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1
INLEIDING
1.1

Aanleiding

In het kader van de dijkversterking van de Houtribdijk, gelegen tussen het Markermeer en het IJsselmeer, zijn
verschillende inrichtingsvarianten onderzocht. Voor een beperkt onderdeel van het dijktraject langs de
Markermeerzijde is in het voor het project opgestelde MER een lokale subvariant van de vooroeverdam
voorgesteld, het Trintelzand. Trintelzand combineert waterveiligheid (bijdrage beheer en onderhoud) en
natuurontwikkeling via de aanleg van een aantal luwtestructuren, dammen en zandplaten waarbij
vrijkomende dekgrond nuttig wordt hergebruikt.
In het MER werd onderscheid gemaakt tussen twee vormen van het Trintelzand, de beperkte (A) en
uitgebreide (B) uitvoering. Voor Trintelzand A (A en A+ samen) zijn reeds de nodige vergunningen
verkregen. Deze eerste onderdelen van de uitgebreide vooroever met luwten en plasdrassituaties worden
reeds aangelegd. Aanvullend op de inrichting van Trintelzand A wil men nu ook het overige deel van
Trintelzand uit de MER visie (Trintelzand B) realiseren (zie afbeelding 1.1). Het meest actuele ontwerp voor
Trintelzand B is weergegeven in afbeelding 3.1 in paragraaf 3.2.1.
Ten behoeve van de vergunning- en/of ontheffingsaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming
(Wnb), is inzicht nodig in de effecten op beschermde natuurwaarden. Onderliggend rapport betreft de
beschrijving van de effecten van de inrichting van de uitgebreide vorm van Trintelzand; Trintelzand B.
Een belangrijk aspect van dit rapport is dat de aanleg van Trintelzand B een natuurproject in het kader van
het beheer van het Natura 2000-gebied Markermeer en IJmeer is. In hoofdstuk 3 wordt hiervoor
onderbouwd dat het project nodig is voor het behalen van de doelstellingen voor het Natura 2000-gebied
Markermeer en IJmeer en dat het project derhalve een natuurproject is. In paragraaf 5.9 wordt samengevat
voor welke op dit moment kwetsbare soorten Trintelzand B van belang is voor het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen. Voor een natuurproject is wel een effectbeoordeling en vergunning nodig in
het kader van de Wnb maar geen passende beoordeling (zie hoofdstuk 2 en paragraaf 5.9).
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Afbeelding 1.1

Geschematiseerd de ontwikkeling van het natuurgebied Trintelzand (A+ staat voor de uitbreiding van Trintelzand
A) en de locatie van de slibvangputten

1.2

Doel

Het onderliggende rapport beschrijft de effecten van de aanleg en aanwezigheid van Trintelzand B op
Natura 2000-gebieden, op beschermde soorten, doelstellingen van de Kaderrichtlijnwater en het
Natuurnetwerk Nederland. Het eindresultaat van het rapport is een advies over eventueel benodigde
vergunningen en ontheffingen.

1.3

Korte beschrijving van het voornemen

Even ten noordwesten van Trintelhaven, ten westen van Trintelzand A en Trintelzand A+, wordt Trintelzand B
ontwikkeld. Trintelzand B bestaat uit een verder doorzetten van de combinaties van vooroeverdammen,
luwtestructuren met zandplaten en ondiepe luw gelegen milieus (met mogelijkheden voor de groei van
waterplanten) in de richting van Enkhuizen. Voor Trintelzand B worden een vooroeverdam en beschermde
kaap aangelegd. Deze worden beiden bekleed met breuksteen. Tevens worden zandplaten aangelegd die de
mogelijkheid hebben om te gaan ‘wandelen’ om zo een meer dynamisch systeem te realiseren. In
tegenstelling tot Trintelzand A en A+ wordt niet met het holocene klei/veen gewerkt, maar met zeer slibarm
pleistoceen zand.
Voor de aanleg van Trintelzand B wordt hetzelfde materieel gebruikt als voor de aanleg van Trintelzand A en
A+. Er wordt gewerkt met een sproeiponton om het zand op de gewenste locaties aan te brengen en,
wanneer het zand hoog genoeg is, ook een kleine landploeg.
Een uitgebreide beschrijving van het voornemen is weergegeven in hoofdstuk 3.

1.4

Relatie met lopende project Dijkversterking Houtribdijk en aanleg Trintelzand A
en Trintelzand A+

De aanleg van Trintelzand B is nauw gerelateerd aan het project Dijkversterking Houtribdijk. De beschrijving
van de effecten van Trintelzand B zijn dan ook zeer vergelijkbaar met de effecten van de dijkversterking en
Trintelzand A en A+ vanwege de volgende redenen:
- vergelijkbare activiteiten;
- de optredende effecten (verstoring door licht, geluid en beweging, vertroebeling, verandering van
habitat door verondieping, vernietiging van biotoop, directe afdekking van het bodemleven) zijn
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vergelijkbaar met die van de dijkversterking en Trintelzand A en A+, omdat er vergelijkbare activiteiten
nodig zijn; Het belangrijkste verschil is het feit dat er geen holoceen wordt toegepast in Trintelzand B in
vergelijking met Trintelzand A en A+;
- effecten treden op aan dezelfde natuurwaarden, omdat de onderdelen naast elkaar gelegen in hetzelfde
gebied plaatsvinden.
Het project wordt in deze beoordeling echter los van de lopende projecten beoordeeld, als nieuw project.

1.5

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de juridische inbedding van het project. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving van de
voorgenomen ingreep gegeven en de onderbouwing van het project als ‘natuurproject’. De huidige situatie
waaronder de kenmerken en instandhoudingsdoelen van de relevante Natura 2000-gebieden worden in
hoofdstuk 4 beschreven. De toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming - Natura 2000 wordt
uitgevoerd in hoofdstuk 5. De toets in het kader van de Wet natuurbescherming - soortenbescherming vindt
plaats in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 beschrijft de ligging van het plangebied ten opzichte van en de effecten
op gebieden binnen het NNN. Hoofdstuk 8 toont de KRW-toets. In hoofdstuk 9 is een synthese opgenomen
en zijn de belangrijkste conclusies van de effecten van het voornemen op beschermde gebieden en
beschermde soorten gegeven. Hoofdstuk 10 geeft een overzicht van de geraadpleegde literatuur weer.
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2
JURIDISCHE INBEDDING
2.1

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de voormalige
Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet. Hieronder worden de relevante delen van de
Wet natuurbescherming toegelicht. Daarnaast wordt het beschermingsregime met betrekking tot het
Natuurnetwerk Nederland beschreven, conform de beleidsdocumenten van het Rijk en de provincie
Flevoland.

2.2

Gebiedsbescherming

De regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden hebben als doel het beschermen en in stand houden
van natuurgebieden met bijzondere of kwetsbare waarden. Hiermee zijn internationale verplichtingen uit de
Vogelrichtlijn (VR) en Habitatrichtlijn (HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar
(Wetlands) in nationale regelgeving verankerd. Elk Natura 2000-gebied wordt aangewezen door middel van
een aanwijzingsbesluit. In dit besluit wordt, behalve onder andere de ligging van het gebied, vastgesteld
welke natuurwaarden in dat gebied beschermd zijn, de zogeheten instandhoudingsdoelen.
Nederland past een vergunningstelsel toe bij de bescherming van Natura 2000-gebieden1. In artikel 2.7 lid 2
van de Wet natuurbescherming is vastgelegd dat het verboden is om zonder vergunning projecten te
realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een
Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is
aangewezen.
Bij reguliere projecten geldt dat effecten op Natura 2000-gebieden worden beoordeeld aan de hand van de
instandhoudingsdoelen die in de aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden zijn vastgesteld.
Instandhoudingsdoelen betreffen zowel habitattypen als habitat- en vogelsoorten. Wanneer significant
negatieve effecten op deze instandhoudingsdoelen niet op voorhand uitgesloten kunnen worden is een
passende beoordeling noodzakelijk. In het geval de passende beoordeling niet de zekerheid verschaft dat er
geen sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied,
moet de vergunning, c.q. de instemming, worden geweigerd, tenzij aan de ‘ADC-criteria’ voldaan wordt. Dit
betekent dat er geen alternatieven zijn, er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en
dat door compensatie de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk gewaarborgd blijft.

1

De Wet natuurbescherming kent geen beschermingsregime meer voor Beschermde Natuurmonumenten. Beschermde
Natuurmonumenten die in Natura 2000-gebieden liggen worden via dat Natura 2000-regime reeds beschermd. Los liggende
Beschermde Natuurmonumenten zijn niet meer beschermd.
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Echter, als een project primair wordt uitgevoerd ten behoeve van het behalen van natuurdoelstellingen, kan
een project worden aangemerkt als ‘natuurproject’. In dat geval is voor de realisatie en behoud van het project wél een Wnb-vergunning (gebiedsbescherming) vereist, maar géén passende beoordeling. Dit volgt uit
de artikelen 2.7 en 2.8 Wnb (zie kader). Er is dan alleen een ecologische beoordeling nodig.
Artikel 2.7, lid 2 Wnb luidt: ‘Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te
realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een
Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied
kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat
gebied is aangewezen.’ Er is sprake van een overtreding van dit verbod, omdat een beschermde habitattype
plaats moeten maken voor een ander habitattype.
In dit artikel is niet direct terug te lezen dat voor een ‘natuurproject’ geen passende beoordeling hoeft te
worden opgesteld. Dit is echter wel terug te lezen in artikel 2.7, lid 3 Wnb: ‘Gedeputeerde Staten verlenen
een vergunning als bedoeld in het tweede lid uitsluitend indien is voldaan aan: a. artikel 2.8, met
uitzondering van het negende lid, wanneer de vergunning betrekking heeft op een project dat niet direct
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura2000gebied, of b. artikel 2.8, negende lid, wanneer zij betrekking heeft op andere handelingen dan projecten als
bedoeld in onderdeel a’.
Artikel 2.8 Wnb - met uitzondering van het negende lid - gaat over de passende beoordeling. Deze bepaling
wordt in artikel 2.7, lid 3 Wnb niet van toepassing verklaard in het geval van een ‘natuurproject’. Gelet hierop
wordt geconcludeerd dat voor de realisatie van Trintelzand B wél een vergunning is vereist, maar dat
daarvoor geen passende beoordeling hoeft te worden opgesteld. In plaats daarvan kan worden volstaan met
een ‘ecologische beoordeling’. Dat wil zeggen dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen van de aanleg
en het behoud van Trintelzand B zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied
‘Markermeer en IJmeer’. Dit sluit aan bij de tekst van artikel 2.8, lid 9 Wnb. Opgemerkt wordt nog wel dat bij
strikte lezing van de wet dit artikel niet van toepassing is, omdat geen sprake is van ‘een andere handeling’
als bedoeld in voornoemd artikel. Het ligt echter in lijn met de geest van de wet om aansluiting te zoeken bij
artikel 2.8, lid 9 Wnb.
Het voordeel van een ecologische beoordeling ten opzichte van een passende beoordeling is dat er in de
ecologische beoordeling meer ruimte is om belangen af te wegen van verlies en winst van habitattypes. Het
Natura 2000-belang hoeft niet te prevaleren en het verlies aan (het ene) habitat mag afgewogen worden ten
gunste van (het) andere. Daarnaast hoeft in het kader van zo’n ecologische beoordeling geen rekening te
worden gehouden met eventuele cumulatieve gevolgen. De verplichting om rekening te houden met
cumulatieve effecten geldt immers enkel in het geval van een passende beoordeling. Nu deze niet hoeft te
worden opgesteld, hoeft ook geen rekening te worden gehouden met cumulatie.
In het kader van de voorbereiding van de benodigde vergunningaanvragen voor Trintelzand B, worden de
volgende acties uitgevoerd:
- in deze ecologische beoordeling wordt inzichtelijk gemaakt dat het doel van Trintelzand B leidt tot het
bijdragen aan/behalen van Natura 2000-doelen van het Markermeer (zie hoofdstuk 3.3, 5.9 en 9);
- de ecologische beoordeling maakt inzichtelijk wat de effecten zijn van Trintelzand B op Natura 2000doelen; in concreto het kwantificeren van het verlies aan bestaand(e) habitat(s) en leefgebied(en) versus
de winst van nieuw(e) habitat(s) en leefgebied(en) (zie hoofdstuk 3.3, 5.9 en 9).
Voor de aanleg van Trintelzand B is zand nodig. Dit wordt gewonnen uit zandwinput A. Winning van zand uit
deze put is reeds vergund op grond van de Natuurbeschermingswet (nu Wnb). Winning van zand uit deze
put hoeft dus niet opnieuw beoordeeld te worden in het kader van de Wnb, en maakt geen onderdeel uit
van deze ecologische beoordeling.
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2.3

Soortenbescherming

Onder de Wet natuurbescherming bestaat de soortenbescherming uit drie delen: een apart
beschermingsregime voor zowel Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) als ‘andere
soorten’ (art. 3.10). Voor ieder van deze regimes gelden afzonderlijke verbodsbepalingen.
Vogelrichtlijnsoorten
Het beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten heeft betrekking op de soorten, zoals aangeduid in
artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Dit betreft alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese
grondgebied. Voor vogelsoorten gelden de volgende verbodsbepalingen:
- het is verboden opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of
nesten weg te nemen;
- het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- het is verboden vogels opzettelijk te storen.
Het laatste verbod is echter niet aan de orde indien kan worden onderbouwd dat de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Het bepalen of
sprake is van een wezenlijke invloed is per soort en per situatie maatwerk. Ook kunnen provincies regels
opnemen in de Verordening of een actief soortenbeleid uitvoeren waardoor het mogelijk wordt om voor
bepaalde soorten ontheffing van de verbodsbepalingen te verlenen.
De meeste vogelsoorten maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te
maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de hiervoor
beschreven verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig
voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen deze nesten worden
verwijderd of verplaatst, tenzij in specifieke situaties er een ecologisch zwaarwegend belang is om nesten die
normaliter niet jaarrond beschermd zijn toch jaarrond te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
wanneer door een ingreep een groot deel van de nestgelegenheid van een bepaalde populatie dreigt te
verdwijnen. Voor het verstoren van vogels (in het broedseizoen) is het verkrijgen van een ontheffing in
principe niet mogelijk omdat bijna altijd een alternatief voorhanden is, namelijk werken wanneer geen
broedende vogels aanwezig zijn. De Wet natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het
broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is.
De verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming zijn altijd relevant voor vogelsoorten met jaarrond
beschermde nesten. Met inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is er geen veranderingen in deze
bescherming ten opzichte van de voormalige Flora- en faunawet, of ten opzichte van de lijst van welke
soorten tot deze categorie vallen.
Dit zijn:
1 nesten die buiten het broedseizoen worden gebruikt als vaste rust- en verblijfplaats (bijvoorbeeld: steenuil);
2 nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn
of afhankelijk van bebouwing of biotoop (bijvoorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus);
3 nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin
zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing (bijvoorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk);
4 vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een
nest te bouwen (bijvoorbeeld boomvalk, buizerd en ransuil).
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Voor overtreding van de verbodsbepalingen voor vogelrichtlijnsoorten is een ontheffing noodzakelijk. Een
ontheffing-aanvraag voor deze groep soorten wordt getoetst aan 3 criteria: 1) er is sprake van een in of bij
de wet genoemd belang, 2) er is geen bevredigende andere oplossing(alternatief), 3) doet geen afbreuk aan
de gunstige staat van instandhouding van de soort. De belangrijkste in de wet genoemde belangen zijn de
volgende:
- bescherming van flora en fauna (b);
- veiligheid van het luchtverkeer (c);
- volksgezondheid of openbare veiligheid (d).
Habitatrichtlijnsoorten
Het beschermingsregime voor Habitatrichtlijnsoorten heeft betrekking op in het wild levende dieren van
soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of
bijlage I bij het Verdrag van Bonn. De verbodsbepaling voor planten heeft betrekking op soorten (in hun
natuurlijke verspreidingsgebied) uit bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag
van Bern. Voor deze soorten gelden de volgende verbodsbepalingen:
- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;
- het is verboden dieren opzettelijk te verstoren;
- het is verboden eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.
Als deze verbodsbepalingen voor deze soorten worden overtreden, moet een ontheffing van de Wet
natuurbescherming worden aangevraagd. Een ontheffing-aanvraag voor deze groep soorten wordt getoetst
aan 3 criteria:
1 er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang;
2 er is geen bevredigende andere oplossing (alternatief);
3 doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. De in de wet genoemde
belangen zijn onder andere:
· bescherming van flora en fauna (b);
· volksgezondheid of openbare veiligheid (d);
· dwingende redenen van groot openbaar belang, van sociale of economische aard, en voor het milieu
wezenlijke gunstige effecten (e).
‘Andere soorten’
Het beschermingsregime voor de ‘andere soorten’ heeft betrekking op de soorten uit bijlage A en B bij de
Wet natuurbescherming. Hierin zijn lijsten met overige plant- en diersoorten opgenomen die buiten de
Vogel- en Habitatrichtlijn om, nationaal beschermd worden. Voor deze soorten gelden de volgende
verbodsbepalingen:
- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;
- het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of
te vernielen;
- het is verboden vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.
Zowel het Ministerie van LNV als de afzonderlijke provincies zijn bevoegd om binnen deze lijsten soorten
aan te wijzen waarvoor een vrijstelling geldt of waarvoor aangepaste voorwaarden gelden in het geval van
een ontheffingaanvraag. Welke lijst relevant is hangt af van het relevante bevoegde gezag. Het bevoegd
gezag is het Ministerie van LNV (zie paragraaf 2.6). De vrijstellingen van dat ministerie zijn dan ook vigerend.
Een ontheffing kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende ontheffingscriteria:
1 er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang;
2 er is geen bevredigende andere oplossing (alternatief);
3 doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor ontheffingen ten
aanzien van deze andere soorten gelden meer ontheffingsbelangen dan bij de HR en VR soorten het
geval is. Hier behoort ook het belang van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling toe.
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Als er sprake is van een overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van deze soorten is een ontheffing
van de Wet natuurbescherming nodig. Bij de beoordeling van deze aanvraag, vindt een zogenaamde lichte
toets plaats. Dit wil zeggen dat alleen wordt getoetst of geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat
van instandhouding van de soort.
Zorgplicht
In artikel 1.11 lid 1 en lid 2 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht beschreven: ’Een ieder neemt
voldoende zorg in acht voor in het wild levende dieren en hun directe leefomgeving. Een ieder laat handelingen
na, waarvan redelijkerwijs te vermoeden is, dat ze nadelig zijn voor in het wild levende dieren. Als dat nalaten
in redelijkheid niet gevergd kan worden, dienen de gevolgen van dat handelen voor die dieren zoveel mogelijk
voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt te worden’.

2.4

Rijks- en Provinciaal beleid - Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen
natuurgebieden. In de wet en (vanwege de overgangssituatie) in veel relevante beleidsdocumenten heet dit
echter nog steeds de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

2.4.1

Rijksbeleid Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van grote en kleine beschermde natuurgebieden en
verbindingszones waarin de natuur voorrang heeft en wordt beschermd. Door natuur te verbinden blijft
diversiteit behouden en verkleint de kans op uitsterven van soorten. In de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) wordt het rijksbeleid ten aanzien van het NNN (voorheen de EHS) kort uiteengezet. De SVIR is
vastgesteld op 13 maart 2012 en is een actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid. De SVIR vervangt
een aantal beleidstukken waaronder de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. De juridische borging van het
NNN vindt deels plaats via het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). In titel 2.10 van de
tweede tranche van het Barro zijn regels opgenomen over de wijze waarop het Rijk haar internationale
verdragsverplichtingen op het vlak van biodiversiteit planologisch zeker wil stellen. Hierin worden regels
gegeven met betrekking tot de begrenzing, het beschermingsregime en de wezenlijke kenmerken en
waarden van het NNN-gebied. Ook is in het Barro vastgesteld dat alleen verstoring als gevolg van plannen
of projecten binnen een beschermd natuurgebied getoetst moeten worden. De verdere invulling van de
regels uit het Barro is gedecentraliseerd en ligt in de handen van de verschillende provincies. Het project
vindt plaats in het Markermeer, wat behoort tot de NNN grote wateren. Voor het NNN grote wateren is het
Rijk bevoegd gezag.
NNN grote wateren
Op grond van de SVIR behoren de Noordzee en de grote wateren (Waddenzee, Eems, Dollard, IJsselmeer en
Markermeer, randmeren, grote rivieren en Deltawateren) tot het NNN grote wateren. Deze wateren vallen
onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. Op het NNN in de grote wateren is het zogenaamde ‘nee,
tenzij’-regime niet van toepassing. De genoemde wateren zijn tevens onder de Vogel- en Habitatrichtlijn
(grotendeels) aangewezen als Natura 2000-gebied, waarmee het regime uit de Wet natuurbescherming gebiedsbescherming op deze gebieden van toepassing is. Via deze weg wordt uiting gegeven aan de
Gebiedsgerichte nationale opgave ten aanzien van het MIRT-gebied Noordwest-Nederland om het
ecologisch systeem van het Markermeer-IJmeer te verbeteren. Voor de resultaten van de toets op het
beschermingsregime uit de Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming wordt verwezen naar de
Hoofdstuk 6 (Effecten op instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden) Hoofdstuk 7 (Beschermde soorten)
van dit rapport. Daarnaast wordt in hoofdstuk 8, aanvullend op deze beoordelingen, effecten op de
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN-gebied Markermeer beknopt inzichtelijk gemaakt waarbij
uit het provinciale NNN-beleid van de provincie Flevoland geput is. Deze documenten worden dan ook
hierna beschreven.
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2.4.2

Provinciaalbeleid Natuurnetwerk Nederland

Op grond van de SVIR en het bestuursakkoord natuur leggen de provincies de begrenzing van het NNN vast
in hun provinciale ruimtelijke verordeningen. Het is aan de provincies om eigen beleid op te stellen en,
onder andere, een invulling te geven aan de wezenlijke kenmerken en waarden. Deze kenmerken en
waarden (veelal vastgelegd in beheer- en natuurdoeltypen) van een NNN-gebied zijn van belang bij het
bepalen of ruimtelijke initiatieven doorgang kunnen vinden. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken
heeft de provincie de te behouden wezenlijke kenmerken en waarden per gebied gespecificeerd.
Het plangebied ligt in de provincie Flevoland. Het ruimtelijk beleid van de provincie Flevoland is vastgelegd
in een drietal documenten, te weten het Omgevingsplan Flevoland 2006 (geconsolideerde versie 2012)
[lit. 1], Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012 (geconsolideerde versie 2015) [lit. 2] en het
Natuurbeheerplan 2018 [lit. 3]. In het Omgevingsplan 2006 is een partiële herziening aangebracht met
betrekking tot het onderdeel natuur, wat in werking is getreden op 1 januari 2017.
Omgevingsplan Flevoland
Het vastgestelde beleid en regels voor de fysieke leefomgeving van Flevoland zijn neergelegd in het
Omgevingsplan Flevoland. Het omgevingsplan is een samenbundeling van de vier wettelijke plannen op
provinciaal niveau: Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer en
Vervoersplan. In de partiële herziening van het Omgevingsplan, in werking getreden op 1 januari 2017, is het
NNN beschreven als onderdeel binnen het provinciaal natuurbeleid. Het provinciaal natuurbeleid richt zich
daarnaast op de ecologische verbindingen, het soortenbeleid en het agrarisch natuurbeheer. De ambitie van
de provincie is om het volledige Natuurnetwerk inclusief de Natura 2000 gebieden zo in te richten dat die
voldoet aan de opgaven vanuit de Europese Unie en voldoende draagkracht heeft voor recreatie en andere
maatschappelijke functies. Voor het deel van het NNN dat niet onder de Natura 2000-bescherming valt,
maakt de provincie saldering op gebiedsniveau mogelijk, op basis van integrale gebiedsplannen die samen
met gebiedspartners worden opgesteld.
Verordening voor de fysieke leefomgeving
De Verordening voor de Fysieke leefomgeving bevat de juridisch bindende regels die horen bij het
Omgevingsplan. In artikel 10.4 van de Verordening is beschreven dat gebieden die deel uitmaken van het
Flevolandse NatuurNetwerk worden beschermd middels het ‘nee, tenzij’-regime: nieuwe activiteiten zijn niet
toegestaan, tenzij er sprake is van openbaar belang, geen reële alternatieven aanwezig zijn, negatieve
effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en samenhang van NNN gebieden worden
voorkomen en rest-effecten worden gecompenseerd. Omdat voor het NNN grote wateren dit ‘nee, tenzij’regime niet van toepassing is, wordt hier niet nader op ingegaan.
In de verordening wordt verwezen naar bijlage IV waar op kaart 10.2 de begrenzing van het Flevolandse
NatuurNetwerk geometrisch is vastgelegd. Aanvullend hebben Gedeputeerde Staten de wezenlijke
kenmerken en waarden aangewezen, welke zijn opgenomen in bijlage V. Van alle natuurgebieden zijn de
wezenlijke kenmerken en waarden alsmede de na te streven beheertypen vastgelegd in het provinciale
Natuurbeheerplan.
Natuurbeheerplan Flevoland 2018
Het Natuurbeheerplan [lit. 3] is in mei 2017 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Flevoland en
vervangt integraal het in 2016 vastgestelde Natuurbeheerplan Flevoland 2017. Het plan vormt een belangrijk
instrument voor de realisering van het NNN en is het officiële beleidskader waarin de provinciale ambities
voor behoud en herstel van het NNN zijn uitgewerkt.
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2.5

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Nederland heeft deze richtlijn vertaald en
vastgelegd in haar nationale wetgeving. Initiatiefnemers zijn verplicht om van nieuwe plannen en ingrepen in
het water of op de oevers te toetsen op effecten op de chemische en ecologische waterkwaliteit. Het doel
daarvan is het voorkomen van de achteruitgang van die aspecten. De aanleg en aanwezigheid van
Trintelzand B mag niet leiden tot significante achteruitgang van de waterkwaliteit van de waterlichamen en
mag geen negatief effect hebben op de omvang van een geplande of al uitgevoerde KRW-maatregel. Bij
significantie achteruitgang dienen mitigerende en compenserende maatregelen genomen te worden.
Rijkswaterstaat heeft voor de KRW toets een toetsingskader opgesteld.

2.6

Bevoegd gezag

Op grond van het Besluit Natuurbescherming is het Ministerie van LNV bevoegd gezag. Dit op grond van
artikel 1.3 onder c Besluit Natuurbescherming: ‘het treffen van maatregelen en voorzieningen die nodig zijn
met het oog op de ontwikkeling, werking en bescherming van hoofdwateren als bedoeld in artikel 1.1, eerste
lid, van het Waterbesluit;’ (zie ook paragraaf 2.2). Want: Trintelzand B is een natuurontwikkelingsproject dat
als doel heeft de ecologische kwaliteit van het Markermeer te verbeteren. Immers, Trintelzand B is
voortgekomen uit de verkenning Ecologische Maatregelen Markermeer
(https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/markermeer-ijmeer) als onderdeel van het MIRT project Markermeer
IJmeer. Trintelzand B bestaat uit een luwe en ondiepe natuurzone die evenals de Markerwadden een
bijdrage levert aan de doelstelling Schoon en Gezond Water van het Markermeer IJmeer zoals genoemd in
de BPRW tabel (Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, tabel 5.5.71) en vormt daarmee
een maatregel die bijdraagt aan de ontwikkeling, werking en bescherming van het Markermeer-IJmeer.

1

(http://waterrecreatienederland.nl/content/uploads/2018/03/Beheer-en-Ontwikkelplan-voor-de-Rijkswateren-BPRW-20162021-Rijkswaterstaat.pdf).
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3
BESCHRIJVING INGREEP
3.1

Achtergrond: bestaande dijkversterking en aanleg Trintelzand A en Trintelzand A+

De Houtribdijk is een primaire waterkering, die ligt tussen Enkhuizen en Lelystad. De dijk scheidt het
Markermeer van het IJsselmeer. Omdat gebleken is dat de Houtribdijk niet meer voldoet aan de wettelijke
veiligheidsnorm (Waterwet) is versterking van de Houtribdijk noodzakelijk. Er is gekozen voor een variant
waarin langs een deel van de dijk een zandlichaam wordt aangebracht (Dijkvakken 1 tot en met 3) met
daarvoor een luw ondiep gebied, dat beschermd wordt door een vooroeververdediging. De dijk in
dijkvakken 4 tot en met 6 wordt met een harde bekleding versterkt. Daarnaast is een extra luw en ondiep
gebied ontwikkeld in het Markermeer nabij Trintelhaven: Trintelzand A en Trintelzand A+ (zie afbeelding 1.1).
Voor Trintelzand A en A+ wordt restmateriaal van de zandwinning (holoceen klei/veen) hergebruikt.

3.2

Projectbeschrijving Trintelzand B

3.2.1

Ligging

Het gebied waar Trintelzand B gesitueerd wordt, ligt in het Markermeer (afbeelding 3.1). Het projectgebied
van Trintelzand B maakt deel uit van het Enkhuizerzand. Het Enkhuizerzand is een ondiepte op de grens van
het Markermeer en IJsselmeer die ten tijde van de Zuiderzee gevormd is, onder invloed van
getijdendynamiek en wordt gekenmerkt door een patroon van oude stroomgeulen. De
vormingsgeschiedenis van het Enkhuizerzand heeft ertoe geleid dat het gebied, zoals de naam ook laat zien,
gekenmerkt wordt door een zandige bodem. In tegenstelling tot het Enkhuizerzand bestaat de bodem van
de meeste delen van het Markermeer uit slib en klei.

17 | 96

Witteveen+Bos | 112022/19-015.686 | Definitief 02

Afbeelding 3.1 Ligging Trintelzand B

3.2.2

Ontwerp van Trintelzand B

Het ontwerp van Trintelzand B voorziet in de creatie van een luwe en ondiepe natuurzone. In bijlage I is de
kaart op groot formaat te lezen. In bijlage I zijn tevens de dwarsprofielen van de zandplaten weergegeven. In
afbeelding 3.2 zijn het ontwerp en de dwarsprofielen van harde (breuksteen) structuren weergegeven.
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Afbeelding 3.2 Ontwerp Trintelzand B en dwarsprofielen harde (breuksteen) structuren (zie bijlage I voor een grotere afbeelding)
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Het totale oppervlak van Trintelzand B is circa 200 hectare. Dit is het totale oppervlak van het gebied
inclusief zandplaten en water. Aan de rand van het gebied komen twee buitendammen te liggen zijnde een
vooroeverdam en een beschermende dam aan de Markermeerzijde van de kaap (HA).
De vooroeverdam komt aan de noordwestzijde van Trintelzand B te liggen en heeft een omvang van circa
2 hectare. De vooroeverdam krijgt aan de Markermeerzijde een harde bekleding met breuksteen. Deze dam
voorkomt dat zand terecht komt in het Pottengat.
De kaap (HA) met een stenen dam (harde bekleding met breuksteen aan de Markermeerzijde), ligt aan de
zuidzijde van Trintelzand B. Deze kaap beschermt het gebied tegen te veel golfwerking. De totale omvang
van deze kaap is circa 25 hectare. De beschermende kaap vormt een element in het landschap dat zichtbaar
is vanaf de Houtribdijk. Zandplaten, vooroeverdam en kaap beslaan circa 68 hectare van de totale
oppervlakte van Trintelzand B.
De aanleg van de dammen en zandplaten zorgt naast de gewenste variatie binnen het natuurgebied, ook
voor sturing van de dynamiek in het projectgebied. Enerzijds is dynamiek juist gewenst voor het creëren van
een aantrekkelijke en afwisselende omgeving; anderzijds kan (te veel) dynamiek resulteren in ongewenste
bijeffecten zoals erosie en/of afslag.

Tabel 3.1 Oppervlakte zandplaten, kaap en vooroeverdam Trintelzand B
Oppervlakte (m2)

Naam
zandplaat B

73.603

zandplaat C

94.038

zandplaat D

79.185

zandplaat E

66.911

zandplaat F

51.027

zandplaat G

38.812

kaap (HA)

251.044

vooroeverdam
totaal

22.307
676.927

Voor de aanleg van de zandplaten, de kaap en vooroeverdam wordt diep gewonnen pleistoceen zand gebruikt. Het pleistoceen zand is in de IJstijd door de wind aangevoerd vanuit de drooggevallen Noordzee en
bevat weinig tot geen kleideeltjes (<2 mu). Het pleistoceen zand is vrij grof en blijft goed liggen. Hiermee
wordt voorkomen dat de aangebrachte bodem een bron voor vertroebeling is.
De grote ruimte tussen de buitendammen, te weten de vooroeverdam en beschermende kaap, zorgt voor
voldoende doorstroming en voorkomt het ontstaan van stagnant water, Zandplaten worden beperkt aangevallen door wind en golven. Vanwege de grote opening tussen de buitendammen zullen de zandplaten zich
dynamisch gedragen door golfwerking. De daadwerkelijke verplaatsing van de zandplaten is moeilijk te
voorspellen. Ze zullen verspoelen, onder water verdwijnen, of juist begroeid raken en meer stabiel blijven. Als
ze zich verplaatsen zal dat in oostelijke richting of noordoostelijke richting zijn omdat de golven verantwoordelijk voor het verspoelen en verplaatsen uit de tegenovergestelde richting komen. Dit zijn de hogere golven
uit de dominante windrichtingen west en zuidwest. De zandplaten migreren, naar verwachting, met name
richting de vooroeverdam van de Houtribdijk.
In het projectgebied ligt een beschermd scheepswrak. Met het plaatsen van de zandplaten wordt zodanig
rekening gehouden met het wrak van de Eendracht dat deze zandplaten buiten de beschermingszone van
het wrak komen te liggen en op de langere termijn geen effecten kunnen veroorzaken op het wrak.
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3.2.3

Zandwinning

Voor de aanleg van Trintelzand B is circa 1 miljoen m3 zand nodig. Zand zal worden gewonnen uit een
uitbreiding van de bestaande Slibvangput A in het Markermeer, 43 m richting het noorden. Deze uitbreiding
past binnen de vigerende Ontgrondingenvergunning Houtribdijk1. Een beoordeling van de effecten van het
winnen van het deel zand uit de (uitgebreide) put is daarom geen onderdeel van de effectbeoordeling in
onderliggend rapport.
Het ontwerp van de uitbreiding van Slibvangput A is weergegeven in afbeelding 3.3 en de dwarsprofielen in
afbeelding 3.4. Het bijbehorend dwarsprofiel op groot formaat is opgenomen in bijlage I.

Afbeelding 3.3 Uitbreiding Slibvangput A (paars aangegeven)

Afbeelding 3.4 Dwarsprofielen Slibvangput A

1

Ontgrondingenvergunning Houtribdijk, 4 oktober 2016 (met kenmerk 99948).
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3.3

Wijze van uitvoering

3.3.1

Totstandkoming Trintelzand B

Eerst wordt de zandige kern van de vooroeverdam en de kaap gerealiseerd. Daarna wordt de breukstenen
bekleding aangebracht. Binnen de luwte van deze dammen worden de zandplaten opgespoten met zand uit
de (uitbreiding van) Slibvangput A om de juiste ondieptes/hoogtes te creëren.
Voor de zandwinning uit Slibvangput A wordt gebruik gemaakt van een winzuiger. Voor de aanleg van
Trintelzand B wordt het zand vanaf de zandwinlocatie via een drijvende leiding aangevoerd naar een
sproeiponton om het zand op de gewenste locaties aan te brengen. Wanneer het zand hoog genoeg is,
wordt ook een kleine landploeg ingezet.

3.3.2

Globale planning

De daadwerkelijke start van de werkzaamheden voor Trintelzand B is voorzien in het najaar van 2019. De
totale uitvoeringsduur bedraagt achttien weken:
- Sliedrecht 27 winzuiger (zes weken);
- kraanschip (tien weken);
- drie rupskranen (tien weken);
- bulldozer (tien weken);
- drie dumpers (acht weken).
De aanlegfase wordt aangevraagd van 1 oktober 2019 tot 1 april 2020. De gebruiksfase wordt aangevraagd
voor onbepaalde tijd.

3.4

Nut en noodzaak Trintelzand B

De ecologische kwaliteit van het Markermeer en het IJmeer is in de jaren ‘90 van de vorige eeuw fors
achteruit gegaan. De ambitie is om de kwaliteit te verbeteren voor natuur, recreatie en landschap. In de
Verkenning Ecologische Maatregelen Markermeer als onderdeel van het MIRT project Markermeer IJmeer is
onderzocht op welke wijze het best een bijdrage geleverd kan worden aan de realisatie van het Toekomst
Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het Markermeer. Op basis van de Verkenning heeft de Stuurgroep
Markermeer-IJmeer haar voorkeur uitgesproken voor (onder andere): de aanleg van extra areaal aan
‘ondiep/luw/zandig gebied met waterplanten en land-waterovergangen’ op het Enkhuizerzand (Trintelzand
B).
Trintelzand B draagt bij aan een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem Markermeer door het versterken
van twee van de belangrijkste (abiotische)systeemcondities:
- ondiepe zones met helder water (vooral voor ontwikkeling van waterplanten);
- geleidelijke land-water overgangen (alle habitats van nat naar droog).
In de huidige situatie is er circa 1.800 hectare aan ondiepe zones met waterplanten langs de randen van het
Markermeer, het streven is 3.750 hectare. Aan geleidelijke landwaterovergangen (-0,7 tot + 0,1 m, dus
inclusief plas-dras) is er in de huidige situatie circa 307 hectare terwijl de doelstelling op 4.000 hectare ligt.
Trintelzand B zorgt voor een toename van 200 hectare natuurgebied waarvan circa 132 hectare ondiep/luw
gebied met land-waterovergangen beslaat. Samen met Trintelzand A/A+ ontstaat hierdoor een totaal
natuurgebied van circa 470 hectare. Hiermee vormt de aanleg van Trintelzand B een essentieel onderdeel
van de doelstellingen van het TBES-beleidskader en kan het project in juridische zin als ‘natuurproject’
worden gezien en beoordeeld (zie paragraaf 2.2 en 5.9).
Naast het TBES-beleidskader zijn Natura 2000 en de KRW van belang. Het TBES is niet zoals Natura 2000
gericht op de afzonderlijke soorten uit de formele en informele doelen, maar meer op het functioneren van
het Markermeer-IJmeer als aquatisch ecosysteem. Echter, van de verbetering van het ecosysteem profiteren
ook soorten en habitattypen met Natura 2000-doelstellingen (zie onder andere paragraaf 5.9). De
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systeemcondities van het TBES sluiten ook goed aan bij de KRW doelen voor de verschillende biologische
kwaliteitsindicatoren. Overigens is niet verzekerd dat met realisatie van het TBES automatisch alle KRW en
Natura 2000-doelen worden gehaald.
Trintelzand B zorgt met de ontwikkeling van ondiepe zones en geleidelijke land-waterovergangen (inclusief
plasdras) voor een toename van waterplanten en geschikt paai- en opgroeigebied voor vis, zoals baars en
blankvoorn. Het versterkt het foerageergebied voor bodemfauna-etende soorten zoals kuifeend en voor
viseters. Ook ontstaan er extra luwe zones voor ruiende vogels, zoals de kuifeend. De opgespoten eilanden
bieden plaats voor op de grond broedende vogels, terwijl bij boomopslag aalscholvers nieuwe
nestgelegenheid krijgen.
Het plangebied van Trintelzand B maakt deel uit van het Enkhuizerzand, dat bestaat uit een zandige
opvulling van een 3.800 jaar oude getijdengeul (Calais IVb fase). Als gevolg van de zandige bodem biedt het
Enkhuizerzand geschikt paaihabitat voor onder meer de spiering (Osmerus eperlanus). Voor succesvolle
voortplanting van de spiering is het van belang dat de eieren voldoende zuurstof krijgen tijdens de
ontwikkeling. Afdekking door slib levert een direct verstikkingsgevaar. Vandaar dat de spiering vooral
gebruik maakt van substraten zoals zand, grind en waterplanten. De voorkeur wordt daarbij gegeven aan
substraten die onder invloed staan van matige stroming om voor verversing en aanvoer van voldoende
zuurstof te zorgen. Te sterke stroming of golfaanval kan schadelijk zijn door het losraken van de eieren. De
ligging van het plangebied binnen het Markermeer en ten opzichte van de overheersende windrichting
maakt dat het golf- en stromingsklimaat gunstig is voor soorten zoals spiering.
De variatie in waterdiepte en de aanwezigheid van onderwatervegetatie maken het Enkhuizerzand tot
geschikt leefgebied voor tal van vissoorten (zie ook paragraaf 6.2.5). Voor veel van deze vissoorten ligt het
paaigebied elders in het Markermeer of op de rivieren. Dit geldt onder meer voor echte stromingsminnende
soorten zoals winde en roofblei, die hun paaihabitat in de bovenlopen van rivieren en beken vinden. Met het
ontwerp van Trintelzand B als open systeem (zie paragraaf 3.2.1) wordt zo goed mogelijk aangesloten op de
dynamische condities die van grote invloed zijn op de ecologische waarde van het Enkhuizerzand. Door de
open opzet zullen de opgespoten zandplaten onder invloed van de stroming en golfslag staan. Deze invloed
zal in de richting van de Houtribdijk afnemen, waardoor binnen Trintelzand B een gradiënt aan
stroomsnelheden aanwezig is. Door de aanleg van de zandplaten met behulp van pleistoceen zand zal het
areaal zandig talud toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Daarmee zal het geschikt areaal voor
onder meer spiering toenemen. Tussen de platen zullen relatief stromingsluwere delen ontstaan, die
geschikte condities bieden voor de ontwikkeling van waterplanten. Alleen in de luwste delen van Trintelzand
B, direct achter de kaap en de vooroeverdam wordt enige slibopbouw verwacht. De luwere delen zullen niet
voor alle vissoorten geschikt zijn, maar bieden kansen voor onder meer de paling. De vormgeving van
Trintelzand B zorgt ervoor dat het areaal zandig habitat toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie,
hetgeen ten goede zal komen aan onder meer de spiering. Voor optimaal functioneren van het gebied als
paaigebied voor soorten als de spiering is het van belang dat de doorstroming van het plangebied, ook na
verspoeling van de zandplaten, voldoende hoog blijft om de zandige bodem schoon te spoelen en
slibvorming achter de platen zoveel mogelijk te voorkomen. Een verbetering van de spieringstand biedt veel
mogelijkheden voor kwetsbare visetende vogels met een slechte staat van instandhouding, zoals de fuut,
visdief en aalscholver.
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4
HUIDIGE SITUATIE
Gebruik van telgegevens
Normaliter worden voor effectbeoordelingen de meest actuele vogeltelgegevens geraadpleegd. Echter, door
de versterking van de Houtribdijk, de aanleg van Trintelzand A en Trintelzand A+ was het systeem de
afgelopen jaren onderhevig aan veranderingen en mogelijk verstoringen. Dit heeft al diverse verschuivingen
in aantallen vogels per telvak tot gevolg gehad. Derhalve is een actuele vogeltelling van bijvoorbeeld de
broed- en ruiperiode in 2018 niet representatief en houdt geen rekening met verschuivingen in aantallen
soorten binnen de aanwezige telvakken. Op advies van M.R. van Eerden (mondeling overleg op
8 januari 2018) zijn daarom voor de effectbeoordeling in onderliggende ecologische beoordeling
telgegevens van 2011 tot en met 2016 gebruikt (voor de start van werkzaamheden aan Trintelzand) en wordt
rekening gehouden met eventueel toekomstige veranderingen in het gebied rondom de Houtribdijk.

4.1

Gebiedsbeschrijving Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

4.1.1

Status

Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is een gebied van ruim 68.508 hectare dat in de provincies
Flevoland en Noord-Holland ligt. Het gebied betreft een Vogel- en Habitatrichtlijngebied (zie afbeelding 4.1)
en wordt beheerd door Domeinen en Staatsbosbeheer. Dit gebied is op 23 december 2009 door de minister
van het ministerie van LNV definitief aangewezen als Natura 2000-gebied [lit. 7]. Voor Natura 2000-gebied
Markermeer & IJmeer is in 2018 een ontwerp-wijzigingsbesluit voor de instandhoudingsdoelstellingen
bekend gemaakt [lit. 45]. De wijzigingen hierin zijn nog niet definitief, maar voor de volledigheid wel
meegenomen in tabel 4.1. De instandhoudingsdoelstellingen die voortkomen uit het ontwerpwijzigingsbesluit zijn grijs gearceerd.
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Afbeelding 4.1

Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Het gehele gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied; de groene
delen zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied

4.1.2

Gebiedsbeschrijving

Het Markermeer ontstond als gevolg van voltooiing van de Houtribdijk tussen Lelystad en Lelystad in 1976.
Het meer is met gemiddeld circa 3,5 m, met enkele diepe zandwinputten, relatief ondiep. De bodem bestaat
grotendeels uit klei en slib, dat door de wind gemakkelijk opwervelt, waardoor het water alleen in de meer
beschutte delen redelijk helder is. De watertoevoer vindt voornamelijk plaats vanuit het IJsselmeer, de
randmeren en door uitslagwater van polders (Zuid-Flevoland). De afwatering is primair via het
Noordzeekanaal. De oever van het IJmeer bestaat uit dijken, ondiepe oeverstroken met moerasbegroeiing
ontbreken grotendeels.
In luwere en ondiepere delen van het Markermeer, zoals de Gouwzee (het deelgebied tussen het eiland
Marken en het vasteland van Noord-Holland dat is aangewezen onder de Habitatrichtlijn) en de kustzone
Muiden zijn kranswierbegroeiingen ontstaan. Momenteel bevat het zuidelijk deel van de Gouwzee de
grootste oppervlakte aan kranswiervegetatie met sterkranswier in Nederland. De kranswieren vormen in de
zomer en de herfst een belangrijke voedselbron voor onder andere krooneenden. Het Markermeer is
belangrijk broedgebied voor visetende watervogels (visdief). Het Markermeer/IJmeer is van belang voor
visetende (fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw, zwarte stern), mosseletende (kuifeend,
tafeleend, topper) en waterplantenetende (krooneend, meerkoet, tafeleend) niet-broedende watervogels.
Voor de mosseletende en de visetende soorten zijn de omstandigheden in de jaren negentig verslechterd
door afname van de driehoekmossel in het Markermeer en afname van de spiering in zowel het IJsselmeer
als het Markermeer. Het eerste proces is verbonden aan afname van de voedselrijkdom na de aanleg van de
Houtribdijk in combinatie met de hoge sliblast, het tweede proces is mogelijk klimaat gerelateerd. Ondanks
afname is vooral het aantal kuifeenden en het aantal nonnetjes nog steeds van internationale en grote
nationale betekenis. De betekenis van het gebied voor grote concentraties ruiende watervogels is niet
verminderd.
De Gouwzee heeft een bijzondere betekenis door het voorkomen van een groot veld sterkranswier, waarop
door grote aantallen duikende herbivoren (krooneend, tafeleend, meerkoet) wordt gefoerageerd. Langs de
Noord-Hollandse kust liggen enkele buitendijkse graslanden en ruigten. Langs de Houtribdijk is een
vooroever aangelegd (natuurontwikkeling) [lit. 7].
De Houtribdijk is een harde constructie in een voorheen aaneengesloten watergebied. De dijk is bekleed met
breuksteen. De Houtribdijk vormt een doorsnijding van het geulenpatroon ter hoogte van het
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Enkhuizerzand, een zandig ondiep tussen Lelystad en Trintelhaven. Het open water nabij de Houtribdijk heeft
een belangrijke functie voor diverse Natura 2000-soorten door de luwte die de dijk biedt. Deze luwte wordt
gebruikt door foeragerende, ruiende, rustende en overwinterende vogels. Aan de Markermeerzijde van de
Houtribdijk liggen tussen Enkhuizen en Trintelhaven vooroeverdammen, waar waterplanten groeien. Het is
een zeer geschikt habitat voor macrofauna, vis en vogels die daarvan profiteren.

4.1.3

Instandhoudingsdoelen

In het aanwijzingsbesluit Natura 2000 zijn habitattypen, habitatsoorten, broedvogels en niet-broedvogels
opgenomen, waarvoor een instandhoudingsdoel geldt [lit. 7]. In totaal is het gebied aangemeld voor
25 instandhoudingsdoelen, waarvan twee voor habitattypen (waarvan één is opgenomen in het ontwerpwijzigingsbesluit, drie voor habitatsoorten (waarvan één is opgenomen in het ontwerp-wijzigingsbesluit),
twee voor broedvogels en achttien voor niet-broedvogels. In tabel 5.4 zijn de instandhoudingsdoelen voor
het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer weergegeven [lit. 7].

Tabel 4.1 Instandhoudingsdoelen Habitattypen en Habitatsoorten Markermeer & IJmeer
SVI landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst. Kwal.

Doelst. Pop.

Habitattypen
H3140

kranswierwateren

-

=

=

H3150

meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden

-

=

=

H1149

kleine modderkruiper

+

=

=

=

H1163

rivierdonderpad

-

=

=

=

H1318

meervleermuis

-

=

=

=

Habitatsoorten

SVI landelijk: Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig).
=: Behoudsdoelstelling.
>: Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling.
=(<): Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering.

SVI
Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

Draagkracht
aantal
vogels

Draagkracht
aantal
paren

Broedvogels
A017

aalscholver

A0193

visdief

=

=

8.000*

-

=

=

630

Niet-broedvogels
A005

fuut

-

=

=

170

A017

aalscholver

+

=

=

2.600

A034

lepelaar

+

=

=

2

A043

grauwe gans

+

=

=

510

A045

brandgans

+

=

=

160

A050

smient

+

=

=

15.600

A051

krakeend

+

=

=

90

A056

slobeend

+

=

=

20
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A058

krooneend

-

=

=

geen doel

A059

tafeleend

--

=

=

3200

A061

kuifeend

-

=

=

18.800

A062

toppereend

--

=

=

70

A067

brilduiker

+

=

=

170

A068

nonnetje

-

=

=

80

A070

grote zaagbek

--

=

=

40

A125

meerkoet

-

=

=

4.500

A177

dwergmeeuw

-

=

=

geen doel

A197

zwarte stern

--

=

=

geen doel

SVI landelijk: Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig).
=: Behoudsdoelstelling.
>: Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling.
=(<): Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering.

4.1

Actuele situatie in het Markermeer & IJmeer

4.1.1

Habitattypen

Kranswierwateren
Habitattype ‘kranswierwateren’ (H3140) komt voor in de Gouwzee en Kustzone Muiden (> 20 km en
zuidwesten van Trintelzand B). Het habitattype heeft zich recentelijk uitgebreid langs de westkant van het
Markermeer, de trend is dan ook positief. In de Gouwzee staan de waterplanten in een zone tot een meter of
vier diep. In het gebied tussen Muiden en Muiderberg staan ze voor een belangrijk deel op ondieptes. In het
Markermeer en wel met name in de Gouwzee komt de typische soort sterkranswier wijd verbreid voor.
Volgens het document ‘Doeluitwerking Natura 2000 IJsselmeergebied (2010) is in het Markermeer sprake
van een oppervlakte van circa 3.500 hectare waterplanten, waarvan 2.000 hectare in Hoornse Hop,
1.200 hectare in de Gouwzee en 300 hectare bij Muiden. Deze oppervlakten zijn de afgelopen jaren
toegenomen, vooral buiten de Habitatrichtlijngebied begrenzingen.
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Habitattype ‘meren met krabbenscheer en fonteinkruiden’ (H3150) komt, binnen het Habitatrichtlijngebied,
alleen voor in het zuidelijke deel van het IJmeer. Het gaat om begroeiingen met doorgroeid fonteinkruid. De
kwaliteit is goed en behoud van de nu al vrij grote oppervlakte is voldoende [lit. 45].

4.1.2

Habitatsoorten

Kleine modderkruiper
De kleine modderkruiper kom in beide delen van het Habitatrichtlijngebied (de zuidelijke Gouwzee en het
zuidelijke deel van het IJmeer) voor, waarschijnlijk met een vrij kleine populatie [lit. 45].
Rivierdonderpad
De rivierdonderpad komt voor in het gehele Markermeer & IJmeer op natuurlijk substraat
(driehoeksmosselen) en kunstmatig substraat (stortsteen), maar is niet aanwezig op het Enkhuizerzand,
vanwege het ontbreken van dit substraat. Ondanks een piek in kuilvangsten in 2011, is er geen sprake van
een duidelijke trend van rivierdonderpadden in het Markermeer & IJmeer [lit. 6]. Tijdens een
visbemonstering rondom de Houtribdijk in 2015 is slechts 1 individu van rivierdonderpad aangetroffen,
terwijl er honderden zwartbekgrondels waren gevangen. Samen met de marmergrondel, heeft de
zwartbekgrondel de rivierdonderpad in het Markermeer- en IJsselmeergebied in slechts enkele jaren tijd
verdrongen [lit. 6].
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Meervleermuis
De meervleermuis gebruikt het gehele IJsselmeergebied om te foerageren. Overdag verblijven
meervleermuizen in gebouwen in de wijde omgeving van het gebied. Dit zijn vooral kraamkamers en
verblijfplaatsen langs de Noord-Hollandse kust. Aan de oostkant van Lelystad is ook een verblijfplaats
bekend. Belangrijke vliegroutes naar het Markermeer & IJmeer zijn onder meer Uitdammer Die, Wikgouw en
de Oude Gouw [lit. 6]. Het IJsselmeergebied levert één van de belangrijkste bijdragen aan het landelijke
Natura 2000-instandhoudingsdoel van meervleermuis. De trend van meervleermuis in het Markermeer &
IJmeer is onbekend. Foeragerende meervleermuizen hebben een actieradius van circa 10 kilometer. Bij een
eerder uitgevoerd vleermuisonderzoek ten behoeve van de dijkversterking van de Houtribdijk zijn geen
verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld op de dijk en is slechts eenmalig één jagende meervleermuis
waargenomen [lit. 6].

4.1.3

Broedvogels

De huidige aantallen beschermde broedvogels (in broedparen) voor het gehele Natura 2000-gebied
Markermeer & IJmeer zijn weergegeven in tabel 4.2. De instandhoudingsdoelstelling voor de broedvogel
aalscholver is geformuleerd als een regiodoelstelling voor alle Natura 2000-gebieden rondom het
IJsselmeergebied gezamenlijk, namelijk het IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Oostvaardersplassen en
Lepelaarplassen [lit. 8]. De kolonie van het Naardermeer wordt formeel niet tot deze regio gerekend en kent
dus zijn eigen doelstelling. De aalscholver broedt in kleine aantallen in het Natura 2000-gebied Markermeer
& IJmeer. De grootste kolonie in het gebied betreft die bij Trintelhaven [lit. 5]. Recentelijk is getracht deze
kolonie te verplaatsen naar een nieuw aangelegde vooroeverdam meer in de richting van Enkhuizen (telvak
81), maar de aalscholvers zijn direct weer teruggekeerd naar hun oude broedplaats bij Trintelhaven. Het
Natura 2000-gebied is vooral een belangrijk foerageergebied voor aalscholvers uit Natura 2000-gebieden uit
de omgeving waaronder de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en het Naardermeer. De trend op gebied
van aantallen broedende aalscholvers in de regio sinds 2007 is negatief (tabel 5.2). Dit heeft mogelijk te
maken met de vertroebeling van het water in het gebied [lit. 8].

Tabel 4.2 Aantal paren broedvogels in het gehele Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer in seizoen 2012 tot en met 2016,
instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en trend. * geeft een regionaal doel weer, die betrekking heeft op IJsselmeer,
Markermeer & IJmeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Gebruikt trend-symbool: - matige significante afname
van < 5 % per jaar. Bron: Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, RWS, CBS) [lit. 9]
Soort

2012

2013

2014

2015

2016

Gemiddelde 2012-2016

IHD

Trend sinds 2008

aalscholver

393

175

17

240

275

220

8.000*

-

visdief

204

190

195

505

915

402

630

-

Het Markermeer & IJmeer heeft voor de spieringetende visdief een functie als foerageergebied, slaapplaats
en broedgebied [lit. 5 en 8]. De visdief foerageert alleen tijdens het zomerhalfjaar langs de Houtribdijk.
Dichtheden van de visdief zijn het hoogst in de maand augustus. De soort foerageert op vis (vooral spiering)
over het gehele Markermeer & IJmeer, maar voornamelijk in nabijheid van broedlocaties (pilot Marker
Wadden en Hoeckelingsdam voor de Noord-Hollandse kust). De soort foerageert tot op 12 km afstand van
de kolonie [lit. 10]. De populatieomvang van de visdief in het Markermeer & IJmeer heeft onder invloed van
verschillende factoren (voedsel, broedgelegenheid) flink geschommeld [lit. 8]. De soort kende binnen het
Markermeer & IJmeer sinds 2007 een negatieve trend voor wat betreft broedvogels (tabel 5.2). Echter, door
een verbetering van de broedgelegenheid in en rond het Markermeer & IJmeer, zoals de Makerwadden, is
de populatieomvang in de afgelopen jaren toegenomen. Op diverse locaties is in de loop der tijd gebroed.
Op dit moment broedt de visdief binnen het Natura 2000-gebied vooral op de in 2016 aangelegde
Markerwadden. In 2016 broedden 730 broedparen op de Markerwadden en het nabijgelegen eiland Ierst
[lit. 11] en in 2017 maar liefst 1.800 broedparen [lit. 8]. Daarnaast broeden er jaarlijks 100 tot 250 paar
visdieven nabij Almere (Sovon Vogelatlas) en ligt er sinds 2014 in de Hoornse Hop een broedponton waarop
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in 2017 enkele honderden broedparen tot broeden zijn gekomen [lit. 8]. Na een periode waarin het minder
goed ging met de visdief, lag het aantal broedparen in zowel 2016 als 2017 dus weer ruim boven de
instandhoudingsdoelstelling van 630 broedparen voor het Markermeer en IJmeer.

4.1.4

Niet-broedvogels

De huidige aantallen beschermde niet-broedvogels (seizoensgemiddelde) voor het gehele Natura 2000gebied Markermeer & IJmeer zijn weergegeven in tabel 4.3. Deze tabel wordt in de volgende paragrafen
nader toegelicht.

Tabel 4.3 Seizoensgemiddeld aantal vogels van niet-broedvogelsoorten in het gehele Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer
in seizoen 2011-2012 tot en met 2015-2016, instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en trend. Weergegeven is het
seizoensgemiddelde of seizoensmaximum over betreffende jaren en de trend sinds 2006/2007. Gebruikte trendsymbolen: ++ significante sterke toename van >5 % per jaar; + significante matige toename van < 5 % per jaar; 0
stabiel, geen significante trend; - matige significante afname van < 5 % per jaar; -- sterke significante afname van >5 %
per jaar; ~ onzeker, geen trend aantoonbaar. Een seizoen loopt van juli tot en met juni. * = seizoensmaximum, - = niet
geteld/geen kwantitatief IHD. S = aantallen hebben betrekking op slaapplaats. Bron: Netwerk Ecologische Monitoring
(Sovon, RWS, CBS) [lit. 9]
Soort

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

Gemiddelde
11/12-15/16

IHD

Trend sinds
06/07

aalscholver

3.301

3.273

3.002

3.607

2.345

3.106

2.600

0

?

?

?

?

?

335

?

1.377

2.720

929

1.001

1.741

1.554

160

12.000

20.000

16.250

9.622

15.000

14.574

?

48

100

20

42

42

50

170

?

?

?

?

?

?

?

222

145

223

416

463

294

170

+

1.191

1.545

1.518

1.039

1.523

1.363

510

++

480

450

250

410

?

398

?

53

71

85

68

55

66

40

?

234

246

240

570

442

346

90

++

12

32

25

39

44

31

?

++

16.203

21.094

12.242

11.668

11.659

14.573

18.800

?

8

7

23

42

43

25

?

++

meerkoet

8.407

8.698

8.223

10.407

9.088

8.965

4.500

+

nonnetje

26

114

16

10

51

43

80

-

slobeend

44

37

23

28

23

31

20

-

smient S

5.830

10.523

8.420

10.282

7.253

8.462

15.600

?

tafeleend

7.733

8.608

4.043

6.344

7.674

6.860

3.200

?

216

137

207

366

2.551

695

70

++

0

0

0

1.800

4.000

1.160

?

++

aalscholver S *
brandgans
brandgans S *
brilduiker
dwergmeeuw
fuut
grauwe gans
grauwe gans S *
grote zaagbek
krakeend
krooneend
kuifeend
lepelaar

topper
zwarte stern S *

Planteneters
De planteneters waarvoor in het Markermeer & IJmeer instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd
(grauwe gans, brandgans, krooneend, smient en krakeend), rusten en slapen veelal in ondiepe en luwe
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++

--

zones van het Markermeer & IJmeer (kustzone of wateren in het binnenland) en IJsselmeer. Ze foerageren in
de oeverzone en voor een belangrijk deel op agrarische percelen buiten het Natura 2000-gebied (binnen
circa 5 km van het rustgebied). Voor elk van de hierna genoemde soorten is naast de beschikbaarheid van
voedsel (waterplanten, riet en beschikbare agrarische percelen) ook behoud van openheid van het gebied en
rust essentieel [lit. 12]. De grauwe gans, brandgans en krakeend komen boven hun instandhoudingsdoel
voor in het Markermeer & IJmeer en de trend van hun aantallen is positief. Ook de trend voor de krooneend
is positief, maar de soort komt in zeer lage aantallen voor en er zijn geen instandhoudingsdoelen voor de
soort geformuleerd. De smient komt onder zijn instandhoudingsdoel voor en de trend is onbekend.
De krakeend kent relatief hoge dichtheden langs het westelijke deel van de Houtribdijk (tussen Trintelhaven
en Enkhuizen bij de vooroeverdammen) in de maanden augustus-september (ruiperiode). Ook de grauwe
gans komt langs het westelijk deel van de Houtribdijk voor, voornamelijk gedurende de zomermaanden. De
smient en brandgans zijn voornamelijk in de wintermaanden aanwezig in het gebied, maar komen niet of
nauwelijks voor langs de Houtribdijk door het ontbreken van foerageergebied in de buurt (graslanden en
akkers). Hoewel de waterplantenvelden langs de Houtribdijk in beginsel geschikt zijn voor de krooneend
wordt deze hier niet of nauwelijks waargenomen. De soort komt voornamelijk ter hoogte van de
waterplantenvegetaties langs de kust van de Gouwzee voor, met de grootste aantallen in september en
oktober. Het is een soort die duikend voedsel bemachtigd in helder, plantenrijk water.
Filteraars, waders en steltlopers
Voor de lepelaar zijn slikkige condities belangrijk. Bovendien foerageert de soort alleen wadend in heel
ondiep, doorwaadbaar water (tot 40 cm). De slobeend foerageert langs de kusten op dierlijk plankton en
kleine bodemfauna. De lepelaar en de slobeend worden alleen waargenomen in de omgeving van het
Naviduct Enkhuizen, waar gefoerageerd wordt op kleine vis, insecten, larven en vlokreeftjes. De aantallen
liggen boven de instandhoudingsdoelstelling en de trend van beide soorten is positief.
Benthoseters
De benthoseters waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn benoemd voor het Markermeer & IJmeer
betreffen: tafeleend, kuifeend, topper, brilduiker en meerkoet. Deze soorten foerageren voornamelijk ‘s
nachts in het open water van het Markermeer & IJmeer op bodemfauna, waarbij van oudsher
driehoeksmosselen de belangrijkste voedselbron zijn, maar waar recent een verschuiving te zien is naar
alternatieve voedselbronnen als vlokreeftjes en slakjes [lit. 9]. Overdag rusten ze op het water in de luwte van
de dijken, maar ook binnendijks, zoals in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen.
Voor vogels is bodemfauna beschikbaar in de ondiepere gedeelten. Daar zijn de vogelaantallen dan ook het
hoogst. Uit onderzoek blijkt dat de grootste aantallen benthoseters aanwezig zijn aan de westelijke helft van
de Houtribdijk, de kust van Noord-Holland en aan de zuidkant van het Markermeer (IJmeer) [lit. 13].
De kuifeend is jaarrond en langs de gehele Houtribdijk aanwezig, met de hoogste aantallen tussen
Enkhuizen en Trintelhaven. Hier profiteert de kuifeend van de aanwezige vooroeverdammen, waar de soort
overdag rust in de luwte. In de ruiperiode, te weten augustus en september, zijn de grootste aantallen
kuifeenden aanwezig langs de gehele Houtribdijk. De seizoensgemiddelden liggen onder de
instandhoudingsdoelstelling (18.800) en de trend is onbekend (zie tabel 5.3). De aantallen variëren de
afgelopen jaren van ruim 21.000 in seizoen 2012-13 tot circa 11.600 exemplaren in seizoen 2015-16.
De brilduiker wordt in de winterperiode (december tot februari) nabij de Houtribdijk aangetroffen. Het gaat
om circa 7 % van de totale populatie van het IJsselmeer en Markermeer & IJmeer [lit. 8]. De getelde aantallen
van deze soort liggen voor het Markermeer onder de doelaantallen en de trend is negatief (zie tabel 5.3).
Het zwaartepunt in de verspreiding langs de Houtribdijk aan de Markermeerzijde ligt tussen Enkhuizen en
Trintelhaven. Aan de IJsselmeerzijde worden grote aantallen brilduikers in de winter waargenomen nabij
Lelystad.
De meerkoet wordt met name aan het eind van de zomer aangetroffen met een maximum in september
(Ministerie van LNV, Definitief aanwijsbesluit Natura 2000-gebied IJsselmeer, 2009). Het zwaartepunt van de
verspreiding langs de Houtribdijk liggen tussen Enkhuizen en Trintelhaven. De aantallen binnen de Natura
2000-gebieden liggen boven de instandhoudingsdoelstelling en de trend is positief (tabel 5.3).
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Langs de Houtribdijk wordt de tafeleend met name in het westelijke deel (tussen Enkhuizen en Trintelhaven)
aangetroffen. De aantallen liggen boven de instandhoudingsdoelstelling en de trend is onbekend [lit. 14],
maar naar verwachting positief, omdat deze soort heeft geprofiteerd van alternatieve voedselbronnen zoals
erwtenmosselen en vlokreeftjes [lit. 15].
Het zwaartepunt in de verspreiding van de topper langs de Houtribdijk ligt aan de IJsselmeerzijde tussen
Enkhuizen en Trintelhaven. In de periode vanaf oktober tot en met april worden toppers waargenomen, met
de hoogste aantallen in december en januari. De getelde aantallen binnen het Natura 2000-gebied liggen
beneden de doelstelling en de trend is onbekend (tabel 5.3).
Viseters
De viseters waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn benoemd voor het Markermeer & IJmeer en/of
IJsselmeer betreffen de volgende niet-broedvogels: fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek,
dwergmeeuw en zwarte stern. Daarnaast zijn de aalscholver en visdief aangewezen als broedvogel.
Visetende watervogels foerageren voornamelijk op relatief kleine vis, meestal spiering. De aalscholver vist
ook op grotere soorten zoals brasem, pos, baars en blankvoorn. De meeste vogels vissen overdag, zowel
langs de randen van IJsselmeer en het Markermeer & IJmeer als in het midden van het meer. Vogels die
overdag regelmatig langs de randen vertoeven zijn makkelijker te tellen dan vogels die dat minder doen.
Voor zwarte stern en dwergmeeuw zijn daarom voor het Markermeer & IJmeer geen aantallen als
instandhoudingsdoelstelling geformuleerd [lit. 5].
Zwarte stern, reuzenstern, visdief en dwergmeeuw zijn vliegend jagende viseters. De aalscholver, fuut, het
nonnetje en de grote zaagbek zijn duikend jagende viseters. Ze doen dit overdag waarbij ze van de kolonies
of rustplekken (vaak in de luwte van dijken) naar de foerageergebieden vliegen, waarnaar zij ’s avonds weer
terugkeren. De dwergmeeuw blijft ook ’s nachts op het open water. Een deel van de viseters, met name
aalscholvers, keert terug naar binnendijks gelegen kolonies of rustgebieden zoals Oostvaardersplassen en
Lepelaarplassen [lit. 14 en 16].
Het nonnetje en de grote zaagbek verblijven en foerageren in het winterhalfjaar langs de Houtribdijk. Beide
soorten verschijnen vanaf half tot eind november en bereiken hun piekaantallen in december tot maart. Circa
2,4 % van de nonnetjes in IJsselmeer en Markermeer & IJmeer bevindt zich in deze periode verspreid in de
nabijheid van de Houtribdijk [lit. 5]. Van de grote zaagbek is circa 3 % van alle vogels in IJsselmeer en
Markermeer & IJmeer verspreid aanwezig in de telvakken langs de Houtribdijk [lit. 5]. In het deel langs de
Houtribdijk tussen Enkhuizen en Trintelhaven foerageren ze op het Enkhuizerzand. De grote zaagbek kent
ook hoge concentraties ter hoogte van de knik in de Houtribdijk nabij Lelystad, waar de soort tijdens
ijsperiodes in wakken verblijft. Het nonnetje is ook in relatief hoge dichtheden aanwezig in de sluizen bij
Lelystad. Beide soorten komen tot ver op het Markermeer voor, maar de grootste aantallen bevinden zich in
de nabijheid van luwte, zoals de dijken of de Oostvaardersplassen. De aantallen nonnetjes en grote
zaagbekken in IJsselmeer en Markermeer worden niet alleen door de voedselbeschikbaarheid bepaald, maar
ook door de situatie in de Oostzee. Als daar veel ijs ligt, komen grote aantallen naar Nederland en worden
de instandhoudingsdoelstellingen vaak gehaald [lit. 9]. Gemiddeld genomen liggen de getelde aantallen
echter net boven het instandhoudingsdoel maar is de trend negatief (tabel 5.3).
De fuut is het hele jaar aanwezig verspreid langs de Houtribdijk, met een piek in september en maart-aprilmei. Tijdens de ruiperiode zwemt de fuut in de schemer en nacht naar open water om daar te foerageren. In
een brede zone langs de Houtribdijk foerageert de soort dan op vis [lit. 5]. Tijdens de rui zijn de grootste
aantallen futen aan de IJsselmeerkant van de Houtribdijk aanwezig, omdat daar meer luwte is. Aan de
Markermeerzijde van de Houtribdijk zijn de grootste aantallen ruiende futen aanwezig tussen Enkhuizen en
Trintelhaven, daar ruiende futen rondom de vooroeverdammen. De getelde aantallen van de fuut liggen
boven de instandhoudingsdoelstelling en de trend is positief (tabel 5.3).
Tijdens het zomerhalfjaar (maart tot en met september) vist de aalscholver in het gebied nabij de
Trintelhaven. In het winterhalfjaar wordt de soort hier niet of nauwelijks aangetroffen en vist de aalscholver
verspreid over het Markermeer. De doelaantallen van de aalscholver als niet-broedvogel worden behaald en
de trend is neutraal (tabel 5.3). Doordat de aalscholver foerageert op een breed spectrum aan vis, heeft deze
soort minder problemen met de dalende spieringstand [lit. 14].
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Van zwarte stern en dwergmeeuw zijn de exacte aantallen minder goed bekend, omdat ze lastig te tellen
zijn tijdens de monitoring per vliegtuig. Zwarte stern en dwergmeeuw komen verspreid en in (zeer) lage
aantallen over het gehele Markermeer & IJmeer voor met de hoogste aantallen bij Trintelhaven. Zwarte
stern en dwergmeeuw zijn van oudsher talrijker op het IJsselmeer, met name op de diepste delen tussen
Medemblik en Stavoren (rond de voormalige getijdengeulen). Er zijn voor het Markermeer & IJmeer geen
doelaantallen geformuleerd. Voor het IJsselmeer zijn de doelaantallen 50 (voor dwergmeeuw) en 49.700
(voor zwarte stern). De trend van de dwergmeeuw is niet bepaald en die van de zwarte stern is negatief.

4.2

Gebiedsbeschrijving Natura 2000-gebied IJsselmeer

4.2.1

Status

Natura 2000-gebied IJsselmeer is een gebied van ruim 113.346 dat in de provincies Flevoland, Fryslân en
Noord-Holland ligt. Het gebied betreft een Vogel- en Habitatrichtlijngebied (zie afbeelding 4.2) en wordt
beheerd door Rijkswaterstaat, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren. Dit
gebied is op 23 december 2009 door de minister van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit definitief aangewezen als Natura 2000-gebied [lit. 17]. Voor Natura 2000-gebied IJsselmeer
is in 2018 een ontwerp-wijzigingsbesluit voor de instandhoudingsdoelstellingen bekend gemaakt [lit. 45]. De
wijzigingen hierin zijn nog niet definitief, maar voor de volledigheid wel meegenomen in tabel 4.4. De
instandhoudingsdoelstellingen die voortkomen uit het ontwerp-wijzigingsbesluit zijn grijs gearceerd.

Afbeelding 4.2

Natura 2000-gebied IJsselmeer. Het gehele gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied; de groene delen zijn
aangewezen als Habitatrichtlijngebied

4.2.2

Gebiedsbeschrijving

Het IJsselmeer in zijn huidige vorm is ontstaan door afsluiting van de voormalige Zuiderzee door de aanleg
van de Afsluitdijk, voltooid in 1932, de aanleg van de IJsselmeerpolders (voltooid in 1968) en tenslotte van
de Houtribdijk, voltooid in 1976. Na de aanleg van de Afsluitdijk is het water binnen enkele maanden
verzoet, en sindsdien ontbreekt een brakke overgangszone naar de zee. De faunagemeenschappen
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verdwenen binnen enkele jaren en werden vervangen door een zoetwater gemeenschap met twee in de
voedselketen cruciale sleutelsoorten: de driehoeksmossel en de spiering.
Het grootste deel van het water wordt aangevoerd door de IJssel. Het mondingsgebied is meer dynamisch
met geulen tot 7 m diep en grotendeels zandig sediment. Het doorzicht wordt voor een groot deel bepaald
door algen en is in het algemeen relatief hoog. Het waterpeil is gefixeerd, maar door het grote oppervlak
van het meer kan de wind echter een aanzienlijke scheefstand (orde grootte van 1 m) veroorzaken die tevens
resulteert in een zekere peildynamiek. Het gebied heeft een weids en open karakter en de kusten vormen op
veel plaatsen een afwisselende overgang naar het binnenland. Ten zuiden van Mirns ligt een klifkust. Verder
is er langs de Friese kust (voormalig intergetijdengebied) sprake van substantiële ondieptes met
waterplanten en buitendijkse slikken en platen. De buitendijkse kweldergebieden hebben zilte en brakke
milieus. In de natte terreindelen treedt moerasvorming op in de vorm van biezenstroken. Op de overgang
van water en land en op de laag liggende delen van de oude platen komt rietland voor. Bij verdere successie
verruigt het rietland en vindt opslag van wilg plaats. Vooral op de hogere delen ontwikkelen zich struwelen
en bos. De graslanden zijn soortenrijk, vooral op kalkrijk vochtig substraat [lit. 17].
Het open water van het IJsselmeer is van belang als foerageergebied voor bodemfauna- en visetende vogels.
De bodemfauna-eters concentreren zich in de winter vooral langs de Noord-Hollandse kust en de
Houtribdijk nabij Enkhuizen. Viseters verspreiden zich over het gehele IJsselmeer. Net als op zeedijken is op
de harde oevers langs het IJsselmeer een zonering te vinden van wieren en korstmossen, met onderaan het
groenwier Cladophora glomerata en in de spatzone daarboven het roodwier Bangia atropurpurea. Dit zijn de
plekken waar ruiende knobbelzwanen zich plachten te voeden langs de Houtribdijk.

4.2.3

Instandhoudingsdoelen

In het aanwijzingsbesluit Natura 2000 zijn habitattypen, habitatsoorten, broedvogels en niet-broedvogels
opgenomen, waarvoor een instandhoudingsdoel geldt. In totaal is het gebied aangemeld voor 11
instandhoudingsdoelen, waarvan zes voor habitattypen (waarvan twee zijn opgenomen in het ontwerpwijzigingsbesluit), vier voor habitatsoorten, tien voor broedvogels en 31 voor niet-broedvogels. In tabel 4.4
zijn de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied IJsselmeer weergegeven [lit. 17].

Tabel 4.4 Instandhoudingsdoelen IJsselmeer
SVI landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst. Kwal.

Doelst. Pop.

Habitattypen
H1330B

schorren en zilte graslanden
(binnendijks)

-

=

=

H3140

kranswierwateren

-

=

=

H3150

meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden

=

=

H6430A

ruigten en zomen
(moerasspirea)

+

=

=

H6430B

ruigten en zomen (harig
wilgenroosje)

-

=

=

H7140A

overgangs- en trilvenen

--

=

=

H1163

rivierdonderpad

-

=

=

=

H1318

meervleermuis

-

=

=

=

H1340

*Noordse woelmuis

--

>

=

>

H1903

Groenknolorchis

--

=

=

=

Habitatsoorten
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SVI landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst. Kwal.

Doelst. Pop.

SVI landelijk: Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig).
=: Behoudsdoelstelling.
>: Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling.
=(<): Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering.
*: Prioritaire habitattype.

SVI
Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

Draagkracht
aantal vogels

Draagkracht
aantal
paren

Broedvogels
A017

aalscholver

+

=

=

8.000*

A021

roerdomp

--

>

>

7

A034

lepelaar

=

=

25

A081

bruine kiekendief

+

=

=

25

A119

porseleinhoen

--

>

>

18

A0137

bontbekplevier

-

>

>

13

A151

kemphaan

--

>

>

20

A0193

visdief

-

=

=

3.300

A292

snor

--

=

=

40

A295

rietzanger

-

=

=

990

Niet-broedvogels
A005

fuut

-

=

=

1.300

A017

aalscholver

+

=

=

8.100

A034

lepelaar

+

=

=

30

A037

kleine zwaan

-

=

=

20 foer / 1.600
slaap

A039b

toendrarietgans

+

=

=

A040

kleine rietgans

+

=

=

30

A041

kolgans

+

=

=

4.400 foer/ 19.000
slaap

A043

grauwe gans

+

=

=

580

A045

brandgans

+

=

=

1.500 foer/ 26.200
max

A048

bergeend

+

=

=

210

A050

smient

+

=

=

10.300

A051

krakeend

+

=

=

200

A052

wintertaling

-

=

=

280

A053

wilde eend

+

=

=

3.800

A054

pijlstaart

-

=

=

60

A056

slobeend

+

=

=

60

A059

tafeleend

--

=

=

310

A061

kuifeend

-

=

=

11.300

A062

toppereend

--

=

=

15.800
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A067

brilduiker

+

=

=

310

A068

nonnetje

-

=

=

180

A070

grote zaagbek

--

=

=

1.300

A125

meerkoet

-

=

=

3.600

A132

kluut

-

=

=

20

A140

goudplevier

--

=

=

9.700

A151

kemphaan

-

=

=

2.100 foer/ 17.300
slaap

A156

grutto

--

=

=

290 foer/ 2.200
slaap

A160

wulp

+

=

=

310 foer/ 3.500
slaap

A177

dwergmeeuw

-

=

=

50

A190

reuzenstern

+

=

=

40

A197

zwarte stern

--

=

=

49.700

SVI landelijk: Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig).
=: Behoudsdoelstelling.
>: Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling.
=(<): Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering.

4.3

Actuele situatie in het IJsselmeer

4.3.1

Habitattypen

Habitattype ‘meren met krabbenscheer en fonteinkruiden’ (H3150) is in de vorm van fonteinkruidvelden
(voornamelijk schedefonteinkruid) aanwezig in de ondiepe van de Friese IJsselmeerkust tussen de Afsluitdijk
en Workum [lit. 17]. Habitattypen ‘ruigten en zomen, moerasspirea’ (H6430A) en ‘ruigten en zomen, harig
wilgenroosje’ (H6430B) komen beide voor langs een deel van de oevers en randen van de buitendijkse
gebieden langs de Friese IJsselmeerkust. Het gaat hierbij om zowel de natte, langs de oever gelegen ruigtes
als om de drogere, op de hoger gelegen delen van de buitendijkse terreinen gelegen randen van riet en
rietruigtes. Langs de oevers vormen zij de overgang van kale, zandige oevers (met schelpenbanken) naar de
hoge delen [lit. 17]. Habitattype ‘overgangs- en trilvenen’ (H7140A) komt voor langs de Friese IJsselmeerkust
in delen van het gebied die onder de Habitatrichtlijn zijn aangewezen, in het noorden in de Makkumer
Noordwaard [lit. 17]. Binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied IJsselmeer zijn nog twee
habitattypen aangetroffen die niet in het definitieve aanwijzingsbesluit als instandhoudingsdoelstelling zijn
aangemerkt. Het gaat hier om ‘schorren en zilte graslanden, binnendijks’ (H1330B) en ‘kranswierwateren’
(H3140). Habitattype H1330B betreft een relict uit het Zuiderzeeverleden en komt nog op een paar kleine
plekjes voor in het gebied Stoenckherne (0,58 hectare), waar het zout in de bodem nog niet geheel is
uitgespoeld. De verwachting is dat deze relictvegetatie met de jaren geheel zal verdwijnen [lit. 46].
Kranswierwateren (H3140) komen voor in de ondiepere delen langs de Friese kust (883,33 hectare) en zijn
gebaat bij een goed doorzicht met lichtdoordringing tot op de waterbodem [lit. 46].
Al deze voor Natura 2000-gebied IJsselmeer aangewezen habitattypen met een instandhoudingsdoel en de
twee habitattypen die zijn opgenomen in het ontwerp-wijzigingsbesluit, liggen op tientallen kilometers
afstand van Trintelzand B.
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4.3.2

Habitatsoorten

Rivierdonderpad
De rivierdonderpad komt algemeen en verspreid in het IJsselmeer voor, met name op kunstmatig substraat
(onder andere basaltblokken) [lit. 17]. De soort is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Het IJsselmeer is
een belangrijk leefgebied voor de soort [lit. 17].
Meervleermuis
Zoals reeds is beschreven in paragraaf 5.1.2 gebruikt meervleermuis het gehele IJsselmeergebied als
foerageergebied en verblijft overdag in gebouwen in de wijde omgeving. Kraamkolonies en verblijven zijn
vastgesteld langs de Friese kust (onder andere Lemmer, Bakhuizen en Workum) en Noord-Hollandse kust
(onder andere Robbenoordbos, Abbekerk en Midwoud) [lit. 17]. Belangrijke vliegroutes naar het IJsselmeer
zijn onder andere het Van Panhuyskanaal, Workumer Trekvaart en de Molensloot. Het IJsselmeer levert één
van de belangrijkste bijdragen aan het landelijke doel van de meervleermuis binnen het Natura 2000netwerk [lit. 17].
Noordse woelmuis
De noordse woelmuis komt slecht in een gering deel van het (potentieel) geschikte leefgebied voor langs de
Friese IJsselmeerkust. De soort is recent vastgesteld in de Makkumer Noordwaard en de Workumer
buitenwaard, maar komt vermoedelijk ook voor in de Zuidwaard en de Kooiwaard. De soort, die landelijk in
een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeerd, wordt in Friesland met uitsterven bedreigd [lit. 17].
Leefgebied van noordse woelmuis ligt op enkele tientallen kilometers afstand van het plangebied en
daarmee buiten het effectbereik van het project. Derhalve wordt noordse woelmuis niet nader toegelicht in
de effectbeoordeling (hoofdstuk 6).
Groenknolorchis
Er zijn restanten van overgangs- en trilvenen aanwezig langs de Friese IJsselmeerkust, waarin ook de
groenknolorchis voorkomt. Momenteel heeft de soort een groeiplaats op de Makkumer Noordwaard. De
mogelijkheden voor herstel van de populatie worden zeer laag ingeschat [lit. 17]. Biotoop van
groenknolorchis ligt op meer dan 40 km afstand van het plangebied en daarmee buiten het effectbereik van
het project. Derhalve wordt groenknolorchis niet nader toegelicht in de effectbeoordeling (hoofdstuk 6).
De huidige aantallen beschermde broedvogels (in broedparen) en niet-broedvogels (seizoensgemiddelde)
voor het gehele Natura 2000-gebied IJsselmeer zijn weergegeven in tabel 5.4 en 5.5. Deze tabellen worden
in de volgende paragrafen nader toegelicht.

4.3.3

Broedvogels en niet-broedvogels

Tabel 4.5 en 4.6 geven een overzicht weer van de aantallen paren broedvogels en niet-broedvogels met een
instandhoudingsdoel voor Natura 2000-gebied IJsselmeer in seizoen 2012 tot en met 2016. Een nadere
beschrijving van niet-broedvogels is te vinden in paragraaf 4.3.2 tot en met 4.3.4 en van broedvogels in
paragraaf 4.3.5 en 4.3.6.

Tabel 4.5 Aantal paren broedvogels in het gehele Natura 2000-gebied IJsselmeer in seizoen 2012 tot en met 2016,
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en trend. * geeft een regionaal doel weer dat betrekking heeft op IJsselmeer,
Markermeer & IJmeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Gebruikte trend-symbolen: - matige significante
afname van <5 % per jaar, ~onzeker, geen trend aantoonbaar. Bron: Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, RWS,
CBS), gepubliceerd op www.sovon.nl (2018)
Soort

aalscholver
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2012

2013

2014

2015

2016

Gemiddelde
2012-2016

IHD

Trend
sinds
2008

6.222

4.021

5.093

3.006

4.587

4.586

8.000*

~
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Soort

2012

2013

2014

2015

2016

Gemiddelde
2012-2016

IHD

Trend
sinds
2008

bontbekplevier

14

13

?

?

3

10

13

~

bruine
kiekendief

10

?

?

7

6

8

25

-

kemphaan

1

?

0

?

0

1

20

~

114

83

81

88

76

88

25

~

porseleinhoen

0

?

8

4

4

5

18

~

rietzanger

?

?

?

?

?

?

990

~

roerdomp

4

?

8

?

5

6

7

~

snor

?

?

?

?

?

?

40

~

4043

5414

4660

[3837}

2515

4.094

3.300

~

lepelaar

visdief

Tabel 4.6 Seizoensgemiddeld aantal vogels van niet-broedvogelsoorten in het gehele Natura 2000-gebied IJsselmeer in seizoen
2011-2012 tot en met 2015-2016, instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en trend. Weergegeven is het
seizoensgemiddelde of seizoensmaximum over betreffende jaren en de trend sinds 2006/2007. Gebruikte trendsymbolen: ++ significante sterke toename van >5% per jaar, + significante matige toename van <5% per jaar, 0 stabiel,
geen significante trend, - matige significante afname van <5% per jaar, -- sterke significante afname van >5% per jaar,
~ onzeker, geen trend aantoonbaar. Een seizoen loopt van juli tot en met juni. * = seizoensmaximum, S = aantallen
hebben betrekking op slaapplaats. Bron: Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, RWS, CBS), gepubliceerd op
www.sovon.nl (2018)
Soort

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

Gemiddelde
11/12-15/16

IHD

Trend
sinds
06/07

aalscholver

8.690

9.570

6.644

8.518

6.582

8.001

8.100

~

24.201

20.302

17.801

?

?

20.768

8.100

+

158

157

228

318

231

218

210

0

1.669

1.727

2.462

2.610

2.328

2.159

1.500

+

104.306

99.317

60.624

111.941

171.527

109.543

26.200

++

345

510

248

439

473

403

310

0

?

?

?

?

?

?

85

1.654

767

811

1.090

1.194

1.103

2.200

-

318

679

947

2.021

827

958

9.700

~

3.520

3.203

3.826

2.827

3.286

3.332

580

++

?

?

?

?

?

?

580

829

1.427

339

247

365

641

1.850

~

41

132

80

201

99

111

290

0

2.734

1.660

2.941

1.828

1.895

2.212

2.200

0

150

185

57

496

152

208

2.100

~

kemphaan S *

4.265

2.374

6.401

1.790

1.980

3.362

17.300

--

kleine rietgans

0

?

4

1

0

1,25

30

-

kleine rietgans S *

?

?

?

?

?

?

30

144

123

46

133

1

89

20

?

?

?

?

?

?

1.600

aalscholver S *
bergeend
brandgans
brandgans S *
brilduiker
dwergmeeuw
fuut
goudplevier
grauwe gans
grauwe gans S *
grote zaagbek
grutto
grutto S *
kemphaan

kleine zwaan
kleine zwaan S *
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~

Soort

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

Gemiddelde
11/12-15/16

IHD

Trend
sinds
06/07

kluut

24

20

29

27

29

26

20

~

1.041

474

1.043

656

558

754

4.400

~

?

?

?

?

?

?

19.000

krakeend

520

538

473

896

723

630

200

++

kuifeend

8.012

10.334

11.235

10.990

7.056

9.525

11.300

~

64

68

60

64

77

67

30

+

meerkoet

4.595

5.051

3.433

6.288

2.953

4.464

3.600

0

nonnetje

139

106

8

19

47

64

180

~

pijlstaart

19

139

215

107

37

103

60

~

reuzenstern

52

76

78

49

101

71

40

~

113

114

52

82

83

89

60

+

5.820

5.635

6.379

3.984

3.177

4.999

10.300

-

623

1.192

879

881

172

749

310

~

toendrarietgans

12.777

8.717

?

?

?

10.747

geen

topper

11.938

25.313

28.630

22.652

16.505

21.008

15.800

~

1.826

1.527

1.102

938

895

1.257

3.800

--

wintertaling

470

347

339

406

448

402

280

+

wulp

822

434

1.816

1.027

818

983

310

~

8.592

3.646

10.107

9.762

9.717

8.364

3.500

+

15.000

12.880

22.000

19.000

11.000

15.976

73.200

~

kolgans
kolgans S *

lepelaar

slobeend
smient
tafeleend

wilde eend

wulp S *
zwarte stern *

4.3.4

Niet-broedvogels: planteneters

De planteneters waarvoor in het IJsselmeer instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd (kleine zwaan,
toendrarietgans, kleine rietgans, kolgans, grauwe gans, brandgans, bergeend, smient, krakeend,
wintertaling, wilde eend en pijlstaart) rusten en slapen veelal in ondiepe en luwe zones van IJsselmeer en
Markermeer & IJmeer (kustzone of wateren in het binnenland). Ze foerageren in de oeverzone en voor een
belangrijk deel op agrarische percelen buiten het Natura 2000- gebied (binnen circa 5 km van het
rustgebied). Voor elk van de hieronder genoemde soorten is naast de beschikbaarheid van voedsel
(waterplanten, riet en beschikbare agrarische percelen) ook behoud van openheid van het gebied en rust
essentieel [lit. 13 en 15].
De krakeend kent relatief hoge dichtheden langs het westelijke deel van de Houtribdijk (tussen Trintelhaven
en Enkhuizen bij de vooroeverdammen) in de maanden augustus-september (ruiperiode). Het doelaantal van
de soort wordt gehaald en de trend is positief [lit. 9]. Ook de grauwe gans komt langs het westelijk deel van
de Houtribdijk voor, voornamelijk gedurende de zomermaanden. Het doelaantal van de soort wordt gehaald
en de trend is positief [lit. 9].
Voor toendrarietgans, kleine rietgans en kolgans speelt de Houtribdijk geen rol van betekenis. De
bergeend komt incidenteel voor in het Markermeer langs de Houtribdijk, met name nabij Trintelhaven. De
smient en brandgans zijn voornamelijk in de wintermaanden aanwezig in het gebied, maar komen niet of
nauwelijks voor langs de Houtribdijk door het ontbreken van foerageergebied in de buurt (graslanden en
akkers). De aantallen smienten liggen onder het doelaantal en de trend is negatief [lit. 9]. De aantallen van
de brandgans liggen wel boven het doelaantal en de trend is positief.
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De wilde eend komt in de wintermaanden en in de ruitijd met enkele honderden individuen langs de
Houtribdijk voor. De kleine zwaan wordt incidenteel bij de Houtribdijk waargenomen. De pijlstaart rust
overdag langs de randen van de grote wateren. Nabij de Houtribdijk worden echter zeer zelden pijlstaarten
waargenomen.

4.3.5

Niet broedvogels: filteraars, waders en steltlopers

Voor de lepelaar zijn slikkige condities belangrijk. Bovendien foerageert de soort alleen wadend in heel
ondiep, doorwaadbaar water (tot 40 cm). De slobeend foerageert langs de kusten op dierlijk plankton en
kleine bodemfauna. De steltlopers kluut, grutto, kemphaan, goudplevier en wulp (aangewezen voor
IJsselmeer) zoeken in ondiep water en losse, slikkige bodems naar kleine kreeftachtigen, insecten, wormen
en/of schelpdieren. Voor bovengenoemde soorten hebben IJsselmeer en Markermeer & IJmeer vooral de
functie van foerageergebied. De vogelsoorten hebben naast voldoende voedsel behoefte aan rust [lit. 13
en 15].
De kemphaan en de goudplevier worden niet en de kluut, de grutto en de wulp worden zeer zelden
waargenomen in de nabijheid van de Houtribdijk door het ontbreken van geschikt biotoop. De lepelaar en
de slobeend worden alleen waargenomen in de omgeving van het Naviduct Enkhuizen, waar gefoerageerd
wordt op kleine vis, insecten, larven en vlokreeftjes. De aantallen liggen boven de
instandhoudingsdoelstelling en de trend van beide soorten is positief.

4.3.6

Niet-broedvogels: benthoseters

De benthoseters waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn benoemd voor het IJsselmeer betreffen:
tafeleend, kuifeend, topper, brilduiker en meerkoet. Deze soorten foerageren voornamelijk ‘s nachts in het
open water op bodemfauna, waarbij van oudsher driehoeksmosselen de belangrijkste voedselbron zijn, maar
waar recent een verschuiving te zien is naar alternatieve voedselbronnen als vlokreeftjes en slakjes [lit. 9].
Overdag rusten ze op het water in de luwte van de dijken, maar ook binnendijks, zoals in de
Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen.
Voor vogels is bodemfauna beschikbaar in de ondiepere gedeelten, daar zijn de vogelaantallen dan ook het
hoogst. Uit onderzoek blijkt dat de grootste aantallen benthoseters aanwezig zijn aan de westelijke helft van
de Houtribdijk, de kust van Noord-Holland en aan de zuidkant van het Markermeer (IJmeer) [lit. 13].
De kuifeend is jaarrond en langs de gehele Houtribdijk aanwezig, met de hoogste aantallen tussen
Enkhuizen en Trintelhaven. Hier profiteert de kuifeend van de aanwezige vooroeverdammen, waar de soort
overdag rust in de luwte. In de ruiperiode, te weten augustus en september, zijn de grootste aantallen
kuifeenden aanwezig langs de gehele Houtribdijk. De getelde aantallen liggen onder de
instandhoudingsdoelstelling en de trend is onzeker [lit. 9].
De brilduiker wordt in de winterperiode (december tot februari) nabij de Houtribdijk aangetroffen. Het gaat
om circa 6,9 % van de totale populatie van het IJsselmeer en Markermeer & IJmeer. De getelde aantallen van
deze soort liggen voor het IJsselmeer boven de instandhoudingsdoelstelling en de trend is stabiel [lit. 9]. Het
zwaartepunt in de verspreiding langs de Houtribdijk aan de Markermeerzijde ligt tussen Enkhuizen en
Trintelhaven. Aan de IJsselmeerzijde worden de meeste brilduikers nabij Lelystad waargenomen.
De meerkoet wordt met name aan het eind van de zomer aangetroffen met een maximum in september
[lit. 9]. Het zwaartepunt van de verspreiding langs de Houtribdijk liggen tussen Enkhuizen en Trintelhaven.
De aantallen binnen de Natura 2000-gebieden liggen boven de instandhoudingsdoelstelling en de trend is
stabiel [lit. 9].
Langs de Houtribdijk wordt de tafeleend met name in het westelijke deel (tussen Enkhuizen en Trintelhaven)
aangetroffen. De aantallen liggen boven de instandhoudingsdoelstelling en de trend is onzeker [lit. 9], maar
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naar verwachting positief, omdat deze soort heeft geprofiteerd van alternatieve voedselbronnen zoals
erwtenmosselen en vlokreeftjes [lit. 15].
Het zwaartepunt in de verspreiding van de topper langs de Houtribdijk ligt aan de IJsselmeerzijde tussen
Enkhuizen en Trintelhaven. In de periode vanaf oktober tot en met april worden toppers waargenomen, met
de hoogste aantallen in december en januari. De getelde aantallen binnen het Natura 2000-gebied liggen
boven de doelstelling en de trend is onbekend [lit. 9].

4.3.7

Broed- en niet broedvogels: viseters

De viseters waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn benoemd voor het IJsselmeer betreffen de
volgende niet-broedvogels: fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw, reuzenstern en
zwarte stern. Daarnaast zijn de aalscholver en visdief aangewezen als broedvogel.
Visetende watervogels foerageren voornamelijk op relatief kleine vis, meestal spiering. De aalscholver vist
ook op grotere soorten zoals brasem, pos, baars en blankvoorn. De meeste vogels vissen overdag, zowel
langs de randen van IJsselmeer en het Markermeer & IJmeer als in het midden van het meer. Vogels die
overdag regelmatig langs de randen vertoeven zijn makkelijker te tellen dan vogels die dat minder doen.
Zwarte stern, reuzenstern, visdief en dwergmeeuw zijn vliegend jagende viseters. De aalscholver, fuut, het
nonnetje en de grote zaagbek zijn duikend jagende viseters. Ze doen dit overdag waarbij ze van de kolonies
of rustplekken (vaak in de luwte van dijken) naar de foerageergebieden vliegen, waarnaar zij ’s avonds weer
terugkeren. De dwergmeeuw blijft ook ’s nachts op het open water. Een deel van de viseters, met name
aalscholvers, keert terug naar binnendijks gelegen kolonies of rustgebieden zoals Oostvaardersplassen en
Lepelaarplassen [lit. 13 en 15].
Het nonnetje en de grote zaagbek verblijven en foerageren in het winterhalfjaar langs de Houtribdijk. Beide
soorten verschijnen vanaf half tot eind november en bereiken hun piekaantallen in december tot maart. Circa
2,4 % van de nonnetjes in IJsselmeer en Markermeer & IJmeer bevindt zich in deze periode verspreid in de
nabijheid van de Houtribdijk. Van de grote zaagbek is circa 3 % van alle vogels in IJsselmeer en Markermeer
& IJmeer verspreid aanwezig in de telvakken langs de Houtribdijk. In het deel langs de Houtribdijk tussen
Enkhuizen en Trintelhaven foerageren ze op het Enkhuizerzand. De grote zaagbek kent ook hoge
concentraties ter hoogte van de knik in de Houtribdijk nabij Lelystad, waar de soort tijdens ijsperiodes in
wakken verblijft. Het nonnetje is ook in relatief hoge dichtheden aanwezig in de sluizen bij Lelystad. Beide
soorten komen tot ver op het Markermeer voor, maar de grootste aantallen bevinden zich in de nabijheid
van luwte, zoals de dijken of de Oostvaardersplassen (mondelinge mededeling de heer M. van Eerden, RWS).
De aantallen nonnetjes en grote zaagbekken in IJsselmeer en Markermeer worden niet alleen door de
voedselbeschikbaarheid bepaald, maar ook door de situatie in de Oostzee. Als daar veel ijs ligt, komen grote
aantallen naar Nederland en worden de instandhoudingsdoelstellingen vaak gehaald [lit. 18].
De fuut is het hele jaar aanwezig verspreid langs de Houtribdijk, met een piek in september en maart-aprilmei. Tijdens de ruiperiode zwemt de fuut in de schemer en nacht naar open water om daar te foerageren. In
een brede zone langs de Houtribdijk foerageert de soort dan op vis (mondelinge mededeling de heer M. van
Eerden, RWS). Tijdens de rui zijn de grootste aantallen futen aan de IJsselmeerkant van de Houtribdijk
aanwezig, omdat daar meer luwte is. Aan de Markermeerzijde van de Houtribdijk zijn de grootste aantallen
ruiende futen aanwezig tussen Enkhuizen en Trintelhaven, daar ruiende futen rondom de
vooroeverdammen. De getelde aantallen van de fuut liggen onder de instandhoudingsdoelstelling en de
trend is negatief [lit. 9].
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Afbeelding 4.3

Broedlocatie van aalscholvers nabij Trintelzand

De broedkolonie van de aalscholvers van het Markermeer & IJmeer ligt bij de Trintelhaven (zie afbeelding
4.3). De grootte van deze broedkolonie nam de laatste jaren af, net als die van andere kolonies in Flevoland
(in de Oostvaardersplassen zelfs met 600 broedparen). In verband met de werkzaamheden aan de
Houtribdijk is deze geprobeerd deze kolonie naar een ander speciaal daarvoor aangelegd strandje vlak in de
buurt te verplaatsen, maar de aalscholvers keerden direct terug naar de oude locatie (zie afbeelding 4.3).
Daar zijn vervolgens takkenbossen neergelegd om de aalscholvers voldoende nestmogelijkheden te geven.
Het afgelopen jaar lijkt het aantal broedparen daar ook toe te nemen. Het aantal broedende aalscholvers op
de Kreupel in 2014 is verdubbeld naar 2.500 broedparen [lit. 9]. De doelaantallen van de aalscholver als
broedvogel worden niet behaald (vogeltelgegevens 2015, M. Platteeuw). Er is geen sprake van een duidelijke
trend. Tijdens het zomerhalfjaar (maart tot en met september) vist de aalscholver in de directe omgeving
van het plangebied nabij de Trintelhaven (telvak 80). In het winterhalfjaar wordt de soort hier niet of
nauwelijks aangetroffen en vist de aalscholver verspreid over het Markermeer. De doelaantallen van de
aalscholver als niet-broedvogel worden wel behaald en de trend is positief (betrekking op slaapplaats) [lit.
9]. Doordat de aalscholver foerageert op een breed spectrum aan vis, heeft deze soort minder problemen
met de dalende spieringstand [lit. 13 en 15].
De visdief foerageert alleen tijdens het zomerhalfjaar langs de Houtribdijk. Dichtheden van de visdief zijn
het hoogst in de maand augustus. De soort foerageert op vis (vooral spiering) over het gehele Markermeer
& IJmeer, maar voornamelijk in nabijheid van broedlocaties (pilot Marker Wadden en Hoeckelingsdam voor
de Noord-Hollandse kust). De aantallen van de visdief liggen in het IJsselmeer boven de
instandhoudingsdoelstelling (dankzij de grote kolonie op de Kreupel) en de trend is onzeker, gezien het
geringe broedsucces dat samenhangt met de slechte spieringstand [lit. 9].
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Van zwarte stern, reuzenstern en dwergmeeuw zijn de exacte aantallen minder goed bekend, omdat ze
lastig te tellen zijn tijdens de monitoring per vliegtuig. De reuzenstern komt voor langs de Friese
IJsselmeerkust. Zwarte stern en dwergmeeuw komen verspreid en in (zeer) lage aantallen over het gehele
Markermeer & IJmeer voor met de hoogste aantallen bij Trintelhaven. Zwarte stern en dwergmeeuw zijn
van oudsher talrijker op het IJsselmeer, met name op de diepste delen tussen Medemblik en Stavoren (rond
de voormalige getijdengeulen). Er zijn voor het Markermeer & IJmeer geen doelaantallen geformuleerd.
Voor het IJsselmeer zijn de doelaantallen 50 (voor dwergmeeuw) en 49.700 (voor zwarte stern). De trend
van de dwergmeeuw is niet bepaald en die van de zwarte stern is onzeker.

4.3.8

Overige broedvogels

Naast aalscholver en visdief, beide aanwezen als broedvogel voor zowel IJsselmeer als Markermeer &
IJmeer, zijn de volgende broedvogels aangewezen voor het IJsselmeer: roerdomp, lepelaar, bruine
kiekendief, porseleinhoen bontbekplevier, kemphaan, snor en rietzanger. Roerdomp broedt verspreid in
rietmoerassen en brede (riet)moerasoevers langs de kust. Jaarlijks worden er 3 tot 9 territoria vastgesteld. De
aantallen fluctueren zonder een eenduidige trend te tonen. Het IJsselmeer levert onvoldoende draagkracht
voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Friesland en in
mindere mate aan die van Noord-Holland ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. Een populatie
lepelaars heeft zich in het IJsselmeergebied ontwikkeld van 6 broedparen in 1997 tot 51 broedparen in 2006.
Het gebied biedt voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. Langs de Friese IJsselmeerkust is de
bruine kiekendief van oudsher een broedvogel. De populatieomvang varieerde tussen 14 broedparen in
1997 en 26 broedparen in 2000 en 2002. Gezien de landelijke staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het aantal paren van porseleinhoen fluctueert sterk door afhankelijkheid van de geschiktheid
van het lokale habitat (met name plas-dras moeras en grasland in de vestigingsperiode van mei tot juni). De
landelijke staat van instandhouding van de soort is zeer ongunstig. De bontbekplevier broedt van oudsher
langs de kusten van het IJsselmeer. De laatste jaren zijn de aantallen sterk teruggelopen, al broedt de soort
tegenwoordig ook nog op geschikte broedlocaties in de vorm van rustige, schaars begroeide, zandige, liefst
schelpenrijke, of stenige oeverzones. De kemphaan komt voor in vochtige tot natte graslanden. De
populatie in het IJsselmeergebied is, in lijn met de algehele tendens in Nederland, sterk afgenomen. Gezien
de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. De meeste
broedparen van snor bevinden zich op de Makkumerwaarden. Elders langs de Friese en West-Friese kust is
slechts een enkel paartje te vinden. Essentieel zijn rietmoerassen en brede (riet)moerasoevers met een flink
aandeel vitaal waterriet. Goede telgegevens ontbreken voor een groot deel, zodat van de ontwikkeling van
deze populatie weinig bekend is. De rietzanger is langs de Friese IJsselmeerkust van oudsher een
broedvogel van rietmoerassen en brede (riet)moerasoevers, met een zwaartepunt op de Makkumerwaarden.
Het gewenste niveau voor een sleutelpopulatie van 100 paren wordt hier jaarlijks gehaald. Langs de NoordHollandse kust is het aantal broedparen geringer [lit. 17].
Voor al deze soorten geldt dat het plangebied van Trintelzand B geen deel uitmaakt van het broedgebied
(Rijkswaterstaat telgegevens van juli 2007 tot en met juni 2012; Verbeek et. al., 2014; geactualiseerde
gegevens M. Platteeuw, RWS 2015).
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5
EFFECTEN OP INSTANDHOUDINGSDOELEN NATURA 2000-GEBIEDEN
In dit hoofdstuk worden de effecten op de instandhoudingsdoelen Natura 2000 ecologisch beoordeeld.
Voor Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is dit hoofdstuk, zoals in hoofdstuk 2 toegelicht, niet een
formele Voortoets of passende beoordeling. Dit is voor een natuurproject niet nodig. Voor de overige
gebieden geldt dit hoofdstuk wel als een Voortoets in het kader van Natura 2000.
Afbeelding 5.1 toont de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde Natura 2000-gebieden in
de regio. In paragraaf 5.2 en 5.3 wordt aangegeven welke effecten kunnen optreden en voor welke
Natura 2000-gebieden die relevant zijn (afbakening effecten en studiegebied). Vervolgens wordt in
paragraaf 5.3 onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van negatieve effecten op beschermde habitattypen,
habitatsoorten en Vogelrichtlijnsoorten. Eventuele positieve effecten als gevolg van de aanleg en
aanwezigheid van Trintelzand B op het Markermeer & IJmeer worden ook beschreven, dit ter onderbouwing
dat Trintelzand B juridisch gezien een ‘natuurproject’ is en daarmee een belangrijke schakel is in het behalen
van de natuurdoelstellingen van het Markermeer (zie onder andere paragraaf 5.9).
Uit de stikstofdepositieberekening (zie bijlage II) blijkt dat ook verder weg gelegen Natura 2000-gebieden
binnen het effectbereik van stikstofdepositie liggen. Het gaat hierbij om de volgende Natura 2000-gebieden:
- Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (25 km);
- Weerribben (38 km);
- Rottige Meenthe & Brandemeer (38 km);
- De Wieden (40 km);
- Rijntakken (34 km);
- Veluwe (45 km);
- Drents-Friese Wold & Leggelderveld (60 km);
- Holtingerveld (60 km);
- Schoorlse Duinen (45 km).
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Afbeelding 5.1 Ligging Natura 2000-gebieden binnen 25 km (groene arcering) ten opzichte van de projectlocatie (rood vierkant)
en afstanden tot deze gebieden (rode pijlen en afstanden) [lit. 4]

5.1

Uitgangspunten effectbeschrijving

Uitgangspunt bij de effectbeschrijving en beoordeling is dat de benodigde werkzaamheden tijdens de
aanleg, gedurende de circa 18 weken dag en nacht plaatsvinden. Daarnaast is een uitgangspunt dat op en
rond Trintelzand B geen recreatie mogelijk gemaakt wordt.

5.2

Relevante Natura 2000-gebieden

Het plangebied voor Trintelzand B is gelegen aan de zuidkant van de Houtribdijk binnen Natura 2000gebied Markermeer & IJmeer (zie afbeelding 5.1). Circa 500 m ten noorden (noordkant van de Houtribdijk)
van het plangebied van Trintelzand B ligt Natura 2000-gebied IJsselmeer (zie afbeelding 5.1).
De meest nabijgelegen andere Natura 2000-gebieden (Ketelmeer & Vossemeer, Oostvaardersplassen en
Polder Zeevang liggen op 18 ,5 tot 24 km afstand tot de planlocatie (zie afbeelding 5.1). Vanwege de grote
afstand tot het project zijn deze Natura 2000-gebieden niet relevant voor de afbakening van effecten
behalve voor stikstofdepositie. Ditzelfde geldt voor Natura 2000-gebieden op grotere afstand, te weten
Oudegasterbrekken, Fluessen en omgeving (25 km), Weerribben (38 km), Rottige Meenthe & Brandemeer
(38 km), De Wieden (40 km), Rijntakken (34 km), Veluwe (45 km), Drents-Friese Wold & Leggelderveld (60
km), Holtingerveld (60 km), Schoorlse Duinen (45 km).
In onderliggend hoofdstuk worden effecten (zowel negatief als positief) op habitattypen, -soorten en
Vogelrichtlijnsoorten met een instandhoudingsdoel voor het Markermeer & IJmeer beschreven en
beoordeeld. Voor de overige gebieden wordt het eventueel optreden van negatieve effecten onderzocht.
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5.3

Afbakening van mogelijke effecten

5.3.1

Verstoringsaspecten effectenindicator

De effectenindicator van het Ministerie van LNV [lit. 4] is geraadpleegd om de verstoringaspecten in kaart te
brengen die mogelijk optreden bij de voorgenomen activiteiten. De effectenindicator is een instrument
waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van activiteiten en plannen kunnen worden verkend en
dient met name als leidraad bij effecten analyses. In onderhavige toets wordt deze dan ook gebruikt als
eerste verkenning van mogelijk optredende effecten. Voor het toetsen zijn in de effectenindicator de
activiteiten ‘kust- en dijkverbetering’ en ‘landaanwinning/inpolderen’ geselecteerd 1. Daarnaast zijn op basis
van expert judgement aanvullende aspecten toegevoegd (aspecten 14, 16 en 18, zie tabel 5.1), omdat aan
wordt genomen dat deze aspecten ook optreden en tot verstoring kunnen leiden. Tijdelijke effecten die in
de effectenindicator naar voren komen worden veroorzaakt door de aanleg van Trintelzand B zelf.
Permanente effecten worden veroorzaakt door de aanwezigheid en het gebruik van Trintelzand B na aanleg.
Op basis van de voorgenomen werkzaamheden met betrekking tot de aanleg en aanwezigheid van
Trintelzand B, kunnen onderstaande verstoringsaspecten (tabel 5.1) in de aanleg- en gebruiksfase een
mogelijk effect hebben op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer
(0 m afstand) en IJsselmeer (<500 m afstand). Daarnaast kunnen effecten door stikstofdepositie ook op
verder gelegen Natura 2000-gebieden plaatsvinden. Deze Natura 2000-gebieden voor niet apart
weergegeven in de tabel.

Tabel 5.1 Relevante verstoringsaspecten in het kader van de aanleg en aanwezigheid van Trintelzand B (nummers corresponderen
met nummer in de effectenindicator)*
Verstoringaspecten

Natura 2000-gebied Markermeer &
IJmeer

Natura 2000-gebied IJsselmeer

oppervlakteverlies (1)

+

-

versnippering (2)

+

-

verzuring (3) en vermesting (4)*

+

+

verzoeting (5)

-

+

verontreiniging (7)

+

+

verdroging (8)

+

+

vernatting (9)

+

+

verandering overstromingsfrequentie
(11)

+

+

verandering dynamiek substraat (12)

+

+

verstoring door geluid (13)

+

+

verstoring door licht (14)

+

+

1

Er is een beperkte keuzemogelijkheid in de effectenindicator. De gekozen activiteiten benaderen de werkelijke activiteit het
beste.
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Verstoringaspecten

Natura 2000-gebied Markermeer &
IJmeer

Natura 2000-gebied IJsselmeer

verstoring door trilling (15)

+

+

optische verstoring (16)

+

+

verstoring door mechanische effecten
(17)

+

+

verstoring door sterfte, exploitatie en
vangst (18)

+

-

*

Verzuring en vermesting kan ook plaatsvinden in andere Natura 2000-gebieden. Deze diverse Natura 2000-gebieden zijn niet apart
inzichtelijk gemaakt in de tabel.

5.3.2

Toelichting verstoringsaspecten

Oppervlakteverlies (1) en versnippering (2)
Omdat de werkzaamheden plaatsvinden in het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, kan hier sprake
zijn van permanent en tijdelijk oppervlakteverlies aan leefgebied van soorten en/of habitattypen (1). Het gaat
hierbij om permanente habitat vernietiging door afdekking van habitat met nieuw substraat en om tijdelijk
verlies door vertroebeling. In feite valt tijdelijke verstoring van leefgebied door geluid (13), licht (14), trilling
(15) en beweging (optische verstoring, 16) ook onder deze noemer (zie verderop), omdat de verstoring ook
tot een tijdelijk verlies van leefgebied leidt. Uit de eerder opgestelde passende beoordeling [lit. 5] is al
gebleken dat permanent en tijdelijk verlies van leefgebied de belangrijkste te verwachten effecten zijn bij de
aanleg en aanwezigheid van de Dijkversterking en Trintelzand A en A+. Naast verlies van oppervlak
leefgebied in het Markermeer ontstaat er door de aanleg van Trintelzand B ook permanent nieuw leefgebied
met een breukstenen zand dam, kaap en zandplaten. Hierdoor ontstaan ondieptes en mogelijk wilgengroei
en ontwikkeling van riet op de langere termijn. Trintelzand B kan daarmee voor bepaalde soorten ook
positieve effecten opleveren.
Dit aspect wordt nader behandeld voor Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Er is geen sprake van
oppervlakteverlies in het IJsselmeer; dit aspect wordt niet behandeld voor het Natura 2000-gebied
IJsselmeer.
Er kan in het Markermeer sprake zijn van versnippering (2) doordat leefgebied van soorten uiteenvalt of
verandering in abiotische condities door de aanleg van Trintelzand B. De beschermde soorten waarop
effecten te verwachten zijn (vogels, vissen en vleermuizen) zijn mobiel en de aanleg en aanwezigheid van
Trintelzand B leidt er niet toe dat leefgebieden van vogels, vissen en vleermuizen van elkaar gescheiden
raken. In Natura 2000-gebied IJsselmeer is dit verstoringsaspect niet van toepassing om dezelfde reden en
omdat het plangebied aan de Markermeerzijde is gelegen. Van versnippering van leefgebieden door de
aanleg en aanwezigheid van Trintelzand B is dan ook geen sprake.
Negatieve effecten door versnippering worden op voorhand uitgesloten. Dit aspect wordt verder ook niet
meer behandeld.
Doordat er met de aanleg van Trintelzand B halverwege de Houtribdijk natuur wordt ontwikkeld welke als
een soort stapsteen kan functioneren, wordt versnippering juist verminderd. De aanwezigheid van
Trintelzand vormt hierdoor juist een positief effect op versnippering. Wat dat betreft draagt Trintelzand B bij
aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer, wat een randvoorwaarde is
voor het behandelen van Trintelzand B als ‘natuurproject’ (zie 2.2 en 3.3).
Trintelzand B heeft positieve effecten op het aspect versnippering met positieve gevolgen voor de
aanwezig natuur.
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Verzuring (3) en vermesting (4) door stikstofdepositie
Tijdelijke effecten door stikstofdepositie ((verzuring (3) en vermesting (4)) zijn in potentie mogelijk in de
aanlegfase van Trintelzand B door zandwinning en de aanleg van luwtestructuren, dammen en zandplaten in
het Markermeer gedurende achttien weken. Uit stikstofdepositieberekeningen voor het project Trintelzand B
(september 2019) blijkt dat de maximaal berekende bijdrage op een hexagoon slechts 0,021 mol/ha/jaar is
(Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving) en in negen andere gebieden nog minder
(zie tabel 5.2).

Tabel 5.2 Toename stikstofdepositie Natura 2000-gebieden als gevolg van de aanlegfase
Natuurgebied

Maximale bijdrage stikstofdepositie
[mol/ha/jaar]

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

0,02

Weerribben

0,02

Rottige Meenthe & Brandemeer

0,01

De Wieden

0,01

IJsselmeer

0,01

Rijntakken

0,01

Veluwe

0,01

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

0,01

Holtingerveld

0,01

Schoorlse Duinen

0,01

Kleine tijdelijke deposities in verhouding tot achtergronddeposities
Om een beeld te geven van de omvang van een mogelijk effect van dergelijke kleine en tijdelijke
depositietoenames is het goed om de verhouding tot de achtergrondbelasting in een gebied in acht te
nemen. Op alle Natura 2000-gebieden in Nederland vindt als gevolg van natuurlijke en door mensen
beïnvloedde oorzaken stikstofdepositie plaats. Deze achtergronddepositie varieert tussen circa 700 en 4.000
mol/ha/jaar, afhankelijk van de locatie. Deze deposities vinden al gedurende decennia permanent plaats, zij
het dat ze in de afgelopen decennia aanzienlijk gedaald zijn. Hoewel er sprake is van een langjarige trend
waarbij de emissies en achtergronddeposities dalen, variëren de achtergronddeposities op een specifieke
locatie van jaar tot jaar. Dit heeft met name te maken met jaarlijkse verschillen in weersomstandigheden
(temperatuur, windrichting en hoeveelheid neerslag). Door meteorologische omstandigheden kunnen van
jaar tot jaar variaties in de depositie optreden in de ordegrootte van 10 %1. Dit kunnen dus jaarlijkse
verschillen zijn in de ordegrootte van 70 tot 400 mol/ha/jaar. Een eenmalige dosis van bijvoorbeeld 0,021
mol/ha aan stikstof (de maximale bijdrage in project Trintelzand B) als gevolg van tijdelijke activiteiten is
daarom relatief gezien zeer gering, zowel ten aanzien van de nauwkeurigheid waarmee de
achtergronddeposities zijn vastgesteld, als de hoogte van deze deposities over lange termijnen. Ter illustratie
toont tabel 5.3 een omrekening van de verhouding tussen kleine depositietoenames met verschillende
waarden, en een aantal waarden van achtergronddepositiewaarden binnen de spreiding waarmee deze
binnen Nederland voorkomen.

1

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0189-vermestende-depositie.
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Tabel 5.3 Verhouding tussen waarden van kleine toenames van stikstofdeposities en representatieve waarden van
achtergronddeposities (in %)
Achtergronddepositiewaarde

Toename depositie
0,05 mol

0,1 mol

0,25 mol

0,5 mol

1 mol

700

0,007 %

0,014 %

0,036 %

0,071 %

0,143 %

800

0,006 %

0,013 %

0,031 %

0,063 %

0,125 %

900

0,006 %

0,011 %

0,028 %

0,056 %

0,111 %

1000

0,005 %

0,010 %

0,025 %

0,050 %

0,100 %

1250

0,004 %

0,008 %

0,020 %

0,040 %

0,080 %

1500

0,003 %

0,007 %

0,017 %

0,033 %

0,067 %

1750

0,003 %

0,006 %

0,014 %

0,029 %

0,057 %

2000

0,003 %

0,005 %

0,013 %

0,025 %

0,050 %

2250

0,002 %

0,004 %

0,011 %

0,022 %

0,044 %

2500

0,002 %

0,004 %

0,010 %

0,020 %

0,040 %

2750

0,002 %

0,004 %

0,010 %

0,019 %

0,039 %

3000

0,002 %

0,003 %

0,008 %

0,017 %

0,033 %

3500

0,001 %

0,003 %

0,007 %

0,014 %

0,029 %

4000

0,001 %

0,003 %

0,006 %

0,013 %

0,025 %

Kleine en tijdelijke deposities leiden nooit tot schade aan planten
Directe schade aan individuele planten, en daarmee aan vegetatietypen en habitattypen als gevolg van
dergelijke kleine en tijdelijke deposities zijn met zekerheid uitgesloten. De huidige concentraties van NH3,
NOx en SO2 zijn in Nederland namelijk zo laag dat directe toxische schade aan planten (bijna) niet meer
voorkomt. Dit effectmechanisme ten aanzien van atmosferische depositie van stikstof speelt daarom in
Nederland geen rol1.
Kleine en tijdelijke deposities leiden niet tot meetbare veranderingen in groeisnelheid en vegetatiesamenstelling
Dergelijke kleine en tijdelijke depositietoenames leidt tevens niet tot een significante toename van de
hoeveelheid stikstof in de plant, gerelateerd aan de hoeveelheid die een plant nodig heeft om te groeien.
Om een beeld te krijgen van de vermestende invloed van een éénmalige en kleine depositietoename van
1 mol/ha is de volgende berekening illustratief:
- een depositie van 1 mol N/ha komt overeen met 14 gram N per hectare;
- de productie van natuurlijke habitattypen loopt uiteen tussen 2.000 en 6.000 kg droge stof/ha/jaar2;
- Het aandeel stikstof varieert tussen plantensoorten en omstandigheden: het drooggewicht van een plant
bestaat gemiddeld voor 1,5 % uit stikstof. Dit gemiddelde varieert van 0,5 % bij houtachtige planten tot
5,0 % bij peulvruchten3;
- voor de biomassaproductie van natuurlijke habitattypen is dus gemiddeld 30 tot 90 kg N/ha/jaar nodig.
Dit komt overeen met circa 2.150 en 6.400 mol N/ha/jaar. Dit betreft de totale aanvoer van stikstof; dus
ook vanuit bronnen naast atmosferische depositie zoals via grond- en oppervlaktewater, nalevering uit
de bodem, mineralisatie van organisch materiaal en natuurlijke bemesting (via dieren of vee dat ingezet
wordt bij natuurlijke begrazing);

1

Smits, N.A.C. & D. Bal, 2014. Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats. Ecologische onderbouwing van de Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS). Deel I: Algemene inleiding herstelstrategieën: beleid, kennis en maatregelen. Alterra Wageningen UR &
Programmadirectie Natura 2000 van het Ministerie van Economische Zaken.

2

Tolkamp, G.W., C.A. van den Berg, G.J. Nabuurs & A.F. Olsthoorn, 2006. Kwantificering van beschikbare biomassa voor bioenergie uit Staatsbosbeheerterreinen. Alterra, Wageningen. Alterra-rapport 1380.

3

https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Hoofdelementen-Waarom-heeft-een-plant-stikstof-nodig.aspx#.XR4CmGaP6fg.
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-

een eenmalige depositie van 1 mol/ha/jaar komt overeen met 0,02 en 0,05 % van de jaarlijks benodigde
hoeveelheid stikstof voor natuurlijke habitats. Ook wanneer deze dosis volledig ter beschikking komt aan
de vegetatie, leidt dit niet tot meetbare veranderingen in groeisnelheid van individuele planten, en
daarmee tot veranderingen in concurrentiepositie.

Een eenmalige en kleine toename van de depositie leidt dus niet tot meetbare verschillen in groeisnelheid
van individuele planten. Daardoor ontstaan geen meetbare verschuivingen in de verhouding waarmee
individuele soorten in de vegetatie voorkomen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een eenmalige kleine
depositietoename van maximaal 0,021 mol/ha/jaar de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden in alle
berekende Natura 2000-gebieden niet meetbaar aantast.
Negatieve effecten door verzuring en vermesting worden op voorhand uitgesloten. Dit aspect wordt
verder ook niet meer behandeld.
Verzoeting (5)
Verzoeting (5) treedt in beide Natura 2000-gebieden niet op als gevolg van de aanleg of aanwezigheid van
Trintelzand B. Het oppervlaktewater in beide gebieden is momenteel zoet en door de aanleg van Trintelzand
B kan er geen extra verzoeting optreden. Er verandert betreffende dit aspect dus niets in deze gebieden ten
opzichte van de huidige situatie.
Negatieve effecten door verzoeting worden op voorhand uitgesloten. Dit aspect wordt verder ook niet
meer behandeld.
Verontreiniging (7)
Het effect van verontreiniging (7) kan in het geval van de aanleg en aanwezigheid van Trintelzand B worden
uitgesloten. Machines of voer- of vaartuigen lekken doorgaans geen stoffen. Daarnaast treden er bij
lekkages milieuprotocollen in werking om negatieve effecten op onder andere natuurwaarden te
voorkomen. Het zand waarmee gewerkt wordt bevat geen vervuiling.
Negatieve effecten door verontreiniging worden op voorhand uitgesloten. Dit aspect wordt verder ook
niet meer behandeld.
Verdroging (8) en vernatting (9)
De effecten van verdroging (8) en vernatting (9) zouden in delen van het plangebied (Natura 2000-gebied
Markermeer & IJmeer) kunnen optreden als de aanleg of aanwezigheid van zandplaten, dammen en
ondieptes tot veranderingen in grondwaterstand en kweldruk leiden in het IJsselmeergebied en de gebieden
daaromheen. Hydrologische effecten van de aanwezigheid van een groot opgespoten gebied zijn niet
onderzocht. Omdat de ingreep echter vrijwel midden in het open water van het Markermeer en
IJsselmeergebied plaatsvindt, is het onwaarschijnlijk dat Trintelzand B tot een grote verandering in de
hydrologie van het IJsselmeergebied en de gebieden daaromheen zal leiden. De aanleg en aanwezigheid van
Trintelzand B leidt niet tot verdroging of vernatting van delen van de twee nabijgelegen Natura 2000gebieden.
Negatieve effecten door verdroging of vernatting worden op voorhand uitgesloten. Dit aspect wordt
verder ook niet meer behandeld.
Verandering overstromingsfrequentie (11) en dynamiek substraat (12)
De effectenindicator bedoelt bij het aspect overstromingsfrequenties (11), de overstromingsfrequenties in
rivieren en beken. Omdat het hier geen rivieren en beken betreft, en de aanleg en aanwezigheid van
Trintelzand geen invloed heeft op de waterstand in het Markermeer & IJmeer, is dit verstoringsaspect niet
relevant.
Negatieve effecten door veranderende overstromingsfrequenties worden op voorhand uitgesloten. Dit
aspect wordt verder ook niet meer behandeld.
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Door het opspuiten van Trintelzand B verandert permanent de bodemdichtheid of bodemsamenstelling in
een deel van Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer (verandering van dynamiek substraat (12)). De
uiteindelijke waterbodem die ontstaat, bepaalt welke soorten zich op Trintelzand B kunnen vestigen.
Negatieve effecten op de bodem door het opspuiten van materiaal in Trintelzand B kunnen niet bij
voorbaat worden uitgesloten. Dit aspect wordt nader behandeld voor Natura 2000-gebied Markermeer &
IJmeer.
Verstoring door geluid (13), licht (14), trilling (15) en optische verstoring (16)
Tijdelijke verstoring door geluid (13), licht (14), trilling (15) en beweging (optische verstoring, 16) is in
potentie mogelijk in de aanlegfase van Trintelzand B door (bouw)werkzaamheden in beide Natura 2000gebieden. Echter, effecten van trillingen zijn uitgesloten omdat er geen materieel wordt ingezet, zoals
heimachines, die tot waarneembare trillingen zullen leiden.
Negatieve effecten door trillingen worden bij voorbaat uitgesloten. Dit aspect wordt verder ook niet
meer behandeld.
Voor wat betreft verstoring door licht geldt dat er in de aanlegfase dag en nacht wordt doorgewerkt aan
Trintelzand B. Dit betekent dat negatieve effecten door licht nader verkend moeten worden. Voor wat betreft
effecten van verstoring door geluid en beweging tijdens de aanleg geldt eveneens dat er mogelijk in
periodes wordt gewerkt waarin kwetsbare soorten aanwezig zijn die gevoelig zijn voor geluid en beweging.
Verstoringsaspecten licht, geluid en beweging tijdens de aanlegfase worden nader verkend voor het
Markermeer & IJmeer en het IJsselmeer.
In de gebruiksfase vinden geen verstorende activiteiten plaats op en rond Trintelzand B.
Verstoringsaspecten in de gebruiksfase worden bij voorbaat uitgesloten. Dit aspect wordt verder ook niet
meer behandeld.
Verstoring door mechanische effecten (17)
Verstoring door mechanische effecten (17) kan in zowel de aanleg- als gebruiksfase optreden door
betreding, slibverspreiding, golfslag en het optreden van luchtwervelingen. Dit aspect is in potentie alleen
relevant in het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, omdat Trintelzand B in dit gebied wordt
ontwikkeld. De aanleg en het gebruik van Trintelzand B zal niet leiden tot extra betreding, meer golfslag of
toegenomen luchtwervelingen. Eventuele slibverspreiding als gevolg van de het aanbrengen van zand is
uitgesloten omdat er gewerkt wordt met pleistoceen zand dat weinig tot geen kleideeltjes (<2 mu) bevat. Er
zijn derhalve geen negatieve effecten te verwachten op Natura 2000-gebied door mechanische effecten.
Negatieve effecten door mechanische verstoring op Natura 2000-gebied IJsselmeer en Natura 2000gebied Markermeer & IJmeer worden bij voorbaat uitgesloten. Dit aspect wordt verder dan ook niet meer
behandeld.
Verstoring door sterfte, exploitatie en vangst (18)
Directe sterfte van soorten (18) kan alleen optreden op plekken waar leefgebied van soorten met een
instandhoudingsdoel wordt vernietigd. Boven water vallen hieronder bijvoorbeeld nesten van vogels met
kuikens, kleine grondgebonden zoogdieren of beschermde vegetatie. Bij het afdekken van de bodem met
sediment (zand) en het plaatsen van breuksteen voor de vooroeverdam en kaap kunnen (vis)soorten,
waterplanten en bodemfauna die onder water leven gedood worden. In het plangebied van Trintelzand B
zijn echter geen waterplantenrijke gebieden aanwezig die door sediment bedekt raken. Ook zijn de
dichtheden van bodemfauna hier zeer laag [lit. 5]. Derhalve foerageren de belangrijkste bodemfauna etende
vogels (o.a. topper en kuifeend) hier niet, maar verder van de dijk af langs de randen van het Enkhuizerzand,
waar het bodemleven veel rijker is.
Directe sterfte van soorten met een instandhoudingsdoel als gevolg van de aanlegfase van het project is
op voorhand uitgesloten en wordt niet nader behandeld.
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Op basis van de effectenindicator dienen de volgende effecttypen in deze Voortoets nader gedetailleerd
te worden:
- permanent verlies van oppervlak leefgebied door vernietiging van leefgebied of foerageergebied
(Markermeer) (1);
- permanente verandering (dynamiek) substraat, in dit geval het afdekken van bestaand substraat met
nieuw substraat (Markermeer) (12);
- tijdelijke verstoring door licht, geluiden beweging (Markermeer en IJsselmeer). Het gaat hierbij om
verstoring van foeragerende, rustende, ruiende en overwinterende vogels en vleermuizen.
(13, 14, 15, 16);
- tijdelijke verlies van oppervlak leefgebied door vertroebeling (Markermeer) (1).

5.3.3

Nadere detaillering potentiële effecten

Op basis van paragraaf 5.3.2 worden in deze onderhavige paragraaf enkele effecttypen nader gedetailleerd.
Voor het Markermeer & IJmeer betreft dit geen Voortoets of passende beoordeling (zie hoofdstuk 2). Voor
het IJsselmeer betreft dit een voortzetting van de Voortoets.
In de reeds opgestelde passende beoordeling voor de dijkversterking [lit. 5] zijn de in paragraaf 4.1.1
genoemde permanente en tijdelijke effecten in detail uitgewerkt. In dit rapport wordt dezelfde methodiek
gebruikt bij de beoordeling van effecten.
Permanente effecten
Uit paragraaf 5.2.1 van de eerder opgestelde passende beoordeling [lit. 5] blijkt dat de aspecten Permanent
verlies van oppervlak leefgebied (1) en Permanente verandering (dynamiek) substraat (12) nader beoordeeld
moeten worden. Concreet gaat het daarbij om de volgende potentiële effecten:
- oppervlakverandering waterplantenareaal/foerageergebied voor waterplanten etende vogels;
- oppervlakverlies mosselhabitat/foerageergebied voor mossel etende vogels;
- oppervlakteverandering vishabitat/foerageergebied vis etende vogels;
- oppervlakteverandering luwtegebied/rustgebied voor ruiende en overwinterende vogels;
- oppervlakteverlies en -verandering ondiepe zandbodem Enkhuizerzand en Trintelzand;
- oppervlakteverlies breuksteen.
In paragraaf 5.6.1 tot en met 5.6.3 van deze onderhavige ecologische beoordeling wordt in detail beschreven
welke van deze eerder beoordeelde permanente effecten voor de effectbeoordeling van Trintelzand B
relevant zijn. Daarbij staat centraal of kan worden uitgesloten of de aanleg en aanwezigheid van Trintelzand
B zal leiden tot negatieve effecten op habitats en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn
geformuleerd.
Tijdelijke effecten
Voor de aanleg van Trintelzand B zijn de volgende activiteiten nodig:
- zandwinning en alle daarmee samenhangende activiteiten;
- aanleggen zandlichamen en zandplaten Trintelzand B;
- aanleg vooroeverdam (inclusief breuksteen) en kaap (inclusief breuksteen).
Uit paragraaf 5.2.2 van de eerder opgestelde passende beoordeling [lit. 5] zijn de potentiële tijdelijke
effecten van deze activiteiten behandeld:
- vertroebeling door zandwinning en opspuiten, met indirecte gevolgen voor waterplantenetende,
mosseletende en visetende vogels;
- verstoring van habitat door afdekking en/of verwijdering, met gevolgen voor de visstand en indirect voor
visetende vogels;
- verstoring door geluid, beweging en verlichting, waaronder vaarbewegingen, waardoor verstoring
optreedt van ruiende, rustende en foeragerende vogels;
- emissie van stikstof, met als gevolg een overschrijding van de depositie normen voor stikstof in
kwetsbare natuurgebieden.
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In de effectenindicator valt vertroebeling en vernietiging van habitat onder aspect 1, valt verstoring onder
aspecten 13, 14 en 16 en wordt stikstofdepositie niet genoemd. Vernietiging van habitat valt onder aspect
18. In paragraaf 5.5.1 tot en met 5.5.3 wordt onderzocht welke van de in de eerder opgestelde passende
beoordeling beoordeelde tijdelijke effecten voor de effectbeoordeling van Trintelzand B relevant zijn. Daarbij
staat centraal voor het IJsselmeer of kan worden uitgesloten of de aanleg van Trintelzand B zal leiden tot
negatieve effecten op habitats en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd.
Negatieve en significant negatieve effecten op Natura 2000 instandhoudingsdoelen, als gevolg van emissie
van stikstof, zijn reeds in paragraaf 5.3.2 uitgesloten. Effecten van stikstofdepositie worden niet nader
uitgewerkt.

5.4

Reikwijdte van effectenafbakening-relevante Natura 2000-gebieden

De projectlocatie, gelegen aan de zuidzijde van de Houtribdijk, ligt in Natura 2000-gebied Markermeer &
IJmeer. Aan de noordzijde van de Houribdijk ligt het Natura 2000-gebied IJsselmeer. De werkzaamheden
kunnen verstoring door geluid, beweging en licht veroorzaken.
Voor verstoring overdag geldt dat geluid en beweging als verstorende factor meestal samen worden
genomen, omdat niet altijd duidelijk is wat de bepalende factor in de verstoring is. Voor verstoring door
geluid worden een Laeq,24uur van 42 db(a) en 47 dB(A) als belangrijke drempelwaarden genoemd. Uit de
passende beoordeling voor de Dijkversterking en Trintelzand A is reeds gebleken dat de daggemiddelde
geluidscontouren voor Laeq,24uur van 42 dB(A) van de activiteiten nergens verder reiken dan 1.300 m van de
dijk (zie afbeelding 5.2 en 5.3). Deze contour geldt als al het materieel zoals vermeld in tabel 5.2 volcontinu
in bedrijf is (hiermee is in de voormalige passende beoordeling rekening gehouden). Dit is echter een
worstcasescenario, aangezien voor de aanleg Trintelzand B alleen in dijkvak 3 (opspuiten van zandplaten en
aanleg nieuwe breukstenen vooroeverdam en kaap).
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Afbeelding 5.2 Boven Geluidscontouren op een hoogte van 1,5 m bij alle materieel volcontinu in bedrijf (Lelystad).
Onder: Geluidscontouren op een hoogte van 1,5 m bij alle materieel volcontinu in bedrijf (Enkhuizen)

Tabel 5.2 Aanlegwerkzaamheden en type toegepast materieel voor alle werkzaamheden samen (versterking Houtribdijk en aanleg
Trintelzand)
Dijkvakken

Activiteit

Materieel

1,2,3

verwijderen deklaag

steekzuiger cutter

zand winnen

steekzuiger

verwijderen breuksteen

kraan op ponton

vervoeren breuksteen

beunschip

aanleg nieuwe vooroeverdam

kraan op ponton

verplaatsen deklaag

kraan op ponton

verplaatsen vooroeverdam
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kraan op ponton

afwerken talud

bulldozers
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Dijkvakken

Activiteit

Materieel

4,5,6 kraagstuk

ontgraven

kraan op ponton

verwijderen breuksteen

kraan op ponton

afvoeren

schip

aanbrengen textiel laag

kraan op ponton

aanvoeren filter laag

schip

aanbrengen filterplaat

kraan op ponton

aanvoeren breuksteen

schip

aanbrengen breuksteen

kraan op ponton

voorbewerken ondergrond

kraan

aanbrengen textiel

hydraulische kraan

plaatsen breuksteen

hydraulische kraan

afwerken breuksteen

hydraulische kraan

aanbrengen asfalt

hydraulische kraan

4,5,6 breuksteen
overlaging

De Laeq,24uur van 42 dB(A) en 47 dB(A) contour door alleen het wegverkeer liggen op respectievelijk 900 en
480 m vanaf de dijk. In de toekomst zal de verkeersintensiteit verder toenemen. Over 10 jaar zal de
intensiteit toenemen tot circa 15.000 motorvoertuigen per etmaal. In de plannen voor de N23 als route
tussen Alkmaar en Zwolle is een toename van het verkeer mogelijk tot 20.000 à 29.000
motorvoertuigen/etmaal (bron: Verkeersveiligheid Markerwaarddijk van Goudappel Coffeng, d.d. juni 2012).
Uitgaande van een intensiteit van 15.000 motorvoertuigen/etmaal komen de LAeq,24uur 42 dB(A) en 47 dB(A)
contouren op een afstand te liggen van respectievelijk circa 1.300 meter en 700 meter aan weerszijden van
de dijk [lit. 5]. Op dit moment zal de geluidsverstoring door de werkzaamheden dus iets groter zijn dan die
door het verkeer op de dijk, maar in de nabije toekomst zal die vergelijkbaar zijn.

Afbeelding 5.3 Geluidscontouren op een hoogte van 1,5 m als gevolg van verkeer (huidige situatie, links) en op dezelfde schaal als
gevolg van dijkversterkingswerkzaamheden (rechts)

54 | 96

Witteveen+Bos | 112022/19-015.686 | Definitief 02

Ten behoeve van het zandwinnen en zand aanbrengen wordt gebruik gemaakt van een winzuiger, een
cutterzuiger, een kraanschip, drie rupskranen en een zandploeg. Ook wordt materieel ingezet om de
bekleding van de vooroeverdam en kaap aan te brengen (zie paragraaf 3.2.3). De cutterzuiger heeft hiervan
het grootste bronvermogen qua geluid. Het gaat echter zeker niet om meer of zwaarder materieel als het in
tabel 5.2 genoemde materieel voor wat betreft geluidsniveaus. Als worst case scenario voor het zandwinnen
met een cutterzuiger wordt daarom 1.300 m als maximale afstand genomen waarbinnen verstoring van
vogels door geluid mogelijk is. Het materieel dat nodig is voor de aanleg van Trintelzand B zal minder geluid
produceren dan de cutterzuiger. Voor deze werkzaamheden wordt als worst case scenario ook een
verstoringscontour van 1.300 m aangehouden.
Effecten van beweging reiken tot maximaal 800 m (voor ruiende kuifeenden [lit. 5]), omdat dat ongeveer de
grootste afstand is waarop vogels verstoord kunnen raken. Daardoor reikt geluid het verst van de
verstorende factoren. Effecten van geluid kunnen dus vanaf Trintelzand B tot net over de dijk reiken tot in
het Natura 2000-gebied IJsselmeer, terwijl dat voor effecten van beweging maar de vraag is, temeer omdat
de verhoogde dijk de werkzaamheden aan het zicht van rondzwemmende vogels aan de IJsselmeerzijde
onttrekt. Omdat effecten van Trintelzand B op vogels in het Natura 2000-gebied IJsselmeer niet kunnen
worden uitgesloten, wordt, naast Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, ook Natura 2000-gebied
IJsselmeer meegenomen in de effectenanalyse.
Effecten van verlichting reiken niet verder dan 60 m [lit. 5] en reiken dus niet tot in het IJsselmeer, dat op
enkele honderden meters afstand ligt van Trintelzand B. Op het Markermeer blijven de effecten beperkt tot
een gebied rond het in te zetten materieel. Omdat er tegelijkertijd niet met meerdere soorten materieel op
meerdere plaatsen wordt gewerkt zal het beïnvloede gebied dus relatief klein zijn.

5.5

Aanlegfase

5.5.1

Effecten op habitattypen

Ter hoogte van het plangebied komen geen habitattypen voor waarvoor instandhoudingsdoelen gelden (zie
afbeelding 5.4 en 5.5). De beschermde habitattypen in zowel Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer als
IJsselmeer liggen tientallen kilometers van het plangebied in het Habitatrichtlijn deel van de Natura 2000gebieden. Daardoor zijn tijdelijke negatieve effecten tijdens de aanlegfase uitgesloten. Een nadere
effectbeoordeling voor habitattypen is dan ook niet noodzakelijk.
Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van beschermde habitats in de Natura 2000gebieden Markermeer & IJmeer en IJsselmeer tijdens de aanlegfase zijn bij voorbaat uitgesloten.
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Afbeelding 5.4 Ligging habitattypen in Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer ten opzichte van Trintelzand B (rode cirkel)

Afbeelding 5.5 Ligging habitattypen in Natura 2000-gebied IJsselmeer ten opzichte van Trintelzand B (rode cirkel)

In Trintelzand B wordt een groot gebied met ondiep water aangelegd. Na bezinking van het opgespoten
materiaal kan er luw helder water ontstaan waar zich een vegetatie van onder andere kranswieren en
fonteinkruiden kan ontwikkelen, zoals nu in de Gouwzee en bij de Friese kust ontwikkelt. Hoewel het gebied
waar Trintelzand B komt te liggen niet is aangewezen voor het daar voorkomende habitattype, draagt
Trintelzand B mogelijk wel bij aan het versterken van H3140 (kranswierenwateren) en H3150 (meren met
fonteinkruiden en krabbenscheer). Het ontwikkelen van deze vegetaties biedt ook mogelijkheden voor
paaiende en opgroeiende vissen en een divers bodemleven. Hier profiteren waterplanten etende, visetende
en bodemdieren etende vogels van. De aanwezigheid van kranswieren oefent bovendien een positieve
invloed uit op het ecosysteem. Door het veelal bodembedekkende karakter beletten ze bodemwoeling door
vissen en voorkomen ze opwerveling van bodemmateriaal als gevolg van wind en golven [lit. 20 en 21].
Daarnaast onttrekken kranswieren voedingsstoffen aan het water en stoten ze zwavelhoudende stoffen uit,
die een remmende invloed hebben op de groei van fytoplankton [lit. 22 en 23]. Trintelzand B draagt
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daarmee bij aan een versterking van het systeem Markermeer en de ecologische diversiteit en waarde van
het Markermeer.

5.5.2

Effecten op habitatsoorten

In het Natura 20000-gebied IJsselmeer zijn de noordse woelmuis en groenknolorchis aangewezen als
habitatsoorten. De noordse woelmuis en de groenknolorchis zijn aangewezen voor hun voorkomen nabij de
Friese kust en komen beide niet voor rond de Houtribdijk. Effecten op deze soorten tijdens de aanleg van
Trintelzand B reiken niet tot in deze gebieden en zijn derhalve uitgesloten. Een nadere effectbeoordeling
voor habitattypen is dan ook niet noodzakelijk.
Negatieve effecten tijdens de aanlegfase op habitatsoorten groenknolorchis en noordse woelmuis in het
IJsselmeer zijn bij voorbaat uitgesloten.
In het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer en IJsselmeer zijn ook de kleine modderkruiper,
meervleermuis en rivierdonderpad aangewezen als habitatsoorten met een instandhoudingsdoelstelling.
Kleine modderkruiper
Effecten op de kleine modderkruiper treden alleen op als er geschikt biotoop verdwijnt. Trintelzand B wordt
aangelegd op meer dan 30 km afstand (de zuidelijke Gouwzee) van de dichtstbijzijnde populatie kleine
modderkruipers, waardoor permanente effecten op de populatie van de kleine modderkruiper in het
Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer zijn uitgesloten. De soort is opgenomen in het ontwerpwijzigingsbesluit voor het Natura 2000-gebied. Hierin is de soort aangewezen voor de
Habitatrichtlijngebieden binnen het Natura 2000-gebied. Deze liggen ver weg van de Houtribdijk (zie
afbeelding 4.1). Vanwege de geringe actieradius van de kleine modderkruiper is er geen relatie met
Trintelzand B en derhalve ook niet met het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de soort.
Negatieve effecten tijdens de aanlegfase op habitatsoort kleine modderkruiper in het Markermeer &
IJmeer zijn bij voorbaat uitgesloten.
Rivierdonderpad
Effecten op de rivierdonderpad treden alleen op als er geschikt biotoop (steenbestorting) verdwijnt.
Trintelzand B wordt niet aangelegd in het IJsselmeer, waardoor permanente effecten op de populatie van de
rivierdonderpad in het Natura 2000-gebied IJsselmeer zijn uitgesloten. De soort is aangewezen voor de
habitatrichtlijngebieden binnen de Natura 2000-gebieden. Deze liggen ver weg van de Houtribdijk (zie
afbeelding 4.1 en 4.2). Vanwege de geringe actieradius van de rivierdonderpad is er geen relatie met
Trintelzand B en derhalve ook niet met het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de soort.
In de directe omgeving van de dijk op het deel Enkhuizen – Trintelhaven (Markermeer) is de rivierdonderpad
afwezig [lit. 24]. Lokale sterfte tijdens de aanleg is dus uitgesloten. Tijdelijke negatieve effecten in de
aanlegfase zijn dus uitgesloten. Een nadere effectbeoordeling voor de rivierdonderpad is niet noodzakelijk.
Negatieve effecten tijdens de aanlegfase op habitatsoort rivierdonderpad in het Markermeer & IJmeer en
het IJsselmeer zijn bij voorbaat uitgesloten.
Meervleermuis
De meervleermuis gebruikt ’s nachts het Markermeer & IJmeer en het IJsselmeer om te foerageren op
insecten, vanuit hun dagverblijfplaatsen op land (zie figuur 5.6 voor de slaapplaatsen rond het
IJsselmeergebied). Ze foerageren tot 10 km vanaf hun dagverblijven en beschikken daarom over het hele
IJsselmeergebied om te foerageren. De oevers van het Markermeer & IJmeer en tevens die van het
IJsselmeer, vormen ook een belangrijke migratieroute van en naar de winter- respectievelijk zomerverblijven
[lit. 12]. De exacte aantallen meervleermuizen zijn niet bekend. Er is in drie inventarisaties volgens
vleermuisprotocol in 2014 slechts één keer een meervleermuis nabij de Houtribdijk waargenomen [lit. 30]. De
meervleermuis is alleen aangewezen voor de habitatrichtlijngebieden in beide Natura 2000-gebieden. Deze
liggen op meer dan 10 km afstand van de Houtribdijk, dus buiten het bereik van in de habitatgebieden
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aanwezige meervleermuizen. Verder is bekend uit onderzoek dat de Houtribdijk niet als migratieroute door
de meervleermuis wordt gebruikt [lit. 25]. Tijdens de aanleg Trintelzand B zal het foerageergebied van de
meervleermuis in het IJsselmeer niet veranderen en in het Markermeer nauwelijks veranderen. Significant
negatieve of negatieve effecten op de meervleermuis tijdens de aanleg van Trintelzand B zijn daarom dan
ook niet aannemelijk. Een nadere effectbeoordeling voor de meervleermuis is dan ook niet noodzakelijk.
Negatieve effecten tijdens de aanlegfase op habitatsoort meervleermuis in het Markermeer & IJmeer en
het IJsselmeer zijn bij voorbaat uitgesloten.

Afbeelding 5.6 Verspreiding meervleermuis in IJsselmeergebied en mogelijke actieradius [lit. 13]

5.5.3

Effecten op Vogelrichtlijnsoorten

In paragraaf 5.3.1 is aangegeven dat er sprake kan zijn van een tijdelijke kwaliteitsvermindering van
leefgebied door vertroebeling van het water en door verstoring (licht, geluid en beweging). Tijdens het
opspuiten van het zand van Trintelzand B zal de bodem(fauna) ook worden afgedekt. Omdat herkolonisatie
zal plaatsvinden van de bodem gaat het hier om een tijdelijk effect dat in dit hoofdstuk aan de orde komt.
Tijdelijke verlies van oppervlak leefgebied door vertroebeling (Markermeer)
In het Markermeer treedt vertroebeling in potentie op door het opspuiten van het materiaal op de locatie
van Trintelzand B en de daarvoor benodigde scheepsbewegingen. Door vertroebeling kunnen waterplanten
minder licht ontvangen en dus slechter groeien en kunnen bijvoorbeeld waterfiltrerende mosselen worden
gehinderd in hun voedselopname. Beide effecten hebben weer gevolgen voor waterplanten en
mosseletende vogels. Ook sommige visetende soorten kunnen hinder ondervinden bij het vinden van
prooien in het water door vertroebeling.
Voor de aanleg van de vooroeverdam, de kaap en zandplaten wordt diep gewonnen pleistoceen zand
gebruikt. Het pleistoceen zand is in de IJstijd door de wind aangevoerd uit het Noordzeegebied en bevat
weinig tot geen kleideeltjes (<2 mu). Het zeer slibarme zand wordt direct aangebracht (opgespoten) op de
holocene ondergrond van het Enkhuizerzand. Deze holocene bodem bestaat uit een zeer zandige opvulling
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van een oude zeearm (circa 3.800 jaar oud) en bevat ook nauwelijks tot geen slib (zie paragraaf 3.2.2). Het
aangebrachte pleistocene zand zal door de grove korrel (210 tot 300 mu) snel opbouwen en op locatie
achterblijven. Doordat er pleistoceen bodemmateriaal gebruikt wordt voor de aanleg van Trintelzand B is de
vertroebeling verwaarloosbaar in vergelijking met de van nature al zeer troebele huidige situatie.
Door alle werkzaamheden bij de Houtribdijk samen (Dijkversterking, Trintelzand A, A+ en B) kan er sprake
zijn van een cumulatie-effect in tijd. Echter, deze werkzaamheden vinden niet tegelijk plaats en het voor
Trintelzand B te gebruiken zand is zeer slibarm waardoor er geen sprake is van een langer durend
vertroebelend effect dat zou kunnen cumuleren met later uitgevoerde werkzaamheden. Het opspuiten van
Trintelzand B leidt dus niet tot een cumulatief effecten met effecten van de andere activiteiten.
Het opspuiten van zand voor de aanleg van de vooroeverdam, de kaap en de zandplaten van Trintelzand B
heeft derhalve dan ook geen negatieve invloed op de instandhoudingsdoelstellingen van mosselen-, en vis
etende vogels. Een nadere beoordeling van effecten door vertroebeling als gevolg van het opspuiten van
zand voor de aanleg van Trintelzand B is dan ook niet noodzakelijk.
Negatieve effecten tijdens de aanlegfase op de instandhoudingsdoelstellingen van beschermde
Vogelrichtlijnsoorten in Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer door vertroebeling als gevolg van het
opspuiten van pleistoceen zand voor de aanleg van Trintelzand B zijn bij voorbaat uitgesloten.

Afbeelding 5.7

Ligging van de dijkvakken en telvakken

Tijdelijke verstoring door geluid, beweging en verlichting (Markermeer en IJsselmeer).
Het gaat hierbij om verstoring van foeragerende, rustende, ruiende en overwinterende vogels. De
werkzaamheden die dit veroorzaken zijn:
- pleistoceen zand aanbrengen voor aanleg vooroeverdam, kaap en zandplaten;
- breuksteen aanbrengen voor aanleg vooroeverdam en kaap.
De werkzaamheden ten behoeve van Trintelzand B vinden plaats aan de Markermeerzijde ter hoogte van
dijkvak 3, telvak 81 (aanleg Trintelzand B). In dit gebied kan de winning van zand en het aanbrengen van
zand en breuksteen tot verstoring van beschermde vogels leiden. Hier kunnen zowel geluid, beweging als
verlichting tot verstoring van vogels leiden. Aan de IJsselmeerzijde kan alleen geluid in dijkvak 3 (telvakken
67, 68 en 69, zie afbeelding 5.7) mogelijk nog tot verstoring van beschermde vogels leiden, omdat alleen
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effecten van geluid tot over de dijk kunnen reiken (als worstcase wordt een verstoringsafstand van 1.300 m
gehanteerd, zie paragraaf 4.1.2).
Deze werkzaamheden kunnen nabij de dijk ruiende, rustende en overwinterende vogels verstoren. Met name
in de nazomer komen grote aantallen vogels samen langs de Houtribdijk als zij op doortrek zijn of aanwezig
zijn om er te ruien. De vogels rusten met name in de luwe ondiepe plekken aan weerszijde van de dijk ter
hoogte van dijkvakken 1, 2 en 3. Verstoring van ruiende vogels kan tot gedragsverandering en zelfs stress
leiden. Het gaat daarbij om de volgende soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd:
fuut, krakeend, kuifeend, topper, brilduiker, slobeend, wilde eend, meerkoet, bergeend, grauwe gans,
tafeleend en wintertaling.
Naast de ruiende en rustende vogels komen er in de directe omgeving van het plangebied ook broedende
aalscholvers voor van februari tot en met juli en foeragerende visdieven in augustus nabij het plangebied. De
benodigde werkzaamheden voor de aanleg van Trintelzand B zouden voor deze soorten dus wel kunnen
leiden tot negatieve effecten op hun gedrag en daarmee op hun populaties.
Krakeend, slobeend, meerkoet, bergeend, grauwe gans en tafeleend komen weliswaar in de buurt van de
Houtribdijk voor, maar hun aantallen liggen hoger dan de doelaantallen. Alleen voor de bergeend en de
wintertaling in het IJsselmeer is het verschil tussen het doelaantal en het recente gemiddelde beperkt. Voor
de bergeend geldt dat er gemiddeld minder dan 6 vogels te vinden zijn in alle teltrajecten langs de
Houtribdijk samen. De wintertaling komt incidenteel voor in de nabijheid van het naviduct met een
gemiddeld seizoensgemiddelde in de laatste vijf jaren van 3. Net als voor de andere genoemde soorten zal
tijdelijke verstoring er niet voor zorgen dat de draagkracht van het gebied zodanig afneemt dat
doelaantallen van deze soorten niet meer zullen worden gehaald.
Significant negatieve effecten tijdens de aanlegfase op krakeend, slobeend, bergeend, grauwe gans,
tafeleend en wintertaling door tijdelijke verstoring langs de Houtribdijk kunnen worden uitgesloten.
De verstoring van rust- en ruigebieden kan voor fuut, kuifeend, brilduiker, topper en wilde eend het
behalen van de doelstellingen in de weg staan. Voor deze soorten zijn de huidige aantallen lager dan de
doelaantallen. Hierna wordt nagegaan of een significant negatief effect voor de genoemde soorten al dan
niet kan worden uitgesloten. Vervolgens wordt beschreven of significant negatieve effecten voor aalscholver
en visdief al dan niet kunnen worden uitgesloten.
Fuut
Met name de IJsselmeerzijde ter hoogte van de dijkvakken 1, 2 en 3 is een belangrijk rust-, rui- en
foerageergebied voor fuut. Het relatief belang van de telgebieden langs de Houtribdijk is zeer groot. Ruim
28 % van de futen in het IJsselmeer en Markermeer verblijft langs de dijk. In de ruiperiode kunnen futen
slecht vliegen en zijn daardoor kwetsbaar. Met name telvakken 67, 68 en 69 (IJsselmeerzijde) bieden in de
maanden augustus en september belangrijk foerageer- en ruigebied voor futen. Vlak voor het ruiseizoen
(juli) zijn de aantallen futen langs de Houtribdijk veel lager en komen futen meer verspreid langs de dijk
voor. Vlak na het ruiseizoen (oktober) zijn de aantallen wederom veel lager en bevinden futen zich met name
in de telvakken tussen Trintelhaven en Lelystad (telvakken 70-74, IJsselmeerzijde).
De aanleg van Trintelzand B kan gezien de afstand tot het plangebied in theorie ruiende futen aan de
IJsselmeerzijde verstoren (door geluid) die in en nabij telvakken 67, 68 en 69 verblijven. Echter, gezien de
afstand tot het plangebied, de fysieke tussenliggende aanwezigheid van de Houtribdijk en de reeds
aanwezige geluidsverstoring door verkeer op de Houtribdijk, is het uitgesloten dat futen aan de
IJsselmeerzijde worden verstoord door de aanleg van Trintelzand B. Significante negatieve effecten op futen
aan de IJsselmeerzijde zijn daarom zonder mitigerende maatregelen al op voorhand uitgesloten.
Significant negatieve effecten tijdens de aanlegfase op de fuut zijn bij voorbaat uitgesloten.
Kuifeend
De kuifeend komt in relatief grote aantallen (enkele duizenden individuen) langs de Houtribdijk voor. Het
zwaartepunt ligt hierbij in dijkvakken 1, 2 en 3 (telvakken 80 tot en met 83), aan de Markermeerzijde. Hierbij
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worden de grootste aantallen geteld in de maanden augustus en september. Gedurende deze periode zijn
gemiddeld meer dan 15.000 kuifeenden op hetzelfde moment aan het ruien, langs de gehele
Markermeerzijde. Dit komt neer op ruim driekwart van het instandhoudingsdoelaantal (18.800) voor
Markermeer & IJmeer (tabel 5.3). In juli nemen de aantallen kuifeenden die zich opmaken om te gaan ruien
toe. In augustus zijn de vogels nog verspreid langs de hele dijk te vinden, maar in september concentreren
zij zich in telvakken 82 en 83. In oktober zijn in telvakken 81 en 82 nog enkele kuifeenden aanwezig. Telvak
83 ligt op circa 4 km van het plangebied. Telvakken 82 en 80 grenzen beiden aan het plangebied en telvak
81 ligt binnen het plangebied.
In maart en april zijn ook verhoogde aantallen kuifeenden aanwezig aan de Markermeerzijde. In deze
periode rusten kuifeenden in luwe zones, met name in telvakken 81 tot en met 84.
Ook aan de IJsselmeerzijde ruien kuifeenden in dijkvakken 3 en 4 (telvakken 69 tot en met 71) in augustus en
september. Hiervan ligt telvak 69 op circa 500 m afstand van het plangebied. Telvakken 70 en 71 liggen op
meer dan 1 km afstand van het plangebied. In de periode december tot februari zijn de meeste kuifeenden
te vinden aan de IJsselmeerzijde in telvak 66. Dit telvak is gelegen in het water tussen de strekdammen nabij
de Krabbershaven van Enkhuizen (circa 4,5 km van het plangebied van Trintelzand B). In deze periode komen
grote aantallen kuifeenden overdag bij elkaar, mits er voldoende luwte te vinden is in het gebied. In januari
zijn ook verhoogde aantallen overwinterende kuifeenden te vinden in telvak 65 (4 kilometer van het
plangebied).
Tijdens de ruiperiode verblijft ruim 19% van de kuifeenden in het IJsselmeer en Markermeer langs de
Houtribdijk. De kuifeend ruit zowel hand-, arm- als staartpennen tegelijkertijd, waardoor de soort in de
ruiperiode niet kan vliegen en zeer kwetsbaar is. De soort is derhalve afhankelijk van rustige plekken waar
voldoende voedsel zwemmend bereikbaar is.
Aan de Markermeerzijde liggen telvakken 80, 81 en 82 binnen het worstcase effectbereik van zowel
verstoring door beweging (800 meter) als verstoring door geluid (1.300 m). Alleen telvak 81 ligt binnen
bereik van eventueel in te zetten verlichting tijdens de aanleg. Werkzaamheden aan Trintelzand B hebben
binnen deze telvakken daarom een verstorend effect op ruiende en rustende kuifeenden in de maanden
augustus en september. Kuifeenden aan de IJsselmeerzijde (telvak 69) kunnen gezien de afstand tot het
plangebied in theorie ook worden verstoord door geluid (verstoring door beweging en verlichting is gezien
de afstand op voorhand uitgesloten). Echter, gezien de fysieke aanwezigheid van de Houtribdijk en de reeds
aanwezige geluidsverstoring door verkeer, is het zeer onwaarschijnlijk dat kuifeenden aan de IJsselmeerzijde
worden verstoord door de aanleg van Trintelzand B. Significante negatieve effecten op kuifeenden aan de
IJsselmeerzijde zijn daarom zonder mitigerende maatregelen al op voorhand uitgesloten.
Vanwege het grote relatieve belang van dit deel van de dijk voor de populatie kuifeenden aan de
Markermeerzijde zijn significant negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen zonder het nemen van
mitigerende maatregelen niet uit te sluiten in de periode augustus tot september in dijkvakken 80, 81 en 82.
Overige telvakken aan beide kanten van de Houtribdijk (bijvoorbeeld telvakken 65, 66 en 83) liggen op
dusdanig grote afstand van het plangebied dat significant negatieve effecten op kuifeenden die daar
aanwezig zijn op voorhand zijn uitgesloten.
Hoewel er aan het einde van het winterseizoen, in maart en april, ook verhoogde aantallen kuifeenden aan
de Markermeerzijde aanwezig zijn, zijn deze vogels op dat moment niet in de rui. In deze periode zijn
kuifeenden derhalve voldoende mobiel om zich naar andere luwe plekken te verplaatsen. Aangezien niet
overal tegelijk werkzaamheden plaatsvinden, zijn voldoende luwe plekken te vinden. Bovendien is
Trintelzand A ten tijde van het opstellen van deze toets (begin 2019) zo goed als af, waarmee zeker is dat de
nieuwe luwtes in dit gebied vanaf voorjaar/zomer 2018 weer in gebruik kunnen worden genomen.
Significante negatieve effecten op rustende kuifeenden in maart en april zijn daarom ook zonder
mitigerende maatregelen uit te sluiten.
Significant negatieve effecten tijdens de aanlegfase op de kuifeend in dijkvakken 80, 81 en 82 in de
maanden augustus tot en met september zijn niet bij voorbaat uit te sluiten en moeten nader worden
beoordeeld .
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Brilduiker
De brilduiker komt in de wintermaanden aan beide kanten van de Houtribdijk voor. In december is er een
duidelijke piek te zien in de aantallen aanwezige brilduikers. Aan de IJsselmeerzijde zijn de hoogste aantallen
brilduikers dan aanwezig in telvak 74 nabij Lelystad (meer dan 13 km van het plangebied) en aan de
Markermeerzijde in telvak 83 nabij Enkhuizen (circa 4 km van het plangebied). In februari is er opnieuw een
verhoging te zien in de aantallen brilduikers (aanmerkelijk lager dan in december) in telvakken 69 en 70.
Deze telvakken liggen op respectievelijk 500 m en 1 km van het plangebied van Trintelzand B aan de
IJsselmeerzijde van de Houtribdijk.
In tegenstelling tot veel andere duikeenden is de brilduiker dagactief. Omdat hij overdag voedsel zoekt is de
brilduiker gevoelig voor verstoring tijdens het voedsel zoeken. Hij reageert bij afstanden van 300 tot 500 m
op verstoring door watersporters en scheepvaart [lit. 5].
Effecten op brilduikers die aanwezig zijn in telvakken 74 en 83 zijn gezien de grote afstand tot het
plangebied op voorhand uitgesloten.
De aanleg van Trintelzand B kan potentieel brilduikers verstoren die in februari in telvakken 69 en 70
aanwezig (IJsselmeerzijde) zijn, omdat deze telvakken op verstoringsafstand liggen van het plangebied.
Echter, gezien de fysieke aanwezigheid van de Houtribdijk ertussen en de reeds aanwezige geluidsverstoring
door verkeer, is het zeer onwaarschijnlijk dat brilduikers aan de IJsselmeerzijde worden verstoord door de
aanleg van Trintelzand B.
Significante negatieve effecten tijdens de aanlegfase op brilduikers worden op voorhand uitgesloten.
Topper
De topper komt in relatief grote aantallen langs de Houtribdijk voor. De soort rust alleen aan de
IJsselmeerzijde, met name ter hoogte van telvakken 67, 68 en 69 iets verder van de dijk af op open water
(circa 1 km afstand, [lit. 5]). Gezien het worstcase effectbereik van verstoring door beweging (800 m), door
verlichting (60 m) en door geluid (1.300 m), de afstand tot het plangebied, de fysieke aanwezigheid van de
Houtribdijk en de reeds aanwezige geluidsverstoring door verkeer is het daarom uitgesloten dat toppers
worden verstoord door de aanleg van Trintelzand B.
Significante negatieve effecten tijdens de aanlegfase op toppers worden op voorhand uitgesloten.
Wilde eend
Langs de Houtribdijk komt de wilde eend in relatief grote aantallen voor, met name in telvak 83. Het
grootste deel van de wilde eenden bevindt zich overdag op minder dan 100 m van de Houtribdijk. Dit telvak
ligt op circa 4 km afstand van het plangebied en daarmee buiten het worstcase effectbereik van verstoring
door beweging (800 m, door verlichting (60 m)) en door geluid (1.300 m). In de maand september zijn de
aantallen ruiende wilde eenden in telvak 80 ook iets verhoogd (aanmerkelijk lager dan in telvak 83). Telvak
80 grenst aan het plangebied van Trintelzand B en ligt daarmee binnen het worstcase effectbereik van zowel
beweging (800 m) en geluid (1.300 m), maar niet binnen bereik van verlichting (60 m).
Dit betekent dat werkzaamheden aan Trintelzand B in de maand september ter plaatse van telvak 80 zullen
leiden tot verstoring van wilde eenden. Hoewel het aantal wilde eenden op deze locatie aanzienlijk lager is
dan bijvoorbeeld ter plaatse van telvak 83, zit de wilde eend nu al onder het doelaantal. Derhalve zijn
significant negatieve effecten zonder mitigatie niet uit te sluiten.
Significant negatieve effecten tijdens de aanlegfase op wilde eend in telvak 80 zijn in september niet bij
voorbaat uit te sluiten.
Aalscholver
Sinds 2005 is er nabij de Houtribdijk bij Trintelhaven (telvak 80) tijdens het voorjaar en de zomer een
broedkolonie van aalscholvers aanwezig. Hoewel een nieuw strand voor aalscholvers op de nieuwe
vooroeverdam ter hoogte van Trintelzand B (telvak 81) reeds is aangelegd (zie afbeelding 4.3), maken
aalscholvers daar tot op heden nog geen gebruik van en zitten zij nog steeds ter plaatse van telvak 80.
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Desondanks valt niet uit te sluiten dat aalscholvers in de toekomst wel gebruik gaan maken van de nieuwe
broedlocatie. Zoals reeds is beschreven in paragraaf 4.3.3 is het aantal aalscholvers ter plaatse van telvak 80
de laatste jaren sterk achteruitgegaan en is de broedkolonie op De Kreupel (in het IJsselmeer) juist enorm
toegenomen in omvang.
Aalscholvers zijn in hun broedkolonie verstoringsgevoelig. Aalscholvers in hun broedkolonie vertonen alert
gedrag bij een afstand van 75 meter en vluchten bij een afstand van 50 meter [lit. 26]. Werkzaamheden in de
buurt van de kolonie tijdens de broedperiode (inclusief het uitvliegen van de jongen) kunnen het gedrag van
aalscholvers dusdanig verstoren dat dit leidt tot een verminderd broedsucces. Dit kan leiden tot een
ongewenste afname van het aantal broedende aalscholvers ter hoogte van Trintelhaven (telvak 80) of zelfs
het volledig verdwijnen van deze broedkolonie. Hoewel het plangebied van Trintelzand B ligt op enkele
honderden meters afstand van de oude broedkolonie in telvak 80, en dus buiten de verstoringsafstand van
de broedvogels, ligt de nog ongebruikte broedlocatie in telvak 81 wel zo dicht bij de activiteiten dat
verstoring tijdens het broedseizoen kan optreden.
Significant negatieve effecten tijdens de aanlegfase op broedende aalscholvers door verstoring van
broedgevallen op de nieuw aangelegde broedlocatie van aalscholvers in telvak 81 worden niet op
voorhand uitgesloten tijdens het broedseizoen, mits de vogels daar in de toekomst gaan broeden.
Significant negatieve effecten tijdens de aanlegfase op de oude broedlocaties in telvak 80 worden wel bij
voorbaat uitgesloten.
Foeragerende aalscholvers zijn ook verstoringsgevoelig. Dat wil zeggen dat aalscholvers alert zijn bij een
afstand van 150 m en vluchten bij een afstand van 75 m [lit. 26]. De locatie waar Trintelzand B moet komen,
is ten opzichte van het totale foerageergebied verwaarloosbaar. Aalscholvers hebben ruim voldoende
uitwijkmogelijkheden binnen het Markermeer & IJmeer en het IJsselmeer.
Significant negatieve effecten tijdens de aanlegfase op foeragerende aalscholvers zijn derhalve op
voorhand uitgesloten.
Visdief
Nabij Lelystad bevinden zich twee broedkolonies van visdieven. Deze broedlocaties bevinden zich op grote
afstand (> 10 km) van het plangebied. Ook zijn er grote aantallen broedende visdieven aanwezig op de
Markerwadden. Gezien de grote afstand tot het plangebied en de maximale verstoringsafstand van visdief
op broedplaatsen (300 m, [lit. 5]) is er geen sprake van verstoring van broedgevallen.
Significant negatieve effecten tijdens de aanlegfase op broedende visdieven zijn derhalve op voorhand
uitgesloten.
De visdief foerageert wel nabij de Houtribdijk. Ter hoogte van telvak 80 (Markermeerzijde) worden de
grootste aantallen visdieven waargenomen. Op deze locatie vindt de visdief in de maand augustus veel
voedsel en kan de soort verblijven op de daar aanwezige vooroeverdammen (was het geval in de oude
situatie, verwachting dat dit in de nieuwe situatie ook zo is). Telvak 80 grenst aan telvak 81, waar Trintelzand
B aangelegd wordt. Hiermee ligt telvak 80 binnen het potentiële effectbereik van verstoring van visdief
(<100 meter). De omvang van het verstoringsgebied bij de zandwinput en de locatie waar Trintelzand B
moet komen, is ten opzichte van het totale foerageergebied echter verwaarloosbaar. Visdieven hebben ruim
voldoende uitwijkmogelijkheden binnen het Markermeer & IJmeer en het IJsselmeer. Daarnaast zijn
foeragerende visdieven niet schuw: de verstoringsafstand van visdieven is maximaal 100 meter [lit. 26]. In
telvak 80 zijn ook rustende visdieven waargenomen. Zij rusten op de daar aanwezige vooroeverdammen.
Ten behoeve van de aanleg van Trintelzand B vinden er geen werkzaamheden plaats aan deze
vooroeverdammen die zijn gelegen in telvak 80. Eventueel aanwezige rustende visdieven op
vooroeverdammen in telvak 81 (waar Trintelzand B komt) hebben dus voldoende uitwijkmogelijkheden naar
vooroeverdammen in nabij gelegen telvakken buiten de ingreepzone (> 100 meter van het plangebied) zoals
de vooroeverdammen in telvak 80 waar de soort reeds verblijft om te rusten.
Significant negatieve effecten tijdens de aanlegfase op foeragerende en rustende visdieven zijn derhalve
op voorhand uitgesloten.
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Gebruiksfase

5.5.4

Effecten op habitattypen

Ter hoogte van het plangebied komen geen habitattypen voor waarvoor instandhoudingdoelstellingen
gelden. De Habitatrichtlijngebieden en daarin beschermde habitattypen liggen in beide Natura 2000gebieden tientallen kilometers van Trintelzand B. Daardoor zijn negatieve effecten (zoals oppervlakteverlies,
verontreiniging en verstoring door mechanische effecten) op de beschermde habitats uit te sluiten. Een
nadere effectbeoordeling voor habitattypen is dan ook niet noodzakelijk.
Negatieve effecten tijdens de gebruiksfase op de instandhoudingdoelstellingen van beschermde habitats
in de Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer en IJsselmeer door de aanwezigheid van Trintelzand B
zijn bij voorbaat uitgesloten.

5.5.5

Effecten op habitatsoorten

In het Natura 20000-gebied IJsselmeer zijn de noordse woelmuis en groenknolorchis aangewezen als
habitatsoorten. De noordse woelmuis en de groenknolorchis zijn aangewezen voor de
Habitatrichtlijngebieden nabij de Friese kust en komen beide niet voor rond de Houtribdijk en dus ook niet
in of nabij het plangebied van Trintelzand B. Effecten op deze soorten door de aanwezigheid van Trintelzand
B zijn derhalve uitgesloten. Een nadere effectbeoordeling voor beide habitatsoorten is dan ook niet
noodzakelijk.
Negatieve effecten tijdens de gebruiksfase op de instandhoudingdoelstellingen van de noordse woelmuis
en de groenknolorchis van het Natura 2000-gebied IJsselmeer door de aanwezigheid van Trintelzand B
zijn bij voorbaat uitgesloten.
In het Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer en IJsselmeer zijn ook de meervleermuis en
rivierdonderpad aangewezen als habitatsoorten met een instandhoudingsdoelstelling.
Rivierdonderpad
Effecten op de rivierdonderpad treden alleen op als er geschikt biotoop (steenbestorting) verdwijnt.
Trintelzand B wordt niet aangelegd in het IJsselmeer, waardoor permanente effecten op de populatie van de
rivierdonderpad in het Natura 2000-gebied IJsselmeer zijn uitgesloten. De soort is ook aangewezen voor de
habitatrichtlijngebieden in het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Deze liggen ver weg van de
Houtribdijk. Vanwege de geringe actieradius van de rivierdonderpad is er geen relatie met Trintelzand B en
derhalve ook niet met het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de soort.
Negatieve effecten tijdens de gebruiksfase op de instandhoudingsdoelstelling van de rivierdonderpad in
Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer en IJsselmeer door de aanwezigheid van Trintelzand B zijn bij
voorbaat uitgesloten.
Overigens komt in het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer de rivierdonderpad verspreid over de
bodem van het hele meer voor. De aantallen rivierdonderpadden zijn toegenomen tot in de jaren ’90 en
daarna sterk afgenomen. De actuele stand is onbekend. De rivierdonderpad kwam tot voor kort
waarschijnlijk algemeen voor tussen de steenbestorting van dijken in IJsselmeer en Markermeer. In het
Markermeer, waar Trintelzand B is gepland, in de directe omgeving van de dijk op het deel Enkhuizen –
Trintelhaven is de rivierdonderpad afwezig [lit. 24].
Buiten de theoretische begrenzing van het Habitatrichtlijngebied zal de aanwezigheid van Trintelzand B wel
in potentie een positief effect kunnen leveren aan de populatie rivierdonderpadden in het Markermeer. In de
huidige situatie is er een vooroeverdam; deze blijft grotendeels beschikbaar. Daar waar de rand van
Trintelzand B aansluit op die vooroeverdam is mogelijk sprake van een klein beetje verlies van
breuksteenoppervlak. Echter de aanwezigheid van de nieuwe vooroeverdam voor Trintelzand B en de
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steenbestorting van de kaap zorgen samen voor een groter oppervlak geschikt substraat voor
rivierdonderpad, dan het oppervlak dat verdwijnt. Dit is dus een positief effect voor de rivierdonderpad.
Als gevolg van de aanwezigheid van Trintelzand B neemt het geschikte leefgebied voor de
rivierdonderpad toe. Er is derhalve sprake van een positief effect.
Meervleermuis
De meervleermuis gebruikt ’s nachts het Markermeer & IJmeer en het IJsselmeer om te foerageren op
insecten, vanuit hun dagverblijfplaatsen op land (zie figuur 6.3 voor de slaapplaatsen rond het
IJsselmeergebied). Ze foerageren boven water tot 10 km vanaf hun dagverblijven en beschikken daarbij dus
over het hele IJsselmeergebied om te foerageren. De oevers van het Markermeer & IJmeer en tevens die van
het IJsselmeer, vormen ook een belangrijke migratieroute van en naar de winter- respectievelijk
zomerverblijven [lit. 25]. De exacte aantallen meervleermuizen zijn niet bekend. Er is tijdens inventarisaties in
2014 en 2015 slechts één keer één meervleermuis nabij de Houtribdijk waargenomen. De meervleermuis is
alleen aangewezen voor de Habitatrichtlijn gebieden in beide Natura 2000-gebieden. Deze Habitatrichtlijn
gebieden liggen op meer dan 10 km afstand van de Houtribdijk, dus buiten het bereik van de
meervleermuizen uit die Habitatrichtlijn gebieden. Verder is bekend uit onderzoek dat de Houtribdijk niet als
migratieroute door de meervleermuis wordt gebruikt [lit. 25]. Ook verandert door de aanwezigheid van
Trintelzand B in het Markermeer het foerageergebied van de meervleermuis in het Markermeer nauwelijks,
en in het IJsselmeer helemaal niet, wat betreft omvang noch kwaliteit, omdat relatief gezien diep water ter
plaatse van Trintelzand B verandert in voornamelijk ondiep water en zandplaten. Negatieve effecten op de
meervleermuis door de aanwezigheid van Trintelzand B treden dan ook niet op. Een nadere
effectbeoordeling voor de meervleermuis is dan ook niet noodzakelijk.
Negatieve effecten tijdens de gebruiksfase op de instandhoudingdoelstelling van de meervleermuis in
Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer en IJsselmeer door de aanwezigheid van Trintelzand B zijn
bij voorbaat uitgesloten.

5.5.6

Effecten op Vogelrichtlijnsoorten

De volgende potentiële permanente effecten kunnen invloed hebben op de instandhoudingsdoelstellingen
van de beschermde vogelsoorten in beide Natura 2000-gebieden:
Oppervlakteverandering waterplanten areaal/foerageergebied voor waterplanten etende vogels
Dit aspect beoordeelt het verdwijnen van waterplanten in de ondiepe gebieden in het Markermeer en
daarmee ook de effecten op waterplanten etende vogels met een instandhoudingsdoelstelling: krakeend,
wilde eend, meerkoet, grauwe gans, wintertaling, kleine zwaan, pijlstaart, smient, kolgans en krooneend.
Ook het verdwijnen van vissen die tussen waterplanten leven en de effecten daarvan op visetende vogels zijn
relevant. Als gevolg van de aanwezigheid van Trintelzand B zullen geen bestaande waterplanten vegetaties
verdwijnen. Trintelzand B wordt namelijk buiten de huidige, bestaande vooroeverdammen aangelegd. Er is
dus geen sprake van verlies van (hoge dichtheden) waterplantvegetaties. Er is geen sprake van
oppervlakteverlies waterplanten areaal/foerageergebied voor waterplant etende vogels, noch verminderd
voedsel aanbod voor vis etende vogels. Significant negatieve of negatieve effecten worden in ieder geval
uitgesloten. Een nadere effectbeoordeling voor soorten die afhankelijk zijn van de waterplanten rijke
ondiepten nabij de dijk is dan ook niet noodzakelijk.
Negatieve effecten tijdens de gebruiksfase op de instandhoudingsdoelstellingen van vogels in Natura
2000-gebied Markermeer & IJmeer die afhankelijk zijn van waterplantenrijke habitats zijn bij voorbaat
uitgesloten.
Het is de verwachting dat waterplanten zich gaan vestigen ter plaatse van zones met ondiep water binnen
Trintelzand B. Het gaat daarbij om soorten die reeds langs de Houtribdijk aanwezig zijn, zoals fonteinkruid
en diverse kranswieren. Netto neemt daardoor het areaal waterplanten rijke milieus en groeiplaatsen voor
fonteinkruid en diverse kranswieren in het Markemeer & IJmeer dus toe. Dit zal een positief effect tot gevolg
hebben voor deze groep vogels met een instandhoudingsdoel voor zowel soorten van het Markermeer &

65 | 96

Witteveen+Bos | 112022/19-015.686 | Definitief 02

IJmeer, als (via externe werking) van het IJsselmeer. Van kranswieren is bovendien bekend dat deze een
gunstige invloed hebben op het systeem Markermeer onder meer door het zuiveren van water.
De aanwezigheid van Trintelzand B zal een positief effect hebben op waterplantenrijke habitats door de
aanleg van ondieptes en luwtes, waardoor positieve effecten op vogelsoorten met een
instandhoudingsdoel kunnen optreden.
Oppervlakteverlies mosselhabitat/foerageergebied voor mossel etende vogels
Relevant is de afdekking van potentieel mosselhabitat in het Markermeer door het aanbrengen van het
pleistoceen zand op Trintelzand B. Het betreft potentiële effecten op de mosseletende kuifeend, topper,
brilduiker, meerkoet en tafeleend.
In het gebied met zacht substraat waar Trintelzand B wordt aangelegd zijn nauwelijks mosselen (en overige
bodemfauna) aanwezig (zie afbeelding 5.8). Daarom was dit gebied reeds geselecteerd als zoekgebied voor
de zandwinning en deels voor de aanleg van Trintelzand A. Doordat belangrijk mosselhabitat (vooral
aanwezig op hard substraat tussen breukstenen en diepere mosselgronden op grotere afstand van de
Houtribdijk) wordt ontzien, en het areaal breuksteenoever netto toeneemt door de aanleg van een nieuwe
vooroeverdam en kaap (beiden worden bekleed met breuksteen), zijn negatieve effecten uitgesloten.
Negatieve effecten tijdens de gebruiksfase op de instandhoudingsdoelstellingen van mosseletende
vogels (kuifeend, topper, brilduiker, meerkoet en tafeleend) in Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer
door permanent verlies aan mosselhabitat zijn bij voorbaat uitgesloten.
Als gevolg van de netto toename in mosselhabitat zou in potentie een positief effect op mosseletende
vogels ontstaan. Een nadere effectbeoordeling van soorten die afhankelijk zijn van mosselen is dan ook niet
noodzakelijk.
De aanwezigheid van een nieuwe vooroeverdam en kaap bij Trintelzand B kan zelfs een positief effect
hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van mosseletende vogels.

Afbeelding 5.8

Hoeveelheid voedsel (gearceerd: lage dichtheden van mosselen en bodemfauna) voor kuifeend en topper en de
ligging van het zoekgebied voor zandwinlocaties (oranje omlijning). De rode cirkel geeft het plangebied van
Trintelzand B weer (Altenburg & Wymenga, 2016)
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Oppervlakteverandering vishabitat/foerageergebied voor visetende vogels.
In dit aspect gaat het enerzijds om de kwaliteit van het vishabitat in het Markermeer, zodat er genoeg
voedsel (vis) is voor visetende vogels, en anderzijds om het oppervlak foerageergebied voor visetende
vogels zelf. Belangrijke beschermde visetende vogels zijn de visdief en de fuut. Belangrijk voedsel voor deze
soorten zijn de rivierdonderpad en de spiering, die de breukstenen op het dijklichaam van de
Houtribdijkgebruiken als paaigebied.
Breukstenen vormen een potentieel paaigebied voor de rivierdonderpad en de spiering, beide stapelvoedsel
voor visetende vogels. Effecten op deze soorten leiden dus ook tot effecten visetende vogels. Door de
aanwezigheid van Trintelzand B zal potentieel paaigebied ontstaan in de vorm van de nieuwe buitenrand
rondom Trintelzand B (vooroeverdam en kaap). Deze vooroeverdam en kaap worden namelijk ook bekleed
met breuksteen. Hierdoor neemt netto het potentiële paaigebied voor de rivierdonderpad en de spiering
toe. Negatieve effecten op de vispopulatie in het Markermeer en op de vogels die van vis leven zijn dan ook
uitgesloten.
Uit de literatuur [lit. 27 en 28] blijkt dat het plangebied van Trintelzand B niet van groot belang is voor
paaiende spieringen noch rivierdonderpadden. Negatieve effecten op de voedselbeschikbaarheid voor
visetende vogels zijn dan ook niet te verwachten. Een nadere effectbeoordeling voor visetende vogel
soorten is dan ook niet noodzakelijk.
Negatieve effecten tijdens de gebruiksfase op de instandhoudingsdoelstellingen van visetende vogels
(visdief en fuut) in Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer door de oppervlakteverandering vishabitat
zijn bij voorbaat uitgesloten.
De toename van breukstenen langs Trintelzand B zal juist een positief effect hebben op de visstand en
visetende vogels in het Markermeer. Ook het ondiepere water binnen Trintelzand B zal gaan functioneren als
paai- en opgroeigebied voor diverse vissoorten. Eitjes worden namelijk afgezet op waterplanten,
(breuk)stenen en tussen bodemmateriaal, terwijl de jonge visjes opgroeien in ondiepe rustige beschutte
meestal ondiepe plaatsen, waar ze kunnen schuilen tegen predatie.
Het is de verwachting dat de aanwezigheid van een nieuwe (met breuksteen beklede) vooroeverdam en
kaap, en de toename in areaal paai- en opgroeigebied binnen Trintelzand B een positief effect zal hebben
op de instandhoudingsdoelstellingen van visetende vogels.
Oppervlakteverandering luwtegebied/rustgebied voor ruiende vogels.
Luwtegebied is van belang voor de rust van ruiende vogels, waarvan de fuut, kuifeend en wilde eend veruit
de belangrijksten zijn. Deze luwte vinden ze in rustige beschutte plaatsen langs de dijk, zoals achter de
vooroeverdammen in het Markermeer en in de nabijheid van de dijk. Trintelzand B wordt net buiten de
nieuw aangelegde vooroeverdammen aangelegd, in het open water. Hierdoor zal geen rustgebied verloren
gaan. Negatieve effecten als gevolg van de aanwezigheid van Trintelzand B zijn daarmee uitgesloten. Een
nadere effectbeoordeling voor soorten die afhankelijk zijn van luwe gebieden om te ruien en te rusten is dan
ook niet noodzakelijk.
Negatieve effecten in de gebruiksfase op de instandhoudingsdoelstellingen van ruiende vogels in Natura
2000-gebied Markermeer & IJmeer door een permanente oppervlakteverandering luwtegebied zijn bij
voorbaat uitgesloten.
Achter de vooroeverdam en de kaap van Trintelzand B ontstaat een nieuw groot luw gebied, waar ruiende
vogels juist de benodigde beschutting en rust vinden. Het areaal geschikt rustgebied neemt door de
aanwezigheid van Trintelzand B toe.
Het extra luwe gebied dat door Trintelzand B ontstaat kan een positief effect hebben op de
instandhoudingsdoelstellingen van ruiende vogels.
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Broedvogels die voorkomen nabij de Houtribdijk
De enige broedvogel in of nabij het plangebied is de aalscholver (zie paragraaf 5.3.5 en 5.3.6). Nabij de
locatie van Trintelzand B, in dijkvak 3 (telvak 80), ligt een broedkolonie van aalscholvers op een van de
bestaande vooroeverdammen. Tot op heden verblijven broedgevallen van aalscholvers ter hoogte van dit
telvak. Overigens zijn de nesten op deze locatie tijdens de werkzaamheden aan de Houtribdijk verplaatst
naar een andere locatie in telvak 81. Echter zijn de aalscholvers toch teruggekeerd naar hun oude nestplaats
in telvak 80 en hebben ze de nieuwe broedlocatie niet in gebruik genomen. De aanwezigheid van
Trintelzand B heeft geen invloed op beide broedlocaties .
Significante negatieve of negatieve effecten als gevolg van de aanwezigheid van Trintelzand B op broedende
aalscholvers worden dan ook uitgesloten. Een nadere effectbeoordeling voor broedende aalscholvers is dan
ook niet noodzakelijk.
Negatieve effecten in de gebruiksfase op de instandhoudingsdoelstellingen van broedende aalscholvers
door de aanwezigheid van Trintelzand B zijn bij voorbaat uitgesloten.
Trintelzand B biedt juist extra geschikt broedgebied voor aalscholvers, indien er bomen op opgespoten
delen gaan groeien. Ook zijn er positieve en grondbroeders zoals de visdief, omdat de betreffende kaap
broedbiotoop betreft en niet bereikbaar is door landpredatoren en ook niet door mensen. Daarmee kan
Trintelzand B een belangrijke bijdrage aan de versterking van de populaties van kwetsbare broedvogels in
het Markermeer en het IJsselmeer leveren.
Trintelzand B levert extra geschikte broedlocaties voor grondbroeders, zoals de visdief, en voor
aalscholvers, indien er bomenopslag plaatsvindt.
Beschermde vogels die niet of nauwelijks voorkomen nabij de Houtribdijk
Een deel van de beschermde vogels is nog niet in de effectenanalyse besproken. Het betreft:
Broedvogels:
kemphaan, bontbekplevier, porseleinhoen, bruine kiekendief, lepelaar, roerdomp,
rietzanger en snor;
Niet-broedvogels:
kleine rietgans, wulp, grutto, kemphaan, kluut, goudplevier, toendrarietgans en
brandgans.
Voor deze vogels geldt dat zij niet of hoogstens zeer zelden in de nabijheid van de Houtribdijk voorkomen.
Het gaat om weidevogels, steltlopers, rietbewoners en grasetende vogels. Geschikt biotoop voor deze
soorten is rond de Houtribdijk en in het plangebied niet aanwezig. Significant negatieve of negatieve
effecten van de aanwezigheid van Trintelzand B zijn voor deze soorten uitgesloten. Een nadere
effectbeoordeling voor soorten die niet of nauwelijks in het plangebied aanwezig zijn is dan ook niet
noodzakelijk.
Negatieve effecten in de gebruiksfase op de instandhoudingsdoelstellingen van de broedvogels
kemphaan, bontbekplevier, porseleinhoen, bruine kiekendief, lepelaar, roerdomp, rietzanger en snor en
van de niet-broedvogels kleine rietgans, wulp, grutto, kemphaan, kluut, goudplevier, toendrarietgans en
brandgans zijn bij voorbaat uitgesloten.

5.6

Samenvatting van de negatieve effecten

Voor de volgende soorten zijn tijdens de aanleg van Trintelzand B significant negatieve effecten niet bij
voorbaat uit te sluiten:
- ruiende kuifeend in telvak 80, 81 en 82 in de maanden augustus en september;
- ruiende wilde eend in telvak 80 in de maand september;
- broedende aalscholver in telvak 81.
Deze vakken liggen allemaal in het Markermeer & IJmeer. Met deze soorten moet tijdens de aanleg van
Trintelzand rekening worden gehouden om te voorkomen dat de activiteiten leiden tot negatieve effecten
op de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende soorten. De te nemen mitigerende maatregelen
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hiervoor zijn beschreven in paragraaf 5.8. Omdat voor het Markermeer & IJmeer geen Voortoets of passende
beoordeling vereist is, is het toegestaan om mitigerende maatregelen mee te wegen.
Voor deze soorten zijn effecten in andere periodes en telvakken bij voorbaat uitgesloten. Voor alle overige
soorten geldt dat er geen significant negatieve effecten worden verwacht en dat mitigerende maatregelen
niet hoeven te worden geformuleerd voor de aanleg en het gebruik van Trintelzand B. Voor het IJsselmeer
worden op basis van de nadere uitwerking in deze Voortoets (paragraaf 5.3.3) significant negatieve effecten
alsnog uitgesloten.

5.7

Mitigerende maatregelen

Om significant negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de kuifeend, de
wilde eend en de aalscholver te voorkomen zijn de volgende mitigerende maatregelen noodzakelijk:
- ruiende kuifeend en wilde eend - geen activiteiten in telvak 80, 81 en 82 in de maanden augustus en
september;
- broedende aalscholver- er zal voorafgaand aan de activiteiten moeten worden onderzocht of broedende
aalscholvers zich inmiddels hebben gevestigd op de nieuwe broedlocatie in telvak 81. Indien dit het
geval is mogen er gedurende de broedperiode (1 februari tot en met juli) van de aalscholver geen
activiteiten plaatsvinden op een afstand van 100 meter of minder. Indien dit niet het geval is, zijn
mitigerende maatregelen niet nodig,

5.8

Positieve effecten met betrekking tot het halen van de natuurdoelstellingen van
het Markermeer & IJmeer

Uit paragraaf 5.6 blijkt dat de aanwezigheid van Trintelzand B de volgende positieve effecten heeft (zie ook
hoofdstuk 9):
- als gevolg van de aanwezigheid van Trintelzand B neemt het geschikte leefgebied voor de
rivierdonderpad toe, met positieve effecten voor visetende vogels met een instandhoudingdoelstelling,
zoals de visdief;
- de aanwezigheid van Trintelzand B zal een positief effect hebben op waterplantenrijke habitats door de
aanleg van ondieptes en luwtes, waardoor positieve effecten op plantenetende vogelsoorten met een
instandhoudingsdoel kunnen optreden, zoals de wilde eend;
- een netto toename in mosselhabitat zal een positief effect hebben op mosseletende vogels, zoals de
kuifeend;
- de toename van breukstenen langs Trintelzand B zal juist een positief effect hebben op de visstand en
visetende vogels in het Markermeer. Het geschikte leefgebied voor de rivierdonderpad toe, met
positieve effecten voor visetende vogels met een instandhoudingdoelstelling, zoals de visdief. Ook het
ondiepere water binnen Trintelzand B zal gaan functioneren als paai- en opgroeigebied voor diverse
vissoorten. Eitjes worden namelijk afgezet op waterplanten, (breuk)stenen en tussen bodemmateriaal,
terwijl de jonge visjes opgroeien in ondiepe rustige beschutte meestal ondiepe plaatsen, waar ze kunnen
schuilen tegen predatie;
- achter de vooroeverdam en de kaap van Trintelzand B ontstaat een nieuw groot luw gebied, waar
ruiende vogels, zoals de kuifeend, fuut en wilde eend, juist de benodigde beschutting en rust vinden. Het
areaal geschikt rustgebied neemt door de aanwezigheid van Trintelzand B toe;
- Trintelzand B biedt extra geschikt broedgebied voor aalscholvers, indien er bomen op opgespoten delen
gaan groeien. Ook zijn er positieve effecten op grondbroeders zoals de visdief, omdat de betreffende
kaap broedbiotoop betreft en niet bereikbaar is door landpredatoren en ook niet door mensen. Daarmee
kan Trintelzand B een belangrijke bijdrage aan de versterking van de populaties van kwetsbare
broedvogels in het Markermeer en het IJsselmeer leveren.
Uit paragraaf 5.7 en 5.8 blijkt dat negatieve effecten tijdens de aanleg op de kuifeend, wilde eend en de
aalscholver niet worden uitgesloten. Voor deze soorten, en enkele andere kwetsbare soorten, geldt dat de
instandhoudingsdoelstellingen momenteel niet worden gehaald. Uit bovenstaande blijkt dat Trintelzand B
juist voor deze kwetsbare soorten nieuw geschikt habitat biedt, waarmee de Trintelzand B een essentieel
onderdeel kan gaan vormen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen.
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6
BESCHERMDE SOORTEN
6.1

Methode

Om de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in of rondom het plangebied vast te kunnen stellen is
een bureaustudie en een verkennend veldbezoek uitgevoerd. De bureaustudie bestond uit het raadplegen
van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) [lit. 29]. Aanvullend hierop zijn, als daar aanleiding voor
was, verspreidingsatlassen en internetbronnen geraadpleegd. Ook is gebruik gemaakt van recente
(afgelopen vijf jaar) en lopende onderzoeken omtrent de inventarisatie/monitoring van natuurwaarden rond
de Houtribdijk en het Markermeer. Het gaat met name om inventarisaties uitgevoerd door Royal
HaskoningDHV ter hoogte van de Houtribdijk, zoals de inventarisatie natuurwaarden van 2016 [lit. 30] en het
bodemfauna en visonderzoek van 2014 [lit. 31]. Ook zijn de tussentijdse resultaten van het
vleermuisonderzoek gericht op de migratie van ruige dwergvleermuis uit 2018 [lit. 32 en 33] meegenomen in
dit onderzoek, en is beroep gedaan op recent visonderzoek van de Universiteit van Wageningen [lit. 34
en 35].
Ter verificatie van- en als aanvulling op de bureaustudie is door twee ecologen van Witteveen+Bos een
veldbezoek uitgevoerd op 18 september 2018. Hierbij is per boot de toekomstige locatie van Trintelzand B
bezocht. Soortgerichte inventarisaties en tellingen van afzonderlijke dier- en plantensoorten waren geen
onderdeel van het veldbezoek; wel zijn toevallige waarnemingen van soorten of verblijfplaatsen genoteerd.
Daarnaast werd een habitatscan uitgevoerd. De inventarisatie is niet vlakdekkend en slechts indicatief, maar
is voor deze fase voldoende gedetailleerd.
Op basis van kennis van de biotoopeisen van beschermde soorten, het veldbezoek en de resultaten van de
bureaustudie is bepaald of beschermde soorten leefgebied kunnen vinden in en nabij het plangebied. Aan
de hand van de geplande werkzaamheden en de verstoringgevoeligheid van soorten is vervolgens bepaald
of negatieve effecten kunnen optreden, en of er sprake is van een overtreding van de Wnb.
Hierbij is van belang op te merken dat in het najaar van 2018 de uitvoer van de zandige dijkversterking is
gestart, waarvoor een ontheffing Flora- en faunawet voor is afgegeven. De situatie en begroeiing/biotopen
langs de waterlijn tussen Enkhuizen en Trintelhaven is daarmee substantieel anders dan voorheen. Zie
afbeelding 6.1 voor een impressie van de zandige versterking aan de IJsselmeerzijde. Van de
Markermeerzijde is nog geen luchtfoto beschikbaar maar de situatie daar is vergelijkbaar.
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Afbeelding 6.1 Impressie zandige versterking

6.2

Resultaten per soortgroep

6.2.1

(Vaat)planten

Gegevens
Op basis van de NDFF-database [lit. 29] zijn in de omgeving van het plangebied in de afgelopen 10 jaar
waarnemingen bekend van de nationaal beschermde soort kartuizeranjer (zie afbeelding 6.2). De plant werd
verschillende keren waargenomen aan de Enkhuizenzijde van de Houtribdijk, buiten het plangebied van
Trintelzand B.
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Afbeelding 6.2 Waarnemingen in de afgelopen 10 jaar van Kartuizer anjer in de nabijheid van het plangebied [lit. 29]1

De biotoopeisen van kartuizer anjer zijn in onderstaand kader beschreven.
Kartuizer anjer
De kartuizer anjer komt voor op zonnige plaatsen op droge, matig voedselarme, vaak kalkhoudende grond
(zand, mergel en stenige plaatsen). Typische groeiplaatsen van deze soort zijn grasland (schraal grasland en
kalkgrasland), bermen en rotsachtige plaatsen [lit. 35].
In mei 2017 (voor de bloeiperiode) heeft nader onderzoek naar de kartuizeranjer langs de Houtribdijk
plaatsgevonden [lit. 36]. Op basis van dit onderzoek blijkt dat (de omgeving van) het Naviduct voldoet aan
de habitateisen van de soort. De vegetatie en het substraat dat daar aanwezig is indiceren droge, kalkrijke en
matig voedselarme zandgrond. Ter hoogte van het plangebied zelf, aan de Markermeerzijde van de dijk, zijn
geen waarnemingen gedaan van de kartuizeranjer noch van geschikt biotoop voor deze soort [lit. 36]. Verder
zijn in de omgeving van het plangebied ook geen waarnemingen van andere onder de Wnb beschermde
planten bekend.
In het ondiepe water van het Markermeer, waarin het plangebied is gelegen, komen lokaal grote velden
kranswieren en fonteinkruiden voor [lit. 30]. Dat werd tijdens de inventarisaties in 2014 vastgesteld [lit. 30].
Deze onderwatervegetatie vormt een belangrijke voedselbron voor watervogels en vissen en biedt tevens
beschutting voor verschillende onderwater voorkomende faunasoorten. Op de locatie waar Trintelzand B
wordt aangelegd ontbreken waterplanten.
Veldbezoek
Het plangebied ligt in het Markermeer en bestaat in de huidige situatie geheel uit water tot circa 2,5 m diep.
In dit plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aanwezig. Verder grenst het plangebied aan de
Markermeerzijde van de nieuwe vooroeverdam van de Houtribdijk. Bij de vooroeverdam en de dijk zijn
1

Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige
andere wijze openbaar gemaakt worden.

72 | 96

Witteveen+Bos | 112022/19-015.686 | Definitief 02

tijdens het veldbezoek geen waarnemingen gedaan van onder de Wnb beschermde plantsoorten. Na het
veldbezoek is gestart met het aanleggen van de zandige versterking waardoor de voormalig aan de waterlijn
aanwezige biotopen zijn vervangen door arm zand. Zowel de vooroeverdam als de zandige versterking zijn
op termijn mogelijk geschikt als biotoop voor de karthuizeranjer. Dit is ondermeer afhankelijk van de
kalkrijkheid van het toegepaste zand (welke varieert). De kartuizeranjer is een soort van voedselarme,
kalkrijke grond.
Ook voor andere onder de Wnb beschermde plantensoorten is in of rond het plangebied geen geschikt
biotoop aanwezig. Het merendeel van de aangewezen (vaat)plantsoorten van het Wnb, betreft immers
soorten met hele specifieke biotoopeisen en/of soorten die nog slechts op één of enkele locaties in
Nederland voorkomen. Ze zijn voornamelijk te vinden op natte, voedselarme, zwak zure grond, op natte,
zwak zure veen- of kleibodem, in jonge wilgenbossen, dennenbossen of akkers. Geen van deze biotooptypen
was ter hoogte van het plangebied aanwezig. Daarnaast is de periode sinds aanleg van de zandige
versterking is te kort voor planten om zich daar al te ontwikkelen.

Effecten & conclusies
Het voorkomen van onder de Wnb beschermde (vaat)planten in of rond het plangebied is bij gebrek aan
waarnemingen en de afwezigheid van geschikt biotoop uit te sluiten. Hierdoor zijn negatieve effecten op
beschermde plantensoorten uit te sluiten. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig.
Er is ter plaatse van de locatie waar Trintelzand B wordt aangelegd weinig tot geen onderwatervegetatie
aanwezig. Een deel van de onderwatervegetatie die wel aanwezig is, zal bij de aanleg van Trintelzand B
verdwijnen (worden bedekt met zand). De effecten van deze vegetatieverdwijning zijn beoordeeld in
hoofdstuk 5 (gebiedenspoor Wnb).

6.2.2

Grondgebonden zoogdieren

Gegevens
Op basis van de NDFF-database [lit. 29] zijn in de omgeving van de Houtribdijk waarnemingen bekend van
verschillende algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals egel, konijn, vos, haas, en bunzing en
verschillende algemeen voorkomende muissoorten. Deze behoren allen tot het beschermingsregime ‘Andere
soorten - Bijlage A’.
In de nabijheid van het natuurpark Lelystad worden tevens regelmatig otters en bevers gezien (zie
afbeelding 6.3). In 2013, 2014 en 2015 zijn (vraat)sporen gevonden van bever ter hoogte van de dijk. In 2017
zijn ook sporen van otter aangetroffen. Tijdens de inventarisatie in 2014 [lit. 30] werd echter geen leefgebied
van deze soorten vastgesteld ter hoogte van de Houtribdijk. Wel werd aangehaald dat de populaties steeds
dichterbij de Houtribdijk komen.
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Afbeelding 6.3 Waarnemingen in de afgelopen 10 jaar van niet algemeen voorkomende, beschermde zoogdiersoorten in de
nabijheid van het plangebied [lit. 29]1

De biotoopeisen van deze soorten zijn in onderstaand kader beschreven.
Bever
Bevers komen voor in het overgangsgebied tussen land en water zoals moerassen, langs beken, rivieren en
meren. De bever heeft een voorkeur voor rustige rivieren en meren omzoomd door broekbossen met bomen
als wilg en es. De aanwezigheid van bossen op de oevers is een vereiste; (open of rotsige oevers worden
gemeden). De bever kan door middel van het bouwen van dammen en het omknagen van bomen en
struiken een grote invloed op zijn leefomgeving hebben. Er is geen voorkeur voor stromend of stilstaand
water, maar een waterdiepte van minimaal 50 cm is een vereiste. In ondiep stromend water worden dammen
gebouwd om de gewenste waterstand te krijgen [lit. 37].
Otter
De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking en rust van allerlei soorten stromende wateren, zoals
meren, plassen, rivieren, kanalen, beken en moerassen. Maar ook in kustzones, rotskusten en estuaria. In
Tibet komt de otter zelfs in de bergen voor. Ze leven in schoon en zoet water, waar voldoende voedsel,
dekking en rust is. In brakke en zoute wateren (in Europa) komen ze alleen voor als er zoet water in de
omgeving is, omdat ze dat nodig hebben voor het schoonhouden van hun pels en als drinkwater [lit. 37].
Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van (sporen van) onder de Wnb beschermde
zoogdiersoorten. Gezien het plangebied bestaat uit open water, is het voorkomen van grondgebonden
zoogdiersoorten binnen de contouren van het plangebied uit te sluiten.

1

Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige

andere wijze openbaar gemaakt worden.
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Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van (sporen van) bever of otter. Het plangebied
voor Trintelzand B zelf is gelegen aan de Markermeerzijde van de dijk, ter hoogte van een steil dijktalud. Hier
is geen geschikt biotoop aanwezig voor bever of otter. Tevens liggen de oevers langs het plangebied zeer
geïsoleerd ten opzichte van de huidige leefgebieden van deze soorten. Het kan daardoor worden
uitgesloten dat het plangebied en haar directe omgeving in de huidige situatie deel uitmaken van
(essentieel) leefgebied van bever of otter.
Effecten & conclusies
De werkzaamheden voor de aanleg van Trintelzand B vinden plaats in het water van het Markermeer. Van
een verstoring van soorten op de dijk is geen sprake.
Ter hoogte van Lelystad zijn populaties van bever en otter bekend. Langs de Markermeerzijde van de
Houtribdijk zijn de oevers op de meeste plekken ongeschikt voor deze soorten. Zo ook ter hoogte van het
plangebied. Tevens moeten de dieren een aanzienlijke afstand langs de dijk overbruggen om tot het
plangebied te komen. Het voorkomen van bevers of otters binnen het plangebied voor Trintelzand B is
daarom uit te sluiten. Van negatieve effecten op bever of otter als gevolg van het voornemen is geen sprake.
Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn dan ook niet aan de orde.

6.2.3

Vleermuizen

Gegevens
In de omgeving van de Houtribdijk komen verschillende vleermuissoorten voor. Op basis van de NDFFdatabase [lit. 29] zijn in de afgelopen 10 jaar waarnemingen bekend van gewone dwergvleermuis, gewone
grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (zie
afbeelding 6.5).
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Afbeelding 6.5 Waarnemingen in de afgelopen 10 jaar van vleermuizen in de omgeving van het plangebied [lit. 29]1

Tijdens de natuurinventarisatie in 2014 [lit. 30] werd onder meer onderzoek verricht naar de aanwezigheid
van vleermuizen langs de dijk. Hierbij werd vastgesteld dat de Houtribdijk onderdeel uitmaakt van
foerageergebied van onder andere meervleermuis alsook de migratieroute van ruige dwergvleermuis. Om
rekening te kunnen houden met de migrerende vleermuizen is inzicht nodig in de migratieperiode en de
jaarlijkse fluctuaties in de fenologie van de van de migratie. Daarom werd het afgelopen jaar een studie
uitgevoerd naar de migratieperioden van ruige dwergvleermuis in Nederland [lit. 33]. De studie heeft zich
gericht op bestaande protocollen, literatuurgegevens en data die in de periode 2012-2017 zijn verzameld bij
Lauwersoog. De studie concludeert dat er bij de dijken verschillende typen van vleermuisactiviteit te
onderscheiden zijn, zoals seizoensmigratie, lokale migratie, foerageergedrag en baltsgedrag. In de praktijk is
het niet goed mogelijk om deze verschillende typen van gedrag en activiteit duidelijk te onderscheiden. Wel
kan onderscheid worden gemaakt in perioden waarin seizoensmigratie wordt verwacht en perioden waarin
geen sprake is van seizoensmigratie. Uit zowel de literatuurstudie als de data van Lauwersoog kwamen
globaal dezelfde perioden voor migratie van ruige dwergvleermuis naar voren, namelijk:
- voorjaarsmigratie: laatste week van maart tot en met de tweede week van juni. De piek van de
voorjaarsmigratie valt in de eerste week van mei;
- najaarsmigratie: van half augustus tot en met de tweede week van oktober. De piek van de
najaarsmigratie valt in de eerste twee weken van september.
Gezien het belang van de Houtribdijk voor ruige dwergvleermuis en (in mindere mate) meervleermuis, zijn
de biotoopeisen van beide soorten in onderstaand kader beschreven.
Ruige dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuizen jagen in vooral half open bosrijk landschap. Ze jagen in een relatief snelle
rechtlijnige vlucht in lange banen, op 2 tot 5 m hoogte, op enige afstand van de vegetatie. Vaak jagen ruige
dwergvleermuizen langs bosranden, door lanen, boven open plekken in bos en langs houtwallen.

1

Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige
andere wijze openbaar gemaakt worden.
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Waterpartijen en beschutte oevers in voedselrijke gebieden vormen een belangrijk aspect van het biotoop.
Ze jagen ook graag bij straatlantaarns, maar bebouwing en open gebied zijn minder in trek. Ze vangen
insecten uit de lucht. Voor zover bekend zijn vooral dansmuggen van belang [lit. 38].
Meervleermuis
De meervleermuis jaagt in een snelle rechtlijnige vlucht in lange trajecten vlak boven het wateroppervlak met
uitvallen boven de begroeide oever. Ze jagen op insecten tot op 10 – 20 km van de verblijfplaats en er
worden in de loop van de nacht grote totale afstanden afgelegd. Vliegroutes over land volgen zoveel
mogelijk landschapselementen als heggen, houtwallen, lanen en tuinen. De meervleermuis is een typische
soort van het open waterrijke Nederlandse landschap. De soort foerageert boven grote open wateren en
langs oevers van plassen, meren, kanalen, rivieren en vaarten. De beschutting en het voedselaanbod van rietof andere oevervegetaties zijn daarbij zeer welkom [lit. 38].
Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van (sporen van) vleermuizen. In de omgeving zijn
geen bomen (met holten) of gebouwen aanwezig waarin de soorten kunnen verblijven. Effecten op rustende,
slapende en zogende vleermuizen zijn uitgesloten.
De houtribdijk is als onverlicht, rechtlijnig, verbindend element in het open water wel uiterst geschikt als
onderdeel van een vleermuisvliegroute. Ook is het open water van het Markermeer en het IJsselmeer
aantrekkelijk voor soorten die boven het wateroppervlak jagen zoals watervleermuis en meervleermuis.
Effecten & conclusies
Gezien de afwezigheid van bomen of gebouwen in en rond het plangebied, is het voorkomen van
vleermuisverblijfplaatsen uitgesloten. Het beschadigen of vernielen van verblijfplaatsen is niet aan de orde.
Wel is er een vliegroute van ruige dwergvleermuis vastgesteld langs de gehele Houtribdijk, alsook
foerageergebied voor deze en andere vleermuissoorten. Het verstoren van overvliegende en/of
foeragerende vleermuizen is bij de Wnb verboden. Een overtreding van de Wnb kan echter worden
voorkomen door de werkzaamheden niet ’s nachts te laten plaatsvinden en het plangebied in de
activiteitperiode van de vleermuizen (tussen zonsondergang en zonsopgang) niet kunstmatig te verlichten,
met name tijdens de migratieperiode van ruige dwergvleermuis. Indien nachtelijk werkzaamheden niet
kunnen worden uitgesloten, dan dient in elk geval tijdens de migratieperiode de aanwezigheid van
kunstmatige verlichting direct langs de dijk worden voorkomen. Op basis van literatuurgegevens en expert
judgement is een verstoringsgrens van 60 m opgesteld voor de Houtribdijk. Vanaf 60 meter of meer vanaf
de dijk zijn de effecten van verlichting op de dijk immers niet meer waarneembaar. In dat geval is verstoring
van de migrerende dieren uit te sluiten. Hierdoor zijn werkzaamheden waarbij kunstmatig verlichting dient te
worden toegepast gedurende migratieperiode alleen toegestaan op een afstand van meer dan 60 m afstand
van de dijk. Er wordt aan bovenstaande voorwaarden voldaan waarmee een significant negatief effect op
deze soorten worden uitgesloten. vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn dan niet nodig.

6.2.4

Vogels

Gegevens
In en rond het plangebied komen een groot aantal vogelsoorten voor. Het plangebied is voornamelijk
belangrijk als foerageergebied voor verschillende watergebonden soorten als fuut, grote zaagbek, krakeend,
en wilde eend [lit. 29]. Daarnaast zijn een aantal broedvogels aanwezig langs de oevers van de dijk en op de
vooroeverdammen en zandplaten. Op basis van de inventarisatie in 2014 [lit. 30] zijn er sterke indicaties van
de aanwezigheid van broedende individuen van snor, sprinkhaanzanger, rietzanger, blauwborst,
bosrietzanger, zwartkop, tuinfluiter, zwarte kraai, nijlgans, grote Canadese gans, knobbelzwaan, geoorde
fuut, aalscholver, bontbekplevier, kluut, kokmeeuw, zwartkopmeeuw en visdief in de (wijdere) omgeving van
het plangebied. Soorten als kokmeeuw en visdief kunnen bijvoorbeeld tot broeden komen op het kleine
kunstmatige eilandje Ierst, op een afstand van circa 5 km vanaf het plangebied. Langs de dijk, in de directe
omgeving van het plangebied is het voorkomen van broedende individuen van deze soorten echter uit te
sluiten. Ter hoogte van de dijk grenzend aan het plangebied kunnen wel broedvogels voorkomen die
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nestgelegenheid zoeken in rietkragen (bijvoorbeeld de rietzanger, blauwborst, kleine karekiet, wilde eend,
kuifeend, meerkoet, Canadese gans, grauwe gans en knobbelzwaan) of op grasdijken (bijvoorbeeld de witte
kwikstaart, scholekster en graspieper).
Een aandachtspunt is de grote broedkolonie van aalscholvers (beschermd als habitatsoort binnen het Natura
2000-gebied) aanwezig op Trintelzand A. De kolonie is aanwezig op de oude vooroeverdam van de
Houtribdijk. Voor de werkzaamheden die momenteel aan de gang zijn aan/op de Houtribdijk is een
voorwaarde opgelegd waarbij tijdens het broedseizoen van aalscholvers (begin februari-juni) een contour
van 100 m rondom de kolonie wordt aangehouden waarbinnen geen activiteiten of bewegingen van
materieel en personeel mogen plaatsvinden.
Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek zijn waarnemingen gedaan van fuut, kuifeend en wilde eend. Deze soorten waren ten
tijde van het veldbezoek in grote getalen aanwezig achter de vooroeverdam langs de Markermeerzijde van
de dijk. De luwe zone achter de vooroeverdam is ideaal voor ruiende individuen van deze soorten.
Verlaten nesten zijn in de directe omgeving van het plangebied niet aangetroffen. Wel zijn in de omgeving
rietkraggen en begroeide oevers aanwezig waarin soorten als meerkoet, fuut en wilde eend geschikt
nestgelegenheid kunnen vinden. In de stenige oevers broeden witte kwikstaarten. Jaarrond beschermde
nesten worden echter niet verwacht. In de omgeving van het plangebied zijn immers geen bomen (ransuil,
buizerd, ooievaar, etc.) of gebouwen (huismus, gierzwaluw) aanwezig die geschikt zijn voor dergelijke nesten.
Binnen de grenzen van het plangebied zelf is geen nestgelegenheid voor vogels. De locatie waar Trintelzand
B wordt aangelegd bestaat in de huidige situatie immers volledig uit open water.
Effecten & conclusies
Het plangebied en haar omgeving kent vooral een functie als foerageergebied voor (watergebonden)
vogelsoorten.
Het plangebied zelf bestaat uit open water en biedt geen nestgelegenheid voor vogels. Van een aantasting
of vernietiging van (al dan niet jaarrond beschermde) nesten als gevolg van de werkzaamheden is dan ook
geen sprake.
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat het plangebied ter plaatse van Trintelzand B geschikt is voor
ruiende watervogels. Verstoren van het ruien is formeel geen overtreding van een verbodsbepaling. Daarbij
is het effect van verstoren van de ruiende dieren reeds getoetst in het kader van Natura 2000. Omdat vanuit
de bestaande vergunningen Nbw’98 niet in september gewerkt mag worden treden er geen negatieve
effecten op.
Een aandachtspunt is nog wel de aalscholverpopulatie aanwezig op Trintelzand A. Aalscholvers kennen geen
speciale bescherming onder het soortenbeschermingsregime van de Wnb, wel zijn deze vogels beschermd
als doelsoorten binnen het Natura 2000-gebied Markermeer (gebiedsbescherming Wnb). De effecten van de
werkzaamheden op deze kolonie zijn beoordeeld in hoofdstuk 5 (Natura 2000).
Indien bovenstaande mitigerende maatregelen in acht worden genomen is een overtreding van de verboden
van de Wnb niet aan de orde. Negatieve effecten op deze soortgroep kunnen dan worden uitgesloten.

6.2.5

Vissen

Gegevens
Binnen de Habitatrichtlijn zijn alleen de vissoorten houting en steur beschermd. Dit zijn beiden trekvissen
van grote wateren (zee, rivieren). Deze soorten migreren doorgaans door diep en open water. Binnen het
soortenbeschermingsregime ‘Andere soorten’ zijn alleen de vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver,
beekdonderpad, kwabaal en grote modderkruiper beschermd. Dit zijn soorten van zuurstofrijke, schone en
stromende wateren (beekprik, elrits, gestippelde alver, beekdonderpad, kwabaal) of verlandende wateren
(grote modderkruiper).
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In 2014 werd een gericht onderzoek uitgevoerd naar de bodemfauna en visstand nabij de Houtribdijk [lit. 4].
De meeste vissoorten zijn aangetroffen in het derde traject dat het dichtste bij Lelystad ligt. Hier is de
golfslag minder als gevolg van de ligging van dit stuk dijk (oost west in plaats van noord-zuid).
Zwartbekgrondel was hierbij verreweg de meest aangetroffen soort [lit. 30]. Ook zijn baars, marmergrondel,
aal en winde aangetroffen.
In 2017 is een monitoring van de visstand in het IJsselmeer en het Markermeer uitgevoerd met behulp van
staand wand met verschillende maaswijdtes [lit. 39]. Een overzicht van de gevangen soorten is weergeven in
afbeelding 6.6. Van de onder de Wnb beschermde soorten is alleen houting gevangen. Deze soort werd
vooral gevangen ter hoogte van de Houtribdijk aan de IJsselmeerzijde. Aan de Markermeerzijde van de dijk
is de soort in 2017 niet gevangen [lit. 39].

Afbeelding 6.6 Overzicht van het aantal gevangen vissen per soort in 2017, en de lengte range van de gevangen vissen [lit. 39]

De biotoopeisen van houting zijn in onderstaand kader beschreven.
Houting
Houting kwam oorspronkelijk voor in rivieren en kustwateren van de Noordzee, Oostzee en Baltische zee,
waaronder het stroomgebied van de Rijn, Maas, Schelde en Eems. De jonge houtingen laten zich in de loop
van de zomer afzakken richting riviermondingen en de kustzone. In Nederland groeit een deel van de
houtingen op in het IJsselmeer en wordt hier ook volwassen. Juveniele houtingen voeden zich vooral met
zoöplankton. Grotere houtingen eten daarnaast ook insectenlarven, scheldieren, kreeftachtigen en kleine
vissen [lit. 13]. De meeste volwassen houtingen brengen hun tijd door in de brakke wateren van
riviermondingen en in stromende rivieren. Tijdens de voortplanting zoeken ze stroomopwaarts gelegen
paaigronden op. De voorplantingwateren kunnen sterk verschillen, soms zijn het ondiepe matig stromende
wateren in de oeverzone, soms sterk stromende open en diepe wateren. De bodem van deze wateren is
stabiel en bestaat altijd uit zand, kiezel en/of rolstenen waar de eieren tot ontwikkeling kunnen komen. Voor
een succesvolle ontwikkeling zijn schone waterbodems zonder veel slib een voorwaarde omdat de eieren in
het slib kunnen ‘verstikken’ [lit. 40].
Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van onder de Wnb beschermde vissoorten. Soorten
als beekprik, elrits, gestippelde alver, beekdonderpad, kwabaal en grote modderkruiper worden hier niet
verwacht. Het betreft immers soorten van (ondiepe), stromende wateren. Binnen het plangebied is geen
geschikt biotoop aanwezig voor deze vissoorten (diep, open- of zuurstofrijk, stromend water).
Het sporadisch voorkomen van Houting kan niet worden uitgesloten, met name in de diepere delen van het
Markermeer. De oeverzone langs de Markermeerzijde van de Houtribdijk is echter weinig geschikt voor deze
soort. Houtingen zijn zichtjagers. Ter hoogte van het plangebied is het water te ondiep (snel vertroebeling
waardoor zicht beperkt wordt) om dienst te doen als foerageergebied voor deze soort. Voor hun
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voortplantingsgebied gaan houtingen opzoek stromende wateren met schone waterbodems bestaande uit
zand, kiezels of stenen en zonder veel slib. Ook dit is ter hoogte van het plangebied niet aanwezig.
Effecten & conclusies
Het voorkomen van beschermde vissen van het soortenbeschermingsregime ‘Andere soorten’ kan op basis
van het aanwezige biotoop worden uitgesloten. Behalve houting komen in het Markermeer geen onder de
Wnb beschermde vissoorten voor. Tevens is ook houting zeldzaam in het Markermeer. Van essentieel
leefgebied van deze soort in de directe omgeving van het plangebied is geen sprake. Negatieve effecten op
deze soortgroep zijn uitgesloten. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig. Wel geldt de
zorgplicht.

6.2.6

Reptielen- en amfibieën

Gegevens
Op en nabij de Houtribdijk komen verschillende algemeen voorkomende amfibiesoorten voor zoals gewone
pad, meerkikker, bastaardkikker en kleine watersalamander [lit. 2]. Daarnaast zijn op basis van de NDFFdatabase [lit. 29] en de verspreidingsatlas van RAVON [lit. 41] in de omgeving van de Houtribdijk populaties
bekend van rugstreeppad en ringslang. De waarnemingen beperken zich tot het ‘vaste land’ van Lelystad. Ter
hoogte van de dijk zelf zijn geen waarnemingen van deze soorten bekend. Ook tijdens de gerichte
inventarisaties in 2014 [lit. 30] naar rugstreeppadden en ringslangen langs de Houtribdijk, zijn geen (sporen
van) deze soorten gevonden. De biotoopeisen van deze soorten zijn in onderstaand kader beschreven.
Rugstreeppad
De rugstreeppad komt voor in open, zandige gebieden zoals duinen, open rivieroevers, stuifzanden en
heidevelden. Ook op industrieterreinen, militaire oefenterreinen en in zandgroeves. Ze hebben een voorkeur
voor dynamische milieus en verschijnen vaak als eerste in nieuw ontstane biotopen als afgravingen en
opgespoten land. Een echte pionierssoort. Voor de voortplanting worden meestal ondiepe, vegetatiearme,
tijdelijke kleine wateren gebruikt [lit. 41].
Ringslang
De ringslang is gebonden aan waterrijke habitats. Deze liggen veelal op zandgronden en op de overgangen
van zandgrond naar veen- en kleigronden. Grote oppervlaktes laag gelegen, nat gebied worden gemeden,
omdat de soort daar vaak niet alle stadia van zijn levenscyclus kan doorlopen. Met name de ontwikkeling
van de eieren en de overwintering vormen in polders een probleem. Ringslangen zonnen vaak op dijkjes in
de buurt van water, waar ze jagen op voornamelijk amfibieën en soms andere gewervelde dieren waaronder
vissen. Ze zijn zeer alert, dus probeer voorzichtig te lopen en altijd een stukje voor je uit te kijken als je ze
wilt zien [lit. 41].
Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van onder de Wnb beschermde amfibie- of
reptielsoorten. De oevers van de dijk zijn slechts beperkt geschikt voor algemeen voorkomende
amfibiesoorten waaronder gewone pad, bastaardkikker en kleine watersalamander, en mogelijk sinds het
aanleggen van de zandige versterking tijdelijk nog iets beperkter. Deze soorten hebben de voorkeur voor
vegetatierijk en/of kleine wateren zoals sloten en poelen, met ondiepe oevers en/of waar niet te veel vis
aanwezig is. Dit is niet aan de orde aan het traject van de Houtribdijk waar Trintelzand B wordt aangelegd.
Op het moment van opstellen van deze toets waren nabij de dijk in de vorm van de net aangelegde zandige
versterking flauwe, schrale taluds en plasdras situaties aanwezig, maar geen structuurrijke oevervegetatie.
Het is uitgesloten dat gedurende de winterperiode deze omgeving reeds in gebruik is genomen door nietvrijgesteld amfibiesoorten zoals rugstreeppad of beschermde reptielsoorten zoals ringslang.
Het plangebied zelf is gelegen in het water van het Markermeer, zonder verbinding met de dijk. Het
voorkomen van deze beschermde soorten in het open water van het plangebied is uitgesloten.
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Effecten & conclusies
Binnen het plangebied is geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde amfibie- of reptielsoorten.
Van een aantasting van leefgebieden of verblijfplaatsen van deze soorten is aldus geen sprake.
De directe omgeving is tevens weinig geschikt voor soorten als bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en
kleine watersalamander. Daarbij geldt binnen de provincie Flevoland een vrijstelling voor het verstoren van
deze bijlage A-soorten in het kader van ruimtelijke ingrepen. Vervolgstappen ten aanzien van deze soorten
zijn dan ook niet nodig.
Het voorkomen van niet-vrijgestelde amfibiesoorten en reptielen in de directe omgeving van het plangebied
kan, gezien de afwezigheid van waarnemingen en een geschikt biotoop, worden uitgesloten. Van negatieve
effecten op deze soorten als gevolg van de werkzaamheden is geen sprake. Vervolgstappen in het kader van
de Wnb zijn niet aan de orde. Wel is te allen tijde de zorgplicht van kracht.

6.2.7

Dagvlinders, libellen en andere ongewervelden

Gegevens
Op basis van de NDFF-database [lit. 29] zijn in de omgeving van de Houtribdijk in de afgelopen 10 jaar geen
waarnemingen bekend van onder de Wnb beschermde soorten. De aanwezigheid wordt ook niet verwacht.
Het voorkomen van de beschermde soorten uit Habitatrichtlijn wordt veelal vastgesteld in bijvoorbeeld
duingebieden, droge heideterreinen, plantenrijke vennen, zuurstofrijke beken, verlandingsvegetaties met
krabbescheer en zandstrandjes langs de grote rivieren. Vlinder- en libelsoorten en overige ongewervelden
van bijlage A van de Wnb komen voor in bloem- en/of kruidenrijke graslanden, blauwgraslanden,
moerassen, bos, heide, stromend water [lit. 42].
Veldbezoek
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van onder de Wnb beschermde vlinders (zoals
bruine eikenpage), libellen of andere ongewervelden. Binnen het plangebied is geen geschikt leefgebied
aanwezig voor deze soorten. Deze soorten worden voornamelijk aangetroffen in en rondom natuurgebieden
in schrale vochtige biotopen, in moerassen, bosranden en bloemrijke graslanden. Een belangrijke
voorwaarde voor het voorkomen van dagvlinders is het voorkomen van waardplanten. Deze komen niet voor
in het diep open water van het plangebied. In de toekomst zal zich naar verwachting een bloemrijk schraal
grasland zich op de zandige versterking gaan vestigen, welke wel potentieel geschikt biotoop kan vormen.
Effecten & conclusies
Door het ontbreken van waarnemingen en de afwezigheid van geschikt leefgebied in en nabij het
plangebied, is het voorkomen van beschermde vlinder- of libelsoorten binnen het plangebied uit te sluiten.
Hierdoor zijn negatieve effecten van de geplande werkzaamheden op deze soortgroepen uit te sluiten.
Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht.

6.3

Samenvatting en conclusies

In tabel 6.1 zijn de bevindingen en conclusies ten aanzien van de beschermde soorten samengevat.

Tabel 6.1 Samenvatting en conclusies effectenbeoordeling beschermde soorten
Soortgroep

Beschermde soorten
in het plangebied of
directe omgeving
aanwezig?

Kans op
overtreding
verboden Wnb?

Gevolgen?

Ontheffing
aanvragen Wnb?

vaatplanten

nee

nee

geen, wel zorgplicht

nee
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Soortgroep

Beschermde soorten
in het plangebied of
directe omgeving
aanwezig?

Kans op
overtreding
verboden Wnb?

Gevolgen?

Ontheffing
aanvragen Wnb?

grondgebonden zoogdieren

Ja, voorkomen van

nee, werkzaamheden

geen, wel zorgplicht

nee

bijlage A soorten zoals

vinden plaats in het

egel, konijn, vos en

water (waar deze

haas is niet uit te

soorten niet

sluiten

voorkomen). Tevens
geldt voor het
verstoren van deze
bijlage A-soorten een
vrijstelling binnen de
provincie Flevoland

vleermuizen

Ja, aanwezigheid van
soorten als ruige

Ja, indien door de
geplande

Ja, werkzaamheden
niet ’s nachts laten

nee, mits mitigerende
maatregelen in acht

dwergvleermuis en

werkzaamheden

plaatsvinden en het

worden genomen

meervleermuis is niet

foerageergebied of

plangebied in de

uit te sluiten

vliegroutes worden

activiteitperiode van

aangetast/verloren

de vleermuizen

gaan of vleermuizen

(tussen

worden

zonsondergang en

verstoord/gedood

zonsopgang) niet
kunstmatig te
verlichten, met name
tijdens de
migratieperiode van
ruige
dwergvleermuis.
Indien toch
werkzaamheden
worden gedaan
waarbij kunstmatig
verlichting dient te
worden toegepast, is
dit gedurende de
migratieperiode
alleen toegestaan op
een afstand van meer
dan 600 m afstand
van de dijk

vogels

ja, aanwezigheid van
algemeen

ja, indien
broedgevallen

Drie mogelijkheden:
- buiten het

nee, mitigerende
maatregelen dienen

voorkomende
broedvogels nabij het

opzettelijk worden
verstoord of nesten

broedseizoen werken
- vlak voor het

in acht genomen te
worden

plangebied is niet uit
te sluiten

worden vernietigd

broedseizoen
inzetten en dan
continue doorwerken,
zodat vogels niet
gaan broeden
- het plangebied voor
het broedseizoen
ongeschikt maken
voor broedvogels
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ja, aanwezigheid van
ruiende vogels zoals

ja, indien ruiende
vogels opzettelijk

ja, buiten de
ruiperiode (augustus-

nee, mits mitigerende
maatregelen in acht

wilde eend, kuifeend
en fuut

worden verstoord

september) werken

worden genomen
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Soortgroep

Beschermde soorten
in het plangebied of
directe omgeving
aanwezig?

Kans op
overtreding
verboden Wnb?

Gevolgen?

Ontheffing
aanvragen Wnb?

vissen

nee

nee

geen, wel zorgplicht

nee

amfibieën en reptielen

Ja, voorkomen van
algemeen

nee, vrijstelling
binnen de provincie

geen, wel zorgplicht

nee

voorkomende
amfibiesoorten zoals

Flevoland

geen, wel zorgplicht

nee

gewone pad, bruine
kikker en kleine
watersalamander is
niet uit te sluiten
dagvlinders, libellen en
overige ongewervelde
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nee

7
NATUURNETWERK NEDERLAND
7.1

Huidige situatie

Het NatuurNetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genaamd, is een
samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Het Markermeer
is aangewezen als ’Natuur Netwerk Nederland (grote wateren)’-gebied (zie ook hoofdstuk 2). Op dit NNN
gebied is geen ‘Nee, tenzij’ regime van kracht. De bescherming vindt plaats via het regime van de Wet
natuurbescherming - gebiedsbescherming (Natura 2000). Deze toetsing heeft plaatsgevonden in
hoofdstuk 5 van dit rapport.
Formeel is er dus geen noodzaak om een NNN-toets uit te voeren. Informeel worden echter in dit rapport de
effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN-gebied Markermeer toch beknopt
inzichtelijk gemaakt waarbij uit het provinciale NNN-beleid van de provincie Flevoland geput is. Dit vanuit
het voorzorgprincipe.
Het plangebied bevindt zich in gebied dat is aangewezen als NNN overige grote wateren (zie afbeelding
7.1). Dit wordt door de provincie Flevoland in beleidsdocumenten aangegeven als ‘buitendijkse NNN’. De
wezenlijke kenmerken en waarden van het Markermeer zijn de aanwezige en potentiële natuurwaarden
gebaseerd op de beheertypen voor het in het Natuurbeheerplan van de provincie Flevoland aangeduide
gebied en de daarvoor vereiste bodem- en watercondities. Het Markermeer valt onder het beheertype Zoete
plas (N04.02) (zie afbeelding 7.2). Het gaat om wateren die breder zijn dan 4 m en dieper dan 20 cm.
Belangrijke aspecten van het Markermeer zijn de ‘openheid’, de aanwezigheid van ‘met riet en biezen
begroeide randen, waterplanten in ondiepe delen, schelpen in diepere delen’ en ‘het grote internationale
belang van het gebied voor diverse watervogels als rust- en foerageergebied’. Onderzocht wordt of de
aanwezigheid en de aanleg van Trintelzand B negatieve effecten hebben op genoemde aspecten van de
wezenlijke kenmerken en waarden van het Markermeer.
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Afbeelding 7.1 Ligging NNN overige grote wateren 2017/Natura 2000 ten opzichte van het plangebied (rode cirkel) [bron: SVIR]
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Afbeelding 7.2 NNN Beheertypenkaart

7.2

Mogelijke effecten

De aanwezigheid van Trintelzand B kan permanente effecten hebben op de belangrijke waarden van het
Markermeer door:
- het omzetten van gebied met open water in zandplaten met als gevolg een afname van het oppervlak
NNN met beheertype Zoete plas;
- het verondiepen van een deel van het NNN met als gevolg een verandering van habitats binnen het
beheertype Zoete plas en derhalve aantasting van het aspect ‘met riet en biezen begroeide randen,
waterplanten in ondiepe delen, schelpen in diepere delen’;
- het aanbrengen van sediment met als gevolg het verdichten van de bodem en het veranderen van de
bodemsamenstelling en bodemfauna en derhalve aantasting van het aspect ‘met riet en biezen
begroeide randen, waterplanten in ondiepe delen, schelpen in diepere delen’;
- de ligging van Trintelzand B in een gebied met open water met als gevolg een aantasting van de
‘openheid’ van het Markermeer.
De aanleg van Trintelzand B kan tijdelijke effecten hebben op de belangrijkste waarden van het Markermeer:
- verstoring door beweging, geluid en verlichting met tijdelijke negatieve effecten op ‘het grote
internationale belang van het gebied voor diverse watervogels als rust- en foerageergebied’;
- vertroebeling van het water met tijdelijke negatieve gevolgen voor het aspect ‘met riet en biezen
begroeide randen, waterplanten in ondiepe delen, schelpen in diepere delen’ en daarin en daarvan
levende soorten vogels en vissen.
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7.3

Effectbeoordeling

7.3.1

Tijdelijke effecten

Tijdens de aanleg wordt zand gewonnen, worden een vooroeverdam en kaap aangelegd en pleistoceen zand
opgespoten voor de realisering van Trintelzand B. Het in te zetten materieel veroorzaakt geluid, beweging en
licht, met invloed op de kwaliteit van het Markermeer als internationaal belangrijk rust- en foerageergebied
voor vogels. De werkzaamheden zelf kunnen leiden tot vertroebeling van het water, met effecten op de
belangrijke waterplanten vegetaties als gevolg. De internationaal belangrijke natuurwaarden en de
waterplanten vegetaties zijn belangrijke aspecten van de wezenlijke kenmerken en waarden van beheertype
Zoete plas.
Voor wat betreft de verstoring geldt dat verstoring door verlichting door het in te zetten materieel
nauwelijks een rol speelt, omdat alleen in de 16 werkbare uren overdag zal worden gewerkt, gezien de
bepalingen in de reeds afgegeven vergunningen. Verstoring door geluid beperkt zich tot een zone van
maximaal 1.300 m rond het in te zetten materieel (zie paragraaf 5.4). Verstoring door beweging strekt zich
maximaal uit tot circa 800 m (zie paragraaf 5.4), afhankelijk van de verstoringsafstanden van de aanwezige
vogels. Het aanleggen van de vooroeverdam en de kaap in Trintelzand B en het opspuiten van de
zandplaten in Trintelzand B zal wel verstoring door geluid en beweging veroorzaken met name in telvak 81
(Markermeerzijde), maar ook in een zeer klein deel van telvak 68 (IJsselmeerzijde) in dijkvak 3 Vrijwel alle
soorten die in en nabij beide telvakken verblijven (krakeend, slobeend, wilde eend, meerkoet, bergeend,
grauwe gans, tafeleend en wintertaling), hebben een gunstige staat van instandhouding, waardoor de
waarde van het Markermeer voor deze soorten niet in gevaar komt door de verstoring van een relatief klein
deel van het Markermeer en IJsselmeer. De fuut, brilduiker en topper, waarvan de staat van instandhouding
niet gunstig is, komen met name voor aan de IJsselmeerzijde, waar maar een heel klein oppervlak van telvak
68 wordt verstoord door geluid. Het gaat echter om zo’n klein stukje IJsselmeer vlakbij de dijk, dat de
werkzaamheden voor de betreffende soorten niet tot grote verstoring leiden. Aan de Markermeerzijde
komen foeragerende visdieven voor, broedende aalscholvers en ruiende kuifeenden. Voor deze soorten is de
staat van instandhouding ook niet gunstig. Echter, de werkzaamheden zullen niet leiden tot verstoring van
deze soorten (zie paragraaf 5.5.3).
Negatieve effecten van verstoring op het aspect ‘het grote internationale belang van het gebied voor
diverse watervogels als rust- en foerageergebied’ worden niet verwacht.
Eventueel vrijkomend slib tijdens de aanleg van de vooroeverdam en kaap en het opspuiten van de
ondieptes in Trintelzand B zou tot vertroebeling kunnen leiden met negatieve gevolgen voor waterplanten
en soorten die van waterplanten afhankelijke zijn. Er wordt echter zeer slibarm pleistoceen zand gebruikt,
zodat effecten op waterplanten door de aanleg van Trintelzand B zijn daarom uitgesloten. Het aspect ‘met
riet en biezen begroeide randen, waterplanten in ondiepe delen, schelpen in diepere delen’ binnen het
beheertype Zoete plas, wordt niet negatief beïnvloed. Verwacht wordt zelfs dat in de ondieptes die in
Trintelzand B worden aangelegd, juist nieuw milieu voor ‘met riet en biezen begroeide randen, waterplanten
in ondiepe delen, schelpen in diepere delen’ ontstaat, met positieve gevolgen voor dit aspect.
Negatieve effecten van vertroebeling op het aspect ‘met riet en biezen begroeide randen, waterplanten
in ondiepe delen, schelpen in diepere delen’ worden niet verwacht.

7.3.2

Permanente effecten

Door de aanleg van Trintelzand B wordt water omgevormd naar ondergelopen en droog liggende
zandplaten en ondiepe baaimilieus, waardoor het beheertype Zoete plas (N04.02) op deze locatie
veranderd/verwijderd wordt. Dit wordt hierna beoordeeld.
Er worden een nieuwe vooroeverdam en kaap aangelegd die boven het water uitsteken, waardoor een klein
deel van het beheertype Zoete plas in het NNN zal verdwijnen, wat op zich een negatief effect is op het
NNN-gebied. Daar staat tegenover dat de aanwezigheid van Trintelzand B zorgt voor een aanmerkelijke
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vergroting van het areaal met ondieptes en een afname van relatief diepere delen van het water. De luwtes
en ondieptes die gaan ontstaan achter de vooroeverdam en kaap van Trintelzand B, hebben een positief
effect op het aspect ‘met riet en biezen begroeide randen, waterplanten in ondiepe delen, schelpen in
diepere delen’ en ‘internationaal belang als rust- en foerageergebied van watervogels’. Deze positieve
bijdrage aan versterking van de wezenlijke kenmerken en waarden op van het NNN-gebied zijn van groter
belang dan de negatieve gevolgen van de kleine afname van het oppervlak NNN-gebied als gevolg van de
aanleg van de nieuwe dammen en het verdwijnen van de openheid van het NNN-gebied in het plangebied.
Er treedt ook een permanent effect op in de bodemdichtheid of bodemsamenstelling door het opspuiten
van Trintelzand B. Echter, de aangebrachte zandlichamen zorgen voor geleidelijke land-water-overgangen,
een vochtige zone en een bredere droge zone met natuurontwikkelingsmogelijkheden. Beschermde
plantensoorten kunnen zich daar uitbreiden of vestigen en diverse vogelsoorten kunnen er
broedmogelijkheden vinden. Ook vissen profiteren van geleidelijke land-water-overgangen. Het permanente
effect van de bodemdichtheid of bodemsamenstelling is daardoor positief voor het Markermeer en daarmee
is aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN door bodemverdichting en een
verandering van de bodemsamenstelling uit te sluiten.
Zoals eerder gesteld, kan Trintelzand B de openheid van het Markermeer aantasten. Dit vindt echter alleen
op een relatief kleine locatie (200 hectare) nabij de Houtribdijk plaats, dus aan de rand van het veel grotere
Markermeer & IJmeer (68.508 hectare). Het Markermeer als geheel behoudt zijn open karakter. Negatieve
effecten op de openheid van het Markermeer als geheel treden dus niet op.
De aanwezigheid van Trintelzand B heeft in totaal een positief effect op de wezenlijke kenmerken en
waarden. Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN-gebied is uit te sluiten.

7.4

Conclusie

Er treden tijdens zowel de aanlegfase als de gebruiksfase van Trintelzand B geen effecten op die een
permanente aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN-gebied opleveren.
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8
KADERRICHTLIJN WATER
Voor (de uitbreiding van) Trintelzand B zijn uit bijlage 5 uit het Beheer- en Ontwikkelplan voor de
Rijkswateren (BPRW) 2016-2021 de relevante toetsingskaders doorlopen.

Afbeelding 8.1 Deel 1 toetsingskader algemeen (bron BPRW 2016-2021, bijlage 5)

Deel 1: toetsingskader algemeen
A
Vindt de ingreep plaats binnen de begrenzing van het waterlichaam of zijn er potentiële negatieve effecten tot
in het waterlichaam?
Ja, de ingreep vindt plaats in het Markermeer
B
Staat de ingreep op de lijst met ingrepen die in principe altijd toegestaan zijn?
Nee.
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C
Heeft de ingreep enkel positieve effecten op de ecologische kwaliteit? Of wordt bij een gewijzigde maatregel
met KRW-doelstelling de oorspronkelijke doelstelling nog steeds gehaald?
Nee
In de aanlegfase van de zandlichamen is tijdelijk sprake van een verhoogde vertroebeling met mogelijk
negatieve effecten op fytoplankton. Dit is een tijdelijk effect zonder permanente gevolgen.
Ja
Trintelzand B heeft na de aanlegfase een positief effect op de biologische kwaliteit van het Markermeer.
Door ingrepen in de abiotiek (gradiënten in diepte, toename van luw areaal, groter areaal aan oeverzones en
geleidelijke land-waterovergangen) wordt een impuls gegeven aan het voedselweb, waarvan bodemfaunaen visetende vogels profiteren.
Trintelzand B is geen gewijzigde KRW-maatregel maar heeft een TBES-doelstelling: Toekomst Bestendig
Ecologisch Systeem. De realisatie van Trintelzand levert een bijdrage aan met name de ontwikkeling van
ondiepe zones (vooral voor ontwikkeling waterplanten) en geleidelijke land-water overgangen (alle habitats
van nat naar droog). In de huidige situatie is er circa 1.800 hectare aan ondiepe zones met waterplanten
langs de randen van het Markermeer, het streven is 3.750 hectare. Aan geleidelijke landwaterovergangen (0,7 tot + 0,1 m, dus inclusief plas-dras) is er in de huidige situatie circa 307 hectare terwijl de doelstelling op
4.000 hectare ligt. Binnen het ontwerp van Trintelzand B ontstaat circa 200 hectare ondiep/luw gebied met
land-waterovergangen, zodat samen met Trintelzand A/A+ een totaal natuurgebied ontstaat van circa
470 hectare.
D
Heeft de ingreep een negatief effect op de omvang van een geplande of uitgevoerde KRW-maatregel:
Nee.
Conclusie Deel 1
Na de aanlegfase treden alleen positieve effecten op de biologische kwaliteitselementen. Alleen tijdens de
aanlegfase is sprake van een verhoging van de vertroebeling.
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Afbeelding 8.2 Deel 2 toetsingskader algemeen (bron BPRW 2016-2021, bijlage 5)

Deel 2 Toetsingskader watertype afhankelijk
2-I a Worden de kwaliteitselementen van dit watertype negatief beïnvloed door de ingreep of zijn er
uitstralende effecten richting de kwaliteitselementen van dit watertype?
Ja
In de aanlegfase van de zandlichamen is tijdelijk sprake van een verhoogde vertroebeling. Dit is een tijdelijk
effect zonder permanente gevolgen.
Nee
De ecologische kwaliteit van het waterlichaam wordt in de huidige situatie vooral bepaald door de
biologische kwaliteitselementen: fytoplankton, macrofyten, macrofauna en vis. Voor wat betreft de
ecologische toestand scoort het Markermeer matig voor fytoplankton en overige waterflora en goed voor
macrofauna en vis (KRW-factsheet Markermeer d.d. 15 oktober 2018). De matige scores worden
voornamelijk veroorzaakt door het vaste peil, de steile oevers, grote troebelheid en gebrek aan
vestigingsmogelijkheden voor oever- en waterplanten. Het project Trintelzand B heeft geen wezenlijk
permanent effect op fytoplankton en daarom geen gevolgen voor de score op de KRW-maatlat fytoplankton
voor het Markermeer. Door de vergroting van het areaal luw gebied verbeteren de vestigingsmogelijkheden
voor macrofyten en macrofauna en zal Trintelzand B een positief effect hebben op deze biologische
kwaliteitselementen.
2-I-b Beslaat de ingreep of heeft de ingreep effect op ≥ 1 % van het ecologische relevante areaal?
Nee
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Met het totale ruimtebeslag van Trintelzand B van circa 200 hectare beslaat de ingreep 0,8 % van het
ecologisch potentieel areaal waterplanten dat in het Markermeer 15.436 hectare bedraagt. In de praktijk
staan er op de locatie echter nauwelijks waterplanten.
2-II Heeft de ingreep effect op de (watertype afhankelijke) stuurvariabelen en maatlatten?
Ja,
In de aanlegfase neemt het doorzicht tijdelijk af met een effect op geschikte groeiomstandigheden voor
waterplanten. Vanwege dit tijdelijk karakter en het in de huidige situatie ook al frequent lage doorzicht in het
Markermeer is er geen sprake van een ernstig effect.
Nee
Door de toename van het areaal luwtegebied door de aanleg van Trintelzand B is er sprake van toename van
geschikte groeiomstandigheden en zorgt daarmee voor toename van het begroeibaar areaal oeverplanten.
2-III Wordt het negatieve effect van de ingreep voldoende gecompenseerd of gemitigeerd door maatregelen?
Ja
Door de aanleg van Trintelzand B neemt het potentieel areaal voor waterplantengroei juist toe. Het is
aannemelijk dat achter de nieuwe dammen en achter de kaap voldoende luwte aanwezig is waar zich op
plekken holoceen materiaal zal ophopen. Het is aannemelijk dat hier waterplantvegetaties zich zullen
ontwikkelen. Waarbij het ERA het potentieel areaal beschrijft, zal in deze situatie in de praktijk juist het areaal
waterplanten en zeker oeverplanten toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Daarmee is er een netto
toename van waterplanten- en oeverplantenareaal. De eerst berekende tijdelijke aantasting van ecologisch
relevent areaal van 0,8 % wordt hierdoor teruggebracht naar 0.
Conclusie Deel 2
Omdat het project voorziet in een groter areaal luw gebied dat geschikt wordt gemaakt voor de (her)groei
van waterplanten wordt dit kwaliteitselement uiteindelijk positief beïnvloed. De totale aantasting van het
ecologisch relevant areaal wordt daarom op 0 gesteld. Immers de ingreep draagt in zijn totaliteit bij aan het
behalen van de KRW doelstellingen.
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9
SYNTHESE EN CONCLUSIES
Het functioneren van het Markermeer-IJmeer als aquatisch ecosysteem
Het IJsselmeergebied, met daarbinnen het Markermeer-IJmeer, heeft al jaren een grote internationale
betekenis als rust-, foerageer- en overwinteringsgebied voor trekvogels. Door het voedselrijke zoete water
vormt het gebied een belangrijke tussenstop voor vogels die van en naar het subarctisch gebied migreren.
Het gebied is daarnaast een vaste overwinteringsplaats geworden voor grote groepen watervogels en ook in
het voorjaar en in de zomer vinden grote groepen watervogels er rust om te broeden en te ruien. Al deze
vogels baseren hun verblijf in het IJsselmeergebied op het aanwezige voedselaanbod en wisselingen daarin
hebben direct gevolgen voor deze vogels, tot op populatieniveau. De afgelopen jaren ontstaan hierover
steeds meer zorgen [lit. 43].
Door het afsluiten van de Houtribdijk in 1975 is een scheiding ontstaan tussen het IJsselmeer en het
Markermeer, waardoor het van oudsher aanwezige slib niet meer kan wegstromen. In de huidige situatie is
het ecologische systeem van het Markermeer jong en nog niet in evenwicht en zijn de ecologische condities
niet optimaal. Het nutriëntengehalte van het water is laag en er zijn onvoldoende verbindingen met het
achterland. Verder zijn er onvoldoende ondiepe gebieden en natuurlijke oevers aanwezig die als paaiplaats
voor vis en als foerageergebied voor vogels kunnen dienen. Er is de afgelopen decennia dan ook een
aanzienlijke afname in het voedselaanbod voor vogels geconstateerd. Met name de populaties van spiering
en driehoeksmosselen zijn de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Ook het aanbod aan waterplanten in
het Markermeer en IJmeer is niet toereikend [lit. 44].
Een volgroeid ecosysteem kan een dergelijke achteruitgang doorgaans wel opvangen: vogels hebben dan
voldoende uitwijkmogelijkheden en er zijn alternatieve voedselbronnen aanwezig. Echter, als in het
Markermeer en IJmeer een voedselbron wegvalt, zijn er geen alternatieven. Deze eenzijdigheid is enerzijds
ontstaan door de aanleg van harde oevers rondom de meren, die slechts voor een kleine groep dieren
voeding, rust en beschutting biedt, en anderzijds door de troebelheid van het water, dat is ontstaan door het
losgekomen slib dat niet kan wegstromen naar zee [lit. 44].
Versterking van de Houtribdijk: meekoppelkansen
Uit de tweede landelijke toetsing is gebleken dat de Houtribdijk niet meer aan de door Waterwet
vastgestelde wettelijke veiligheidsnormen voldoet. Daarom wordt de dijk versterkt. Naast de
veiligheidsopgave is door de minister tijdens de verkenning de opdracht gegeven om meekoppelkansen
voor het IJsselmeergebied te onderzoeken (natuuropgave). Voor een aantal vogelsoorten binnen Natura
2000-gebieden IJsselmeer en Markermeer en IJmeer is een verbeteropgave bepaald. Tevens willen Rijk en
betrokken provincies bijdragen aan de realisering van een goed functionerend ecologisch systeem van het
Markermeer-IJmeer: het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). TBES is hierbij gericht op het
ondersteunen van de formele natuur- en waterdoelen (Natura 2000 en KRW) maar ook op (en deels door
middel van) vergroting van de robuustheid en flexibiliteit van het systeem, onder meer door vermindering
van het slibgehalte, vergroting van de habitatdiversiteit en het verbinden van watersystemen. Hierdoor
ontstaat een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving met aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden [lit. 5].
Nieuwe natuur: Trintelzand A
Om invulling te geven aan deze natuuropgave is gekozen voor de aanleg van een nieuw natuurgebied ten
zuiden van de Houtribdijk. Deze nieuwe natuur, genaamd Trintelzand, wordt geheel in het Markermeer
gerealiseerd. Door de aanleg van Trintelzand ontstaan er in het Markermeer zandplaten, ‘plas-dras’ milieus
en ondiep water in de luwte van zandige oevers. Trintelzand vormt hiermee leefgebied voor macrofauna,
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vissen en vogels. Er wordt hiermee ingespeeld op zowel de Natura 2000-doelstellingen (het komen tot een
gunstige staat van instandhouding van vogelsoorten door het keren van de autonome afnemende trend) als
het bredere ecologische toekomstbeeld van TBES (het realiseren van een meer volledig functionerend
ecologisch systeem).
In het MER is onderscheid gemaakt tussen twee vormen van Trintelzand, namelijk de beperkte (A) en
uitgebreide (B) uitvoering. Trintelzand A bestaat uit geleidelijk oplopende zandige oevers, luwe waterzones
achter luwtestructuren, ondiep water en vooroeverdammen. Hierdoor ontstaan binnen Trintelzand A
ondiepe milieus die de groei van waterplanten stimuleren, paaigebied voor vis en foerageergebied voor
visetende vogels, grondelende eenden en steltlopers. Ook wordt hiermee de ontwikkeling van rietland
gestimuleerd waardoor er geschikt leefgebied voor riet- en moerasvogels ontstaat. Voor Trintelzand A zijn
reeds de nodige vergunningen verkregen. Daarnaast is inmiddels gestart met de uitgebreide vooroever met
luwten en plasdrassituaties (Trintelzand A+). Om te voorkomen dat de aanleg van Trintelzand A en
Trintelzand A+ onbedoelde negatieve gevolgen voor soorten met een instandhoudingsdoel voor Natura
2000-gebieden IJsselmeer en Markermeer & IJmeer tot gevolg heeft, worden mitigerende maatregelen
opgevolgd die zijn opgenomen in reeds afgegeven vergunningen.
Trintelzand B
Aanvullend op de inrichting van Trintelzand A en Trintelzand A+ wil men nu ook Trintelzand B uit de MER
visie uitvoeren. Voor Trintelzand B wordt de combinatie van vooroeverdammen en luwtestructuren
voortgezet. Afwijkend van Trintelzand A en Trintelzand A+ wordt er voor Trintelzand B niet met
compartimenteringsdammen en holoceen gewerkt. Wel wordt er een beschermende zandkaap (met
breuksteen) aangelegd en worden er zandplaten opgespoten die vrij kunnen bewegen binnen het gebied,
om zo te zorgen voor meer dynamiek in het systeem.
In dir rapport is onderzocht wat de eventuele effecten van de aanleg van Trintelzand B zijn voor Natura
2000-gebieden IJsselmeer en Markermeer & IJmeer, voor eventueel aanwezige beschermde soorten, voor de
wezenlijke kenmerken en waarden in het kader van NatuurNetwerk Nederland (NNN) en de Kaderrichtlijn
Water.
Vooral positieve effecten
Uit de beoordeling blijkt dat er geen blijvende negatieve effecten op habitattypen en habitatsoorten, en
significant negatieve effecten vogelrichtlijnsoorten van de Natura 2000-gebieden IJsselmeer en Markermeer
en IJmeer optreden, noch op andere (verder gelegen) Natura 2000-gebieden, mits mitigerende maatregelen
in acht worden genomen. De conclusie voor Natura 2000 is tevens de conclusie voor het NNN ‘Grote
wateren’, waar het Markermeer onderdeel van uitmaakt. Daarnaast zijn er aanvullend geen negatieve
effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Markermeer zoals die uit het provinciale NNN
beleid volgen.
Door de aanleg van Trintelzand B ontstaat ruim 200 hectare aan nieuwe natuur. Door het creëren van ondiep
en luw water, geleidelijke land-water overgangen, kaap en zandplaten ontstaat er een robuuster en
dynamischer ecosysteem dat positieve gevolgen heeft voor de vergroting van de habitatdiversiteit en
soorten vanuit alle natuurwetgeving en -beleid, waaronder soorten met een Natura 2000
instandhoudingsdoelstelling en de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.

Geen passende beoordeling nodig
Trintelzand B is een natuurontwikkelingsproject en gericht op het leveren van een bijdrage aan de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Markermeer-IJmeer. In de ecologische
beoordeling wordt geconcludeerd dat er met de aanleg van Trintelzand B niet alleen een belangrijke
bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen, KRW-doelen
en doelen in het kader van het NNN, maar tevens aan de visie van het Rijk en de provincies om een volledig,
goed functionerend ecologisch systeem te verkrijgen in het Markermeer-IJmeer (de TBES-opgave). Op basis
van artikel 2.7 lid 3 onder de Wnb is dan ook geen Passende beoordeling vereist.
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Inleiding

Dit uitgangspuntenrapport beschrijft de uitgangspunten voor het onderzoek naar de
bijdrage van het project Trintelzand B aan de stikstofdepositie op Natura 2000
gebieden.
De effecten op Natura 2000-gebieden ten gevolge van dit project zijn onderzocht in
een Passende beoordeling (Passende beoordeling Trintelzand B, Witteveen+Bos,
februari 2019). Onderdeel hiervan is een stikstofdepositie berekening waarvoor in
deze notitie de uitgangspunten staan1.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste projectgegevens en het
wettelijk kader voor het onderzoek.

Projectnaam
Beschrijving project

Planning project
Wettelijke procedure
Bevoegd gezag
Planning toestemmingsbesluit

1

Trintelzand B
Het treffen van maatregelen en
voorzieningen die nodig zijn met het
oog op de ontwikkeling, werking en
bescherming van Markermeer.
2020
Jaarlijkse actualisatie
Ontwikkelingsruimte ten behoeve van
toekenningsbesluit 2019.
Ministerie van Economische Zaken
2019

Het opstellen van het uitgangspuntenrapport is benoemd als stap in de planuitwerkingsfase, zoals beschreven in
het RWS- Kader Programma Aanpak Stikstof (PAS).
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Activiteiten met relevante effecten voor stikstofdepositie

Dit hoofdstuk beschrijft de activiteiten die worden beïnvloed door het project en
mogelijk een toename van stikstofdepositie op aangewezen stikstofgevoelige
habitattypen of leefgebieden van aangewezen soorten in een Natura 2000 gebied tot
gevolg kunnen hebben.
Het project Trintelzand B betreft de aanleg van een aantal luwtestructuren, dammen
en zandplaten in het Markermeer. Het is een maatregelen/voorziening die nodig is
met het oog op de ontwikkeling, werking en bescherming van Markermeer. De
totale doorlooptijd van de aanlegfase van Trintelzand B bedraagt circa 18 weken en
vindt plaats in 2020.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden kunnen verschillende typen materieel
worden ingezet, die in verschillende mate negatieve effecten kunnen hebben op
beschermde waarden. De hierna beschreven uitgangspunten zijn opgesteld op basis
van een intensieve inzet van materieel die vanuit milieuoptiek als een worst case is
te beschouwen. Deze worst case, die het uitgangspunt zal zijn voor de
effectbeschrijving, is als volgt gedefinieerd:
Dijkvakken 2 en 3
Zandwinning.
Het zand dat nodig is om Trintelzand B te kunnen bouwen wordt middels diepe
winning gewonnen in het Markermeer op het Enkhuizerzand, middels een uitbreiding
van de reeds bestaande en in gebruik zijnde zandwinput A, welke in gebruik is voor
het project Dijkversterking Houtribdijk. Het extra zand wordt gewonnen met een
winzuiger en een kleine cutterzuiger. Het zand worden hydraulisch getransporteerd
naar de plaats van bestemming.
Aanleggen zandlichaam en zandplaten van Trintelzand B.
De aanleg van Trintelzand B vindt in eerste instantie plaats met behulp van een
sproeiponton. Wanneer het maalveld voldoende hoog is wordt het zand op het
zandlichaam met een bulldozer gemodelleerd. Op de locatie zijn daarnaast drie
rupskranen en drie dumpers werkzaam.
Aanleg luwtedammen Trintelzand B.
Er worden op twee locties luwtedammen ten behoeve van de stabiliteit van
Trintelzand B aangelegd. Deze worden aangelegd met zand op de hiervoor
beschreven wijze en vervolgens aan de buitenzijde versterkt met breuksteen. Dit
laatste gebeurt met inzet van een kraanschip voor het plaatsen van de breuksteen.
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Zichtjaar

Bij de berekening van de depositiebijdragen wordt in AERIUS Calculator uitgegaan
van het zichtjaar 2020.
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3.1

Onderzoeksgebied
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Het onderzoeksgebied omvat de (delen van) Natura 2000-gebieden waar het project
leidt tot een toename van minimaal 0,005 mol/ha/jaar op hexagonen met
(zoekgebieden voor) stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden (artikel 2.7
eerste lid onderdeel b Regeling natuurbescherming).

3.2

Rekeninstrument
Bij de berekening van de depositiebijdrage van het project wordt gebruik gemaakt
van AERIUS Calculator. Dit rekeninstrument is voorgeschreven in artikel 1.1
Regeling natuurbescherming.
Er is uitgegaan van AERIUS Calculator versie 2019.0. AERIUS Calculator omvat
zowel een softwareprogramma (www.aerius.nl/calculator) als een handboek
(www.aerius.nl/factsheets).

3.3

Berekenen maximale projectbijdrage
Voor de rekenpunten (hexagonen) binnen het onderzoeksgebied worden met
AERIUS Calculator de depositiebijdragen van de ingevoerde bronnen berekend.
Er wordt in AERIUS Calculator gekozen voor de rekenconfiguratie ‘Bereken voor
natuurgebieden’. Dit betekent dat AERIUS de depositiebijdrage berekent op alle
(delen van) Natura 2000-gebieden binnen het onderzoeksgebied (locaties waar
sprake is van een toename van minimaal 0,005 mol/ha/jaar (afgerond op 0,01
mol/ha/jaar) op hexagonen met (zoekgebieden voor) aangewezen stikstofgevoelige
habitattypen en/of leefgebieden).
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Kenmerken emissiebronnen

Dit hoofdstuk beschrijft en onderbouwt de brongegevens die worden gebruikt bij de
berekening van de depositiebijdrage van het project binnen het onderzoeksgebied.
De beschreven brongegevens vormen de invoer voor de berekeningen met AERIUS
Calculator.

4.1

Scheepvaart
De aanleg van Trintelzand B vereist de inzet van een winzuiger voor de zandwinning
nabij zandwinput A. Het materieel voor de zandwinning is echter vergund in de
Nwb-vergunning van de provincie Flevoland voor de zandwinning voor de
versterking van de Houtribdijk en Trintelzand. De vergunning staat een maximaal te
winnen kuub zand toe. De zandwinning voor Trintelzand B voldoet aan de
vergunning. Om die reden vallen de emissies van de scheepvaart buiten deze
berekening.

4.2

Mobiele werktuigen
Bij het definiëren van de bronkenmerken voor mobiele werktuigen in AERIUS
Calculator wordt gekozen voor de sector Mobiele werktuigen en de specifieke sector
bouw en industrie.
Tijdens de werkzaamheden wordt divers materieel ingezet voor onder andere graafen profileringswerkzaamheden. De emissies van dit materieel zijn gebaseerd op
euronormen en de maximale vermogens. Het materieel dat ingezet wordt voldoet
aan de meest recente euronormen. Deze euronormen zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2 Euronormen voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (Richtlijn 2004/26/EG, fase III A).

Maximaal vermogen
[kW]

NOx
[g/kWh]

130 - 560

4,0

75 - 130

4,0

37 - 75

4,7

18 - 37

7,5

Tabel 3 Euronormen voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (Richtlijn 2004/26/EG, fase III B).

Maximaal vermogen
[kW]

NOx
[g/kWh]

130 - 560

2,0

75 - 130

3,3

37 - 75

3,3

18 - 37

4,7*

* = uitstoot bestaat uit NOx + HC.
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Niet al het materieel wordt continu op vol vermogen ingezet. Het maximale
vermogen van de motoren wordt maar een beperkt deel van de tijd gevraagd.
Daarom is naast het maximale vermogen is ook een deellastfactor gebruikt. Deze
factor is de mate waarin het materieel op vol vermogen wordt ingezet. Voor zowel
de bulldozers als de kranen is een deellastfactor van 75% gehanteerd. Voor de
graafmachine en de dumpers wordt een andere deellastfactor gehanteerd,
respectievelijk 60% en 50%.
De graafmachine die deel uitmaakt van het kraanschip is gebouwd omstreeks 2011
en behoort tot fase IIIB. De dumpers behoren tevens tot fase IIIB en zijn gebouwd
in 2009. Aangenomen is dat de emissie van het kraanschip verwaarloosbaar is en
dat de graafmachine continu in bedrijf is. Om die reden wordt het kraanschip zelf
niet meegenomen.
Tabel 4 Emissiekenmerken grondmaterieel.
Machine

Maximaal
vermogen
[kW]

Inzet
[uur]

TAF-

Deellast

Schoorsteen

Warmte

NOx

NOx

facor

factor
[%]

hoogte
[m]

inhoud
[MW]

[g/kWh]

emissie
[kg/jaar]

[-]

Graafmachine

355

400

0,87

60

2

0,00

2,0

256

Dumpers (3x)

251

960

1,1

50

2

0,00

2,0

380

Kranen (3x)

270

1.200

1,1

75

2

0,00

4,0

4.082

Bulldozer

250

400

1,05

75

2

0,00

4,0

1.890

Totaal

2.043

De berekende emissie voor de inzet van het grondmaterieel bedraagt 2 ton.
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Resultaten

Uit de resultaten van de modellering in AERIUS Calculator blijkt dat het project
resulteert in een toename van stikstofdepositie op meerdere Natura 2000-gebieden.
Voor meerdere natuurgebieden is een toename van de stikstofdepositie gemeten
van ten minste 0,01 mol/ha/jaar.
De onderstaande tabel geeft voor de tien natuurgebieden weer waarop de hoogste
maximale bijdrage voor stikstofdepositie berekend is als gevolg van de uitvoerfase
van Trintelzand B.
Tabel 5 Toename stikstofdepositie Natura 2000-gebieden als gevolg van de uitvoerfase.

Natuurgebied

Maximale bijdrage stikstofdepositie
[mol/ha/jaar]

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

0,02

Weerribben

0,02

Rottige Meenthe & Brandemeer

0,01

De Wieden

0,01

IJsselmeer

0,01

Rijntakken

0,01

Veluwe

0,01

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

0,01

Holtingerveld

0,01

Schoorlse Duinen

0,01

Afbeelding 1 geeft de berekende stikstofdepositiebijdrage (vanaf 0,005 mol/ha/jaar)
weer op de 10 meest relevante Natura 2000-gebieden per hexagoon. De maximale
berekende bijdrage op een hexagoon is 0,021 mol/ha/jaar (Oudegaasterbrekken,
Fluessen en omgeving). Uit de resultaten blijkt dat niet uit te sluiten valt dat een
mogelijke significante verslechtering van de kwaliteit van natuurgebieden optreedt
als gevolg van de stikstofdepositie voor het project. De stikstofdepositie neemt
namelijk toe. Er dient een Passende Beoordeling opgesteld te worden. In deze
beoordeling kan gebruikt worden gemaakt van:
• Interne saldering (vermindering van uitstoot van andere delen van een reeds
stikstofuitstotend project);
• Externe saldering (stikstofdepositie verminderen op een of meerdere externe
locaties. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden);
• Mitigerende maatregelen (hieraan zijn strikte eisen verbonden).
Nader onderzoek is nodig om de kansrijkheid van bovenstaande mogelijkheden in te
schatten.
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Afbeelding 1 Berekende depositieneerslag op Natura 2000-gebieden als gevolg van de aanlegfase van het project Trintelzand B.
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