwerkzaamheden wordt de locatie naar oorspronkelijke staat
hersteld.
Grondwaterbemaling kan voor een verlaging van de grondwaterstand zorgen. Dit kan een
tijdelijke invloed hebben op de abiotiek en daarmee invloed hebben op de kernkwaliteit abiotiek:
kwel en bodem. Effecten zijn uitgesloten mits niet bemalen wordt in het NNN-gebied of op een
afstand welke invloed heeft op de grondwaterstand in het NNN-gebied.
Bestaande kwaliteiten in de vorm van landschapstypen en landschapselementen blijven
behouden bij dit voornemen. Daarnaast vinden de werkzaamheden kortdurend op een klein
gedeelte van de totale GNN plaats. Ecosysteemdiensten worden ook niet geschaad door het
voornemen. Recreatie kan plaats vinden, en er vindt geen extra verharding plaats wat de
wateropvang en/of afvoer kan beïnvloeden.
Effecten op rust en donkerte zijn van kleinschalige aard. Door uitsluitend overdag te werken, of
maatregelen te nemen bij het gebruik van verlichting, zijn effecten op donkerte uitgesloten.
Effecten door geluid, trillingen en optische verstoring zijn minimaal en kortdurend en gaan naar
verwachting op in de huidige verstoring van recreatie en beheer (begrazing door koeien en
maaibeheer). Door het huidige (recreatie)verkeer naar de woningen en uiterwaarden vindt er al
een mate van verstoring plaats. Wel is het belangrijk rekening te houden met verstoring door
geluid naar broedvogels. Daarom is het noodzakelijk de werkzaamheden buiten het broedseizoen
uit te voeren in het GNN/GO deel.
Parallel aan soortbescherming onder de Wet natuurbescherming is het wenselijk om de
periodisering en werkwijze zodanig aan te passen dat tijdelijke effecten tot een minimum beperkt
worden. Effecten op de kernkwaliteit beschermde soorten en hun leefgebieden zijn getoetst in
hoofdstuk 4.
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Geconcludeerd wordt dat het voorgenomen plan geen effect heeft op de bestaande en potentiële
waarde van het NNN.
3.2.5

Behoud oppervlak en samenhang NNN

Het voorgenomen plan heeft geen effect op het oppervlak, robuustheid en aaneengeslotenheid
van het GNN/GO, omdat na de werkzaamheden het gebied weer naar de oorspronkelijke staat
wordt gebracht. Het plan zorgt daarmee niet voor oppervlakteverlies, isolatie of barrières die een
isolerende werking hebben.
3.2.6

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat dit voornemen geen significante effecten heeft op de wezenlijke
waarden en kenmerken van het Gelders Natuurnetwerk of Groene Ontwikkelingszone. Wel geldt
hierbij als vereiste dat er in en rondom het NNN-areaal geen bemaling plaats vindt van
grondwater.
Vanwege het uitblijven van significante effecten is er geen noodzaak tot compensatie. Gezien de
aard van het voornemen (tijdelijke graafwerkzaamheden voor het leggen van een leiding, waarbij
op gegraven locaties de oorspronkelijke staat hersteld wordt) is ook het vereiste van een
substantiële versterking van de kernkwaliteiten niet van toepassing. Parallel aan
soortbescherming onder de Wet natuurbescherming is het noodzakelijk om de periodisering en
werkwijze zodanig aan te passen dat tijdelijke effecten tot een minimum beperkt worden.

3.3

Overige gebiedsbescherming

3.3.1

Bescherming

De Wageningse bovenpolder maakt ook deel uit van Nationaal Landschap “de Veluwe” met als
deelgebied: Uiterwaarden Nederrijn. Deze Nationale Landschappen van de provincie Gelderland
staan benoemd in Kernkwaliteiten Gelderse Nationale Landschappen (2014). Hierin geldt een “jamits’ principe, waarbij de kernkwaliteiten behouden blijven of versterkt worden. De kernkwaliteiten
zijn als volgt:
Smal en verstild, laagdynamisch karakter:
• Een bijzondere kwaliteit is dat de overgang naar de stuwwal plaatselijk geen doorsnijdingen
van wegen kent
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Weidse vergezichten over de rivier en vaak fraai zicht op de stuwwallen (Veluwezoom, Utrechtse
Heuvelrug). Grote openheid van de uiterwaarden met nauwelijks bebouwing en grotendeels
grasland:
• De openheid is een belangrijke kwaliteit die wordt bevorderd door gebruik als grasland (wei-

•

en hooilanden in gewoon agrarisch gebruik maar ook ruig grasland met belangrijke
natuurfunctie)
Tot de schaarse bebouwing behoren enkele steenfabrieken en voormalige
steenfabrieksterreinen, sommige met ruïnes
− Plaatselijk komen rabatten voor als herinnering aan de griendcultuur

3.3.2

Effecten en conclusie

Het plan zorgt niet voor een aantasting van het laag dynamische karakter, waarbij geen wegen of
bebouwing worden gerealiseerd. Hierdoor blijven open landschappen in tact, en worden geen
vergezichten of rabatten aangetast. Effecten op het Nationaal Landschap zijn daarmee met
zekerheid uitgesloten.
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4 Houtopstanden
4.1.1

Bescherming

Het onderdeel houtopstanden in de Wnb bevat regels ter bescherming van houtopstanden,
waarmee wordt bijgedragen aan de instandhouding van het Nederlandse bosareaal. Het is van
toepassing op ‘houtopstanden’ buiten de ‘bebouwde kom Boswet’. Het is niet toegestaan een
houtopstand te vellen zonder voorafgaande melding aan GS. Binnen de ‘bebouwde kom Boswet’
worden regels gesteld in de APV van gemeenten, bijvoorbeeld Verplicht aanvragen van een
Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen vanaf een bepaalde diameter.
4.1.2

Effecten

Indien in het plangebied bomen gekapt worden geldt het volgende:
Buiten de bebouwde kom:
In het plangebied zijn houtopstanden aanwezig. Een aantasting van een bomenrij
(rijbeplantingen) van meer dan 20 bomen valt onder de boswet. Dit betekent dat het dan
noodzakelijk is om een melding te doen bij het bevoegd gezag. Het is ook noodzakelijk om vooraf
een bomeninventarisatie uit te voeren als onderbouwing van de melding.
Binnen de bebouwde kom:
In het plangebied is ook beplanting aanwezig die valt binnen de criteria van de APV, omdat
enkele bomen vallen onder criteria genoemd in de Beleidsregels bomenverordening 2010,
Gemeente Wageningen, juni 2016. Dit betekent dat het noodzakelijk kan zijn om een
omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan te vragen bij de gemeente. Het is dan ook
noodzakelijk om vooraf een bomeninventarisatie uit te voeren als onderbouwing.
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5 Soortenbescherming
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of beschermde plant- en diersoorten
door de beoogde activiteiten kunnen worden geschaad. Indien schade op kan treden, dan
wordt aangegeven of hiervoor aanvullende maatregelen en/of een ontheffing noodzakelijk
is.

5.1

Beschermingsregime en bepalingen

In de Wnb zijn bepalingen opgenomen voor de bescherming van in het wild levende dier- en
plantensoorten. Het gaat onder meer om soorten die in Nederland, maar ook in Europa in hun
voortbestaan worden bedreigd. De Wnb kent drie beschermingsregimes:
• Vogels: het gaat hier om alle inheemse vogels in hun natuurlijk verspreidingsgebied. Ze zijn
beschermd via de Vogelrichtlijn
Dieren en planten: het gaat hier om alle inheemse dieren en planten. Ze zijn beschermd via
de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn

•
•

Nationale soorten: het gaat hier om de soorten, die niet onder de reikwijdte van de Vogel- of
Habitatrichtlijn vallen. Deze soorten zijn wel nationaal beschermd

Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden
ontheffing, vergunning of vrijstelling kan worden verleend door het bevoegd gezag. De
bepalingen voorzien in een bescherming van verblijfplaatsen, evenals de bescherming tegen
verstorende invloeden. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland kan een ontheffing
verlenen van de verboden als genoemd in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10.

5.2

Vrijstellingen

In de Wnb is een aantal algemene soorten amfibieën en zoogdieren beschermd onder de
categorie “Nationale soorten”, zoals gewone pad, bruine kikker en konijn. Provincie Gelderland
heeft bevoegdheid om bij verordening deze soorten “vrij te stellen” van de ontheffing /
vergunningsplicht 2. Dit betekent dat geen ontheffing nodig is voor werken gericht op ruimtelijke
inrichting en ontwikkeling en beheer en onderhoud. Vrijgestelde soorten zijn niet meegenomen in
deze toetsing.

2

Concept Omgevingsverordening Gelderland (geconsolideerde versie), 7 december 2016, bijlage 28
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5.3

Zorgplicht

De zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb) houdt in dat handelingen, die nadelige gevolgen kunnen
hebben voor in het wild levende dieren en planten:
1. achterwege gelaten worden, of
2. noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
3. deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.
Het betreft alle in het wild levende dieren en planten. De zorgplicht dient onder meer als vangnet
voor de bescherming van soorten waarvoor op grond van de Wnb geen specifiek verbod geldt.
De zorgplicht is van toepassing op soorten en beschermde gebieden.

5.4

Literatuuronderzoek

De volgende soortgroepen (zie tabel 5.1) zijn, op grond van het literatuuronderzoek, in de
omgeving van het plangebied waargenomen: Vaatplanten, grondgebonden zoogdieren,
vleermuizen, vogels met jaarrond beschermde nesten, algemene broedvogels, amfibieën,
reptielen, libellen, vlinders en vissen.

Tabel 5.1: soorten in de omgeving van het plangebied

Soortgroep

Aanwezige soorten in omgeving

Flora

Schubvaren, dreps, brede wolfsmelk

Grondgebonden zoogdieren

Bever, das, eekhoorn, boommarter, steenmarter, waterspitsmuis

Vleermuizen

Gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis,
meervleermuis, tweekleurige vleermuis, baardvleermuis,
franjestaart

Vogels

Diverse soorten

Vogels jaarrond beschermd

Buizerd, havik, wespendief, sperwer, boomvalk, slechtvalk,
steenuil, ransuil, kerkuil, gierzwaluw, huismus, ooievaar, grote gele
kwikstaart

Amfibieën en reptielen

Poelkikker, rugstreeppad, heikikker, kamsalamander, ringslang,
hazelworm, gladde slang, adder

Vissen

Grote modderkruiper, houting

Vlinders, libellen en overige ongewervelden

Rivierrombout, groene glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel,
sleedoornpage, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder
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5.5

Effecten

Effecten kunnen optreden op plaatsen waar geen gestuurde boring wordt toegepast en op
plekken waar de booropstelling komt te staan en mensen bovengronds actief zijn. In volgende
paragrafen wordt ingegaan op de soorten die in de omgeving van het voorlopige tracé voorkomen
en welk type effecten te verwachten zijn. Het beoordelen van de exacte effecten is pas mogelijk
als het definitieve tracé bekend is.
5.5.1

Flora

Bij het oriënterende veldbezoek zijn wel geschikte groeiplaatsen voor beschermde vaatplanten
aangetroffen (zie tabel 5.1). Er zijn diverse waarnemingen bekend van dreps en brede wolfsmelk
in de directe omgeving van het plangebied (rondom de haven) (NDFF, 2017). De kans bestaat
dat deze soorten in open bermen voorkomen op het voorlopige tracé. Dit betreft vooral de berm
van de weg vanaf de Wageningense haven naar de uiterwaarden, waar door het
(recreatie)verkeer hier en daar open plekken ontstaan.
Schubvaren heeft oude, verweerde muren als standplaats. Deze worden door het voornemen niet
aangetast maar kan wel aanwezig zijn op oude muren zoals de grachtmuur in Wageningen.
De beoogde ontwikkeling vindt plaats op of direct nabij geschikte groeiplaatsen dreps en brede
wolfsmelk. De volgende negatieve effecten zijn niet uitgesloten: vernielen van planten (Wnb
paragraaf 3.3, artikel 3.10, lid 1c). Het is waarschijnlijk mogelijk om de werkzaamheden op een
zorgvuldige manier uit te voeren, of zo uit te voeren dat er ter plaatse van beschermde soorten
niet gegraven wordt (bijvoorbeeld door middel van gestuurde boringen). Nader onderzoek is
noodzakelijk om eventuele aanwezige groeiplaatsen van dreps en brede wolfsmelk in kaart te
brengen op het voorlopige tracé of als het definitieve tracé bekend is.
5.5.2

Grondgebonden zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten. Omdat het
tracé nog niet definitief is en vanwege het oriënterende karakter van het veldbezoek is niet elke
boom op holen of nesten geïnspecteerd. Eekhoorn komt in de regio voor en zou nesten kunnen
hebben in bomen of holtes.
Voor boommarters biedt het plangebied niet het geschikte habitat (bosrijk). Verblijfplaatsen van
de boommarter zijn daarom uitgesloten. Steenmarterverblijfplaatsen worden niet aangetast (geen
sloop van bebouwing). Langs de wegen liggen watergangen. Deze hebben allemaal een steil
talud en bovendien staat er weinig begroeiing. De geïnspecteerde watergangen zijn daarbij
meestal troebel met veel bladafval (eutroof) en arm aan waterplanten. Het voorkomen van de
waterspitsmuis in de watergangen langs de weg wordt daarom uitgesloten.
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Het plangebied kan dienen als foerageergebied voor steenmarter, eekhoorn, das en bever. De
werkzaamheden zijn beperkt wat betreft oppervlakte en van tijdelijke duur. Daarom zijn negatieve
effecten op foerageergebied uitgesloten. Indien bomen gekapt worden moeten deze
geïnspecteerd worden op verblijfplaatsen van eekhoorns. Indien deze worden aangetroffen is kap
van deze bomen (en bomen daar direct omheen) niet mogelijk, omdat er andere bevredigende
oplossingen denkbaar zijn, zoals alternatieve tracés (Wnb paragraaf 3.3, artikel 3.9, lid 5). Het
tracé moet dan verlegd worden.
5.5.3

Vleermuizen

Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als
afzonderlijke groep behandeld. Er zijn drie typen leefgebied van vleermuizen te onderscheiden:
verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. Verblijfplaatsen bevinden zich, afhankelijk van
de soort, in woningen of in bomen. Foerageergebieden zijn groen- of waterstructuren zoals
struweel, bomenrijen en watergangen. Vliegroutes worden gevormd door lijnvormige elementen
zoals bomenrijen, randen van bebouwing en watergangen.
Bij het oriënterende veldbezoek zijn bomen(rijen) aangetroffen die verblijfplaatsen van
vleermuizen kunnen herbergen en daarnaast kunnen dienen als foerageergebied en vliegroute.
De beoogde ontwikkeling vindt plaats op of direct nabij geschikte verblijven van boombewonende
soorten. Indien bomen gekapt worden, zijn de volgende negatieve effecten niet uitgesloten: het
doden van vleermuizen en het vernietigen van verblijfplaatsen (Wnb paragraaf 3.3, artikel 3.5, lid
1 en 4). Daarnaast kan het gebruik van werkverlichting tussen zonsondergang en zonsopgang
vleermuizen verstoren (artikel 3.5, lid 2). Door een aangepaste werkwijze kunnen deze effecten
worden uitgesloten. Hierbij worden potentiele vliegroutes in tact gehouden; worden geen bomen
gekapt met mogelijke verblijfplaatsen en wordt ’s nachts aangepaste verlichting gebruikt.
5.5.4

Broedvogels

Vogels met jaarrond beschermde nesten
Tijdens het veldbezoek zijn geschikte nesten en rustplaatsen van deze vogelsoorten
aangetroffen. Dit betreft diverse nesten of geschikte rustplaatsen zoals knotwilgen voor
steenuilen. De beoogde ontwikkeling vindt daarnaast mogelijk plaats direct onder of nabij nesten
of rustplaatsen van de soorten buizerd, sperwer, ransuil en steenuil. Effecten op de soorten
huismus, gierzwaluw en kerkuil zijn op voorhand uitgesloten omdat er niet aan of direct naast
gebouwen gewerkt wordt. Voor grote gele kwikstaart, ooievaar, slechtvalk, roek, havik, boomvalk
en wespendief ontbreekt het aan geschikt broedbiotoop of een geschikte nestplaats in het
plangebied waardoor ook voor deze soorten een effect op voorhand kan worden uitgesloten.
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De volgende negatieve effecten zijn zonder maatregelen niet uitgesloten: het vernietigen van een
verblijfplaats, het doden en verstoren van vogels (Wnb paragraaf 3.3, artikel 3.1/3.5, lid 1, 2 en 4).
Het is echter mogelijk de werkzaamheden zo uit te voeren dat er geen negatieve effecten
optreden. Bomen met jaarrond beschermde nesten kunnen dan niet gekapt worden. Ook kan het
nodig zijn te een afstand van 75 meter tot het in gebruik zijnde nest aan te houden of buiten het
broedseizoen te werken.
De werkzaamheden zijn beperkt wat betreft oppervlakte en van tijdelijke duur. Daarom zijn
negatieve effecten op foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde nesten uitgesloten.
Negatieve effecten op de nestplaats van jaarrond beschermde vogels kunnen worden
voorkomen, mits maatregelen genomen worden.
Tijdens het broedseizoen beschermde vogels
De nesten van alle soorten zijn beschermd als ze als broedlocatie in gebruik zijn. Bij het
oriënterende veldbezoek zijn geschikte nestlocaties van broedvogels aangetroffen in struiken,
bomen en graslanden in het plangebied. De volgende negatieve effecten zijn niet uitgesloten:
doden of verstoren van vogels en het vernielen van de voortplantingsplaats (Wnb paragraaf 3.3,
artikel 3.1/3.5, lid 1, 2 en 4).
Vogels kunnen gedurende het gehele jaar tot broeden komen. Het is daarom zaak om hier
voorafgaand aan het werk rekening mee te houden. De kans op een broedgeval is het grootst in
de periode maart t/m juli (dit wordt wel gezien als het reguliere broedseizoen). Een (periodieke)
controle op nesten van broedvogels is voorafgaand aan de werkzaamheden noodzakelijk om
overtreding van de wet te voorkomen. Indien een broedgeval aanwezig is, dient een
verstoringsvrije zone te worden aangehouden, waarbinnen gedurende de periode van broeden
niet wordt gewerkt. De breedte van deze zone dient door een ter zake kundige te worden
bepaald.
5.5.5

Amfibieën en reptielen

Bij het oriënterende veldbezoek zijn geschikte rust- of voortplantingsplaatsen voor amfibieën en
reptielen aangetroffen. Er zijn diverse geschikte leefgebieden voor de rugstreeppad, poelkikker,
kamsalamander en ringslang. Deze soorten zijn in de omgeving van het plangebied vooral
bekend uit de uiterwaarden van de Wageningse bovenpolder en de poelkikker van enkele
geschikte wateren tussen Ede, Wageningen en Veenendaal. Het plangebied is niet geschikt voor
heikikker, adder, hazelworm en gladde slang omdat het hiervoor aan geschikt habitat ontbreekt
(structuurrijke bossen, heide en bosranden, en geschikte wateren binnen deze biotopen). In het
werkgebied van het voorlopige tracé bevinden zich ook geen geschikte voorplantingsplaatsen van
de ringslang.
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De beoogde ontwikkeling vindt plaats op of direct nabij geschikte winterverblijfplaatsen van
poelkikker, rugstreeppad, kamsalamander en ringslang en op of direct nabij geschikte
voortplantingsplaatsen van rugstreeppadden. De groenstructuren langs de wegberm in de
uiterwaarden zijn geschikt als winterrusthabitat voor deze soorten. Voortplantingsplaatsen van
poelkikker en kamsalamander worden niet aangetast door het voornemen omdat deze verder in
de uiterwaarden liggen (achter de zomerdijk). Voor de rugstreeppad en in mindere mate voor de
ringslang is ook het deel tussen de rivier en de zomerdijk geschikt als voortplantingsplaats. De
volgende negatieve effecten zijn niet uitgesloten: doden of verwonden van dieren.
De rugstreeppad en ringslang bevinden zich in de winter niet in het werkdeel tussen de zomerdijk
en de rivier, omdat deze delen niet vorstvrij zijn en te dicht op het (grond)waterpeil liggen. De
kwetsbare periode voor de rugstreeppad is vanaf april tot en met juli. In deze periode mag niet in
de uiterwaarden gewerkt worden.
Het is noodzakelijk een werkprotocol op te stellen met de geschikte werkperiodes hierin vermeld.
Door een aanpassing in werkperiode kunnen negatieve effecten op deze soorten worden
uitgesloten voor deze periode. Door een werkwijze waarbij geen potentiële winterrustplaatsen
worden aangetast worden ook effecten op deze soorten in de rest van het jaar uitgesloten. Dit
betreft dus in brede zin alle groenstructuren in de uiterwaarden.
5.5.6

Vissen

Tijdens het veldbezoek zijn geschikte rust- of voortplantingsplaatsen voor beschermde vissoorten
aangetroffen. De watergang tussen de zomer- en winterdijk in de Wageningse bovenpolder is
geschikt als leefgebied voor de grote modderkruiper. In de overige watergangen in het
poldergebied langs het voorlopige tracé is het water te arm aan waterplanten.
De beoogde ontwikkeling vindt niet plaats in deze watergang en effecten op de grote
modderkruiper zijn daarom uitgesloten. Houting is een soort die leeft in de rivieren en gebruikt
vanaf november grind- en zandbodems om op te paaien en eieren af te zetten. De zandstranden
tussen de kribben bij de Rijn zijn hiervoor geschikt. Deze eieren komen in het begin van het
voorjaar uit. Effecten worden voorkomen door de uitlaat van de leiding niet nabij de zandstranden
te plaatsen. De uitlaat van de leiding kan bijvoorbeeld langs en nabij het eind van een krib
geplaatst worden.
5.5.7

Libellen, vlinders en overige ongewervelden

Bij het oriënterende veldbezoek zijn geschikte verblijfplaatsen voor deze soorten aangetroffen. De
zandstranden tussen de kribben, in de uiterwaarden in het zuidelijke deel van het plangebied, zijn
geschikt leefgebied voor de imago’s van de rivierrombout.

34\40

Natuurtoets pluim-beheersing Enka, Ede

Kenmerk R001-1244263JJA-rlk-V03-NL

Daarnaast is de sleedoornpage bekend uit de omgeving (NDFF, 2017). Sleedoorn en andere
prunus-soorten zijn geschikte waardplanten voor deze vlinder. Er kon niet worden vastgesteld of
deze aanwezig zijn langs het voorlopige tracé vanwege het ontbreken van blad of vruchten aan
de bomen en struiken. Wel zijn er diverse locaties van sleedoorn bekend in het plangebied
(NDFF, 2017). Indien er geen sleedoorn of prunus-soorten verwijderd worden, zijn negatieve
effecten op deze soort uitgesloten. Een veldbezoek in de zomer kan nodig zijn om de
groeiplaatsen van deze struiken in kaart te brengen.
Het ontbreekt aan geschikt habitat voor overige beschermde libellen, vlinders en ongewervelden.
De beoogde ontwikkeling vindt plaats op of direct nabij geschikte voorplantingsplaatsen van de
rivierrombout en sleedoornpage. De volgende negatieve effecten zijn niet uitgesloten: het doden
van dieren en vernietigen van voortplantingshabitat.
Het is mogelijk de werkzaamheden op een andere manier uit te voeren. Door een aangepaste
werkperiode kunnen effecten op individuen voorkomen worden. Door het behoud van sleedoorns
en andere prunus-soorten blijven ook geschikte voorplantingsplaatsen behouden.
Deze maatregelen (aangepaste werkperiode en de niet te kappen struiken) moet worden
opgenomen in een ecologisch werkprotocol.
5.5.8

Zorgplicht

Ten aanzien van de zorgplicht zijn de volgende maatregelen van toepassing.
1. Indien er in watergangen gewerkt wordt moet rekening gehouden worden algemene

2.

aquatische fauna. Maatregelen hiervoor moeten worden opgenomen in een ecologisch
werkprotocol
Hetzelfde geldt voor in het geval van droogvallen van de sloot nabij de deepwell. Ook
hiervoor moeten maatregelen worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol
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6 Conclusies en aanbevelingen
In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Tauw onderzoek gedaan naar de
consequenties van de Wet Natuurbescherming voor het leggen van een (pers)leiding voor de
afvoer van verontreinigd grondwater (sulfaatrijk) vanuit Ede naar de Rijn bij Wageningen. De
ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met de bepalingen als opgenomen in de
Wnb, of als de benodigde vergunningen en/of ontheffingen worden verleend.
Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) zijn van
belang?
Het plangebied omvat in het zuidelijke deel bij de Wageningse bovenpolder een deel Natura
2000-gebied en GNN. Voor de bescherming van gebieden is toetsing aan Natura 2000-doelen
van belang. Gebiedsbescherming wordt ook gewaarborgd onder de Wet Ruimtelijke Ordening
(Wro). Daarom is het NNN (Natuurnetwerk Nederland) ook van toepassing, evenals de Nationale
Landschappen. De bescherming van houtopstanden is mogelijk van belang als er bomen worden
gekapt.
In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb?
Bij de beoordeling van de ontwikkeling in het kader van de Wnb is uitsluitend beoordeeld op het
voorlopige tracé. Het zoekgebied betreft hierbij 10 meter vanaf beide zijdes van wegen waarlangs
het voorlopige tracé is bepaald. De uitgangspunten bij de toetsing zijn vermeld in paragraaf 1.6
van deze rapportage.
De instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Rijntakken worden door dit voornemen niet
aangetast. Negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling zijn er namelijk niet.
Voor de bescherming van het NNN/GNN kunnen negatieve effecten op rust (verstoring) en
donkerte niet worden uitgesloten. Ook effecten op de abiotiek (kwel/bodem) kunnen niet worden
uitgesloten.
Op het gebied van soortenbescherming zijn negatieve effecten niet uitgesloten. Mogelijke
effecten staan beschreven in tabel 6.1.
Zijn maatregelen en/of een ontheffing nodig?
Het is voor Natura 2000-gebieden niet noodzakelijk een vergunning aan te vragen bij het
bevoegd gezag.
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Voor de NNN/GNN zijn mitigerende maatregelen nodig om (tijdelijk) negatieve effecten op
donkerte, rust en kwel te voorkomen. Dit zijn maatregelen die een aangepaste werkperiode en
methode omvatten. Zie hiervoor tabel 6.1.
Aanvullende onderzoeken en maatregelen zijn nodig om negatieve effecten op beschermde
soorten en algemene soorten vanuit de zorgplicht uit te sluiten. Deze maatregelen moeten
worden beschreven in een ecologisch werkprotocol. De vervolgstappen, inclusief maatregelen,
zijn samengevat in tabel 6.1.
Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering?
In de zomer van 2017 moeten meerdere onderzoeken plaats vinden om mogelijke groeilocaties
van dreps en brede wolfsmelk in kaart te brengen (eind juni / -juli). Ook moeten groeiplaatsen van
sleedoorn en andere prunussoorten, de waardplant van sleedoornpage, in kaart gebracht worden
(bloeitijd maart - april, vruchtdragend tot oktober).
Daarnaast moet onderzoek plaats vinden naar de functies van bomen in het plangebied voor
beschermde diersoorten. bij eventuele kap van bomen bekeken worden of deze specifieke
bomen potentiele verblijfplaatsen van eekhoorns, vogels met jaarrond beschermde nesten of
vleermuizen kunnen herbergen. Ook moet bekeken worden of potentiële vliegroutes door de kap
in onbruik komen. Indien een boom verblijfplaatsen biedt of mogelijk onderdeel is van een
vliegroute mag deze boom niet gekapt worden. Deze onderzoeken kunnen op twee manieren
plaats vinden:
1. Vóór bladgroei aan bomen (tot eind maart / medio april) een check op mogelijke
verblijfplaatsen en vliegroutes. Bomen die niet gekapt mogen worden, worden ingetekend op
kaart en opgenomen in het ecologisch werkprotocol. Daarnaast zijn aangepaste
werkperiodes of werkwijzen mogelijk rondom deze bomen
2. Samen met de aannemer in het najaar/winter seizoen, wanneer er geen blad aan de bomen
zit, een check op mogelijke verblijfplaatsen en vliegroutes
Hierbij zitten voor- en nadelen bij allebei de werkwijzen:
1. Arbeidsintensief. Elke boom zal geheel rondom bekeken moeten worden, dit geldt voor elke
boom op het voorlopige tracé.. Daarnaast zijn dan alleen risicofactoren bekend voor het
huidige tracé. Wel is er al veel bekend vóórdat het project aanbesteed wordt
2. Kort voor de uitvoering, en er moet gewacht worden totdat de bomen volledig inspecteerbaar
zijn. Risico op vertraging en meermaal aanpassen plannen. Wel kan dit efficiënter zijn voor
de kosten; er wordt alleen gekeken als er bomen gekapt moeten worden en op plekken waar
bomen gekapt worden
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Daarnaast moet er een werkprotocol worden opgesteld om de aangepaste werkperiodes en
-methodes te concretiseren. Dit is een document voor de uitvoerder met daarin attentiepunten
(voor planning en werkwijze) voor de relevante soorten genoemd in hoofdstuk 5, samen met de
relevante resultaten van het nader onderzoek.
In tabel 5.1 is een samenvatting opgenomen van de toetsing aan de soortenbescherming.

Tabel 5.1. Conclusies toetsing soorten- en gebiedsbescherming

Soortenbescherming

Effect

Vervolgstappen

Flora

Mogelijk overtreding artikel

Vervolgonderzoek groeiplaatsen dreps en brede

3.10

wolfsmelk

Mogelijk overtreding artikel

Vervolgonderzoek naar bomen met eekhoornnesten en

3.10

deze niet kappen

Mogelijk overtreding artikel

Vervolgonderzoek naar bomen met mogelijke

3.5

verblijfplaatsen en lijnelementen en deze niet kappen

Mogelijk overtreding artikel

Bij voorkeur werken buiten het broedseizoen

3.1

Broedvogelcontrole voor aanvang werkzaamheden

Mogelijk overtreding artikel

Vervolgonderzoek naar bomen met nesten en deze niet

3.1 of 3.5

kappen

Mogelijk overtreding artikel

Opstellen ecologisch werkprotocol met aangepaste

3.5 of 3.10

werkwijze/werkperiode

Mogelijk overtreding artikel

Opstellen ecologisch werkprotocol met aangepaste

Grondgebonden zoogdieren

Vleermuizen

Vogels

Vogels jaarrond beschermd

Amfibieën en reptielen

Vissen

3.5

werkwijze/werkperiode

Vlinders, libellen en overige

Mogelijk overtreding artikel

vervolgonderzoek groeiplaatsen sleedoorn en deze

ongewervelden

3.5 of 3.10

struiken sparen
Opstellen ecologisch werkprotocol met aangepaste
werkwijze/werkperiode

Natura 2000-doelen

Effect

Vervolgstappen

Vogelrichtlijnsoort

Geen effect

Niet van toepassing

Habitatrichtlijnsoort

Geen effect

Niet van toepassing

Habitattype

Geen effect

Niet van toepassing

Toetsingsaspect NNN

Effect

Vervolgstappen

Bestaande & potentiële waarden Geen effect mits
maatregelen

Geen bemaling in en rond NNN.
Aangepaste werkwijze lichtgebruik en werken buiten
broedseizoen (geluid/verstoring). Daarnaast maatregelen
zoals onder soortbescherming.

Behoud oppervlak, robuustheid

Geen effect

en aaneengeslotenheid NNN
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AERIUS berekeningen

Notitie
Contactpersoon Ramon van Bruggen
Datum 7 maart 2018
Kenmerk N001-1244263RPB-V01-mwl-NL

Onderzoek stikstofdepositie ten gevolge van aanleg
Persleiding bij Ede
1 Inleiding
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten op stikstofdepositie ten gevolge van de
voorgenomen aanleg van een persleiding tussen Ede en de Neder-Rijn, ten zuiden van
Wageningen. In deze notitie worden de uitgangspunten en de resultaten van dit onderzoek
weergegeven.
In de omgeving van het werkgebied liggen diverse Natura 2000-gebieden. De aanleg van de
leiding heeft mogelijk invloed op de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden door het
plaatsvinden van NOx-emissies. Het onderzoek is nodig om te controleren of sprake is van
mogelijke significante gevolgen en daarmee een eventuele vergunning of meldingsplicht
ingevolge de Wet natuurbescherming (Wnb). Figuur 2.1 toont globaal de ligging van leiding en de
Natura 2000-gebieden in de omgeving.

2 Wettelijk kader
Sinds 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstofdepositie (hierna PAS) in werking.
Vergunningaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) vallen onder het PAS.
De aan te vragen situatie bepaalt of de activiteit wel of niet vergunningsplichtig is in het kader van
de Wnb. Indien de maximale stikstofdepositie ten gevolge van de aan te vragen situatie groter is
dan 0,05 mol/ha/jaar, maar kleiner of gelijk aan de grenswaarde van 1 mol/ha/jaar, is het initiatief
vergunningsvrij en volstaat een melding in het kader van het PAS. Bij een maximale
stikstofdepositie boven 1 mol/ha/jaar is de activiteit toestemmingsplichtig (vergunningaanvraag
Wnb of aanhaken bij Omgevingsvergunning (VVGB)). De grenswaarde van 1 mol/ha/jaar wordt
voor een Natura 2000-gebied van rechtswege verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar als blijkt dat de
depositieruimte voor meldingen bijna volledig is vergeven. Ook dan geldt er toestemmingsplicht
en is er een vergunningsaanvraag nodig. Een actuele lijst van aanpassingen van de
grenswaarden per Natura 2000-gebied is te vinden op http://pas.bij12.nl/content/mededelingover-de-ruimte-voor-meldingen
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Figuur2.1 De ligging van het leidingtraject ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden, met in
oranje globaal de voorgenomen ligging van de leiding

3 Opzet onderzoek
Voor het berekenen van de stikstofdepositie in de relevante Natura 2000-gebieden in de
omgeving van de inrichting is gebruik gemaakt van de AERIUS Calculator. Dit is het rekenmodel
voor stikstofdepositie in het kader van het PAS.
In de berekening worden de emissies van NOx en NH3 van de relevante bronnen meegenomen.
Voor dit project zijn alle werkzaamheden als lijnbronnen gemodelleerd.
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4 Uitgangspunten
Voor een beoordeling van de depositie dient te worden onderzocht wat de extra stikstofemissie is
ten gevolge van de werkzaamheden. De uitgangspunten voor het bepalen van locaties en
emissie van bronnen zijn samengesteld op basis van de meest recente inzichten in de uit te
voeren werkzaamheden. Voor de aanleg wordt er onderscheid gemaakt in twee typen
werkzaamheden, namelijk aanleg door gestuurd boren en de aanleg door graafwerkzaamheden.
Gestuurd boren
De volgende mobiele bronnen zijn geïdentificeerd:
A. Boorwagen
B. Aggregaat
C. Meetwagen
D. Boorstelling
E. Mix/Scheidingsinstallatie
F. Rupsgraafmachine
G. Mobiele graafmachine
H. Shovel
De aanname is dat er per 3 dagen 200 meter wordt geboord. Het totale te boren traject heeft een
lengte van 8000 meter. Hiermee zijn er 120 werkdagen (960 uur) nodig voor de aanleg.
In tabel 4.1 worden de emissies van NOx weergegeven. De emissies zijn bepaald op basis van
geschat brandstofverbruik in liter. Er is gerekend met een emissiefactor van 18 gram NOx/kg
diesel 1, een typische emissiefactor binnen de bouwsector voor werktuigen van bouwjaar 2010.
Verder is uitgegaan van een dichtheid van 0,83 kg/liter diesel.

1

Op basis van kentallen uit de landelijke emissieregistratie, Klein et al. (2012) Methoden voor berekening van
emissies door mobiele bronnen in Nederland.
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Tabel 4.1 Mobiele bronnen gestuurd boren en bijbehorende NOx emissie
Diesel verbruik

Bedrijfsduur

NOx

NOx

(l/uur)

(uren)

(kg/uur)

(kg)

Boorwagen

0,5

960

0,01

7,2

Aggregaat

7,5

960

0,11

107,6

Meetwagen

2,5

960

0,04

35,9

Boorstelling

13

960

0,19

186,5

Mix/Scheidingsinstallatie

20

960

0,30

286,8

Rupsgraafmachine

7

960

0,10

100,4

Mobiele graafmachine

6

960

0,09

86,1

Shovel

6

960

0,09

86,1

Totaal:

62,5

960

0,93

896,4

Uitgaande van een totale lengte van 8000 meter is er per meter een emissie van 0,112 kg NOx.
Aanleg door graven
De volgende mobiele bronnen zijn geïdentificeerd:
A. Rupsgraafmachine
B. Tractor + Wagen
De aanname is dat er 150 meter per dag wordt gegraven. Het totale te graven traject heeft een
lengte van 1700 meter. Hiermee zijn er 11,3 werkdagen (90 uur) nodig voor dit onderdeel van de
aanleg.
In tabel 4.2 worden de emissies van NOx weergegeven. De emissies zijn bepaald op basis van
geschat brandstofverbruik in liter. Er is ook hier gerekend met dezelfde emissiefactor als bij het
gestuurde boren.
Tabel 4.2 Mobiele bronnen graafwerkzaamheden en bijbehorende NOx emissie
Diesel verbruik

Bedrijfsduur

NOx

NOx

(l/uur)

(uren)

(kg/uur)

(kg)

Rupsgraafmachine

7

90

0,10

9,4

Tractor + wagen

4

90

0,06

5,4

11

90

0,16

14,8

Totaal:

Uitgaande van een totale lengte van 1700 meter is er per meter een emissie van 0,0087 kg NOx.
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Gezien de tijdelijke aard van de werkzaamheden is in AERIUS Calculator gerekend met de
rekeninstelling van tijdelijk project met een maximale duur van één jaar. De opgegeven emissies
zullen hierdoor door AERIUS Calculator niet worden verwerkt als jaarlijkse emissies maar als
eenmalige emissie. In figuur 4.1 is weergegeven welke trajecten gegraven worden en welke
trajecten geboord zullen worden.

Figuur 4.1 Weergave van de voorgenomen persleiding. De groene trajecten zullen gegraven worden, de
paarse trajecten worden geboord.

5 Resultaat
De berekeningen zijn uitgevoerd met de AERIUS Calculator. Ten gevolge van de voorgenomen
werkzaamheden bedraagt de maximale stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats op de
Natura 2000-gebieden Veluwe en Binnenveld 0,01 mol/ha/jaar en op Natura 2000-gebied
Rijntakken 0,00 mol/ha/jaar. Deze waarden liggen ruim onder de drempelwaarde van
0,05 mol/ha/jaar. Dit betekent dat het project niet meldingsplichtig en niet vergunningsplichtig is.
Het resultaat is terug te vinden in bijlage 1.
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Bijlage 1
Resultaten AERIUS berekening persleiding Ede

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

Berekening Situatie 1
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 en
pas.natura2000.nl.
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Gemeente Ede

Bergstraat 4, 6711 DD Ede

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Aanleg leiding ENKA terrein

RzG2oZHg8qdP

Datum berekening

Rekenjaar

24 februari 2017, 12:12

2017

Tijdelijk project, startjaar

Duur in jaren

2017

1

Totale emissie

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

Situatie 1

NOx

899,80 kg/j

NH3

-

Natuurgebied

Provincie

-

-

Situatie 1

-

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Onderzoek stikstofdepositie aanleg Leiding ENKA terrein

Situatie 1
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

7,40 kg/j

Naam

Graven_1
173393, 447750
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Boren_1
173538, 447785
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

2,00 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

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

4,90 kg/j

Naam

Graven_2
173238, 447746
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

< 1 kg/j

Naam

Boren_3
173099, 447666
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

37,30 kg/j

Naam

Graven_3
172879, 447690
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1,10 kg/j

Naam

Boren_4
172795, 447710
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Boren_2
173260, 447739
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

5,40 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

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

1,50 kg/j

Naam

Boren_5
172197, 446165
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

537,80 kg/j

Naam

Graven_5
172554, 444174
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1,10 kg/j

Naam

Boren_6
172638, 444010
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

26,90 kg/j

Naam

Graven_6
172711, 443858
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Graven_4
172731, 447650
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

< 1 kg/j

RzG2oZHg8qdP (24 februari 2017)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

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

70,10 kg/j

Naam

Graven_7
172976, 443139
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1,80 kg/j

Naam

Boren_8
173118, 442917
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

35,30 kg/j

Naam

Graven_8
173273, 442648
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

2,70 kg/j

Naam

Boren_9
173616, 441903
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Boren_7
172867, 443534
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

145,70 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

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

4,10 kg/j

Naam

Boren_10
173956, 440793
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

12,30 kg/j

Naam

Graven_10
174022, 440668
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Graven_9
173834, 441059
3,0 m
0,000 MW
Continue emissie

1,50 kg/j

RzG2oZHg8qdP (24 februari 2017)
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectbijdrage

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

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

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Disclaimer

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.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015.1_20161230_e66ee8c868
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

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
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Kenmerk

Bijlage 3

R012-1244263LBE-V02-mdg-NL

Aanvullend onderzoek naar
beschermde soorten uit 2017

Notitie
Concept

Contactpersoon J. Jansen
Datum 7 augustus 2017
Kenmerk N004-1244263JJA-rlk-V01

Resultaten nader onderzoek leidingdeel
pluimbeheersing Enka
1 Aanleiding en doel
Voor de werkzaamheden in het kader van de aanpak van de Enka-pluim in Ede is uit de
quickscan (Tauw, 2017, met kenmerk R001-1244263JJA-srb-V02) gebleken dat er nader
onderzoek plaats moet vinden. Dit omvat nader onderzoek naar flora (brede wolfsmelk en dreps),
bomen (mogelijke verblijfplaatsen en vliegroutes vleermuizen of andere zoogdieren en jaarrond
beschermde nesten van vogels), waardplanten voor de sleedoornpage en andere natuuraspecten
die gevolgen kunnen hebben voor de werkwijze en planning van de werkzaamheden.
In het huidige stadium is geen definitief tracé bekend (maar enkele vaste punten) en ook geen
uitvoeringswijze per deeltracé omdat de werkzaamheden nog niet zijn uitbesteed. Daarom is het
niet praktisch en kostenefficiënt om al de onderzoeken genoemd in de eerste alinea in dit stadium
uit te voeren. Het werk wordt na de zomer van 2017 aanbesteed, en het werk wordt mogelijk al
voor het volgende groeiseizoen van brede wolfsmelk en dreps uitgevoerd. Na de aanbesteding is
er mogelijk onvoldoende tijd om nader onderzoek naar deze soorten te doen.
Voor het deel vanaf de Wageningse haven tot aan de Rijn in de uiterwaarden is daarom al op
31 juli 2017 onderzoek uitgevoerd, zodat de aannemer voor dit deel van het tracé duidelijkheid
heeft welke natuuraspecten gevolgen hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Mogelijk zal het uiteindelijke tracé van de aannemer hiervan afwijken, maar de uitkomst zal
bijdragen aan een goede risico-inschatting.

2 Methode
Al lopend is het tracé, zoals weergegeven in figuur 2.1, en de aangrenzende 10-20 meter
vegetatie / begroeiing aan weerszijden ervan onderzocht op groeiplaatsen van brede wolfsmelk of
dreps. Daarbij is gelet op andere aspecten in de omgeving die bij de uitvoering van belang
kunnen zijn, zoals verblijfplaatsen van vleermuizen of andere zoogdieren, nestlocaties van vogels
(met jaarrond beschermde nesten), en op sleedoorn, de waardplant van de sleedoornpage.
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Kenmerk N004-1244263JJA-rlk-V01

Figuur 2.1 Ligging van voorlopig tracé vanaf de haven in Wageningen tot aan de Rijn

3 Resultaten
Dit hoofdstuk geeft de resultaten van het veldbezoek weer. Figuur 3.1 geeft een sfeerimpressie
van het onderzoeksgebied.
Zowel dreps als brede wolfsmelk zijn niet in het gebied aangetroffen. Hierbij is extra aandacht
gegeven naar deze soorten op kansrijke locaties (figuur 3.2, gele strepen).
Het niet voorkomen van brede wolfsmelk en dreps is niet verwonderlijk; het zijn eenjarigen die elk
jaar omgewoelde grond nodig hebben om te kunnen kiemen. Veel grasvegetaties in het
plangebied zijn zo dicht dat eenjarigen hier snel verdwijnen. Hier stonden wel veel soorten van
storingsmilieus. Wel is een zeldzame soort van de rode lijst, een familielid van de dreps
aangetroffen in het havengebied, namelijk ruwe dravik. Deze plant is echter niet specifiek
beschermd onder de Wet natuurbescherming.
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De sleedoorn komt niet voor in het onderzoeksgebied. Deze struik hoeft dan ook niet te worden
gespaard ten behoeve van de sleedoornpage.
In het onderzoeksgebied komt een aantal lijnvormige beplantingselementen voor die waardevol
zijn voor de migratie van vleermuizen (en bosvogels) in het landschap. Deze moeten daarom
gespaard blijven bij uitvoering van de werkzaamheden. Het betreft de lijnvormige elementen in
figuur 3.3. Deze beplantingselementen bevatten meerdere oude bomen. Enkelen ervan (vooral
schietwilgen en populieren) hebben scheuren die in potentie geschikt zijn als verblijfplaats van
vleermuizen. Ook zijn enkele nesten van vogels hierin aangetroffen. Verder is het aannemelijk dat
in de beplanting van de aangegeven trajecten (inclusief het braamstruweel eronder of naast)
vogels broeden in het broedseizoen.

Figuur 3.1 Een sfeerimpressie van het onderzoeksgebied
Boven: kansrijke groeilocaties van dreps en brede wolfsmelk, linksboven de groeiplaats van ruwe dravik
Linksonder: voedselrijk en (matig) bloemrijk dijktalud met veel algemene plantensoorten
Rechtsonder: één van de waardevolle lijnvormige landschapselementen
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Figuur 3.2 Ligging van voorlopig tracé vanaf de haven in Wageningen tot aan de Rijn met kansrijke
gebieden voor dreps en brede wolfsmelk (gele strepen) en vindplaats ruwe dravik
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Figuur 3.3 Ligging van voorlopig tracé vanaf de haven in Wageningen tot aan de Rijn met
landschapselementen die behouden moeten blijven tijdens uitvoering werkzaamheden

4 Gevolgen natuuraspecten voor uitvoering
werkzaamheden
Er zijn geen groeiplaatsen van dreps of brede wolfsmelk aangetroffen. Ook zijn er geen
sleedoorns aangetroffen. Wel zijn er lijnvormige landschapselementen aangetroffen die
behouden moeten blijven omdat deze een functie kunnen hebben voor vleermuizen
(verblijfplaatsen, foerageergebied en/of vliegroutes). Verder is het aannemelijk dat in de
beplanting van de aangegeven trajecten (inclusief het braamstruweel eronder of naast) vogels
broeden in het broedseizoen.
Een belangrijke aantekening bij deze notitie is dat de resultaten alleen geldig zijn voor het
onderzochte tracé vanaf de Wageningse haven tot aan de Rijn zoals weergegeven in figuur 2.1.
Als het tracé wijzigt moet de toetsing mogelijk herzien worden. Dit moet gebeuren in overleg met
een ecoloog.
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Wanneer de rest van het tracé bepaald is door de aannemer moet mogelijk nog onderzoek
gedaan worden naar waardplanten van sleedoornpage, vogelnesten, eekhoornnesten en functies
voor vleermuizen. De aannemer moet met een ecoloog hier over in overleg treden en de het wel
of niet doen van vervolgonderzoek is afhankelijk van het tracé, de werkwijze (gestuurde boring of
graven, wel of geen kap van bomen en struweel et cetera).
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