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DE GELUIDBELASTING TEN GEVOLGE VAN DE AANLEG VAN DE ZUIDELIJKE TAK VAN
DE RINGSPOORWEG AMSTERDAM
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- 1 1. Inleiding
Eén van de aspecten van realisering van de Zuidelijke Tak van de Ringspoorweg is dat de langs de baan liggende woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen blootgesteld worden aan een veranderde geluidbelasting van de gevel.
Om per tracêvariant een beeld te krijgen van de omvang van de verwachte gevelbelasting heeft het Directoraat-Generaal van het Verkeer in
december 1983 aan DHV Raadgevend Ingenieursbureau B.V. een onderzoeksopdracht verstrekt, gericht op:
- het verkrijgen van een inzicht in de aantallen woningen die een bepaalde gevelbelasting te boven gaan;
- het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden en kosten van geluidbeperkende maatregelen langs de baan (schermen), geluidwerende maatregelen aan de woningen (gevel-isolatie), bf een combinatie van beide soorten maatregelen;
- het verkrijgen van inzicht in de gevelbelasting (Leq) van andere geluidgevoelige bebouwing dan woningen.
De begeleiding van het onderzoek was in handen van vertegenwoordigers
van het Directoraat-Generaal van het Verkeer, de Regionale Inspectie
Milieuhygiëne Noord-Holland, de Provinciale Waterstaat Noord-Holland,
de N.V. Nederlandse Spoorwegen en de gemeenten Ouder-Amstel, Weesp,
Diemen en Amsterdam.
Dit hoofdstuk is opgesteld op basis van gegevens uit het rapport waarin dit onderzoek resulteerde: "De geluidbelasting ten gevolge van de
aanleg van de zuidelijke Tak van de ringspoorweg te Amsterdam", december 1984.

2 . De onderzochte

tracé-alternatieven

De volgende a l t e r n a t i e v e n voor h e t t r a c é van de Z u i d e l i j k e Tak van de
Ringspoorweg z i j n
Alternatief
bij

I,

Ia,

onderzocht:
II, Ila,

a l l e in n o o r d e l i j k e en z u i d e l i j k e

ligging

Duivendrecht.

De baanvakken waarlangs de g e l u i d b e l a s t i n g i s berekend
a . het

baanvak van de spoorweg Amsterdam-Utrecht,

zijn:

gelegen t u s s e n

k r u i s i n g met de toekomstige autosnelweg AIO en metro-(en NS-)
tion

de
sta-

Bijlmer;

b . h e t baanvak van de spoorweg Amsterdam-Amersfoort,

gelegen tussen de

k r u i s i n g met de toekomstige autosnelweg AIO en het water de Diem;

-

Hi

i i•

H i 'i

cl .

f» i

(i>
ii

e.

in

Se t ; '..
in

i • •<

„ ,i

water

de

.1

ii

" . u i

...

':

M

'ili),
•.

i >in i i > . . " • • > .'e

I • 'i i

l

.i

mi I

ld

i

I . ' I I . I ' H : , * ! !>•

'til n:iii>

! < »>' i»

e. • 11 Mn 1 1

i' i > U i i j I v

i I i i l '•

'I' 11'; 'i in c|(« I!« nj' f, |HH»I

i.,. m>n I , .(ii/W, 1 '.! i I i | !• i

T 11< i's*

Biem;
van de verbindingsboog

I M . J I ••'!,

.. i'

<(,. ' , I , I M U I . ni"i

g»

11 -•>

'.

t u s s e n de

onder

a . e n cl» g e n o e m -

baanvakken;

h-i

III'

i , ,> 'i.

; ) •(> i, > ii , • i ii,

het baanvak
de

f»

,'i

i,. 'ii - i,

u, ,<
hef

,

2 -

I I ,<

,1'

I.

IUM !. i,i,i.i,il.

ii. i

i i |;,

,M> i i ,. ui. e i i<>.

li I t I llll

I . I I i ,•.).•' : i

(>«("(•>),

«ui . f . K . ' I . . . e, nlU

gelegen

tussen

e n de: r e m i s e v a n d e

i lil' I ' ' ,

-.in i i i i
,..u

-,(.>!

,r.

Bijlmer»

- i . MI i i ) '

. ,i i i • i i'l »><• I'

,, ' I U I I I Ï . I i j . i '

«nu') i n ) , ;',•• l f j ' e i t
1

-.in o ,ii,-1 v/i-,

AM) e n h e t

tussen

metro-(en

- 3 -

3. Invoergegevens en uitgangspunten

-Lli-ïSiÊilïïïS
Voor een goede uitvoering van het onderzoek is het noodzakel ijk over
een aantal invoergegevens te kunnen beschikken; waar deze niet voorhanden zijn zal moeten worden uitgegaan van duidelijk geformuleerde
vooronderstellingen.

In § 3.2. wordt nader ingegaan op de invoergegevens en uitgangspunten
die zijn gebruikt bij het berekenen van de gevelbelastingen.
Is eenmaal de gevelbelasting bekend, dan kan aan de hand van de gehanteerde grenswaarden én aan de hand van de kosten voor de maatregelen
inzicht in de totale koften worden verkregen. In § 3.3. is aangegeven
welke gegevens hierbij gebruikt zijn.

lastingen
Bij de berekening van de gevelbelastingen is gebruik gemaakt van het
computerprogramma dat gebaseerd is op Standaard-rekenmethode II, volgens het concept Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai (versie
van 30 september 1983, correcties aangebracht in december 1983), dat
in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is ontwikkeld.
Voor het berekenen van de geluidemissie van de metro is gebruik gemaakt van een door het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam

verstrekte

formule.Berekend zijn de aantallen woningen en andere geluidgevoelige
bestemmingen met een gevelbelasting van respectievelijk 56-60 dB(A),
61-65 dB(A), 66-70 dB(A) en groter dan 70 dB(A).
Voor de bovengenoemde rekenmethode is het noodzakelijk te beschikken
over een aantal invoergegevens, te weten:

- Ligging en hoogte van de baan:
De ligging en hoogte van de spoorbanen zijn ontleend aan door de N.V.
Nederlandse Spoorwegen geleverde tekeningen.

_4 - Constructie van de baan:
Uitgegaan is, na overleg met de NS, van een doorgaand ballastbed met
doorgelaste rail en betonnen parallelle dwarsliggers.
Uitzonderingen hierop zijn:
- drie of meer wissels per 100 meter

: niet doorgelaste rail.

- bogen met straal < 900 meter

: houten dwarsliggers

- kunstwerken met een overspanning
>

20 meter

: directe railbevestiging

Alle kunstwerken zijn uitgevoerd in beton.
- Plaats, hoogte en aard van de schermen:
Er is gerekend voor drie schérmhoogtes, te weten 0 meter, 1 meter +
bovenkant spoor (+ B.S.) en 1,5 meter + B.S. De schermen zijn geplaatst gedacht op 4,5 meter uit het hart van het dichtsbij zijnde
spoor, tenzij "obstakels" langs de baan (opstelsporen bijvoorbeeld)
een plaatsing verderweg van de baan noodzakelijk maakten. Waar nodig
en zinvol, is gerekend met schermen aan twee zijden van de baan (zie
ook § 5 ) . Er is uitgegaan van absorberende schermen.

N.B. De NV Nederlandse Spoorwegen hanteert richtlijnen ("Richtlijnen
voor geluidbeperkende voorzieningen langs de spoorbaan," januari
1983) die plaatsing fan schermen aan twee zijden van de baan en/
of van meer dan 1 m hoogte (boven bovenkant spoor) in principe
niet toestaan. In deze globale oriënterende studie is met deze
richtlijnen nog geen rekening gehouden.
- Aard van het materieel:
Uitgegaan is op aanwijzing van de NS van de specificaties van materieel '64 voor de reizigerstreinen, dat wil zeggen blokgeremd materieel. Verder

is gerekend met het huidige goederen- en metro-mate-

rieel .
- Treinpassages per periode:
De treinverkeersintensiteiten worden uitgedrukt in rijtuigen of wagons
(= draaistellen/2 respectievelijk assen/2).
Voor de reizigers- en goederentreinen zijn de aantallen draaistellen
en assen voor de drie etmaalperioden (7-19 uur, 19-22 uur, 23-7 uur)
voor de verschillende alternatieven door de NS verstrekt.
Voor de metro heeft het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam de cijfers
geleverd.

-
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- Treinsnelheid:
Voor het goederenvervoer is een rijsnelheid aangehouden van 80 km/uur;
voor de metro 60 km/uur. Voor het personenvervoer is de rijsnelheid
bepaald aan de hand van de snelheidsdiagrammen van de NS; in enkele
gevallen is, aangezien de snelheidsdiagrammen niet tijdig aanwezig waren,

uitgegaan van een constante rijsnelheid,

- Omgevingskenmerken:
De van belang

zijnde omgevingskenmerken

(geluidsafschermende bebou-

wing, aard van de bodem -voor zover die een rol speelt bij de geluiddempende werking van de bodem-, hoogte en ligging van geluidgevoelige
bebouwing) zijn ontleend aan door de aanliggende gemeenten verstrekte
tekeningen.
Aangenomen is dat bebouwing die de voet van het (geplande) spoorwegtalud overschrijdt zal verdwijnen.

Alle gegevens hebben betrekking op het jaar 2000, en zijn bijgewerkt
tot medio januari 1984, een en ander overeenkomstig de afspraak in
Projectgroep Rail 4 (vergadering op 19 december 1983).
In twee gevallen zijn op deze gegevens later correcties aangebracht en
verwerkt

(het betrof hier

treinsnelheden

en metrogegevens). Indien

voor gebieden met woonbestemmingen (nog) geen plattegronden aanwezig
waren is in overleg met de betrokken gemeente een schatting gemaakt
van het aantal woningen en hun gemiddelde afstand tot de spoorweg.

3i.2i. ïSY2e.£ËêS§YË0s.-§ïl_!ii£S§ïlËËEiiïlÊ.ËIl_tii_llê£_^Ê£Ë^e.ïl®!l_Yêïi_4e._lSo.SE.e.S
YSS_ïï5SlËE e &êIS5
Als de gevelbelastingen en daarmee het aantal woningen per geluidklasse bekend zijn, is het mogelijk om op basis van deze gegevens voorstellen voor maatregelen te doen. De kosten van deze maatregelen kunnen dan berekend worden. Behalve de gevelbelastingen zijn voor deze
berekeningen de volgende gegevens nodig:

- Gegevens met betrekking tot het toegestane geluidsniveau (grenswaarden)
Een onderscheid moet worden gemaakt naar woonbebouwing en overige geluidgevoelige bebouwing.

- e a. Woonbebouwing:
Als grenswaarde is een etmaalwaarde van 65 dB(A) gehanteerd; dit
is de waarde die voor stationssituaties wordt genoemd in de Circulaire Spoorweglawaai (uitgegeven in mei 1979, door de toenmalige
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne).
Volgens de circulaire is deze waarde van toepassing op woningen
binnen een straal van 1500 m van een station. In het geval van de
Zuidelijke Tak liggen &lle beschouwde woningen in alle alternatieven, met uitzondering van het nulalternatief, binnen een straal van
1500 m van hetzij het station Diemen, hetzij hel: station Bijlmer,
hetzij het (geplande) station Diemen-Zuid. Daarom

is hier steeds

sprake van een stationssituatie met een bijbehorende

grenswaarde

van 65 dB(A).
b. Andere geluidgevoelige bebouwing dan woningen:
Voor

andere geluidgevoelige

bebouwing

dan woningen bestaan geen

grenswaarden. (Gebruikelijk bij het wegvërkeerslawaai is voor kantoren minder strenge, en voor andere bebouw-.ag dezelfde of strengere waarden te hanteren dan voor woningen).
- Uitgangspunten bij het berekenen van de kosten van maatregelen
Nagegaan is steeds wat de kosten zijn van elk van beide hieronder genoemde maatregelen:
- alléén woning-isolatie, ;bnder schermen (schermhoogte 0 meter);
- schermen (schermhoogte 1 of 1,5 meter + B.S.), in combinatie met
aanvullende isolatie van woningen waarvóór de afscherming onvoldoende blijkt.
(In dit verband kan worden opgemerkt dat in de Wet Geluidhinder in het
algemeen de voorkeur wordt gegeven aan schermen boven woningisolatie).
a. Schermkosten:
Uitgegaan is van globale voorlopige schermkosten van f. 1.000,- per
strekkende meter

scherm van

1 meter + B.S., en van f. 1.200,- per

strekkende meter scherm van 1.5 meter + B.S.
b. Kosten van woning-isolatie
Bij het berekenen van de kosten van woning-isolatie is voor alle woonbebouwing uitgegaan van schattingen zoals die onlangs (januari 1984)
voor de Westelijke Tak zijn gehanteerd. Twee correcties zijn echter
aangebracht: gerekend is met 10 m^ (i.p.v. 12 m2) glasoppervlakte, en
met isolatie van schuine daken voor 50% (i.p.v. 0%) van de te isoleren
woningen.
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Met

mogelijkerwijs

reeds

geïsoleerde

woningen

is

in deze

globale

schattingen nog geen rekening gehouden.

Met bovenstaande uitgangspunten kunnen de kosten van isolatiemaatregelen per woning geraamd worden op ca. f. 6.700,-, bij een overschrijding van 0-5 dB(A), en op ca. f. 8.700,- bij een overschrijding van 6
dB(A) of meer.

De aantallen woningen per geluidklasse zijn eveneens berekend voor het
geval waarin langs de baan schermen zijn geplaatst van 1 meter respectievelijk 1,5 meter + B.S. In deze rekenvoorbeelden is daarbij uitgegaan van schermen op aj.le plaatsen waar overschrijding van de grenswaarde dit nodig maakt.
In de praktijk zal per locatie een afweging plaats moeten vinden van
de voor- en nadelen van het plaatsen van schermen: hierbij spelen dan
met name de kosten (schermen versus isolatie) en de (veiligheids-) eisen van de NS een rol. Zoals reeds eerder is gesteld, valt een mogelijke afweging buiten het bestek van dit onderzoek.
Met als enige criterium "schermen komen daar waar langs de baan overschrijding van 65 dB(A) etmaalwaarde voorkant", blijkt ca. 1550 meter
scherm nodig, bij alle alternatieven (ca. 750 meter in de Venserpolder,

800 meter in Duivendrecht). Een uitzondering vormt het nulalter-

natief, waarbij in de venserpolder geen maatregelen nodig zijn.

4. Resultaten

^^il_5Ê.lüilE£Y.°Êli&Ë_k®Stiïïï!inSên_Eer_5l£e.ES5Ë.iË^_Ee.E_êe3:y:'-l!Sl;Ss.£S
In de volgende paragrafen zijn per alternatief en per geluidklasse de
aantallen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen aangegeven
bij schermhoogtes van 0 meter, 1 meter en 1,5 meter + B.S.

Met behulp van de in het vorige hoofdstuk genoemde invoergegevens kunnen per alternatief voor elke geluidklasse de aantallen belaste woningen berekend worden.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totaal-aantallen(nog) te
isoleren woningen (per klasse geluidbelasting bij of alleen woningisolatie of plaatsing van schermen met een hoogte van 1,0 meter of 1,5
meter).

0 m scherm
Alternatief

l f 0 m scherm

aantallen wonl neen in de klasse
6 6 — 7 0 dB(A)
V • D

' >

V • D =

»

64 • 60 . 124
256 • 72 « 328

.

64 f 60 « 124

1

II Noord
IIa Noord

256 t 72 > 328

- • 18 a 18

aantal woningen in de klasse

aantal woningen In de klasse
66 - 70 dB(A)
X
D

V • D -

- • 18 > 18

- + - » -

12

'

-

- • - w -

36

1

-

18

!

-

36

|

- + 24 = Z4

- + —

»-.

64 • 42 • 106

- + - m -

- t 24 - 24

- • 6 » 6

1
I

Zuid

64 » 57 - 121

Ia

Zuid

256 * 41 • 297

1 - • 30 > 30

64 • 44 « 108

II

Zuid

64 + 59 • 123

I - • 12 = 12

- + 24 . 24

Ha

Zuid

256 • 57 > 313

1 - • 30 « 30
1

64 * 42 . 106

|

^ 7 0 dB(A)
l x
D

64 • 42 * 106

-•._„_

1 - • 18 x 18

x)

66 - 70 dB(A) ^ 7 0 dB(A>
V + D »

1 .....

Noord

Ia Noord

I

70 dB(A)

1,5 m scherm

- • 12 » 12

1

- • 12 - 12

24
24

- • 6 » 6

24

'

- • 12 » 12

24

1 12

12
-

V = Venserpolder (gemeente Amsterdam) - 750 m scherm
D * Dulvendrecht (gemeente Ouder Amstel) - 800 m scherm

x) Bij 1,5 m scherm resteren in de Venserpolder
geen woningen boven 65 dB(A).

In de t a b e l z i j n opgenomen de woningen binnen het invloedsgebied van
de nieuwe NS-infrastructuui , d i e nu al een g e l u i d b e l a s t i n g hebben van
65 dB(A) of hoger, vermeerderd met het a a n t a l woningen dat a l s gevolg
van aanleg van de Z u i d e l i j k e

Tak de grenswaarde van 65 dB(A)

over-

schrijdt .

£•li2_0^erige_geluidgevoelige_bebouwing
De g e l u i d g e v o e l i g e bebouwing anders dan woningen b e t r e f t
- Huize Karspel te Duivendrecht, waarvan de g e l u i d b e l a s t i n g

varieert

van 62 t o t 64 dB(A) voor de n o o r d e l i j k e a l t e r n a t i e v e n , en 55 dB(A)
bedraagt voor de z u i d e l i j k e

alternatieven.

- Een a a n t a l kantoren, waarvan de g e l u i d s b e l a s t i n g 56 dB(A) of

lager

is.
Wegens het ontbreken van grenswaarden voor deze bestemmingen i s verder
bij
den.

de kostenberekeningen met deze bestemmingen geen rekening gehou-
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In onderstaande tabel is een globale indicatie gegeven van de kosten
die met geluidbeperkende maatregelen (schermen) of geluidwerende maatregelen (woning-isolatie) gemoeid zijn.
Zoals eerder is gebleken, is een combinatie van deze maatregelen nodig
in veel gevallen waar een scherm van 1 meter of 1,5 meter + B.S. hoogte geplaatst wordt, omdat deze schermen niet overal de geluidbelasting
tot onder de gestelde grenswaarde terug kunnen brengen.
Hiermee is bij de kostenberekening rekening gehouden.

Alternatief

geen scherm

1 m scherm

(alleen Isolatie)

scherm

1,5 • scherm
Isolatie

totaal

scherm

Isolatie

totaal

I

Noord

0,83

1,6

*

0,23

»

1,8

1,9

• 0,08

Ia

Noord

2,4

1.6

•

0,83

»

2,4

1,9

+ 0,24

* 2,1

II

Noord

0,83

1,6

+

0,16

-

1,8

1,9

• 0.12

. 2,0

Ila Noord

2,4

1,6

•

0,71

.

2,3

1,9

• 0,24

> 2,1

I

Zuid

0,92

1,6

•

0,32

.

1,9

1,9

t
+ 0,16

- 2,1

Ia

Zuid

2,3

1,6

•

0,94

=

2,5

1,9

• 0,27

- 2,2

II

Zuid

0,93

1,6

•

0.22

=

1,8

1,9

• 0,16

=> 2,1

2,4

1,6

•

0,82

r,

2,4

1,9

• 0,27

= 2,2

Ila Zutd

» 2,0

5. Conclusies
Bij alle conclusies moet steeds bedacht worden dat deze slechts gelden
voor die uniforme maatregelenpakketten, die elk betrekking hebben op
alle situaties langs de baan waar de norm wordt overschreden. Voor
tussenoplossingen, waarbij langs de baan de maatregelen kunnen variëren, zijn geen conclusies getrokken; in de praktijk zullen ook deze
tussenoplossingen overwogen dienen te worden.
Voor de kosten geldt steeds dat deze slechts zeer globaal zijn berekend, reden waarom met de conclusies die op kosten betrekking hebben
zeer voorzichtig moet worden omgesprongen.

Conclusies og grond van_aantallen_woningen
* De verschillen in totale aantallen woningen met een hogere gevelbelasting dan 65 dB(A) tussen de alternatieven in noordelijke en zuidelijke ligging zijn gering; ze bedragen slechts enige procenten.
* De alternatieven met kruisingsstations (Ia en Ila) zijn uit een oogpunt van geluid ongunstiger dan de vergelijkbare alternatieven zonder kruisingsstation (I resp. II).
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Conclusiesjnet betrekking t o t schermhoogte^
* Het effekt van een scherm van 1,5 m + B.S. i s doorgaans g r o t e r dan
dat van een scherm van 1 m + B.S.; de kosten z i j n - i n c l u s i e f

aanvul-

lende i s o l a t i e - ongeveer g e l i j k .
* Ook na p l a a t s i n g van een scherm van 1,5 m + B.S. r e s t e r e n b i j
a l t e r n a t i e f nog enige 1 0 - t a l l e n woningen t e r

elk

isolatie.

222£lH5iêË_2E_SE23ïLY5!2_!S°££ê2_X5S_mS§ï:Ee.SÊ!Ë2i
*

De kosten van eventuele maatregelen v a r i ë r e n van c a . f 0,8 t o t
f 2,5 m i l j o e n , afhankelijk van het gekozen maatregelenpakket.

*

Op grond van de v e r s c h i l l e n

tussen de a l t e r n a t i e v e n voor wat be-

t r e f t de kosten van eventuele maatregelen, i s mede gezien de g l o b a liteit

van de kostenberekening

geen d u i d e l i j k e

voorkeur voor een

a l t e r n a t i e f u i t t e spreken.
*

De kosten voor schermen van 1,5 m + B.S. z i j n ongeveer g e l i j k aan
de kosten voor schermen van 1 m + B.S. Deze kosten z i j n
de in beide gevallen noodzakelijke aanvullende i s o l a t i e .

inclusief

i >iO lU^lMtxlSW'

'il ^ I j l - I ' •' . i ;i; l i!/l?'!!UjH , '! l !-" i !l

l>*Mf|

?

- >•>• */^> h -l/' ^ I" Ü< ^ 11.1 •••ï5!j )• U i l >

jodcfej

EFFECTEN VAN AANLEG VAN DE ZUIDELIJKE TAK VAN DE RINGSPOORWEG
AMSTERDAM OP HET NATUURLIJKE MILIEU
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1. Inleiding
De aanleg van de Zuidelijke Tak zal, ongeacht de gekozen variant,
steeds gepaard gaan met de aantasting van één of meer gebiedjes die
thans zekere natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde bezitten. Het betreft hier gebiedjes die hun waarde zowel ontlenen aan een
karakteristiek natuurlijk milieu, als ook aan de duidelijke rol die ze
vervullen in het landschap tussen stad en platteland. In deze rapport
bijdrage wordt nader ingegaan op de mogelijke effecten van de aanleg
van de Zuidelijke Tak op het natuurlijk milieu, terwijl hierna de
landschappelijke aspekten aan de orde komen.
Om de effecten op het natuurlijk milieu te kunnen beschrijven is hiernaar in opdracht van het Directoraat-Generaal van het Verkeer ondci—
zoek verricht.
Daarbij werd aandacht besteed aan de effecten tijdens de aanleg en aan
de effecten die zich op langere termijn kunnen voordoen, bovendien
werd met behulp van een beschrijving van de effecten op het natuurlijk
milieu een voorkeursvolgorde in de varianten aangegeven. Verder werden
een aantal aanbevelingen geformuleerd die er toe moeten bijdragen dat
ook bij realisering van een van de varianten van de Zuidelijke Tak de
aanwezige flora en fauna zoveel mogelijk behouden blijft. (De gevolgen
van de wijziging in de verdeling over de vervoerwijzen in en rondom
het studiegebied, die de aanleg van de Zuidelijke Tak mogelijkerwijze
met zich mee zal brengen, zijn niet bij het onderzoek betrokken).
De begeleiding van het onderzoek berustte bij vertegenwoordigers van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Landbouw
en Visserij, de provincie Noord-Holland, het Groengebied Amstelland en
de NV Nederlandse Spoorwegen.
Het onderzoek resulteerde in een rapport - "Effecten van aanleg van de
Zuidelijke Tak van de Ringspoorweg te Amsterdam op het natuurlijke milieu" (G. Veenbaas, Scherpenzeel, juli 1984) - waarvan dit hoofdstuk
een samenvatting is.
Het onderzoeksrapport is in zijn geheel als bijlage bijgevoegd.
2. Begrenzing van het onderzoeksgebied
Het onderzoek beperkte zich tot een gebied ten zuid-westen van Duivendrecht.
Dit om twee redenen: ten eerste omdat uit een zeer globale beschouwing
duidelijk was, dat juist dit gebied de meest ingrijpende veranderingen
zou ondergaan bij realisering van de Zuidelijke Tak, en ten tweede omdat juist hier de grootste verschillen optreden tussen de verschillende varianten (noordelijke en zuidelijke ligging).
Het te onderzoeken gebied wordt begrensd door de toekomstige autosnelweg rond Amsterdam (AIO) in het noorden, de autosnelweg AmsterdamUtrecht (A2) in het westen, de Burgemeester Stramanweg in het zuiden
en de spoorweg Amsterdam-Utrecht in het oosten. Hierbinnen is het terrein van de Amsterdamse Golfclub gelegen, (zie kaartje).
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3. Beschrijving van het Onderzoeksgebied
De (landschappelijke) verscheidenheid van het gebied is groot.
Er zijn enkele kleine gedeelten over van de. Groot-Duivendrechtsche
Polder, waar nog de oude, ongeroerde veengrond aanwezig is. Deze gedeelten hebben een tamelijk soortenrijke weidevegetatie. Men treft er
veel sloten aan met eveneens een soortenrijke begroeiing. Deze veenweidegebiedjes zijn o.a. voor diverse soorten amfibie'ën van belang en
voorts voor verschillende vogelsoorten als foerageer-, broed- en overwinteringsgebied .
Naast de veenweidegebiedjes komen parkachtige landschappen voor: het
golfterrein, twee sportparken en een groot volkstuinencomplex. Al deze
terreinen vertonen hoogopgaande begroeiingen naast open gedeelten. Ze
zijn daardoor aantrekkelijk voor diverse vogelsoorten om te broeden en
te foerageren. het golfterrein ligt op de oorspronkelijke veenbodem
van de Groot-Duivendrechtse Polder, maar ten behoeve van de inrichting
als golfveld hebben er vele kleine vergravingen en ophogingen plaatsgevonden. In de sportparken is de veenbodem met ongeveer 1 m zand opgehoogd.
Voorts zijn er de slibvelden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Deze blijken van belang te zijn als foerageergebied voor vogels, vooral voor doortrekkende steltlopersoorten.
Verder is er industriegebied en tenslotte vindt men er veel onbeheerde
overhoekjes en ook grotere terreinen - vaak opgespoten gronden - waarop zich een zeer gevarieerde vegetatie en fauna hebben ontwikkeld.
Niet alleen als zelfstandige eenheid, maar ook in combinatie met elkaar hebben de verschillende gedeelten van het studiegebied voor diverse vogelsoorten een functie als broedgebied, als foerageergebied of
als overwinteringsgebied.
Zo broedt de boomvalk in het golfterrein maar foerageert hij op de opgespoten terreinen. De ransuil gebruikt het volkstuinengebied 's winters als slaapplaats.
Behalve veel vogelsoorten zijn in het gebied vier amfibiesoorten en
twee plantesoorten beschermd. Botanisch zijn vooral de opgespoten terreinen, de sloten in het veenweidegebied en onderdelen van het golfterrein van betekenis.
4. Beschouwde tracévarianten
Voor een beschrijving van de wijze waarop de verschillende varianten
vorengenoemd gebied doorsnijden, zij verwezen naar figuur 13 t/m 19
van het bijgevoegde onderzoeksrapport (bijlage).
5. De effecten van een spoorweg op het natuurlijke milieu
Bij de beschrijving van de effecten op het natuurlijk milieu die in
het algemeen optreden ten gevolge van een spoorweg is hier de volgende
onderverdeling gehanteerd:
1. Effecten op het natuurlijk milieu ten gevolge van de aanleg van een
spoorweg.
2. Effecten op het natuurlijk milieu ten gevolge van:
1. de aanwezigheid;,van, en
2. het gebruik van^een spoorweg.
3. Effecten op het natuurlijk milieu ten gevolge van mogelijke ontwikkelingen rondom een spoorweg,
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T)e voornaamste effecten op het natuurlijk milieu ten gevolge van de
aanleg van een spoorweg zijn het ruimtebeslag en de aantasting van de
kwaliteit van bodem en water.
Een inventarisatie van aanlegwerkzaamheden en hun effecten levert het
volgende beeld:
- Ontgraving:
verandering in hydrologische toestand van de directe omgeving;
beïnvloeding van vegetatie en bodemfauna door specieberging.
- Aanbrengen zandlichaam (spoordijk + steunbermen):
inlvoed op grondwaterregime; door wijziging van het slotenpatroon
treedt eveneens beïnvloeding op van stromingspatroon en stroomsnelheid van het oppervlaktewater. Als het zandlichaam wordt aangebracht
door opspuiting, zal de kwaliteit van het mee aangevoerde water
sterk mede bepalend zijn voor de invloed op flora en fauna.
- Aanbrengen grind, steenslag, dwarsliggers, spoorstaven en leidingen:
geen apart te benoemen effecten op het natuurlijk milieu.
- Afwerking dijktalud en steunbermen:
de wijze van afwerking van het dijktalud en de steunbermen bepaalt
sterk het karakter van de locale flora en fauna na de aanleg. Het
aanbrengen van een voedselarme dunne laag teelaarde (zgn. compostmethode) verhoogt de kans op een meer soortenrijke vegetatie ten opzichte van een (gebruikelijke) 20 cm dikke laag van de opzij gezette
bovengrond.
- Bouw kunstwerken:
bemaling tijdens de bouw van kunstwerken kan de volgende effecten
veroorzaken:
- locale uitdroging en een versnelde afbraak van het veen, waardoor
via voedselverrijking enige storingsplanten zich kunnen vestigen.
- tijdelijk droogvallen van ondiepe sloten, wat in het voorjaar kan
leiden tot verdroging van eieren of larven van amfibieën, en tijdens vorstperiodes tot bevriezing van deze diersoorten, ook dan
kans op storingsvegetatie (o.m. brandnetels).
De plaatsing van werkketen, het aanbrengen van rijplaten, en heiwerkzaamheden zullen zeer locaal duidelijk desastreuze effecten hebben, en
voor een wat ruimere omgeving met name tot verstoring van aanwezige
fauna aanleiding geven,
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het_gebruik_van_een spoorweg
Tot de effecten op het natuurlijk milieu van de aanwezigheid van een
spoorweg behoren de barrièrewerking en de versnippering van het gebied
in deelgebieden.
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Het ballastbed met de spoorrails vormt een milieuvreemd element. Dit
betekent dat er door een spoorlijn van elkaar geïsoleerde gedeelten
kunnen ontstaan.
Voor diverse diergroepen ontstaan er door de aanwezigheid van de
spoorweg als het ware eilandjes. Op dergelijke eilandjes vestigen zich
nieuwe soorten en sterven andere uit (dynamisch evenwicht), maar het
totaal aantal soorten op een bepaald ogenblik zal kleiner zijn dan het
aantal dat er zich voor de ingreep bevond.
Een ander effect van de aanwezigheid van de spoorlijn kan zijn dat er
slachtoffers vallen onder vogels als gevolg van een botsing met de bovenleiding. Er valt echter niet aan te geven om welke soorten het hier
zal gaan en hoeveel dieren hierdoor omkomen.
Onder het gebruik van een spoorweg wordt de uitvoering van een dienstregeling verstaan.
Het treinverkeer zal ongetwijfeld slachtoffers maken onder diergroepen
als vogels, kleine en grotere zoogdieren, amfibieën, insecten etc. als
gevolg van botsingen. Bekend is dat onder de vogels vooral uilen (diverse soorten) worden gedood bij botsingen met treinen. Bij een onderzoek in Duitsland werden 30 vogelsoorten gevonden als slachtoffers van
treinverkeer op een bepaald baanvak.
Vooral snel rijdende treinen maken veel slachtoffers,, Aangenomen wordt
dat dit aantal het aantal slachtoffers van botsing met de bovenleiding
verre overtreft.
Gevaar voor de totale populatie is echter vermoedelijk alleen aanwezig
als een (drukke) spoorweg een route doorkruist die door een op de
grond levende diersoort dagelijks moet worden afgelegd (tussen foerageer- en rustgebied) of tweemaal per jaar (de trekroute van padden van
overwinteringsgebied naar voortplantingsplaats).
Door het treinverkeer komt een geringe hoeveelheid koper van de bovenleiding op vegetatie en bodem in de omgeving terecht. Er is geen
onderzoek bekend naar effecten van treinverkeer in dit opzicht.
De belangrijkste onderhoudsmaatregel die aanwijsbare effecten op vegetatie en fauna heeft, is de bespuiting van het ballastbed en het onderhoudspad met bestrijdirgsmiddelen. Door verwaaiing en afspoeling
kunnen de vegetatie en indirect ook de fauna beïnvloed worden in een
strook langs de spoorweg.
Het treinverkeer vormt een zekere bron van onrust, maar er is weinig
te vermelden over de invloed hiervan op diergroepen. Ook wat dit aspect betreft is er meer onderzoek gedaan naar de invloed van een verkeersweg dan naar die van een spoorweg. De invloed van eendrukke verkeersweg reikt ver (verminderd broedgedrag tot op 1 a 2 km) maar vanwege het grote verschil in treinverkeer en .Wegverkeer mag er niet op
voorhand van worden uitgegaan dat deze effecten vergelijkbaar zijn.
Bij onderzoek van de Nieuwe Keverdijksche Polder werd gevonden dat die
storende invloed van een spoorlijn voor sommige vogelsoorten op kan
lopen tot enige honderden meters.
5^3. Effecten_op_hejt 3atu}}2lijk_ri^JA.j>u_j:^j±

ont-

wikkelingen rondom een spoorweg
Onder deze effecten worden verstaan de gevolgen die zich voordoen door
stedebouwkundige ontwikkelingen. Vooral de gebieden rondom een station
kunnen zich ontwikkelen tot kantoor en handelscentra. Veelal vallen
deze ontwikkelingen vooraf niet aan te geven. De aanleg van een sta-
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tion kan evenwel nieuwe vestigingen aantrekken, hetgeen effecten zal
hebben op het natuurlijk milieu ter plaatse en in wijdere omgeving.

6. Vergelijking van de varianten
In deze paragraaf worden de verschillende varianten vanuit het oogpunt
van behoud van natuurlijk milieu met elkaar vergeleken. Hoewel er nog
te weinig bekend is over diverse aspecten van de gevolgen van spoorwegaanleg en -gebruik om kwantitatieve voorspellingen te doen, is het
voor veel aspecten wel goed mogelijk om de omvang van de effecten per
variant te vergelijken. Per aspect (functie voor weidevogels bijvoorbeeld) spelen hierin mee: de kwaliteit en kwantiteit van wat verloren
gaat en de vermindering van de kwaliteit van het resterende gebied,
alles gezien vanuit dat aspect,
In tabel 1 wordt een indruk gegeven van het directe ruimtebeslag per
variant.
Tabel 2 geeft voor de diverse beschreven functies of eigenschappen die
het studiegebied heeft aan of de te verwachten negatieve effecten gering (o), matig (oo) of groot (ooo) zullen zijn, danwei vooralsnog onbekend (?). De waardering is gegeven ten opzichte van de huidige situatie. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de effecten per
variant wordt verwezen naar blz. - 68 - e.v. van het bijgevoegde onderzoeksrapport .
Het zal duidelijk zijn dat de gevolgen van enige variant minder ernstig zullen zijn als bebouwing van het nog resterende 'groene' gebied
kan worden voorkomen.In dat geval zijn de effecten van variant IA/IIA
noord en zuid enigszins vergelijkbaar met die van variant I noord.
Daar komen overigens nog wel negatieve effecten bij , waarvan de omvang
vooral afhangt van de situering van parkeerplaats en toevoerwegen. De
negatieve effecten bij variant II noord zijn matig tot groot.
Door de versnippering en verkleining van deelgebieden, hebben variant
I, IA en H A (alle zuid) en (in nog sterkere mate) variant II zuid
zeer grote negatieve gevolgen voor het natuurlijk milieu.

7. Conclusies
Uit een oogpunt van natuurlijk milieu geldt de volgende voorkeursvolgorde voor de varianten:
I noord, IA/IIA noord
II noord
I zuid, IA/IIA zuid, II zuid
Het gaat hier om een voorkeursvolgorde ten opzichte van de huidige
situatie, een rangschikking waarbij de minst ongewenste variant bovenaan staat. De varianten per regel zijn niet geheel identiek, maar wel
min of meer gelijkwaardig voor wat hun effecten op het natuurlijk milieu betreft. Zoals eerder opgemerkt leiden eventuele stedelijke ontwikkelingen, zoals die zich met name rondom een kruisingsstation zouden kunnen voordoen, tot een aanzienlijk lagere waardering van de desbetreffende variant.
Uit het voorgaande is al enigszins gebleken dat ook als eenmaal voor
een variant is gekozen, de effecten van aanleg, aanwezigheid en gebruik van de spoorlijnen op het natuurlijk milieu nog sterk beïnvloed
kunnen worden. Hoofdstuk 8 van het onderzoeksrapport geeft een aantal
aanbevelingen die tot doel hebben de schadelijke gevolgen van aanleg
van de Zuidelijke Tak te minimaliseren, of positieve bij-effecten te
bewerkstelligen.
Een goed inrichtings- en beheersplan zal hiervoor nodig zijn.

Tabel

1 . D i r e c t r u i m t e b e s l a g van de t r a c é - v a r i a n t e n ( i n hectaren per d e e l g e b i e d e n )

Veen-

Golf-

Duivendrecht

Overig gebied,

weide-

terrein

(ten oosten

exclusief

van spoorweg

industrieterrein

gebied

A'dam-Utrecht)

(waarvan volkstuinen)

Totaal

140 (30)

218 (pare.)

Terreinoppervlak

30

38

10

I noord

10

0

3

0 (0)

13

( 6)

la/IIa noord

10

0

3

0 (0)

13

( 6)

II noord

14

0

3

1 (0)

18

(8)

1 v-.uid

20

8

1

12 (2)

41

(20)

la/IIa zuid

20

8

1

12 (2)

41

(20)

tl zuid

20

17

l

12 (2)

50

(24)

(ha. globaal)
Ruimtebeslag van variant:

, .

'l'nbel

2 . Negatieve effecten van de a l t e r n a t i e v e n op f u n c t i e s en eigenschappen van het studie-gebied

Variant

I Noord

I zuid

la/IIa

la/IIa

noord

zuid

0

000

grondwater

0

Kwaliteit oppervlaktewater

?

000
,1)

?

Sloot- en oevervegetaties

00

000

Terretstrische vegetaties

oo

000

flodemfauna

0

Amfibiaén
Zoogdieren

Oude ongestoorde bodem

II noord

II zuid

0

000

000

000

0

000

000

000

7 '

?

?1]

000

000

000

000

00

000

000

000

000

0

000

00

ooo

0

000

0

000

00

000

0

000

0

000

00

000

00

000

oo

000

000

000

0

00

0

00

0

000

0

000

0

000

00

000

ooo

0

000

000

000

41

13

41

18

50

Stromingspatroon oppervlakte- en

Broedgebied weidevogels
Broedgebied parkvogels

1

Foerageer- en overwinteringsbied doortrekkende en overwinterende vogelsoorten
Foerageergebied voor in de omgeving
broedende vogelsoorten
Direct ruimtebeslag (ha. globaal)

0
13

i

0 * gering e f f e c t
00 = matig e f f e c t
000 -• groot e f f e c t
? •- vooralsnog onbekend
1) Bij deze varianten liggen meer, in op zich kwetsbare, gebieden d i c h t b i j het t r a c é dan b i j andere v a r i a n t e n .
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Samenvatting

Het onderzoek dat aan dit rapport ten grondslag ligt, heeft ten doel
gegevens over het natuurlijk milieu aan te reiken ten behoeve van de
keuze van een tracé voor de Zuidelijke Tak van de Ringspoorweg Amsterdam.
Het onderzoek is toegespitst op het golfterrein

ten zuidwesten van

Duivendrecht, omdat ter hoogte van dit terrein verschillende tracé's
mogelijk zijn. In verband met ecologische relaties met de omgeving en
de effecten die ook in de omgeving optreden, omvat het studiegebied
meer dan alleen het golfterrein (zie fig. 2).
De landschappelijke verscheidenheid

is groot (zie fig. 8 en ook de

bijgevoegde overzichtskaart).
Er zijn enkele kleine gedeelten over van de Groot-Duivendrechtsche
Polder, waar nog de oude, ongeroerde veengrond aanwezig is. Deze gedeelten hebben een tamelijk soortenrijke vegetatie van het type beemdgrasraaigrasweide. Er zijn veel sloten met eveneens een soortenrijke
begroeiing. Deze veenweidegebiedjes zijn onder andere voor diverse amfibieën van belang en voorts voor verschillende vogelsoorten als foerageer-, broed- en overwinteringsgebied.

Een tweede landschapstype betreft parkachtige landschappen, waaronder
hier worden verstaan: het golfterrein, twee sportparken en een groot
volkstuinencomplex. Het golfterrein ligt op de oorspronkelijke veenbodem van de Groot-Duivendrechtsche Polder, maar ten behoeve van de inrichting als golfveld hebben er vele kleine vergravingen en ophogingen
plaatsgevonden. Voor de sportparken is de veenbodem met ongeveer 1 m
zand

opgehoogd. Al deze

terreinen

vertonen hoogopgaande begroeiïng

naast open gedeelten. Ze zijn daardoor aantrekkelijk voor diverse vogelsoorten zowel om er te broeden als te foerageren.

Voorts

worden

er

slibvelden

van de

rioolwaterzuiveringsinstallatie

aangetroffen. Deze blijken van belang te zijn als foerageergebied voor
vogels, vooral voor doortrekkende steltlopersoorten.
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Verder is er industriegebied en tenslotte vindt men er veel onbeheerde
overhoekjes en ook grotere terreinen -vaak opgespoten gronden- waarop
zich een zeer gevarieerde vegetatie en fauna hebben ontwikkeld.

Verschillende gedeelten van het studiegebied hebben (dikwijls in combinatie met elkaar) voor diverse vogelsoorten een functie als broedgebied, als foerageergebied in de zomer of op de trek of als overwinteringsgebied.

Botanisch zijn vooral de opgespoten terreinen, de sloten in het veenweidegebied en onderdelen van het golfterrein van betekenis. De botanische kwaliteiten van het golfterrein en het veenweidegebied zouden
nog verhoogd kunnen worden als het beheer daarop zou worden gericht.
Behalve veel vogelsoorten komen in het studiegebied ook vier beschermde amfibiesoorten en twee beschermde plantensoorten voor.

De aanleg van een spoorweg op een weinig draagkrachtige bodem als
veengrond vereist een uitvoeringswijze met brede steunbermen van zand
of met een diep zandcunet. Omdat de laatste methode grote praktische
bezwaren heeft, wordt in dit rapport uitgegaan van eerstgenoemde uitvoeringswijze.

Voor het onderzoek naar het natuurlijk milieu worden negen varianten
(inclusief de nulvariant) bestudeerd. De effecten van de verschillende
varianten zijn visueel samengevat in tabel 3 (pagina 80).
Variant 1 laat het golfterrein onaangetast en doorsnijdt het veenweidegebied aan de noordzijde (fig. 13). De functies van laatstgenoemd
gebied als broed- en foerageergebied zullen aan betekenis inboeten.
Tevens gaan enkele botanisch waardevolle gedeelten verloren. De opgespoten terreinen blijven onaangeroerd.
Variant 2 doorsnijdt zowel het golfterrein als het veenweidegebied en
kent tevens de aanleg van drie goederenspoorlijnen. Dit betekent extra
doorsnijding van genoemde

terreinen

(fig. 14). Zowel de botanische

waarden als de ornithologische en andere zoölogische kwaliteiten van
de diverse gebieden worden bij deze variant in sterke mate aangetast.
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Varianten 3/7 en 4/8 zijn ongeveer gelijk aan respectievelijk varianten 1 en 2, maar kennen een kruisingsstation ter hoogte van de spoorweg Amsterdam-Utrecht (fig. 15 en 16). Indien voorkomen kan worden dat
in de toekomst de resterende "groene" gebieden worden volgebouwd met
kantoren en andere voorzieningen, zijn de effecten van varianten 3/7
en 4/8 ongeveer gelijk aan die van respectievelijk varianten 1 en 2,
Daarbij moeten dan nog de negatieve effecten van station, parkeerplaats en toevoerweg (ruimtebeslag, uitstralingseffecten etc.) worden
gevoegd. Na de bouw van een kruisingstation moet echter ernstig rekening worden gehouden met toekomstige verstedelijking rond dit station,
zodat de secundaire effecten met, name bij variant 3 zeer groot kunnen
zijn. Variant 4, waarbij de primaire effecten toch al groot zijn, zal
in mindere mate door vele secundaire effecten beïnvloed worden.
Varianten 5 en 6 onderscheiden zich van respectievelijk 1 en 2 door
een aftakking vanaf de stamlijn naar de spoorweg Amsterdam-Utrecht
(fig. 17 en 18). Bij deze varianten wordt het veenweidegebied in ernstige mate aangetast en daarmee onder andere de functies als broed- en
foerageergebied. Hoewel bij variant 5 het golfterrein nagenoeg geheel
gespaard blijft zal de aantasting van het veenweidegebied waarschijnlijk negatieve gevolgen hebben voor de broedvogelstand in het golfterrein. Bij variant 6 wordt het golfterrein nog sterker versnipperd dan
bij variant 2 reeds het geval is. De botanische, ornithologische en
andere zoölogische kwalifiiten gaan voor een groot deel verloren.

In vergelijking met de nulvariant wordt uit een oogpunt van effecten
op het natuurlijk milieu een voorkeursvolgorde voor de varianten gegeven: de varianten 1 en 3/7 -mits zonder verstedelijking- zijn het gunstigst. Dan volgt variant 5. De varianten 2, 3/7 mèt verstedelijking,
4/8 en 6 werken alle op vergelijkbare wijze uit. Ze laten weinig tot
niets over van de natuurkwaliteit in het studiegebied.

Mede door de wijze van afwerking en inrichting van taluds en bermen
kunnen positieve neveneffecten van aanleg ontstaan.
Ook kunnen de natuurkwaliteiten van de resterende "groene" gebieden
verhoogd worden door inrichting én beheer meer hier op af te stemmen.
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Met het oog hierop worden enige algemene aanbevelingen ten aanzien van
de

aanlegwerkzaamheden

gedaan

alsmede

aanbevelingen

die betrekking

hebben op de inpassing van de afzonderlijke varianten in het landschap.

Uit het rapport blijkt, dat de onrust tengevolge van weg- en railinfrastructuur binnen het studiegebied (en in de omgeving daarvan) tesamen met het huidige gebruik en beheer voorkwamen dat het tot een uniek
natuurgebied kon uitgroeien. Als zodanig hoeft het gebied bij de afweging van de tracé-varianten dan ook niet benaderd te worden.
Wel vereisen het gevarieerde milieu, het relatief groene karakter en
de geconstateerde ecologische relaties en kenmerken juist in de stedelijke randzöne de keuze voor een tracé dat zo min mogelijk de bestaande omstandigheden verandert en tevens toekomstige ecologische ontwikkelingen niet onmogelijk maakt.
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1. Inleiding

Door de Projectgroep Rail-4 (PGR-4) wordt onderzoek verricht naar de
mogelijkheden van realisering van de Zuidelijke Tak van de Ringspoorweg te Amsterdam. Dit onderzoek moet resulteren in een eindrapportage
die eind 1984 aan de Stuurgroep Verkeers- en Vervoerinfrastructuur in
en om Amsterdam (STA) wordt aangeboden. De STA zal op basis van deze
rapportage een advies uitbrengen ten aanzien van het tracé van de Zuidelijke Tak.

In subwerkgroepen van PGR-4 worden de diverse aspecten van negen mogelijke varianten bestudeerd.
De subwerkgroep Milieu belicht onder andere het natuurlijk milieu. Bij
dit aspect is de aandacht vooral gericht op het gebied ten zuidwesten
van Duivendrecht. Juist hier vertonen de varianten grote ruimtelijke
verschillen.
Omdat er wat betreft het natuurlijk milieu en landschap onvoldoende
gegevens voorhanden waren om tot een juiste afweging van de effecten
van deze varianten te komen, is besloten tot een onderzoek hiervan.

Dit rapport vormt de neerslag van het onderzoek naar het natuurlijk
milieu. Apart zal een rapport verschijnen over het landschap.
Het onderzoek is verricht in opdracht van het Directoraat-Generaal van
het Verkeer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ten behoeve
van de eindrapportage van de subwerkgroep Milieu aan PGR-4.
Doel van het onderzoek is om de effecten aan te geven van de tracévarianten op het natuurlijk milieu. Daarbij wordt zowel gelet op de effecten tijdens de aanleg als op de effecten die zich op langere termijn voor kunnen doen.

In de volgende paragrafen wordt in het kort ingegaan op de begrenzing
van het onderzoeksgebied, de opbouw en de begeleiding van het onderzoek.
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^i.? Beg.r.enzing_van h?t_gebied
In eerste instantie was het te onderzoeken gebied begrensd door de
toekomstige ringsnelweg rond Amsterdam (A-10) in het noorden, de autosnelweg Amsterdam-Utrecht (A-2) in het westen, de Burgemeester Stramanweg in het zuiden en de spoorweg Amsterdam-Utrecht in het oosten.
Hierbinnen is het golfterrein van de Amsterdamse Golfclub gelegen.
Tijdens het onderzoek bleek dat het zinvol was om het studiegebied uit
te breiden met enkele gebiedjes ten oosten van de spoorweg AmsterdamUtrecht. Figuur 2 en ook de bijgevoegde overzichtskaart tonen de ligging van het studiegebied.

1.3 Opbouw_van het onderzoek
Van het gehele studiegebied wordt een beschrijving van het landschap
gegeven. Hierbij komen aan de orde: geologie en bodem (paragraaf 3.1),
historische ontwikkeling (paragraaf 3.2), huidig grondgebruik (paragraaf 3.3), hoogteligging en reliëf (paragraaf 3.4) en waterhuishouding (paragraaf 3.5).

Omdat de diverse varianten de grootste verschillen vertonen ter hoogte
van het golfterrein, lijkt het ook aannemelijk dat hier de grootste
verschillen in effecten op het natuurlijk milieu zijn te verwachten.
Daarom wordt het golfterrein in een apart hoofdstuk meer gedetailleerd
beschreven.
In dit hoofdstuk komen aan de orde: aanleg en inrichting van het terrein (paragraaf 4.2), het beheer (paragraaf 4.3) en het reliëf (paragraaf 4.4). Aanvankelijk was besloten om alleen van dit terrein naast
de landschappelijke aspecten die in hoofdstuk 3 worden beschreven, de
vegetatie en fauna te belichten. In de paragrafen 4.5, 4.6 en 4.7
wordt op basis van aanwezige gegevens een actueel beeld geschetst van
vegetatie en fauna. Waar nodig en mogelijk zijn deze gegevens aangevuld met resultaten van inventarisaties in het veld.
Tijdens het onderzoek bleek het van belang om ook aandacht te besteden
aan vegetatie en fauna van andere terreinen in het studiegebied.
De volgende overwegingen speelden hierbij een rol:
- deze terreinen worden deels doorsneden door één of meer van de varianten ;
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- deze terreinen zouden door een zeer extensief beheer en/of door abiotische milieufactoren een gevarieerde vegetatie en/of fauna kunnen
herbergen;
- deze terreinen zouden wat betreft fauna in relatie kunnen staan met
het golfterrein.
In de paragrafen 3.6 en 'i.7 worden respectievelijk vegetatie en fauna
buiten het golfterrein beschreven.

In hoofdstuk 5 worden de diverse landschapstypen die in het studiegebied voorkomen in het kort beschrevers

-voor zover deze

landschappen

natuurwetenschappelijk interessant zijn. Voorts worden relaties tussen
deze landschappen aangegeven. Vervolgens wordt gepoogd de ecologische
betekenio van deze landscliappen -mede in combinatie met elkaar- op
verschillende schaalniveau8s aan te geven. Tenslotte wordt gewezen op
het voorkomen van diverse beschermde soorten planten en dieren.

In hoofdstuk 6 worden de tracévariaoten en de effecten ervan op het
natuurlijk milieu beschreven. Hierbij worden de effecten van realisering zowel tijdens de uitvoering als op langere termijn (tot het jaar
jaar 2000) in beschouwing genomen.
Voorts wordt ook aandacht besteed aan de te verwachten planologische
ontwikkelingen die door de aanleg van tracêvarianten

worden opgeroepen

(indirecte effecten) en ..(in effecten op het. natuurlijk milieu.

Een afweging van. de varianten vanuit het oogpunt van effecten op het
natuurlijk milieu vindt plaats in hoofdstuk 7.

Verder v/orden aanbevelingen gedaan om de schade aan het natuurlijk milieu te beperken en eventueel positieve neveneffecten te bewerkstelligen. Deze staan vermeld in hoofdstuk 8.

1.4 Begeleiding van het onderzoek
Het onderzoek werd verricht in nauw contact met', de opdrachtgever en
met medewerkers van de Provinciale 'Planologische Dieiïst van Noord-Holland.
Een begeleidingcomnïissie heeft het onderzoek begeleid. Deze commissie
was samengesteld uit de volgende personen:
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R.A. Braakenburg van Backum en R.C.J. Smit: Directoraat-Generaal van
het Verkeer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
R.E. Jansen en D. Tanger: Provinciale Planologische Dienst van NoordHo 1 l and,
R.A. Heidens: Groengebied Amstelland,
D.A.

Boogert: Dienst

Staatsbosbeheer

Noord-Holland, Ministerie van

Landbouw en Visserij,
R. Hoogenboom: Dienst van Infrastructuur, Nederlandse Spoorwegen,
C.F. van de Watering: Wegbouwkundige Dienst, Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
en de auteur, mw. G. Veenbaas.
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2. Het verzamelen van gegevens

2.1 Inleiding
De voor het onderzoek benodigde tijd werd geraamd en vastgesteld op
drie maanden.
Op 25 juni 1983 is de opdracht officieel verstrekt en aanvaard. Dit is
als aanvangsdatum van het onderzoek in verband met inventarisatie van
broedvogels betrekkelijk laat. De gunstigste periode hiervoor begint
reeds in maart. Er kunnen in juni echter nog wel enige gegevens over
broedvogels verzameld worden (zie 2.2).
Voor onderzoek van de vegetatie is de aanvangsdatum meer geschikt.
Vroege voorjaarsvegetatie zal echter deels niet meer waargenomen kunnen worden (zie ook 2.3).
Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen werd daarom -na een korte inventarisatie van aanwezige gegevens- zo snel mogelijk begonnen met
veldwerk. Hiermee werd -vooruitlopend op de formele onderzoeksovereenkomst- gestart op 17 juni.
Op vier dagen werd alleen of hoofdzakelijk het golfterrein geïnventariseerd

(broedvogels

en vegetatie) en op vier andere dagen werden

voornamelijk andere gebieden onderzocht öp broedvogels en/of vegetatie.

2.2 Werkwijze veldwerk:_broedvogels en overige fauna
Bij het inventariseren van broedvogels is vooral bij bos- en parkvogels de zang van de mannetjes een belangrijk hulpmiddel. Zij zingen
(vrijwel) alleen in de broedperiode, die bij de ene soort van kortere
duur is en/of vroeger in het jaar valt dan bij de andere soort. Dit
betekent dat een aantal soorten in juni niet meer zingt. De gegevens
die in deze maand worden verzameld vormen dus geen compleet beeld van
de broedvogelpopulatie. Van sommige soorten wordt een redelijke indruk
van de aantallen verkregen, terwijl andere mogelijk geheel worden gemist .
Bovendien is de kans dat men een aanwezig mannelijk exemplaar van een
broedpaar bij de inventarisatieronde hoort zingen voor de ene soort
groter dan voor de andere soort. Met andere woorden: de trefkans verschilt per soort nogal, zodat veel inventarisatiebezoeken nodig zijn
om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen (Hustings et al., 1984).
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De inventarisaties zijn gebruikt als aanvulling op de gegevens van de
heer Andriese (zie 2.4 en 4.6.1).

Met veldwerk voor broedvogelonderzoek werd begonnen 's ochtends tussen
zes uur en half acht. Hoewel de zangactiviteit het grootst is rond
zonsopgang is er bij gunstige weersomstandigheden enkele uren later
ook nog een redelijke zangactiviteit.
Behalve op zang werd gelet op paartjes met jongen of alarmroepen.
Tweemaal

werd

een

inventarisatieronde

waarbij de looprichting

gelopen

in het

in beide keren verschillend

golfterrein,

was. Daarnaast

werden tijdens de vegetatie-inventarisatie andere waarnemingen (zowel
van vogels als eventuee| andere dieren) genoteerd.
Het gehele volkstuinencomplex werd eenmaal geïnventariseerd, zodat althans een indruk kon worden verkregen van de broedvogels aldaar.
Tevens werd op voorhand in het golfterrein eind mei de inventarisatieronde van de broedresultaten van de torenvalken meegemaakt. Reeds jarenlang wordt het broedsucces van deze roofvogels nauwkeurig gevolgd
door onder andere de heer J.M. Buker.

2.3 Werkwijze veldwerk: flora en vegetatie
Zoals reeds in de inleiding werd vermeld is de periode eind juni/begin
juli gunstig voor vegetatie-onderzoek. Alleen enkele vroege voorjaarssoorten zoals sneeuwklokje en speenkruid zullen dan gemist worden. Het
zijn vaak soorten die in bos of hakhout voorkomen. Gezien de bodemstructuur en de aangetroffen vegetatie, is het niet waarschijnlijk dat
er in het golfterrein sprake is van een gevarieerde voorjaarsvegetatie. Het ontbreken van deze soorten bij de gegevens heeft daarom waarschijnlijk geen belangrijk effect op het onderzoek.

Bij het flora- en vegetatie-onderzoek werd uitgegaan van een indeling
in vegetatie-eenheden op grond van structuur en soortsamenstelling.
Zo werden onderscheiden: stroken tussen de eigenlijke golfbanen (deze
hebben een korte grasmat en worden fairways genoemd), bunkers (kunstmatige zandheuvels), slootkanten en randbegroeiïngen. Per strook of
per sloot enz. werden de soorten genoteerd met daarachter een aanduiding van de talrijkheid. De fairways werden slechts steekproefsgewijs
onderzocht, evenals de bunkers.
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Omdat er vrijwel steeds sprake is van smalle stroken is het veelal
niet mogelijk om een minimum-oppervlak met een homogene vegetatie aan
te geven. Het is dan niet zinvol om een vegetatie-opname te maken. In
andere gevallen was de begroeiing zo soortenarm, dat een vegetatie-opname nauwelijks extra informatie zou verschaffen. Daarom werden geen
vegetatiekundige opnamen gemaakt.

Buiten

het

golfterrein

(spoor)dijken,

werden

graslanden

en

steekproefsgewijs

braakliggende

bermen,

terreinen

sloten,

geïnventari-

seerd. Ook hier werd gewerkt met een soortenlijst van een bepaald element (berm bijvoorbeeld), waarbij per soort een aanduiding van de mate
van voorkomen werd gegeven.

2j,4_Bronnen
De gegevens van de bodemgesteldheid zijn ontleend aan diverse publicaties van de Stichting voor Bodemkartering (zie 10. Literatuur).
De karteringen omvatten niet het golfterrein. Wanneer de verschillende
kaarten worden gecombineerd met de profielen bij recent gegraven sloten in het terrein zijn echter wel conclusies over de bodemgesteldheid
mogelijk. Bovendien waren bij de afdeling Grondmechanica van de Dienst
Openbare Werken van de gemeente Amsterdam gegevens aanwezig van een
aantal boringen in dit gebied. Deze dateren

van 1955.

De historische ontwikkeling is onder andere afgeleid uit diverse topografische kaarten van 1850 tot heden (Topografische Dienst, Delft).
Tevens zijn hierbij gegevens verwerkt ontleend aan publicaties van de
Stichting voor Bodemkartering (zie 10. Literatuur).

Nadere bijzonderheden omtrent aanleg en beheer van het golfterrein
zijn verkregen tijdens een gesprek met de heer Koster, die sinds lang
op dit terrein woont en de heer P.J.M. Fruytier, de huidige voorzitter
van de Baancommissie van de Amsterdamse Golfclub. De heer Fruytier is
vanaf het eind van de Tweede Wereldoorlog lid van de Golfclub geweest.

- 15 -

Voor reliëf en hoogteligging kon worden beschikt over hoogtegegevens
aanwezig bij de Topografische Dienst te Delft. De hoogtecijfers van
het golfterrein zijn opgenomen in de periode 1978-1983, die van de
rest van het studiegebied dateren van 1973.
Binnenkort zal een nieuwe hoogtekaart verschijnen van het gebied waarin het golfterrein is gelegen.

Gegevens over de oppervlaktewaterhuishouding zijn ontleend aan mondelinge mededelingen van de heer H.W.

Sonnenberg van het waterschap

Drecht en Vecht, aan het hierboven genoemde gesprek en aan de waterstaatskaart 1 : 50.000 (zie 10. Literatuur). Voor de grondwaterhuishouding werden de gegevens van een grondwaterpeilbuis gebruikt, die
aanwezig zijn bij de Dienst Openbare Werken van de gemeente Amsterdam,
afdeling Grondmechanica. Meer peilbuizen, die nog in gebruik zijn in
dit gebied waren bij de gemeente niet bekend. Tevens werden de grondwaterkaart 1 : 50.000 en de bodemkaart 1 : 50.000 (zie 10. Literatuur)
geraadpleegd.

Er waren inventarisatiegegevens van broedvogels alsmede aantekeningen
over doortrekkende, foeragerende en overvliegende vogels beschikbaar,
verzameld door de heer J.J.M. Andriese en anderen over de jaren 1970
tot en met 1978 alsmede 1982 en 1983. Deze gegevens betreffen zowel
het golfterrein als de omgeving. Tevens werd met de heer Andriese een
bezoek gebracht aan het golfterrein en aan de slibvelden (zie 3.4 Huidig grondgebruik), waarbij hij gegevens over broedvogels en doortrekkende soorten doorgaf.

De kaarten van het golfterrein (fig. 11 en 12) zijn mede gebaseerd op
een luchtfoto in kleur van maart 1983,aanwezig bij de afdeling Kartografie van de Dienst Openbare Werken van de gemeente Amsterdam.

Voor de verschillende tracévarianten waren kaarten op schaal 1 : 2.500
beschikbaar evenals daarbij behorende dwarsprofielen.

De heren Van Rossum, Bakker en Van Rheineck Leyssius van de Nederlandse Spoorwegen verschaften nadere bijzonderheden omtrent aanleg en onderhoud van spoorwegen.
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Voor de te verwachten planologische ontwikkelingen na realisering van
diverse tracévarianten werd een interim rapport geraadpleegd van de
Subwerkgroep E: planologische en procedurele aspecten alsmede een gezamenlijk, intern rapport van de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en
Diemen, daterend van eind, respectievelijk midden 1983.
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3. Het studiegebied

3il:_Inleiding
In dit hoofdstuk worden de landschappelijke aspecten van het hele studiegebied behandeld. In verschillende paragrafen komen deze aan de orde. De vegetatie en fauna van het golfterrein worden hierbij niet in
beschouwing genomen. Deze staan in hoofdstuk 4 beschreven.
Ter nadere oriëntatie wordt verwezen naar de bijgevoegde overzichtskaar t.

3.2 Geologie en bodem
Tijdens de laatste ijstijd van het Pleistoceen werd het grootste deel
van ons land met een laag zand bedekt, het zogenaamde dekzand.
Na deze koude periode trad aan het eind van het Pleistoceen en het begin van het huidige geologische tijdperk, het Holoceen (10.000 jaar
geleden), een klimaatverbetering in. Hierdoor smolten de ijsmassa's,
die zich in de ijstijd hadden gevormd. Daardoor steeg geleidelijk de
zeespiegel en reikte het grondwaterpeil steeds hoger, zodat er in het
westen van Nederland uitgestrekte moerassen ontstonden, waarin veenvorming optrad. Dit is het Basisveen.
Doordat de zeespiegel bleef stijgen, werd dit veen later weer door de
zee overstroomd en werd er klei op afgezet. Daarna volgden diverse perioden waarin de zeespiegel langzaam of niet stijgt, respectievelijk
waarin de zeespiegel sterker stijgt elkaar op. Tijdens deze fasen werd
in het algemeen veel veen gevormd (het Hollandveen), respectievelijk
werd veen opgeruimd door de zee en/of werd er klei of zandig materiaal
afgezet (in achtereenvolgende perioden de zogenaamde Afzettingen van
Calais en Afzettingen van Duinkerke).

In het studiegebied ligt de bovenzijde van het pleistocene zand (het
dekzand) op 8 a 10 m beneden NAP. Daarboven ligt een laagje veen
plaatselijk variërend van dikte (vermoedelijk Basisveen). Vervolgens
treft men een ongeveer 4 m dikke laag grijze klei aan, terwijl de bovenste ± 3,5 m bestaan uit Hollandveen (gegevens grondboringen 1955,
afdeling Grondmechanica gemeente Amsterdam).

Figuur 3 laat een geologische doorsnede zien. Figuur 4 toont de ligging van deze doorsnede.
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Hoewel deze doorsnede niet door het gebied van onderzoek gaat, maar
iets zuidelijk ervan is gesitueerd, krijgt men hierdoor toch enig inzicht in de gevarieerde opbouw van de ondergrond van diverse polders
en van de invloed van verveningen (zie 3.3 Historische ontwikkeling)
daarop.
De bodem is de bovenste laag van de aardkorst, waarin onder invloed
van allerlei processen veranderingen

in het moedermateriaal

(in dit

geval veen) optreden. De eigenschappen van de bodem zijn mede bepalend
voor het karakter van de begroeiing die zich ter plaatse kan ontwikkelen. In Nederland wordt de bodem bij karteringen gewoonlijk tot 1,20 m
onderzocht.
In het studiegebied, waar de bodem de laatste tientallen jaren voor
het grootste deel is opgespoten, danwei vergraven (zie 3.3), treffen
we alleen in de graslanden ten noordwesten en die ten zuiden van het
golfterrein (aan weerszijden van de Ouderkerkerlaan) alsmede in het
grootste deel van het golfterrein zelf ongestoorde gronden aan. Zie
voor het golfterrein de paragrafen 4.2 en 4.3.
In de noordelijk gelegen graslanden bestaat de bodem uit veenmosveen
(gevormd in voedselarm milieu), terwijl het veen in de zuidelijker
graslanden onder iets voedselrijkere omstandigheden is ontwikkeld. Dit
veen bestaat uit zeggeveen, rietzeggeveen of broekveen. Figuur 5 toont
de bodemgesteldheid in het studiegebied naar de bodemkaart 1 : 50.000
(Stichting voor Bodemkarte*ing, 1965).
In het golfterrein bestaat de bodem (voorzover ongestoord) naar alle
waarschijnlijkheid voor het grootste deel uit veenmosveen, terwijl het
zuidelijkste

gedeelte

aansluit

bij het

zeggeveen, rietzeggeveen of

broekveen.
Al deze veengronden hebben een veraarde bovenlaag van ten minste 15 cm
dik. Dat wil zeggen dat door chemische en biologische rijping (verlies
van water, toetreding van zuurstof, transport en afbraak van het veen
door de bodemfauna enz.) de veenstructuur verloren is gegaan en er een
donkere humusvorm is ontstaan. Bovendien is deze laag kleiig, als gevolg van afzettingen in de 12e eeuw vanuit het Altnere (de latere Zuiderzee) .
Voor de vegetatie is voorts van belang de samenstelling te vermelden
van de opgebrachte gronden, waarin het proces van bodemvorming nog
slechts in het beginstadium verkeert.
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De oude dijk voor de Ringspoorweg bestaat uit zand met veel schelpen
(kalkrijk zand). De ten behoeve van de sportparken opgespoten gronden
en die ten zuiden van het oude, doodlopende gedeelte van de Burgemeester Stramanweg (zie fig. 8) bestaan uit zandig materiaal.

3.3 Historische ontwikkeling
Vermoedelijk in de elfde eeuw werden de venen in het studiegebied ontgonnen. Men paste een strokenverkaveling toe: vanaf de oevers van riviertjes werd het land in stroken verkaveld, waarbij afhankelijk van
de kronkeling van die stromen de kavelsloten evenwijdig kwamen te liggen of divergeerden (uiteenweken) danwei convergeerden (samenkwamen).
In het onderzoekgebied is hoofdzakelijk sprake van een rechte strokenverkaveling (Pons & Van Oosten, 1974).
In de twaalfde eeuw vonden er in Noord-Holland grote overstromingen
plaats, waardoor meren ontstonden. Tevens breidde het Almere

zich

sterk uit. Om het resterende veenland te beschermen werden geleidelijk
de open verbindingen met het Almere afgedamd en werd een dijk langs de
kust aangelegd. Hierdoor werden bijvoorbeeld het Bindelmere (Bijlmermeer), dat via de Diemen met het Almere in verbinding stond en het Watergraefmere van dit grote open water afgedamd. Door deze dijkaanleg
kwam een einde aan de afzetting van klei op het veen.
Later werden de zo ontstane meren drooggelegd en ontgonnen; de Bijlmermeer bijvoorbeeld in 1627.
Grote delen van het niet weggeslagen veen werden in de loop der eeuwen
opgebaggerd en tot turf verwerkt. Vooral het veenmosveen is hier zeer
geschikt voor, indien het niet te zout is geworden door overstromingen. Door deze vervening ontstond plaatselijk een landschap van petgaten en zetwallen, waar het veen was uitgebaggerd, respectievelijk om
te drogen gedeponeerd. Dergelijke gebieden werden later weer ingepolderd en drooggemalen.
Deze vervening is nog tot in de eerste helft van deze eeuw doorgegaan. De vervening van de Laander en Binnendijksche Bullewijkerpolder
en de Westbijlmer is na 1873 op gang gekomen, terwijl dit gebied als
polder De Nieuwe Bullewijk in 1908 werd drooggelegd.
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Figuur 6 laat de toestand in het studiegebied en omgeving omstreeks
1888 zien: de Groot Duivendrechtsche Polder vertoont nog de oude rechte strokenverkaveling

(vlak langs de Amstel

is dikwijls sprake van

convergerende kavelsloten). De veel later ontgonnen Bijlmermeer vertoont een veel strakkere verkaveling. De percelen van de Laander en
Binnendijksche Bullewijkerpolder en de Westbijlmer worden uitgeveend
en bestaan daardoor deels uit water, deels uit land. De ligging van
het onderzoekgebied is globaal aangegeven.

In het studiegebied zijn vanaf ongeveer 1930 veel veranderingen opgetreden. Er werd een goederenspoorlijn aangelegd als aftakking van de
spoorweg Amsterdam-Utrecht naar Watergraafsmeer. Binnen de grote lus
van deze lijn en de spoorweg Amsterdam-Utrecht werd het golfterrein
aangelegd (± 1934, zie paragraaf 4.2). Ook werd een goederenspooraftakking vanaf de lijn uit Watergraafsmeer naar het noorden gemaakt.
Bovendien werd een baanlichaam aangebracht voor een toekomstige ringspoorweg

rond

Amsterdam.

De

Ouderkerkerlaan

werd

vanuit

richting

Ouderkerk recht doorgetrokken over de spoorweg Amsterdam-Utrecht richting Bijlmermeerpolder. In 1940 werd Veenderij De Toekomst ingepolderd.
Figuur 7 toont de situatie in de jaren veertig (topografische kaart
1 : 25.000, uitgave 1949).

Vervolgens werd de autosnelweg Amsterdam-Utrecht (de A-2) aangelegd.
In de jaren vijftig kwam ten oosten van deze weg en ten zuiden van de
dijk voor de Ringspoorweg een groot volkstuinencomplex tot ontwikkeling. In het noordelijk deel van Veenderij De Toekomst werden subvelden van de rioolwaterzuivering aangelegd. In de jaren zestig werd het
overige deel van Veenderij De Toekomst, dat ten oosten van de A2 ligt,
opgespoten ten behoeve van het huidige sportpark De Toekomst. Ook ten
oosten van polder De Toekomst werden graslanden opgespoten in verband
met de aanleg van sportvelden (sportpark Strandvliet).

In het noorden van het studiegebied breidde het industriecomplex zich
in zuidelijke richting uit tot aan het baanlichaam voor de ringspoorweg. Ook werd hier later een zandlichaam aangebracht voor de toekomstige autosnelweg rond Amsterdam (de A-10).
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De Holterbergweg (in het industriegebied Spaklerweg), die de Burgemeester

Stramanweg verbindt met

onder

andere het

industriecomplex,

werd aangelegd, waarbij het volkstuinenpark Vredelust juist werd aangesneden.

1•4_Huidig grondgebruik
Uit de beschrijving van de historische ontwikkeling blijkt in grote
lijnen reeds het huidig grondgebruik, dat in dit kleine gebied zeer
divers is te noemen.
In het noorden treft men industrieterrein aan (zie fig. 8 ) . Dit wordt
door een reeds gereserveerde baan voor een ringspoorweg (bestaande uit
een dijk met een grasachtige begroeiing, agrarisch gebruik) gescheiden
van

het

volkstuinencomplex

(westelijk), een

driehoekig

gebied met

graslanden in agrarisch gebruik (in het midden) en het golfterrein
(oostelijk).
Ten zuiden van de volkstuinen zijn de slibvelden van de rioolwaterzuivering gelegen.
In het zuidelijk deel van het studiegebied ligt het sportpark De Toekomst. Dit is omgeven door opgespoten gronden met een natuurlijke begroeiing, dat wil zeggen niet aangeplant of ingezaaid en ook niet beheerd (op een klein deel worden paarden geweid).
Ten zuiden van het golfterrein ligt het sportpark Strandvliet, terwijl
in het zuidoosten kleine percelen grasland

(agrarisch gebruik) zijn

gesitueerd. Ten westen van sportpark Strandvliet is een strook braakliggend terrein, waar vroeger een opstelspoor is geweest.
Juist

ten westen van metrostation

Strandvliet

vindt men een klein

stukje braakliggend, zandig terrein.
Tussen

de

spoorweg

Amsterdam-Utrecht

en

de

Rijksstraatweg

te

Duivendrecht zijn enige percelen grasland in agrarisch gebruik gelegen.
Ten zuiden hiervan ligt een driehoekig opgespoten terrein met open
kruidachtige begroeiing, waar paarden weiden.

^5_Hoogte^igginj|_e£_reliëf
In deze paragraaf worden in grote lijnen de hoogteligging en het reliëf beschreven.
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Zoals ook uit de doorsnede (fig. 3) blijkt, waren er aanvankelijk grote verschillen in hoogteligging van het maaiveld van diverse polders.
Dit was het gevolg van de verschillende ontstaanswijzen van de polders
(drooggelegd meer uitgeveende en drooggelegde polders naast niet-uitgeveende polders). Door opspuiting zijn in het studiegebied deze verschillen in hoogte verkleind.
De reeds besproken ongestoorde graslandjes maakten met het golfterrein
oorspronkelijk deel uit van de niet-uitgeveende Groot Duivendrechtsche
Polder. Het maaiveld van het grasland ten noordwesten van het golfterrein ligt globaal op 2,20 m beneden NAP. De kruin van het oude dijkje
voor de ringspoorweg ligt in het westen hoger (1,60 m +NAP) dan in het
midden (0,50 m +NAP) en oosten (0,40 m +NAP). De percelen grasland ten
zuiden van het golfterrein hebben een maaiveldhoogte van 1,90 a 2,00
-NAP.
In het volkstuinencomplex

ligt het maaiveld

ongeveer op 2 m onder

NAP. Het oorspronkelijke oppervlak kan door het graven van enkele brede sloten plaatselijk wat verhoogd zijn, maar door diepere ontwatering
zal ook inklinking van het veen zijn opgetreden.
In het golfterrein is door diepere ontwatering sinds de jaren dertig
meer inklinking voorgekomen dan in de graslanden. Dit blijkt ook uit
het feit dat de wortels van grote populieren steeds meer boven het
maaiveld gaan uitsteken. Het terrein vertoont vrij veel kunstmatig en
natuurlijk reliëf (zie par-graaf 4.4). Het oppervlak ligt hier tussen
2,40 en 2,80 m onder NAP (gemiddeld ± 2,70 m -NAP).
Het gebied van sportpark De Toekomst is opgespoten met een laag zand
van ruim 1 m dikte. Het maaiveld bevindt zich hier op ± 3,30 beneden
NAP (sportvelden).
Het braakliggende gedeelte vertoont nogal wat reliëf.
Het sportpark Strandvliet behoort tot de Groot Duivendrechtsche Polder
en ligt veel hoger dan sportpark De Toekomst (± 1,30 m -NAP).

3.6 Waterhuishouding

3.6.1 Inleiding
Bij de waterhuishouding kan onderscheid gemaakt worden in oppervlaktewater en grondwater. Het water in sloten, meren en plassen behoort tot
het oppervlaktewater. Het water dat zich in de verzadigde zone in de
bodem bevindt wordt grondwater genoemd.
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De verzadigde zone beslaat die laag van de bodem waarin alle holten
gevuld zijn met water. De bovenzijde van deze verzadigde zone vormt de
grondwaterspiegel of het freatisch vlak. Daarboven bevindt zich in de
bodem capillair water. Dit is het water dat via smalle gangen in de
bodem is opgestegen vanuit de grondwaterzone en dat door de bodemdeeltjes wordt vastgehouden. Vooral dit capillaire water is van belang
voor de plantengroei.
Het peil van het oppervlaktewater kan geregeld worden via gemalen en
sluizen. Dit is van levensbelang voor grote delen van Nederland die
beneden de zeespiegel liggen. Via deze peilbeheersing kan tot op zekere hoogte tevens het grondwaterpeil geregeld worden.

3.6.2 Oppervlaktewater
Het studiegebied valt onder het Hoogheemraadschap Amstelland, dat het
beheer en onderhoud van de boezem van Amstelland verzorgt. Waterschappen beheren de plaatselijke polderpeilen, hoofdzakelijk van de agrarische gebieden. Daarnaast beheren gemeenten het oppervlaktewater van
bepaalde terreinen (sportparken bijvoorbeeld).

In 1979 heeft een herindeling en naamverandering van waterschappen
plaatsgevonden, zodat het studiegebied momenteel grotendeels valt onder het waterschap Drecht en Vecht. De waterhuishoudkundige situatie
is hier tamelijk divers.
Het golfterrein is een afzonderlijke bemalingseenheid met een motorgemaal onder beheer van de Amsterdamse Golfclub (zie fig. 9 ) . Er wordt
betrekkelijk onregelmatig afgemalen: in natte perioden wordt vaak gepompt tot de sloten geheel drooggelegd zijn, terwijl in de zomer in
droge perioden water wordt ingelaten uit het omringende gebied.
Er liggen in dit terrein zeer veel drainagebuizen, die in natte perioden worden benut om het gebied

te ontwateren, maar bij langdurige

droogte gebruikt worden om het ingelaten water sneller in de bodem te
verspreiden. Het gemiddelde zomerpeil is ongeveer 2,90 a 3,0 m beneden
NAP.
De graslanden in het noordwesten vormen tezamen met het industriegebied een afwateringseenheid, die loost in het noordoosten bij Duivendrecht. Deze eenheid heeft een vast peil van 2,50 m onder NAP.
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De kleine graslanden juist ten zuiden van het golfterrein en ten oosten van sportpark Strandvliet

zijn via een duiker onder het Zwarte

Laantje doorverbonden met de spoorsloot, die weer in verbinding staat
met de graslanden ten noordwesten van het golfterrein. Beide gebiedjes
met grasland hebben daardoor hetzelfde waterpeil. Ook het weidegebiedje ten oosten van de spoorweg Amsterdam-Utrecht behoort tot deze afwateringseenheid en heeft dus eveneens een peil van 2,50 m -NAP.
Het volkstuinencomplex is een afzonderlijke eenheid met een eigen gemaal en een peil van ongeveer 2,80 m -NAP.
De subvelden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie ten zuiden van de
volkstuinen liggen buiten polderverband (en zijn laaggelegen).
De sportvelden van De Toekomst wateren via overstorten aan de westkant
af op de sloot lang autosnelweg A2 met een peil van 5,10 m -NAP. Het
peil op het sportcomplex wordt gehouden op 4,70 m beneden NAP. Er kan
hier echter, indien de omstandigheden dat vereisen, ook water worden
ingelaten tot 4,40 m onder NAP, dat via drainagebuizen de ondergrond
van de sportvelden bereikt.
Sportpark Strandvliet valt onder het beheer van de Groot Duivendrechtsche Polder en heeft derhalve een peil van 2,50 m beneden NAP. Via een
gedeeltelijke ringsloot en een gemaal kan het peil van de sportvelden
worden aangepast aan de omstandigheden. Bij droogte kan ook hier water
worden ingelaten, dat via drainagebuizen sneller de sportvelden bereikt. De gemeente AmsteiJam heeft

evenals bij de

sportvelden van

sportpark De Toekomst het beheer over het waterpeil.

Voordat diverse terreinen werden opgespoten, was in het studiegebied
in het algemeen sprake van vrij hoge grondwaterstanden.
De gronden konden worden ingedeeld in grondwatertrap II, dat wil zeggen dat bij de gemiddeld laagste grondwaterstand het freatisch vlak
ligt tussen 50 en 80 cm onder maaiveld. Door de zeer lage ligging van
polder De Toekomst zal hier destijds kwel uit de omringende polder (De
Groot

Duivendrechtsche

Polder)

zijn

opgetreden.

Hoe momenteel

de

grondwaterhuishouding in de opgespoten gedeelten is, is niet exact bekend.
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De ongestoorde graslanden ten noordwesten en ten zuiden van het golfterrein en die ten oosten van de spoorweg Amsterdam-Utrecht hebben nog
steeds vrij hoge grondwaterstanden (grondwatertrap II).
Dit geldt vermoedelijk ook voor het golfterrein, al zal de grondwaterstand hier plaatselijk wellicht meer fluctueren dan in de agrarische
gebieden door de vele drainagebuizen en het sterk wisselen van het
slootpeil.
Er is in het gebied van onderzoek één grondwaterpeilpunt bekend, waar
momenteel grondwaterstanden worden gemeten. Dit is gesitueerd dichtbij
het golfterrein aan de westzijde van de goederenspoorlijn (zie fig.
9). Er is een filter op 11,03 m -NAP en één op 3,32 m -NAP. Dit betekent dat eerstgenoemde filter in het pleistocene zand is gesitueerd en
het tweede in de veendeklaag. Via laatstgenoemd filter kan de hoogte
van het freatisch vlak worden gemeten. Het maaiveld ligt ter plaatse
op 2,09 m beneden NAP.
De stijghoogten van het diepe grondwater (eerste filter) blijken het
gehele jaar door ongeveer 1 m lager te zijn dan die van het oppervlakkige grondwater. Dit betekent dat er sprake zou kunnen zijn van een
neerwaartse "stroming" van het oppervlakkig grondwater (infiltratie).
Het diepe grondwater

is door een dikke laag klei en daarboven veen

(zie paragraaf 3.1) gescheiden van het freatisch grondwater. Daardoor
wordt stroming sterk belemmerd.
Hoewel verder geen recente peilgegevens voorhanden waren, is er in het
studiegebied

waarschijnlijk

nergens sprake van kwel. Er zijn geen

pleistocene zandopduikingen aanwezig en er werd ook geen kenmerkende
kwelvegetatie gevonden.

Figuur 10 toont de ligging van terreintjes en plekjes die in paragraaf
3.7 en 3.8 worden beschreven. Voor een globaal

idee van het land-

schapstype wordt verwezen naar figuur 8 (grondgebruik).

De

begroeiing

van het

industriegebied, het volkstuinencomplex, de

slibvelden en de sportvelden viel niet onder de termen van het onderzoek (zie paragraaf 1.3) en werden daarom buiten beschouwing gelaten.
Wel werd de rand rond het volkstuinencomplex (1) onderzocht.
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Dit gebied is omgeven door een vrij brede singel met hoge populieren
en een aangeplante, gemengde struiklaag met onder andere zwarte els,
hazelaar, vogelkers, gewone vlier, lijsterbes en drents krenteboompje. De kruidenvegetatie daaronder duidt op een zeer voedselrijke grond
en is over het algemeen ruderaal en stikstofminnend te noemen. Naast
algemeen voorkomende soorten als kleefkruid, grote brandnetel, vogelmuur, akkerkool en knopherik groeien er op enkele plekken ook verwilderde tuinplanten als reuzenbalsemien en slaapbol.

De graslanden ten noordwesten van het golfterrein (2) hebben een begroeiing, die duidt op vrij voedselrijke en vochtige omstandigheden.
Ze behoren alle tot het vegetatietype beemdgras-raaigrasweide (Poo-Lolietum). Dit type is het meest algemeen in Nederland. Door het vrij
extensieve gebruik zijn de graslanden wel soortenrijker dan normaal.
Naast de kenmerkende soorten als engels raaigras, veldbeemdgras, ruw
beemdgras en witte klaver komen er regelmatig verspreid voor fioringras, geknikte vossestaart en mannagras. De laatste duiden op vochtige
tot natte omstandigheden. In een enkel perceel groeit tevens vrij veel
ruwe smele. Dit is een aanwijzing voor vochtige en enigszins gestoorde
omstandigheden. Enkele andere percelen worden gekenmerkt door het talrijk voorkomen van veenwortel. In één perceeltje werd in een laaggelegen hoek (3) een exemplaar van de gevlekte rietorchis gevonden. Deze
soort is minder algemeen >_n duidt op een vochtig, minder voedselrijk
milieu.
De begroeiing langs de slootjes (4) is soortenrijk en karakteristiek
voor natte, matig voedselrijke gronden. Enkele kenmerkende soorten die
er regelmatig werden aangetroffen zijn: gewone waterbies, moeraszoutgras, reukgras, watermunt, grote watereppe en moeraswalstro. Langs enkele slootjes staat echter ook knikkend tandzaad. Dit is een aanwijzing voor stikstofrijke omstandigheden.
In de slootjes groeit onder andere vrij veel zwanebloem, een soort van
niet te sterk vervuilde wateren. Plaatselijk werd ook zeebies aangetroffen, hetgeen duidt op iets brakke omstandigheden.
In de zuidpunt en in de westelijke randsloot van dit veenweidegebiedje
zijn

de

slootvegetaties

minder

soortenrijk.

Er

staat

veel

klein

kroos. Dit vormt een aanwijzing voor voedselrijkere omstandigheden.
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Mogelijk houdt dit verband met de brede beplantingsstrook aan de westzijde en met het deponeren van tuinafval aan de zuidzijde.

Het dijkje ten noorden van deze graslanden (5) vertoont plaatselijk
nogal wat reliëf en heeft een vegetatie, die grotendeels tot het type
van de beemdgras-raaigrasweide gerekend kan worden: voedselrijke graslanden. Plaatselijk duiden enkele soorten op vrij droge, vaak zandige
omstandigheden zoals reigersbek en zachte ooievaarsbek.

Het nog braakliggende

terrein rond de sportvelden van sportpark De

Toekomst vertoont een afwisselende vegetatie. Doordat hier een laag
zand van ± 1 m dikte i§ opgespoten en het maaiveld wat reliëf vertoont, zijn er voedselarme omstandigheden gecreëerd, plaatselijk droog
en elders vochtiger, waar zich in de loop der tijd een gevarieerde begroeiing heeft ontwikkeld. In een deel van het gebied (6) weiden paarden, waardoor de vegetatie wordt beïnvloed.
Aan de noordzijde grenzend aan de subvelden (7) is een brede riet- en
ruigtegordel

met

onder

andere wilde bertram, harig wilgeroosje en

poelruit.
Wat zuidelijker (8) is op vochtige plekjes een vegetatie aan te treffen met onder andere veel russesoorten, zoals zeegroene rus, biezeknoppen en padderus, ruwe bies, rietorchis, glidkruid en jonge exemplaren van vuilboom en grijze wilg. Verspreid in het gebied groeien
struiken als gewone vlier, grauwe wilg, geoorde wilg, vuilboom enz..
Aan de oostzijde van de sportvelden (9) zijn vooral vegetaties van
drogere milieu's te vinden met soorten als langbaardgras, strandduizendguldenkruid, klein streepzaad, biggekruid en plaatselijk zeer veel
muurpeper. Op vochtiger plekjes (10) is ook hier gevlekte rietorchis
aan te treffen. Op een hoger gelegen brede baan (11) groeit veel grote
ratelaar samen met onder andere ruige zegge.
Op de brede zandige strook tussen sportpark Strandvliet en de Holterbergweg (12) weerspiegelt de begroeiing droge en voedselarme omstandigheden, maar plaatselijk komen ook vegetaties van voedselrijke omstandigheden voor.
De sloot, die deze strook aan de oostzijde scheidt van het sportpark
Strandvliet (13), heeft een zandige bodem en zandige oevers.
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De oeverbegroeiing past bij deze enigszins voedselarme omstandigheden
en is zeer soortenrijk (onder andere reukgras, koekoeksbloem, kattestaart, zwanebloem, gevlekte rietorchis, biezeknoppen en egelboterbloem). Plaatselijk duidt de aanwezigheid van zeebies op zilte invloeden.

In het uiterste zuidoosten van het studiegebied is tussen de vroegere
en de verlegde Burgemeester Stramanweg (14) een braakliggend, in het
algemeen zeer droog, zandig terrein. Kenmerkende soorten zijn hier onder andere zandmuur, paashaver, kleine klaproos, zanddoddegras en Canadese fijnstraal. In een lager gelegen vochtig deel naast een sloot
(15) groeit onder andere rietorchis, ka^le jonker en riet.

De bermen langs de Ouderkerkerlaan (16) vertonen een soortenrijke begroeiing

van voedselrijke, maar

weinig

gestoorde milieu's. Enkele

soorten zijn: rode klaver, fluitekruid, frans raaigras, smalle weegbree en veldlathyrus.
De graslanden aan weerszijden van deze weg (17) behoren tot het vochtige, voedselrijke type beemdgras-raaigrasweide.

De dijk van het goederenspoor rond het golfterrein (18) heeft een kenmerkende begroeiing voor dit droge, zandige milieu van spoorbermen met
soorten als langbaardgras, zandmuur, zanddoddegras, buntgras, schapegras, teunisbloem, reigersbek en wilde reseda.
De taluds zijn voedselrijker, vooral die in de binnenbocht grenzend
aan het golfterrein (19) met plaatselijk bijvoorbeeld grote brandnetel
als overheersende soort.

Tenslotte werd de vegetatie binnen de driehoek gevormd door de spoorweg Amsterdam-Utrecht, de metrotak naar de Gaasperplas en de goederenspoorlijn richting Watergraafsmeer

(20) onderzocht, evenals

de be-

groeiing in een smal terrein ten noorden van de goederenspoorlijn tussen de spoorweg Amsterdam-Utrecht en de Rijksstraatweg, de Waterkerssingel (21).
In het eerste gebiedje

is sprake van een opgespoten, zandig, zeer

droog terrein met een open begroeiing, samengesteld uit soorten als
muurpeper,

zanddoddegras,

zachte

ooievaarsbek,

schoon, klein streepzaad en fioringras.

reigersbek,

zilver-
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Het slootje aan de noordzijde (22) met

zandige bodem en oevers is

geenszins vervuild en vertoont een rijke watervegetatie met onder andere stijve waterranonkel, sterrekroos, veenwortel en puntkroos.
Het tweede terreintje

(21) is eveneens zandig, maar

laaggelegen en

vochtig. Er groeien veel wilgen (grauwe wilg, boswilg en schietwilg
onder andere), vuilboom en berk. De kruidlaag is ijl en bestaat uit
soorten als langbaardgras, gevlekte

rietorchis, biggekruid, witbol,

riet en schapezuring.
De hoge dijk van het goederenspoor (23) zelf heeft een soortenrijke
vegetatie, kenmerkend voor voedselrijkere omstandigheden met onder andere veel frans raaigras.

3.8 Fauna buiten het_golfterrein
In deze paragraaf wordt in het kort de fauna in het studiegebied buiten het golfterrein behandeld.

Broedvogels van de volkstuinen (24) zijn onder andere huismus (zeer
veel), winterkoning (veel), voorts braamsluiper, heggemus, koolmees,
pimpelmees, matkopmees

(klein

aantal), holenduif, fitis, tjiftjaf,

vink, groenling, grauwe vliegenvanger, zwartkop, spotvogel, tuinfluiter, roodborst, boomkruiper, staartmees, boomvalk, ransuil mogelijk
ook grote lijster en grote bonte specht. In de winter wordt de bosuil
er wel gezien en vaak ook een aantal ransuilen. De laatste soort gebruikt het gebied 's winters als slaapplaats.

De graslanden inclusief het dijkje in het midden van het onderzoekgebied

(2 +

5) herbergen

relatief

vrij veel weidevogels

(kieviten,

scholeksters en één a twee paar grutto's). Dit veenweidegebiedje is
niet

ideaal, aangezien deze groep als broedgebied

een uitgestrekt,

open terrein prefereert. Het gebied heeft een vrij geringe oppervlakte
en wordt aan de noord-, west- en zuidzijde door hoge beplanting en aan
de oostzijde door een drukke verkeersweg afgegrensd.
Behalve weidevogels broeden er tientallen wilde eenden, zeer veel waterhoentjes en in wat mindere mate meerkoeten.
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In dit gedeelte

zijn ook regelmatig veel

foeragerende

en rustende

blauwe reigers waar te nemen (vaak meer dan twintig tegelijk). Voorts
is het foerageergebied voor onder andere lepelaars, visdiefjes, torenvalken en boomvalken. In het najaar en de winter tot in maart-april
komen er wintertalingen en slobeenden voor in aantallen tot respectievelijk 50 en 10 exemplaren. Ook watersnippen maken in de trektijd gebruik van dit terrein; in het voorjaar worden soms enkele honderden
exemplaren gesignaleerd. Voorts wordt de sperwer in die tijd regelmatig waargenomen. In de riet- en ruigtekraag langs de sloot, die deze
weilanden scheidt van de Holterbergweg (25), broedt onder andere kleine karekiet.
In het dijkje hebben zich nogal wat konijnen gevestigd, waaronder kennelijk ontsnapte tamme exemplaren, terwijl in het hele gebied hazen
voorkomen. Ook de wezel is er waargenomen.
Voorts kan men in de weilanden en sloten de bruine kikker aantreffen.

De braakliggende terreinen rond sportpark De Toekomst (6 t/m 10) bieden aan een gevarieerde vogelbevolking een geschikt broedterrein. Zo
werden in de rietkraag aan de noordzijde (7) onder andere rietgors,
bosrietzanger en kleine karekiet gesignaleerd, terwijl in de struiken
wat zuidelijker spotvogel, fitis en groenling werden gehoord. In het
droge open veld aan de oostzijde (9) broeden onder andere patrijs en
veldleeuwerik. In de winter foerageren in deze braakliggende gebieden
veel vinken, kepen, kramsvogels en zanglijsters, terwijl er ook goudvinken en zwartkoppen worden waargenomen. In de open gedeelten worden
in die tijd soms ook enkele houtsnippen aangetroffen.
In de bosschages van het sportcomplex de Toekomst is een slaapplaats
van enkele honderden groenlingen en vinken, waar in de winter smelleken en sperwer komen foerageren. Ook de ransuil komt hier voor.

In de riet- en ruigtekragen langs de Ouderkerkerlaan (16) broedt onder
andere kleine karekiet.
Op 26 mei worden 's avonds massaal kwaakgeluiden geproduceerd

door

rugstreeppadden in de sloten langs deze laan. Tegelijkertijd werden
vele exemplaren waargenomen, die zich over het asfalt en de bermen
voortbewogen.
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In de sloot ten westen van het sportpark Strandvliet (13) is zeer veel
vis aanwezig. Ook werden hier op de oevers bijzonder veel jonge gewone
padden waargenomen, vooral waar deze sloot in het noorden samenkomt
met de oostelijk van deze sportvelden gelegen sloot (26). Iets noordelijker werden op een onverhard weggetje onderlangs het goederenspoor
(27), veel dode (platgereden) gewone padden aangetroffen.
Het voormalige opstelspoor en omgeving met opslag van diverse wilgensoorten en stroken ruigtekruiden (28) biedt aan verschillende vogels
broedgelegenheid, zoals bosrietzanger, kleine karekiet, fitis, grasmus
enz.. Op wat opener terrein (29) broedt de scholekster en mogelijk ook
de patrijs.

De slibvelden (30) hebban een functie voor doortrekkende steltlopersoorten, zoals kemphaan, oeverloper, kluut, tureluur, witgatje, groenpootruiter, zwarte ruiter, bosruiter, soms kleine strandloper, kleine
en bontbekplevier en watersnip. Slobeenden en wintertalingen foerageren er in de winter.
In de begroeiing eromheen (31) foerageren in de zomer veel putters
(met name jonge exemplaren), kneuen en groenlingen op de onkruidzaden.

In de sloten langs de graslanden ten westen van de Rijksstraatweg van
Duivendrecht (32) werd de groene kikker gehoord.
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4. Het golfterrein

4.1 Inleiding
De grens van het golfterrein wordt gevormd door een ringsloot, die
bijna het gehele terrein omsluit (zie fig. 11). Alleen in de noordoostelijke helft, waar deze sloot deels niet aanwezig is en waar vier afslagpunten oostelijk van deze sloot liggen wordt een onverharde weg
als grens van het golfterrein beschouwd. Genoemde weg bevindt zich
tussen het golfterrein en de dijk van de spoorweg Amsterdam-Utrecht.
Het terrein wordt doorsneden door het Zwarte Laantje, de vroegere verbindingsweg van Ouderkerk met Duivendrecht en de voormalige Diemermeerpolder. Aan deze laan waren omstreeks 1919 (zie ook fig. 6 en 7)
ter plaatse van het huidige golfterrein drie boerderijen gelegen. Iets
noordelijk van deze laan, direct naast de spoorweg Amsterdam-Utrecht
lag nog een vierde boerderij.
Momenteel is er nog één van deze boerderijen over (zie fig. 11). Deze
heeft op het golfterrein, behalve het eigen erf, geen grond in gebruik.

Ter

plaatse

van

de

meest

zuidelijke

boerderij

staan

de

clubgebouwen van de golfclub. Hoog opgaande begroeiing markeert nog de
oude boerderijplaatsen. Een voormalig boerenerf met schuren wordt gebruikt als opslagplaats voor de machines, waarmee het onderhoud van
het golfterrein wordt verzo-gd.

4.2_Aanleg
Het golfterrein is tussen 1932 en 1935 ingericht op de graslanden, die
door de aanleg van de goederenspoorlus

ten westen van de spoorweg

Amsterdam-Utrecht geïsoleerd kwamen te liggen. Hierbij werden de meeste sloten gedempt om ononderbroken golfbanen te verkrijgen. Plaatselijk werd het maaiveld verhoogd voor de zogenaamde greens -de gedeelten met zeer korte en dichte grasmat rond de holes- en voor de afslagplaatsen (tee's). Ook werden "bunkers" aangelegd. Hiertoe werden kuilen gegraven, die gevuld werden met wit zand. Achter deze "zandbak"
werd een heuvel opgeworpen, die aan de "zandbak"zijde bekleed werd met
zand. Behalve het zand werd de grond voor de diverse ophogingen gewonnen uit het terrein. Hierdoor zijn de twee vijvers (fig. 11: 1 en 2)
in het gebied ontstaan.
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Voorzover bekend werd het terrein verder niet bezand.
In de loop der tijd werden in de grond veel drainagebuizen aangebracht. Tevens werden er geleidelijk vrij veel waterleidingbuizen gelegd, voorzien van aftappunten om de grasmat vooral ter plaatse van de
greens en tee's te kunnen besproeien.
Afgezien van het voorgaande werd de bodem niet diepgaand bewerkt.
Het gebied, dat aanvankelijk alleen bij de boerderijen en langs het
Zwarte Laantje hoogopgaande begroeiing vertoonde, werd beplant met onder andere populieren langs de banen. Hier en daar in het terrein en
vooral ook langs de randen werden nog andere boomsoorten aangeplant
zoals witte esdoorn en hollandse linde (zie voorts paragraaf 4.5.2).
In de Tweede Wereldoorlog is een tankgracht dwars door het gebied gegraven (± 10 m breed), djLe kort na de oorlog weer is dichtgegooid.

4.3_Beheer
Om het golfveld goed bespeelbaar te houden is een zeer intensief onderhoud van het terrein noodzakelijk (zie ook Wennekes, 1983). Over de
hele golfbaan moet de grasmat liefst kort en dicht zijn, maar voor de
greens en tee's geldt dit in nog sterkere mate.
Een dergelijke grasmat kan alleen ontstaan als wordt gezorgd voor voldoende aanvoer van voedingsstoffen (kunstmest) en water (kunstmatige
beregening en regeling grondwaterpeil), voor een goede doorluchting
van de bodem en bestrijding van ziekten en plagen. Daarnaast moet frequent worden gemaaid.
De greens en tee's worden in het groeiseizoen dan ook zeer regelmatig
besproeid, terwijl ze in die periode eveneens vaak worden gemaaid, de
greens bijna dagelijks. Tevens worden deze gedeelten bemest met kunstmest.
De overige gedeelten van de banen (fairways) worden ongeveer eenmaal
per week gemaaid. Het maaisel van de tee's en fairways wordt niet afgevoerd.
Voorts wordt met bestrijdingsmiddelen tegen emelten en schimmels gewerkt. In 1978 werd tevens een bestrijdingsmiddel tegen regenwormen
gebruikt.
Om zuurstoftoetreding in de bovenste bodemlaag en afvoer van regenwater te bevorderen worden af en toe machinaal gaatjes in de grond geprikt. Dit gebeurt hoofdzakelijk bij de greens en tee's.
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Binnen de stroken tussen de diverse banen (rough's genaamd) groeien
bomen of alleen een kruidenvegetatie die meestal hoger is dan die van
de fairways. Deze rough's worden hier en daar gemaaid. Het maaisel
blijft meestal

liggen. Ook wordt rond de voet van de bomen met be-

strijdingsmiddelen of groeiremmers gespoten om de vegetatie

laag te

houden in verband met het terugvinden van de ballen. Struiken krijgen
dikwijls hun deel mee van deze behandelingen.
In de loop van de tijd zijn diverse bomen en struiken aangeplant danwel gekapt. In 1981 zijn veel oude populieren omgezaagd en afgevoerd.
Overigens worden gekapte bomen en afgezaagde takken uit het terrein
soms ter plaatse van de voormalige boerderijen gedeponeerd.

In het

verleden werd hout verbrand, waarbij enkele grote schietwilgen zware
beschadigingen opliepen.

De vijvers verlanden geleidelijk. Het afgelopen voorjaar is de kleine
vijver

langs de rand vrijgemaakt van moerasvegetatie en tevens iets

uitgediept (zie fig. 11: 1).

Zoals reeds onder "Oppervlaktewater" werd vermeld, heeft de Amsterdamse Golfclub het beheer over het waterpeil in dit terrein. Vanaf het
begin van het gebruik als golfterrein werd het waterpeil laag gehouden
om zo weinig mogelijk last te hebben van drassige plekken. In natte
perioden worden de sloten dikwijls drooggemalen, terwijl in droge tijden water wordt ingelaten, dat dan via de drainagebuizen door het gebied kan worden gevoerd. De laatste jaren wordt getracht het waterpeil
weer iets hoger te houden vooral om te voorkomen dat door inklinking
van de bodem de boomwortels verder boven het maaiveld gaan uitsteken.

4^4_Reliëf
Er is in het golfterrein veel onnatuurlijk reliëf.
Een groot deel van de greens, bunkers en tee's heeft een verhoogd
maaiveld. De bunkers zijn zeer verschillend van hoogte en liggen ±
0,35 - l m hoger dan de omgeving, terwijl bij de greens en tee's het
maaiveld 20 a 40 cm is opgehoogd.
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Bij de aanleg staken de verhoogde gedeelten veel verder boven het
maaiveld uit (tot 2 a 2,5 m ) , maar door inklinking zijn in de loop der
tijd de hoogteverschillen aanzienlijk verkleind. Er zijn enkele greppels en vijvers gegraven. Voorts vertoont het gebied vrij veel microreliëf, zowel veroorzaakt

door natuurlijke verschillen

in bodemge-

steldheid, die door inklinking, indroging en/of oxydatie (afbraak onder invloed van zuurstof) van het veen nog werden vergroot, alsook
door menselijke ingrepen: het dempen van in vroeger eeuwen gegraven
kavelsloten en aanwezigheid van vroegere dammen en weggetjes in het
terrein.

4.5^1_De relatie_tussen_beheersmaatregelen en vegetatie
De vegetatie op een bepaalde plek weerspiegelt de milieu-omstandigheden en het beheer.
De beheersmaatregelen bemesten, waterstand verlagen (waardoor de mineralisatie van het veen wordt bevorderd) en maaisel laten liggen, werken allen voedselverrijkend. Hierdoor ontstaan soortenarme vegetaties
met (zeer) algemene soorten zoals kruipende boterbloem, gewoon struisgras, fioringras en witbol en bij sterk voedselverrijkende maatregelen
grote brandnetel en ridderzuring.
Niet alleen het verlagen van de waterstand, maar ook het snel veranderen ervan en de grote peilverschillen (dynamische milieu-omstandigheden) werken in de richting van soortenarmoede en het verschijnen van
algemene soorten.
Zeer frequent maaien en het toepassen van bestrijdingsmiddelen werken
in dezelfde richting.
Uiteraard is dat ook de bedoeling van dit beheer, omdat op die manier
een voor het golfspel goede grasmat wordt verkregen. Dit geldt echter
alleen voor de eigenlijke golfbanen.
De rough's hoeven niet noodzakelijkerwijs soortenarm te zijn. Ook bij
de rough's blijken echter beheersmaatregelen te worden toegepast (gebruik groeiremmer of maaien en het maaisel laten liggen, niet maaien)
die soortenarme vegetaties doen ontstaan. Bovendien werken in deze gedeelten de maatregelen door, die bedoeld

zijn voor de fairways en

greens (het verlagen van het grondwaterpeil, waardoor mineralisatie
van de veenondergrond optreedt en het gebruik van kunstmest, dat leidt
tot inwaaien).
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^i5i2_Korte_beschrijving_van_de vegetatie
In deze

paragraaf wordt van de verschillende

elementen

(fairways,

rough's, water- en oevervegetaties van sloten én vijvers, bunkers, zie
fig. 11) de vegetatie in het kort beschreven.
In figuur 11 zijn enkele plekken aangegeven met een meer soortenrijke
vegetatie bestaande uit deels iets minder algemene soorten.

De grasmat van de fairways kan gerekend worden tot het type van de
beemdgras-raaigrasweide. Het is tamelijk soortenarm. Gewoon struisgras, veldbeemdgras, witbol, straatgras, madeliefje, witte klaver,
kruipende boterbloem en fioringras zijn het meest talrijk.
Plaatselijk komt ook vrij veel haakmos voor, hetgeen duidt op zure omstandigheden.

De stroken tussen de fairways (rough's) worden veel minder vaak gemaaid dan de fairways. Dikwijls

is hier

sprake van een rij bomen

(meestal vrij ijl) met hier en daar een struik of enkele struiken ertussen en daaronder de ten opzichte van de fairways hoge kruidlaag.
Onder andere waar veel greens en tee's bij elkaar liggen zijn soms
bosjes (boom- en struiklaag en een dichte, hoge kruidlaag tot vrijwel
geen kruidenvegetatie).
Van de bomen, die vrijwel e 11e zijn aangeplant, zijn canada-populier,
schietwilg, berk, witte esdoorn, es en hollandse linde het meest talrijk. Wat de struiken of lagere bomen betreft komen zwarte els, gewone
vlier, grauwe wilg, vogelkers, lijsterbes, drents krenteboompje en
eenstijlige meidoorn het meest voor. Grauwe wilg en gewone vlier zijn
waarschijnlijk niet aangeplant, de andere sodrten vermoedelijk wel.
De ondergroei is tamelijk ruderaal, kenmerkend voor voedselrijke en
gestoorde situaties, en vrij soortenarm. Ih de regel kunnen worden
aangetroffen: witbol, fioringras, straatgras, grote brandnetel, kruipende boterbloem, veldzuring, vogelmuur, hondsdraf, gewoon struisgras
en fluitekruid. In veel stroken groeien ook: engels raaigras, ridderzuring, ruw beemdgras, rood

zwenkgras, kweek, gewone hennepnetel,

kleefkruid en akkerdistel.
De ondergroei van de kleine bosjes wordt

soms gekenmerkt

door het

overheersen van grote brandnetel met hier en daar ridderzuring. Dit
wijst op nog voedelrijkere en sterker gestoorde omstandigheden.
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In andere gevallen is er juist weinig ondergroei, doordat de dichte
kroonsluiting van de boomlaag het milieu voor veel laagblijvende soorten ongeschikt maakt. Men vindt er dan soms een zeer ijle begroeiing
van vogelmuur en straatgras.
Bij de (voormalige) boerderijen (fig. 11: B, C en D) zijn behalve
hoogopgaande bomen en struiken ook veel ruigtekruidenvegetaties aanwezig (vooral bij D ) . Hierin is grote brandnetel vaak dominant, terwijl
akkerdistel, ridderzuring, kleefkruid en bereklauw eveneens veel voorkomen.

De bunkers dragen een vegetatie, die kenmerkend is voor droge zandgronden. Naast gewoon struisgras wordt hier aangetroffen: schapegras,
schapezuring, muurpeper, muizeoortje, duizendblad en biggekruid. Soms
groeit er ook buntgras of kleine leeuweklauw (fig. 11, 5, respectievelijk 6 ) .

Ook de slootkanten vertonen vaak een vegetatie, die duidt op voedselrijke en gestoorde omstandigheden. Witbol staat langs de meeste sloten
regelmatig verspreid dikwijls naast grote brandnetel, hondsdraf, ruw
beemdgras en gewone hennepnetel. Een enkele maal is zachte witbol de
overheersende soort.
Enkele slootjes (fig. 11: 3) echter hebben evenals één oever van de
grote vijver (fig. 11: 4) een begroeiing, die een aanwijzing vormt
voor een iets stabieler milieu. Ook is de soortenrijkdom groter. Bij
deze sloten is naast witbol, reukgras een regelmatig verspreid voorkomende soort. Voorts zijn moeraswalstro en smalle weegbree kenmerkend.
Andere soorten die langs één of meer van deze sloten voorkomen zijn
onder andere: beemdlangbloem, veldzuring, mannagras, zomprus, waterweegbree, moeraskers, watertorkruid, pinksterbloem, moerasvergeet-mijnietje, veenwortel, scherpe boterbloem, witte klaver, moerasrolklaver,
biggekruid, duizendblad, wolfspoot, gele lis, waterzuring, waternavel
en grasmuur.
In de sloten groeit meestal weinig tot niets, een enkele maal klein
kroos en soms watertorkruid, moerasandijvie, grote lisdodde en gele
lis.
De sloten langs het Zwarte Laantje zijn op sommige plekken geheel bedekt met klein kroos, terwijl langs de kant veel brandnetels groeien.
Dit duidt op voedselrijke
slootpeil).

en dynamische omstandigheden

(fluctueren
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De kleine vijver (fig. 11, 1) is voor een vrij groot deel dichtgegroeid met kleine lisdodde en harig wilgeroosje. Daarnaast vindt met
er onder andere moerasandoorn, watertorkruid, moerasandijvie, waterweegbree, grote lisdodde en bitterzoet.
Ook de grote vijver vertoont een verlandingsvegetatie voornamelijk aan
de westzijde met onder andere harig wilgeroosje, kleine lisdodde, koninginnekruid, wol fspoot en waterzuring.

4.6 Avifauna
4i61l_Inleiding
Het is voor de beschrijving van het natuurlijk milieu van het golfterrein gunstig, dat over avifaunagegevens van diverse jaren kan worden
beschikt, omdat de broedvogelstand per jaar kan verschillen, niet alleen door omstandigheden in het terrein zelf, maar vaak ook door andere oorzaken (strenge winters, slechte omstandigheden op de trek of in
het overwinteringsgebied, aard van het voorjaar enz.).
Bovendien kon, zoals in paragraaf 2.1 reeds werd vermeld, het onderzoek pas vrij laat worden gestart, zodat een volledige broedvogelinventarisatie niet mogelijk was.
In tabel 1 (pagina 41) zijn de gegevens van Andriese en anderen over
de jaren 1970 t/m 1978 en J982 weergegeven. In de kolom van 1983 zijn
de gegevens van Andriese gecombineerd met die van de auteur.
De getallen geven de aantallen zekere of mogelijke broedparen weer
(zie ook noten bij de tabel).
Niet elk jaar is het gebied even intensief geïnventariseerd. In 1971
werden alleen opmerkelijke broedgevallen genoteerd evenals in 1974. Na
1978 werd gedurende enige jaren geen broedvogelonderzoek verricht. In
1982 en 1983 is er wel weer broedvogelonderzoek gedaan, maar deze inventarisaties werden pas in mei gestart en waren minder intensief dan
in de jaren tot 1979.
Afgezien van het voorgaande zijn de gegevens van de heer Andriese en
anderen verzameld volgens de karteringsmethode. Daarbij wordt het terrein volgens vaste routes met een wisselend begin- en eindpunt afgelopen .
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Deze routes zijn zodanig uitgekozen dat telkens een strook (transekt)
van het terrein wordt geïnventariseerd en men na afwerking van de ronde de zang in het hele terrein heeft kunnen waarnemen.
De plaats waar een bepaalde soort wordt gehoord wordt op een kaart genoteerd. Vanaf ongeveer half maart tot in juni is regelmatig de vroege
ochtendzang geïnventariseerd.

4i§i2_3ê_ï-l2-iS-£-s--e.Ii_YêS£Ë.!L£ie.iË.Ell££liüE_ê!l_k£2?4Y.2SElS
In paragraaf 4.5.2 is de vegetatie van het golfterrein beschreven. De
nadruk ligt daarbij op de soortensamenstelling. Voor broedvogels is
vooral de structuur van de vegetatie van belang. Verschillende soorten
vogels gebruiken in een bepaald leefgebied, verschillende plekken om
te

foerageren

en om

te broeden

(Opdam,

1983; Phillipona

et al.,

1983). Zo foerageert in een bos de ene soort op de grond, een andere
op de stam en een derde hoog in de kroon op takjes. Zo broedt de ene
soort in struiken, de ander in boomholten of tussen vegetatie op de
grond enz.. Bovendien hebben sommige soorten een vrij groot leefgebied
nodig met afwisseling van open gedeelten en bosjes, terwijl andere
voldoende hebben aan kleine struwelen of ruigtevegetaties.

In het golfterrein zijn globaal de volgende vegetatie-eenheden op basis van structuurkenmerken te onderscheiden (zie fig. 12): open water
met

oevervegetaties,

moerasvegetaties,

grasland,

ruigtevegetaties,

struiken, struiken + jonge bomen en vrij weinig ondergroei, oude bomen
+ struiken (+ eventueel ruigtekruiden), oude bomen (meestal wijd uit
elkaar en hier en daar struiken + grazige ondergroei).
Van belang

is dat

langs het

Zwarte Laantje een aantal

knotwilgen

groeien.

4.6.3 De broedvogels
Tabel 1 geeft een beeld van het broedvogelbestand in het golfterrein
en de schommelingen daarin in de loop der jaren. De vogels zijn

in-

gedeeld in groepen naar leefgebied. Boomvogels zijn nader onderverdeeld in holenbroeders en niet-holenbroeders.
De volgende groepen zijn onderscheiden (gewijzigd naar De Groot- Veenbaas, 1981):
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1. struikvogels (foerageren in struiken of op de grond; broeden meestal in struiken)
2. vogels van ruigtevegetaties met eventueel enige struiken
3. boomvogels - niet holenbroeders (foerageren of broeden in bomen)
4. boomvogels - holenbroeders (foerageren op de stam of in de kroon,
broeden in boomholten)
5. vogels van parkachtig landschap (broeden in bomen of struiken en
foerageren vooral op open terrein)
6. weidevogels
7. watervogels
8. vogels die aangetrokken worden door menselijke bewoning ("cultuurvolgers").

De variatie

in broedvogels weerspiegelt de afwisseling in het ter-

rein. In en langs de slootjes en vijvers broeden wilde eend, meerkoet
en waterhoen (7), terwijl de ruigtezöne aan de westzijde van de grote
vijver broedgelegenheid biedt aan onder andere kleine karekiet (2).
Langs de fairways broeden enkele paartjes scholeksters (6). De grootste concentratie aan zangvogels vindt men aan de oostzijde van het
terrein in de hier wat bredere randbegroeiing en rond de (voormalige)
boerderijen. De ruderale begroeiing bij de boerderijplaatsen biedt aan
zangvogels zowel foerageermogelijkheden als broedgelegenheid. Veelal
broeden hier kool- en pimpelmees (4), winterkoning, zanglijster, merel,

tuinfluiter, heggemus,

fitis

(1), zwartkop, tjiftjaf

(3) en

spreeuw (5). De ransuil (5) broedt eveneens aan de oostzijde van het
terrein vlakbij het Zwarte Laantje.
De torenvalken (5), die in dit terrein broeden, doen dit in voor hen
opgehangen

nestkasten.

Soms maken

andere

soorten gebruik van zo'n

kast, zoals dit jaar een paar holenduiven (5). Ook voor andere holenbroeders zijn nestkasten opgehangen. Daarin broeden onder andere koolmees, pimpelmees en ringmus.
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Tabel 1

Broedvogels golfterrein
19..

winterkoning
roodborst
vlaamse gaai
merel
zanglijster
matkopmees
staar tmees
tortelduif
spotvogel
heggemus
fitis
tuinfluiter
grasmus
bosrietzanger
kleine karekiet
wielewaal
tjiftjaf
zwartkop
vink
grote b.specht
boomkruiper
pimpelmees
gr. vliegenvanger
gekr. roodstaart
koolmees
holenduif
spreeuw
kauw
ringmus
grote lijster
steenuil
torenvalk
ekster
zwarte kraai
houtduif
koekoek
ransuil
putter
boomvalk
fazant
scholekster
wilde eend
waterhoen
meerkoet
witte kwikstaart
huismus
boerenzwaluw
groenling
?
+
*1
*2

72

73

8

9+

10+

alg.
±6

1?
alg.
±9
1-2

alg.
±9
2

70

71 *3

1?
4
4+
±8
±6
2 *2
2 *1

±7
±5
±7
±5

6
2+
±5

4-5
2-3
±8
1
2-3
2
±5
±8
16
1?

1

74 *3

±4
*7
±7
*5
"""'1

2

3-5

1
3
5
3+
±10
±20
alg.

5

alg.
alg.

1+

2ex
1
1+
1

5
1+
±8
alg.

1
alg.
1
1

1+

78

10-15
enkel?
1?
alg.
±10
2?

15-20
1-2

10-15
1-2
1?
alg.
±10
2-3
±2

20-25
1?
±2
alg.
±10
2-3
1
1
±6
10-15
6-8
±5
±2
±2

alg.
8-10
2-3
1?

enkele
±5
8-10
8-10
4-5
6-8
6-8
5-7
enk. *1 enk. *1
4-5 enk. *6

2-3
2
±2
±6
16
1
alg.

2-3
enkele
2-3
4-5
enkele
3
alg.

3-5
3-4
4-7
1
3-4
enkele
3-5
±6
*5
5-7
alg.

*4

*4

5
3+
±6
alg.

>4
4-5

2+

7

1
1

1
1?
1

alg.
6+
1
1
alg.
2+
1?

77

±5

8
4-5
veel
alg.
1

6
3-5
±8
alg.
1
2

1?
1
1+

1
alg.
5+

76

8-9
2-3
±5

enkele enk. *4
1?
5

75

1
enkele

1
alg.
8-12
3

alg.
alg.
enkele
enkele
alg.
1

alg.
1
1

vermoedelijk of onzeker of mogelijk
minstens ... of zeker ...
langs spoordijk
langs grote spoordijk

*3
*4
*5
*6

2-4

±5
8-10
±8
5-6
2-3
enkele
1?

82

83

13+
10-15
diversen
2
1?
1?
alg.
alg.
vrij alg. vrij alg.
1
1?
?

±8
7

2

2
3+
6+
3+
1
2
1

1
4-6
3+
±3
4-5
3+
2-3
1-3
5-7
6-8
1
1
1-2
1
1?
1
6-7
7-8
4-5
*4
mind.alg. vrij alg. vrij alg.
1+
3-5
2-4
±4
±6
±6
4
alg. *4
alg.
alg.
alg.
veel
10+
±8
±6
alg.
alg.
alg.
alg.
1
4
vrij alg. vrij alg. vrij alg. vrij alg.
1
2
1?
1
1
6
6
6
5
3-4
±5
±6
3
±8
±8
4
4
alg.
alg.
alg.
alg.
1-2
2
3ex
2-3
1
2
1
?
1?
1?
1
1
±4
3
5-6
3

2+

4

alg.
15-20
3-4

alg.
alg.
6

alg.
1
1?

alg.
±2?

±5

±4

alg.
alg.
±5
3-4
alg.
1
1-2

alg
alg.
±4
alg.
1?

1
alg.
alg,
3
1-2
alg.

alleen opmerkelijke broedgevallen gesignaleerd
nemen toe
aantal neemt af (althans in nestkasten)
in aantal afnemend door het verdwijnen van geschikt biotoop
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Uit tabel 1 blijkt dat de struikvogels (1) door een redelijk aantal
soorten is vertegenwoordigd, evenals de boomvogels (3 + 4 ) , maar dat
de aantallen struikvogels wat groter zijn (zie ook hierna). Voorts
telt de groep van parkachtige landschappen (5) een vrij groot aantal
soorten.
Ook de weidevogels zijn vertegenwoordigd en wel door de scholekster.
De groep watervogels (7) is in vrij grote aantallen aanwezig.
Voorts telt de groep "cultuurvolgers" (8) diverse soorten.

De tabel laat voor enkele soorten opmerkelijke verschillen in aantallen zien tussen eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. Voor vink,
boomkruiper, gekraagdë roodstaart en zwarte kraai kan de kap van ongeveer 500 oude populieren in 1981 van invloed zijn geweest. De vink
broedt vooral in boomkronen, evenals de zwarte kraai, de boomkruiper
broedt

in holen en foerageert

in bomen en de gekraagdë roodstaart

broedt in holen en foerageert in kronen.
De achteruitgang van laatstgenoemde soort houdt mogelijk slechts ten
dele of geen verband met genoemde boomkap, aangezien deze neerwaartse
trend ook elders in Nederland is geconstateerd (Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland, 1981).
De achteruitgang van heggemus, matkop en mogelijk ook tjiftjaf is wellicht

slechts schijnbaar. De verschillen in aantal kunnen bij deze

soorten zijn veroorzaakt d^or het verschil in inventarisatiemethode.
Dë oorzaak van de afname van de spotvogel is onbekend»

Het

golfterrein heeft voor vogels behalve als broedgebied

ook een

functie als slaapgebied en als foeragèergebied op doortrek of in de
winter.
Als

slaapgebied

fungeert het

terrein bijvoorbeeld

voor

een

aantal

blauwe reigers en holenduiven en voor houtduiven. Voorts roesten er iri
de winter vaak enkele sperwers en één of twee smellekens.
Als foeragèergebied op doortrek of in de winter heeft het terrein voor
onder andere de volgende soorten een betekenis. De ijsvogel verblijft
er in het najaar vaak enkele maanden.
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In de afgelopen herfst werd in/bij de moerasvegetatie van de grote
vijver tevens regelmatig een waterral waargenomen. Op doortrek worden
in het najaar soms kleine groepen koperwieken of kramsvogels gezien.
De koperwieken hebben een slaapplaats bij de grote vijver.
In de winter worden er incidenteel putters en soms grote groepen sijsjes waargenomen. In het voorjaar foerageren er dikwijls groepen vinken
en kepen.

4.7 Overige fauna
In en langs de randen van het golfterrein komen vrij veel konijnen
voor, terwijl men er eveneens hazen kan aantreffen. De laatste zullen
vermoedelijk ook wel oversteken naar de weilanden in het noordoosten
en in het zuiden.
De vondst van twee, helaas dode, egels bevestigt de aanwezigheid van
deze zoogdiersoort in het terrein.
Aan de rand van het golfterrein werd in de zuidoosthoek bij de onverharde weg (fig. 11: 8) een wezel gezien.
In en bij de vijvers en bij een enkele sloot (fig. 11: 7 volwassen
exemplaren en 71 jonge exemplaren) werd de bruine kikker aangetroffen. In de randsloot aan de westzijde van het terrein werd tevens de
gewone pad gesignaleerd.
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5. Ecologische betekenis van het studiegebied

5^1 Inleiding
Gezien de betrekkelijk geringe oppervlakte van het studiegebied zijn
er veel landschapstypen aanwezig, waaronder natuurwetenschappelijk interessante.
Globaal kunnen de volgende landschappen worden onderscheiden:
- industriegebied;
- slibvelden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- grasland overwegend op veengrond, doorsneden door veel sloten met
een hoog waterpeil;
- braakliggende, zandige terreinen, onbegroeid danwei begroeid met diverse typen vegetaties;
- parkachtig landschap.

Het industriegebied heeft ecologisch gezien een geringe betekenis.
De slibvelden hebben voornamelijk voor vogels een functie: in de zomer
foerageren onder andere putters, kneuen en groenlingen op de onkruidzaden van de randbegroeiingen en tijdens de doortrek foerageren diverse steltlopersoorten op het slib.
De overige

landschappen vertonen elk een kenmerkende begroeiing en

herbergen karakteristieke dierengemeenschappen, beide mede afhankelijk
van het beheer.

De ecologische betekenis die de landschappen elk op zich reeds hebben,
wordt nog vergroot doordat ze in eikaars nabijheid liggen en zo diersoorten kunnen herbergen, die afhankelijk zijn van een complex van
landschappen.
Bovendien hebben deze terreinen betekenis voor de wijdere omgeving.

In het navolgende wordt een korte beschrijving gegeven van laatstgenoemde drie landschapstypen, zoals ze in voorgaande hoofdstukken uitvoeriger aan de orde kwamen.
Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de relaties die er tussen deze landschappen zijn en voorts wordt gepoogd de betekenis ervan voor
de wijdere omgeving aan te geven.
Tenslotte wordt er de aandacht op gevestigd dat het studiegebied een
aantal beschermde soorten planten en dieren herbergt.
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5.2 De ecologisch belangrijkste landschagstvgen
De graslanden ten noordwesten en ten zuiden van het golfterrein en die
ten oosten van de spoorweg Amsterdam-Utrecht zijn binnen het gebied
van onderzoek de enige ongestoorde relicten van de Groot Duivendrechtsche Polder. Deze weilanden liggen op veengrond met hoge grondwaterstanden.
Door het extensieve agrarische beheer behoort de vegetatie er tot een
soortenrijke variant van het algemene type beemdgras-raaigrasweide met
soorten. Deze duiden op vochtige omstandigheden. Daarnaast vertonen
vooral ook de sloten een soortenrijke oever- en watervegetatie met
soorten van niet zeer voedselrijke wateren.
Aan het extensieve beheer en mogelijk ook aan. de nogal geïsoleerde
ligging (rustfactor; dit geldt vooral voor het gebied ten noordwesten
van het golfterrein) danken deze graslanden tevens hun betekenis voor
vele soorten vogels, om te broeden, te foerageren of te rusten. Doortrekkende soorten worden soms in grote aantallen aangetroffen.
Ook zoogdieren en amfibieën (de laatste groep vertegenwoordigd door
onder andere groene kikker bij Duivendrecht, rugstreeppad langs de Ouderkerkerlaan (ten zuiden van het golfterrein) en bruine kikker in de
noordwestelijke graslanden) vinden er hun leefgebied. De rugstreeppad
is een minder algemene soort.
Het oude dijkje voor de Ringspoorweg heeft eveneens een vegetatie van
het beemdgras-raaigrastype, maar hier met enkele soorten die kenmerkend zijn voor droge gronden.
Concluderend

kan gesteld

veenweidelandschap

worden dat de gebiedjes behorend

natuurkwaliteiten

bezitten:

zowel

tot het

botanisch

als

zoölogisch zijn ze waardevol. Deze kwaliteiten zouden nog kunnen worden verhoogd als het beheer daarop zou worden gericht.

De braakliggende terreinen vertonen een zeer afwisselende begroeiing
variërend van laag blijvende, open vegetaties kenmerkend voor droge
zandgronden via typen van vochtiger gronden met bijvoorbeeld strandduizendguldenkruid, gevlekte rietorchis en brunel en ruigtekruidenvegetaties met riet, harig wilgeroosje en wilde bertram tot struikenbegroeiingen met onder andere verschillende soorten wilgen, vuilboom en
gewone vlier. Deze afwisselende begroeiing zorgt voor een gevarieerd
broedvogelbestand.
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Doordat er in de winter in deze gedeelten veel zaden zijn te vinden,
foerageren er dan veel vogels onder andere vinken, kepen en kramsvogels. Dit in combinatie met de gevarieerde begroeiing (open-gesloten)
trekt weer roofvogels als smelleken en sperwer aan.
Er zijn enkele sloten aangetroffen met een zeer soortenrijke begroeiing. Langs één ervan werden zeer veel jonge gewone padden gezien.
De braakliggende terreinen hebben botanische, ornithologische en andere zoölogische waarden.
In tegenstelling tot het voorgaande en volgende landschapstype is dit
type vrij gemakkelijk te vervangen, gesteld dat er een terrein voorhanden is dat men zou kunnen opspuiten zonder dat daarbij belangrijke
(potentiële) natuurkwaliteiten verloren gaan.

Tot het parkachtige landschap (hoog opgaande begroeiing, afgewisseld
met veel open gedeelten) behoort in de eerste plaats het golfterrein.
Voorts zou men daartoe ook het hele volkstuinencomplex en de sportparken met hun randbegroeiingen kunnen rekenen. De begroeiing in laatstgenoemde terreinen is voornamelijk aangeplant en/of sterk beïnvloed
door het intensieve beheer en derhalve op zich niet zo interessant.
Het golfterrein heeft botanisch gezien momenteel reeds meer te bieden.
Door de vrij lange tijd van ontwikkeling heeft zich vooral op de hogere bunkers een voor droge zandgronden kenmerkende vegetatie gevestigd
met in een enkel geval een voor Noord-Holland zeldzame soort (kleine
leeuweklauw). De fairways zijn in het algemeen van het beemdgras-raaigrastype met soorten die op vochtige en soms zure omstandigheden duiden.

,

Enkele slootkanten vertonen weinig gestoorde| soortenrijke begroeiingen, terwijl ook de vegetaties in en langs de vijvers (vooral de grote
vijver) vrij soortenrijk zijn. De begroeiing onder de bomen en in bosjes duidt vaak op enigszins tot sterk gestoorde omstandigheden, met
soorten als witbol, hennepnetel, respectievelijk grote brandnetel en
ridderzuring.
De potentiële botanische waarde van het golfterrein is nog groter: bij
een beheer dat in tegenstelling tot het huidige gericht is op het verhogen van de botanische waarde kunnen er gevarieerde, soortenrijke vegetaties ontstaan.
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In hun huidige hoedanigheid hebben alle genoemde parkachtige terreinen
betekenis voor vogels, zowel om er te broeden als te foerageren danwei
om er in troepen te slapen. Dit geldt in sterke mate voor het golfterrein. Hier broeden veel struweelsoorten zoals heggemus, fitis, tuinfluiter

en

bosrietzanger,

maar

ook

boomvogels

zoals

grote

bonte

specht, boomkruiper, pimpelmees, wielewaal, vink en grauwe vliegenvanger. Voor holenbroeders, waaronder koolmees, matkop en diverse soorten
boomvogels, is de aanwezigheid van andere bomen met holten noodzakelijk. Het aanbrengen van nestkasten kan een eventueel gebrek aan boomholten slechts ten dele ondervangen, omdat lang niet alle soorten holenbroeders gebruik maken van deze kunstmatige holten (Booij & Van
Balen, 1983).
Voor het parklandschap kenmerkende soorten, die hier broeden zijn onder andere boomvalk, ransuil, torenvalk, houtduif en holenduif, terwijl ook de koekoek in de broedtijd wordt gehoord. Deze soorten hebben
als leefgebied een hoog opgaande begroeiing nodig (broedgelegenheid)
naast open terrein waar hoofdzakelijk wordt gefoerageerd. Ook struweelsoorten als merel, zanglijster en roodborst profiteren van de afwisseling van dichte vegetatie en open terrein.
Concluderend kan over de natuurkwaliteiten van genoemde parklandschappen vermeld worden dat het golfterrein een botanische waarde vertegenwoordigt, die bij een daarop gericht beheer nog aanzienlijk verhoogd
kan worden en voorts dat al deze gebieden een ornithologische waarde
bezitten. Deze is het grootst bij het golfterrein.

5^5_Icol2Sif£!}Ê_SêïïeBl}5BS
Tussen naast elkaar gelegen verschillende landschapseenheden bestaan
vaak velerlei relaties. Het is in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om daar een compleet overzicht van te geven. Daarom zullen alleen enkele relaties worden aangeduid.
- Veel vogelsoorten broeden in bosjes of hoogopgaande beplantingen en
foerageren op open terrein, zoals onder parklandschappen al werd
vermeld. De torenvalk en de boomvalk gebruiken het golfterrein, respectievelijk de volkstuinen vooral als broedgebied, terwijl ze elders, namelijk op de graslanden en de open gedeelten van de braakliggende terreinen, foerageren. Hetzelfde geldt voor de ransuil. Deze vogelsoorten hebben uitgestrekte gebieden nodig als leefgebied.
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- Diverse vogelsoorten zijn gevoelig voor onrust, onder andere in de
broedtijd.

De

geïsoleerde

ligging van het weidegebied

tussen de

volkstuinen en het golfterrein en afgeschermd van het industriegebied zorgt ervoor dat in deze graslanden een grote mate van rust
heerst.
Belangrijker nog is wellicht dat door deze geïsoleerde ligging het
agrarisch beheer extensief is. Dit is zeer gunstig voor het in stand
houden van een gevarieerde vegetatie, zowel in de sloten als op het
land. Naarmate de vegetatie meer

afwisselend

is, kunnen er meer

diersoorten een geschikt leefgebied vinden. Met andere woorden: het
extensieve beheer draagt belangrijk bij aan de natuurkwaliteiten van
dit gebiedje.
- In dit veengebied met in het algemeen hoge waterstanden, waar afhankelijk van de omstandigheden water wordt geloosd danwei ingelaten,
is ook de relatie tussen gebieden via het oppervlaktewater van belang. Vervuild water kan via die relatie terecht komen in sloten met
een nog redelijke waterkwaliteit. Dat heeft dan weer invloed op de
begroeiing in die sloten en op de fauna.
Te oordelen naar de water- en oevervegetaties is er momenteel een
redelijke tot goede waterkwaliteit in grote delen van het veenweidegebied en in de opgespoten terreinen. In de laatste gebieden speelt
het feit dat de bodem en oevers uit zand bestaan een belangrijke
rol. Het substraat

is df rhalve voedselarm.

Ook deze

sloten

zijn

(voor zover bekend) niet geïsoleerd gelegen en kunnen daarom vervuild raken door aangevoerd water van buitenaf.
- Niet voor alle soorten geldt dat de aanwezigheid van diverse landschapstypen op zo korte afstand gunstig is. Weidevogels bijvoorbeeld
hebben een voorkeur voor grote open gebieden. Daarom zijn de graslanden voor weidevogels betrekkelijk marginaal.

5JL4_Lokale tot internationale_betekenis
Wat betreft de betekenis van de verschillende gebieden (mede in samenhang met elkaar) op regionale tot internationale schaal kan vooral gedacht worden aan de vogels.
Zo foerageren er 's winters roofvogels (sperwer, smelleken) die elders
broeden.
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Hetzelfde

geldt

voor

doortrekkende

steltloper- en

eendesoorten

en

zangvogels. Het is van belang (ook internationaal gezien) dat er voldoende geschikt terrein aanwezig blijft voor diverse groepen vogels om
er op de trek hun voedsel te kunnen vinden.
Dat het veenweidegebied ten noordwesten van het golfterrein een functie heeft als foerageergebied voor lepelaars, moet eveneens van belang
worden geacht. Geschikt voedselgebied neemt voor deze soort in Nederland steeds verder af. Deze lepelaars zijn waarschijnlijk afkomstig
uit de kolonie van het Naardermeer.
Meer op lokaal niveau gezien blijkt het weidegebied het hele jaar door
ook van belang voor blauwe reigers, die wellicht afkomstig zijn van de
kolonies van de landgoederen Amstelrust en Oostermeent aan de Amstel.
De opgespoten terreinen en de randbegroeiing van de slibvelden hebben
een belangrijke functie als foerageergebied gedurende najaar en winter
voor kneu, putter, groenling en andere zaadeters, die in de omgeving
broeden.
Het golfterrein heeft een functie als slaapplaats voor vogels die elders foerageren, bijvoorbeeld blauwe reigers en houtduiven.

Via de Vogelwet genieten sinds 1936 bijna alle vogelsoorten in ons
land een volledige bescherming. Via de Jachtwet en de Visserijwet zijn
diverse soorten zoogdieren, respectievelijk vissen geheel of gedeeltelijk beschermd (Ministerie van CRM, 1974). In de loop der tijd werd
tevens bescherming wenselijk van plantesoorten en van diersoorten, die
buiten de genoemde wetten vielen. Daarom zijn op grond van artikel 22
van de Natuurbeschermingswet bij Koninklijk Besluit van 1973 diverse
inheemse plante- en diersoorten beschermd verklaard.
Onder dit besluit vallen de zwanebloem en de gevlekte rietorchis.
De eerste soort groeit in en langs slootjes in het veenweidegebied
(fig, 10: 2 ) , terwijl de tweede soort op diverse plaatsen in het studiegebied (fig. 10: 3, 8, 10, 13, 15 en 21) kan worden aangetroffen.
Beschermde diersoorten, die in het studiegebied voorkomen zijn behalve
de meeste

in voorgaande

hoofdstukken

genoemde vogelsoorten:

groene kikker, bruine kikker, gewone pad en rugstreeppad.

egel,
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Hoewel de wet de bescherming van plante- en diersoorten beoogt via de
bescherming van individuele exemplaren, lijkt dit toch van marginale
betekenis als niet daarnaast de leefgebieden van deze soorten in stand
worden gehouden. Daarom is het zeer wenselijk om de kwaliteiten van de
gebieden waar genoemde soorten voorkomen te handhaven. Voor amfibieën
moet hierbij bedacht worden dat hun leefgebied vaak verschillende terreinen omvat waar ze achtereenvolgens overwinteren, zich voortplanten
en de zomer doorbrengen. (Iets dergelijks geldt ook voor vogels, waarbij voortplantings- en overwinteringsgebied op zeer grote afstanden
van elkaar kunnen liggen.)
Tot nu toe is wat betreft amfibieën de meeste kennis verzameld over de
eisen die soorten van deze groep stellen aan hun voortplantingsbiotoop
(Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 1983).
In het studiegebied zijn diverse terreinen aangetroffen waar verschillende soorten amfibieën zich voortplanten: de omgeving van de Ouderkerkerlaan en mogelijk de sloot westelijk van sportpark Strandvliet
(fig. 10: 16, respectievelijk 13; rugstreeppad), dezelfde sloot (fig.
10: 26; gewone pad), het veenweidegebiedje oostelijk van de spoorlijn
Amsterdam-Utrecht (fig. 10: 32; groene kikker) en het veenweidegebied
(fig. 10: 2) en vermoedelijk ook het golfterrein (bruine kikker).
Waar deze soorten de zomer doorbrengen en overwinteren is niet precies
bekend. Aangezien er ten noorden van het sportpark Strandvliet op een
onverharde weg (fig. 10: 27) tamelijk veel doodgereden gewone padden
werden aangetroffen en er in het ruige terreintje zuidelijk daarvan
zeer veel jonge exemplaren voorkomen, lijkt er voor deze soort een relatie te zijn tussen laatstgenoemd terrein en de goederenspoordijk of
mogelijk zelfs het golfterrein.
Rugstreeppadden komen vooral voor op losse zandige bodem, waarin ze
kunnen graven. Op opgespoten land is het de eerste amfibiesoort die er
zich vestigt (Sparreboom, 1981) .
De opgespoten terreinen alhier zijn dus voor deze soort van belang.
Nader onderzoek zou over de amfibieën in het studiegebied meer aan het
licht kunnen brengen.
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Het weidegebied ten noordwesten van liet g o l f t e r r e i n .
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6. De Zuidelijke Tak en zijn effecten op het natuurlijk milieu

In dit hoofdstuk zijn enkele paragrafen bijeengebracht die een beeld
geven van de Zuidelijke Tak en zijn effecten op het natuurlijk milieu.
Allereerst

wordt in 6.2 een overzicht gegeven van de werkzaamheden

die worden uitgevoerd bij de aanleg en het onderhoud van een spoorweg
in terreinen met veengrond. Vervolgens worden in 6.3 in het algemeen
de effecten van de aanleg, de aanwezigheid en het gebruik van een
spoorweg op het natuurlijk milieu aangegeven.
Dan volgt in 6.4 een beschrijving van de onderzochte varianten van de
Zuidelijke Tak.
Tenslotte worden in 6.5 specifiek de gevolgen voor het natuurlijk milieu van elke variant vermeld.

6^2^_De aanleg

va

Q_een_sgoorweg_oj)_veengrond

Het bodemprofiel in het studiegebied vertoont een veentoplaag van enkele meters dikte boven een kleilaag. Vaste zandlagen liggen op ongeveer 10 meter onder het maaiveld. Omdat veen en klei weinig draagkrachtig zijn, vereist de aanleg van een spoorweg een speciale werkwijze, anders dan bijvoorbeeld op zand. Op deze werkwijze wordt in deze paragraaf nader ingegaan.

Ter plaatse van het tracé wordt eerst de aanwezige begroeiing verwijderd. Om geschikt materiaal te verkrijgen voor de bekleding van het
dijktalud wordt vervolgens de bovenlaag van het terrein afgegraven.
Deze grond wordt direct naast de (ondiepe) ontgraving in depot gezet.
De op deze wijze gevormde grondwal kan later eventueel als waterkering
dienen indien het dijklichaam wordt opgespoten.
Zand voor dit dijklichaam kan via buizen worden aangevoerd.
Het wordt direct ter plaatse of in de nabijheid in depot opgespoten.
Vanuit het depot wordt het dan per vrachtwagen ingereden. Een andere
mogelijkheid is dat al het zand per vrachtauto wordt aangevoerd vanaf
een loswal.
De spoordijk krijgt taluds van 1 : 2 of 1 : 1,5. Naast de dijk worden
aan weerszijden steunbermen aangebracht van ± 15 m breedte, afhankelijk van de hoogte van de spoordijk.
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Het is ook mogelijk om in plaats van steunbermen cunetten toe te passen. De functie van beide is om, vooral tijdens de uitvoering, de stabiliteit te verzekeren. De aanlegbreedte bij toepassing van cunetten
is kleiner, doordat de insteek ongeveer 5 m. buiten de teen van het
talud van de spoorweg ligt. De twee diepe cunetten worden gegraven aan
weerszijden van de toekomstige dijk. De diepte van deze cunetten hangt
af van de aard van de bodem en zou hier 3 a 4,5 m moeten bedragen. De
cunetten worden opgevuld met zand en het dijklichaam wordt ertussen en
deels erboven aangebracht. Deze uitvoeringswijze heeft niet de voorkeur van NS, omdat hierbij problemen met specieberging ontstaan. In
deze studie wordt daarom verder uitgegaan van de uitvoering met brede
steunbermen.
De taluds worden meestal afgewerkt met het materiaal van de in depot
gezette bovengrond. De aangebrachte afdeklaag moet dan volgens de huidige NS-norm minimaal 20 cm dik zijn.
Onder andere bij een gedeelte van de Flevolijn is als proef gebruik
gemaakt van de corapostmethode, waarbij de aangebrachte toplaag veel
dunner is (2-3 mm, Van Beek, 1983).
Het talud wordt ingezaaid met een grasmengsel, maar onder bepaalde
voorwaarden kan ook beplanting worden aangebracht.
Naast de steunberm wordt in niet-bebouwd gebied een bermsloot gegraven. Deze moet tenminste 70 cm diep zijn en een waterspiegel van 3 m
breedte hebben.
Per trein wordt over de dijk het vervolgens benodigde bovenbouwmateriaal aangevoerd als grind, steenslag, dwarsliggers, spoorstaven en
portalen.
Ook voor aanvoer van betonpalen en ander materiaal voor de kunstwerken
zijn in principe geen extra werkwegen nodig oipdat de vrachtwagens kunnen rijden op de steunbermen verstevigd met metalen rijplaten. Daarnaast zal soms gebruik gemaakt kunnen worden van een weg, die later
als aanvoerweg voor het station gaat dienen.
Bemaling vindt alleen plaats bij de kunstwerken en dan alleen als de
aanlegdiepte dit noodzakelijk maakt. Voor alle kunstwerken wordt geheid.

De

benodigde

betonpalen

worden

elders

gefabriceerd.

Bij de

kunstwerken moet rekening worden gehouden met werkketen.
Het totale ruimtebeslag varieert sterk van plaats tot plaats, afhankelijk van het aantal sporen, de hoogte van de spoordijk en de vorm van
de kunstwerken bij kruisingen.
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6.3. De effeeten_van_een_sgoorweg_OD_het_natuurHjk milieu

In deze paragraaf worden de effecten op het natuurlijk milieu beschreven die in het algemeen optreden tengevolge van een spoorweg. Omdat de
effecten verschillende oorzaken kennen wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:
1. effecten op het natuurlijk milieu ten gevolge van de aanleg van een
spoorweg
2. effecten op het natuurlijk milieu ten gevolge van de
1. de aanwezigheid en
2. het gebruik van een spoorweg
3. effecten op het natuurlijk milieu ten gevolge van ontwikkelingen
rondom een spoorweg

§I2Z.IJL

iÊfË£tê"_2E_llSt_2Stü!iEi.iit_5Ïl.if.y_Èin SSY2i.8iê_YSS_Ëe § a üIêS_ v a n
een_spoorweg

De voornaamste effecten op het natuurlijk milieu ten gevolge van de
aanleg van een spoorweg zijn het ruimtebeslag (het teloorgaan van gebieden voor soorten) en het aantasten van de kwaliteit van bodem en
water.

Voor de verschillende werkzaamheden die vallen onder de aanleg van een
spoorweg worden in het volgende de effecten aangegeven op het natuurlijk milieu.
Deze zijn, in min of meer chronologische volgorde:
1. ontgraving
2. aanbrengen zandlichaam
3. aanbrengen grind, steenslag, dwarsliggers, spoorstaven en leidingen
4. afwerken dijktalud en steunbermen
5. bouw kunstwerken

1. Ontgraving
Door de ontgraving zal de hydrologische toestand in het omringend gebied ongetwijfeld veranderen. Wat hiervan de effecten zullen zijn voor
vegetatie en fauna valt zonder gedetailleerde studie niet te voorspellen.
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Door specieberging van de toplaag zal de vegetatie en de bodemfauna
sterk beïnvloed worden in stroken ter weerszijden van de ontgraving.

2. Aanbrengen zandlichaam (spoordijk + steunbennen)
Indien het zandlichaam direct door opspuiting wordt aangebracht, wordt
hiermee milieuvreemd water aangevoerd. Of hierbij aantoonbare gevolgen
voor vegetatie en fauna

optreden is mede afhankelijk van de kwaliteit

van het aangevoerde water en de gevoeligheid van het ontvangende milieu. Hierbij dient wel te worden bedacht dat ook als het aangevoerde
water qua samenstelling

past bij dit veenmilieu er toch sprake is

van een storing doordat

stromingspatroon en stroomsnelheid van het

ontvangende oppervlaktewater

zullen worden beïnvloed. Dit heeft in-

vloed op de samenstelling van de water- en oevervegetatie. Hoe groot
de effecten zullen zijn, valt evenwel moeilijk te voorspellen.
Als het zand per vrachtauto wordt aangevoerd en hierbij het reeds vol
gestorte deel van het cunet als aanvoerweg wordt gebruikt, zal de storing geringer zijn, maar ook dan wordt uiteindelijk het slotenpatroon
gewijzigd, waardoor vegetatie en fauna beïnvloed kunnen worden.
Voorts zijn ook bij aanvoer per vrachtauto de effecten afhankelijk van
de herkomst van het zand. Als dit water milieuvreemde stoffen (in dit
geval bijvoorbeeld kalk of zout) bevat, zou dat op den duur door uitspoeling gevolgen kunnen hebben voor vegetatie en fauna, vooral ook in
sloten.
Door het aanbrengen van een zandlichaam wordt het slotenpatroon gewijzigd. Als deze wijziging bekend

is kunnen uitspraken worden gedaan

over de gevolgen voor het oppervlaktewater.
Door de druk van het zandlichaam zal de ondergrond worden samengeperst
en enigszins opzij worden weggedrukt. Er zal een zekere beïnvloeding
van het grondwaterregime optreden, maar of dit aanwijsbare gevolgen
voor vegetatie en fauna zal hebben is vooralsnog onzeker.

3. Aanbrengen grind, steenslag, dwarsliggers, spoorstaven en leidingen
Van het aanbrengen van de hiervoor genoemde materialen worden geen
apart te benoemen effecten verwacht op het natuurlijk milieu.
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4. Afwerking dijktalud en steunbermen
Het talud wordt bekleed met een 20 cm dikke laag van de opzij gezette
bovengrond en wordt vervolgens ingezaaid. Ook na lange tijd zal dit
talud een vegetatie te zien geven van voedselrijkere gronden. Uit botanisch oogpunt is dit minder interessant, maar deze milieu-omstandigheden zullen wel gunstig zijn voor vogels om er te foerageren (kneu,
putter, groenling, en dergelijke) en voor kleine knaagdieren. Dat kan
weer aantrekkelijk zijn voor smelleken en torenvalk.
Vanuit botanisch oogpunt is de compostmethode aan te bevelen, omdat
daarbij een veel minder voedselrijke situatie wordt gecreëerd dan in
het eerste geval.
Dat betekent dat er zich op den duur een vegetatie kan ontwikkelen met
minder algemene soorten.
Naast de steunbermen worden bermsloten gegraven. Als de steunbermen
niet met voedselrijk materiaal worden afgewerkt, kunnen zich in en
langs deze sloten mogelijk interessante vegetaties ontwikkelen. De begroeiing langs de sloot westelijk van Sportpark Strandvliet (fig. 10:
13) is daarvan een voorbeeld.

5. Bouw kunstwerken
Tijdens de bouw van de kunstwerken zal bemaling plaatsvinden. Hierdoor
zullen tijdelijk en plaatselijk wijzigingen in het

stromingspatroon

van grond- en oppervlaktewater optreden, mede als gevolg van het elders lozen van het opgepompte water. De effecten zijn nog moeilijk
kwantitatief voorspelbaar. Bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in
Leersum en bij het Centrum voor Milieukunde in Leiden zijn effectenvoorspellingsmodellen voor grondwaterpeilveranderingen

in bewerking.

In beide modellen gaat het echter om ingrepen van een lange duur (Nijland et al., 1982).
Waarschijnlijk

zullen de effecten via het oppervlaktewater

het ge-

ringst zijn als het opgepompte water in een brede wetering geloosd kan
worden.
Zeer plaatselijk zal door de bemaling uitdroging en een versnelde afbraak van het veen plaatsvinden, waardoor zich via voedselverrijking
enige storingsplanten zullen vestigen.
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Bij bemaling kunnen over een groter gebied ondiepe sloten droog vallen, waardoor oever- en eventueel watervegetatie beïnvloed worden. Als
dit tijdelijk droogvallen gebeurt in het voorjaar zal dé voortplanting
van amfibieën gevaar lopen. Eieren of larven verdrogen. Bij een vorstperiode in de winter kan droogvallen van sloten betekenen dat amfibieën doodvriezen in de modder. Als gevolg van veranderingen in de waterhuishouding (kwaliteit, peil en stroming) kan de söortenrijke oeverbegroeiing verruigen. Dit uit zich bijvoorbeeld in een toename van
de grote brandnetel.
Bij de bouw van de kunstwerken worden werkketen gebruikt. Naar deze
keten worden leidingen aangelegd. Eerst als de plaats van deze werkketen bekend is, kan iets vermeld worden over effecten.
De aanvoer van heipalen en andere materialen geschiedt zoveel mogelijk
via de met

rijplaten verstevigde

steunbermen. Deze zullen hierdoor

worden verdicht, wat van invloed kan zijn op de samenstelling van de
vegetatie die er zich zal vestigen.
Voorts zal er worden geheid. Het is niet precies bekend welke effecten
dit met zich meebrengt. Het lijkt waarschijnlijk dat dit gevolgen zal
hebben voor de bodemfauna in de omgeving. Ook voor broedvogels is dit
een bron van onrust.

6.3.2. Effecten og het natuurlijk 5}ili-Su_ten gevolge van_de aanwezig^êï4_SS_llËt_gebruik_van_een_sgoorweg
Een spoorweg doorsnijdt een gebied. Van deze doorsnijding gaat onrust
uit. Deze onrust is zowel toe te schrijven aar! de aanwezigheid als het
gebruik van de spoorweg.
In de volgende subparagrafen is getracht de effecten van het gebruik
en de aanwezigheid op het natuurlijk milieu te scheiden, ook al valt
het niet licht een volledige scheiding te maken.

6.3.2.1.

Effecten og het natuurliik_milieu_ten_gevolge_van_de_aanwe5iSlï!:iÉ_Yfin._e.e.1ï_.5E22Ewi:I

Tot de effecten op het natuurlijk milieu van de aanwezigheid van een
spoorweg behoren de barrièrewerking en de versnippering van het gebied
in deelgebieden. Door botsingen tegen de bovenleiding vallen vogels
ten slachtoffer.
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Vooral aan verkeerswegen

is onderzoek verricht naar de barrièrewer-

king. Daarbij bleek onder andere dat een geasfalteerde bosweg, waar
slechts een enkele tot geen auto per dag passeerde reeds een onoverkomenlijke barrière vormt voor enkele muizesoorten

(Mader, 1981). De

barrièrewerking bleek uit te gaan van de milieuvreemde weg zelf en
niet van het verkeer dat er gebruik van maakt.
Een weg kan zo een populatie verdelen in twee twee elkaar geïsoleerde
populaties.
Ook voor veel andere kleine op de grond levende dieren (onder andere
loopkevers) vormt een weg een dergelijke hindernis (Mader, 1981).
Hoewel een spoorweg met treinverkeer niet zonder meer vergeleken mag
worden met een weg, lijkt het aannemelijk dat ook een spoorweg deze
isolerende werking kan Rebben. Het baliastbed met de spoorrails vormt
immers eveneens een milieuvreemd element. Dit zou betekenen dat er ook
door een spoorweg van elkaar geïsoleerde gedeelten kunnen ontstaan.
Voor diverse diergroepen kunnen er door de aanwezigheid van de spoorweg als het ware eilandjes ontstaan. Op dergelijke eilandjes vestigen
zich nieuwe soorten en sterven andere uit (dynamisch evenwicht), maar
het totaal aantal soorten op een bepaald ogenblik zal duidelijk kleiner zijn dan het aantal soorten dat er zich bevond voordat de ingreep
plaatsvond.

Deze "eilandentheorie" van MacArthur & Wilson (1967) is ontwikkeld op
grond van onderzoek op echte eilanden, maar blijkt ook veel aanknopingspunten te bieden voor verschijnselen die zich op het vasteland
voordoen. De laatste 10 a 15 jaar is hierover veel onderzoek gepubliceerd. Er is echter te weinig onderzoek betreffende de invloed van
spoorwegen in dit opzicht en er zijn te weinig gedetailleerde gegevens
voorhanden om aan te kunnen geven in hoe sterke mate in het onderzoekgebied van "eiland"-vorming sprake zal zijn en wat dan de concrete effecten zullen zijn,

Een ander effect van de aanwezigheid van de spoorlijn kan zijn dat er
slachtoffers vallen onder vogels als gevolg van een botsing met de bovenleiding. Er zijn geen gegevens over de hoeveelheid dieren die hierdoor omkomen.
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6.3.2.2.

Effecten_op het natuurlijk milieu ten gevolge van het ge-

Onder het gebruik van een spoorweg wordt de uitvoering van een dienstregeling verstaan. Het treinverkeer kent slachtoffers ten gevolge van
botsingen. Het geluid van het treinverkeer is een bron van onrust voor
vele soorten. Door het gebruik komen verontreinigingen langs de spoorweg terecht. Tenslotte heeft ook het onderhoud van de spoorweg effecten op het natuurlijk milieu.

Het treinverkeer zal ongetwijfeld slachtoffers maken onder diergroepen
als vogels, kleine en grotere zoogdieren, amfibieën, insecten etc. als
gevolg van botsingen.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar verkeersslachtoffers onder dieren als gevolg van treinverkeer. Wel is bekend dat onder de vogels
vooral uilen (diverse soorten) worden gedood bij botsingen met treinen. Bij een onderzoek in Duitsland werden 30 vogelsoorten gevonden
als slachtoffers van treinverkeer op een bepaald baanvak. Hieronder
was het aantal buizerds, patrijzen, ransuilen en tamme duiven groot,
terwijl tevens vrij veel kerkuilen en fazanten waren gedood

(Kosmos

9/1980). Vooral snel rijdende treinen maken veel slachtoffers (zie ook
Paulus, 1961). Aangenomen wordt dat dit aantal het aantal slachtoffers
door botsing met de bovenleiding overtreft.
Er bestaan meer gegevens over slachtoffers van het wegverkeer. Daaruit
blijkt dat, hoewel het aantal gedode dieren aanzienlijk kan zijn, de
totale populatie meestal niet in gevaar wordt gebracht.

In bepaalde gevallen is dat wel zo, bijvoorbeeld als een drukke weg
een route doorkruist die door een op de grond levende diersoort dagelijks moet worden afgelegd (tussen foerageer- en rustgebied) of tweemaal per jaar (de trekroute van padden van overwinteringsgebied naar
voortplantingsplaats).
De invloed die treinverkeer in dit opzicht zal hebben zal vermoedelijk
geringer van omvang zijn dan die van het verkeer op een drukke weg.

Het treinverkeer vormt een zekere bron van onrust.
Over de invloed hiervan op diergroepen is weinig te vermelden.
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Ook wat dit aspect betreft is meer onderzoek gedaan naar de invloed
van een verkeersweg. De invloed van een drukke verkeersweg reikt ver
(1 a 2 km, zie Van der Zande et al., 1980), maar vanwege het grote
verschil

in treinverkeer en wegverkeer mag er niet op voorhand van

worden uitgegaan dat deze effecten vergelijkbaar zijn.
Bij het onderzoek van de Nieuwe Keverdijksche Polder (Grontmij, 1981)
werd gevonden dat voor de grutto en de kievit de storende invloed van
een spoorlijn ongeveer reikt tot respectievelijk ± 375 m en ± 250 m
afstand van deze storingsbron. Voor de scholekster bleek de "storingsafstand" geringer.

Door het treinverkeer Komt een geringe hoeveelheid koper van de bovenleiding op vegetatie en bodem in de omgeving terecht. Er is geen onderzoek bekend naar effecten hiervan.

Onderhoud van de spoorweg
Het ingezaaide talud wordt eenmaal door de aannemer gemaaid.
In stedelijk gebied verzorgen de gemeenten, waarin de spoordijken zijn
gelegen, vaak het onderhoud van de taludbegroeiing.
Om begroeiing bij de rails te voorkomen wordt het ballastbed en het
onderhoudspad tweemaal per jaar met bestrijdingsmiddelen bespoten (Van
Beek, 1983).
De portalen worden eenmaal per twintig jaar geverfd.
Het ballastbed wordt na circa vijftig jaar vernieuwd.
De belangrijkste onderhoudsmaatregel, die aanwijsbare effecten op vegetatie en fauna heeft, is de bespuiting van ballastbed en onderhoudspad met bestrijdingsmiddelen. Door verwaaiing en afspoeling kunnen de
vegetatie en indirect ook de fauna beïnvloed worden

in een strook

langs de spoorweg.

§e.2_E22ë2?Le.S2_ÉE22£wÊ§
Onder deze effecten worden verstaan de gevolgen die zich voordoen door
planologische ontwikkelingen. Vooral de gebieden rondom een station
kunnen zich ontwikkelen tot kantoor en handelscentra.
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Veelal vallen deze ontwikkelingen vooraf niet aan te geven. Van de
aanleg van een station zal evenwel een zuigkracht uitgaan die effecten
zal

hebben

op

het

natuurlijk

milieu

ter

plaatse

en

in

wijdere

omgeving.

6^4. De_varianten_van_de_Zuidelijke_Tak
Ter hoogte van het studiegebied worden negen varianten van de Zuidelijke Tak bestudeerd. Deze varianten zijn:
1. (Zie fig. 13): De stamlijn heeft een noordelijke ligging. Dit betekent een situering ongeveer op de oude gereserveerde ringspoordijk
waarop ten oosten van de spoorweg Amsterdam-Utrecht momenteel een
goederenspoorlijn in gebruik is.
De Spaklerweg/Holterbergweg kruist middels een tunnel de stamlijn.
De Zuidelijke Tak gaat onder de spoorweg Amsterdam-Utrecht door.
Goederenlijnen zoals in de huidige situatie.
Geen kruisingsstation ter hoogte van de spoorweg Amsterdam-Utrecht.
Kunstwerken worden gemaakt ten noordoosten van het volkstuinencomplex, ten noordwesten (Holterbergweg) en ten noorden van het golfterrein.
2. (Zie fig. 14): De stamlijn heeft een zuidelijke ligging. De spoorweg gaat door het weidegebied ten noordwesten van het golfterrein
en vervolgens door het golfterrein en sluit dan ten oosten van de
Sint Urbanus kerk van Duivendrecht aan op het talud van de huidige
goederenspoorlijn en de metrolijn.
Een goederenspoorlijn loopt vanaf het industrieterrein in zuidelijke richting ongeveer evenwijdig aan de Holterbergweg door agrarisch
gebied, door volkstuinen, en door het braakliggend terrein ten oosten van Sportpark De Toekomst. Vanaf laatstgenoemd terrein gaat tevens een goederenlijn door het golfterrein in oostelijke richting
evenwijdig aan de stamlijn.
Voorts komt een goederenlijn uit de Venserpolder, die de spoorweg
Amsterdam-Utrecht eerst onderdoor kruist en vervolgens via een boog
door het golfterrein weer aansluit op deze spoorweg.
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Geen kruisingsstation ter hoogte van de spoorweg Amsterdam-Utrecht.
Variant 2 telt kunstwerken ten noordoosten van het volkstuinencomplex, bij de Holterbergweg

ten noordwesten van het golfterrein,

twee aan de oostzijde van het golfterrein bij de spoorweg Amsterdam-Utrecht, voorts in het uiterste zuiden van het golfterrein en
tenslotte bij de Holterbergweg nabij de zuidpunt van het veenweidegebied.
3. (Zie fig. 15) als 1, maar dan met een kruisingsstation.
4. (Zie fig. 16) als 2, maar dan met een kruisingsstation.
5. (Zie fig. 17) als 1 met tevens een van de stamlijn aftakkende verbindingsboog naar de spoorweg Amsterdam-Utrecht, die het veenweidegebied doorsnijdt en vervolgens evenwijdig loopt met de bestaande
goederenlus rond het golfterrein.
Voor deze "boog naar Utrecht" is een extra kunstwerk nodig ter
plaatse van de kruising met de Holterbergweg.
6. (Zie fig. 18) als 2 met tevens een in zuidelijke richting aftakkende stamlijn, die het golfterrein doorsnijdt en dan aantakt op de
spoorweg Amsterdam-Utrecht. In deze aftakking komen twee kunstwerken voor.
7. en 8. De varianten 7 en 8 verschillen met respectievelijk de varianten 3
en 4 alleen in aansluiting op het stedelijk railnet. Dit verschil
is niet relevant voor het onderzoek naar de effecten op het natuurlijk milieu. Daarom worden de varianten 7 en 8 in dit rapport niet
verder afzonderlijk in beschouwing genomen.
9. Nulvariant: er wordt geen Zuidelijke Tak aangelegd.

Bij de varianten 1, 2, 3 en 4 wordt door NS met de ligging van de
sporen (totale ruimtebeslag) rekening gehouden met reservering voor
een aftakking van de passagierslijn in zuidelijke richting, die aansluit op de spoorweg Amsterdam-Utrecht (zoals in de varianten 5 en
6).
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tr

S£êlYarianten

Per variant worden specifiek de gevolgen voor het natuurlijk milieu
aangegeven.
Allereerst wordt aan de hand van de werkgrenzen globaal

aangegeven

welk ruimtebeslag gelegd wordt en welke directe gevolgen dit heeft
voor het natuurlijk milieu van de deelgebieden. Vervolgens worden nadere bijzonderheden aangegeven.
Omdat de varianten hoofdzakelijk verschillen

in een noordelijke of

zuidelijke ligging, zijn bij varianten 1 en 2 de gevolgen uitgebreider
beschreven, waarna bij de andere varianten dikwijls volstaan wordt met
verwijzingen.

Bij deze variant wordt een klein gedeelte van het volkstuinencomplex,
een deel van het veenweidegebied, een noordelijke strook langs het
golfterrein en een deel van het gebied ten oosten van de spoorweg Amsterdam-Utrecht in beslag genomen door de zuidelijke tak.

De weg ten noordoosten van de volkstuinen (Buitensingel) wordt in
zuidwestelijke

richting

op.eschoven.

De

beplanting

verdwijnt

ter

plaatse. Dit zal waarschijnlijk weinig invloed hebben op het broedvogelbestand van het volkstuinencomplex. Enkele soorten hiervan (ransuil, boomvalk en holenduif onder andere) foerageren vooral buiten hun
broedgebied. Met name de ransuil zou hierbij öok gebruik kunnen maken
van kleine ruige gebiedjes in en langs het industrieterrein en mogelijk van het zandlichaam voor de AIO. De hoge spoordijk kan in dat geval een barrière gaan vormen voor deze laag jagende soort.

Van het veenweidegebied zal een strook van variërende breedte rond de
oude dijk van de ringspoorweg verdwijnen. De sloot aan de zuidzijde en
een groot deel van het brede water ten noorden van deze dijk zullen
verdwijnen. Een deel van de sinds de ontginning (zie 3.2) niet geroerde veenbodem wordt aangetast.
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De vegetatie en fauna (weidevogels, zoogdieren, amfibieën en bodemfauna etc.) van deze strook zullen verdwijnen. Met name het biotoop voor
weidevogels wordt kleiner en alleen daardoor al minder geschikt voor
deze groep. Verwacht mag worden dat er aanzienlijk minder kieviten en
scholeksters zullen broeden en dat de grutto verdwijnt.
Het

is niet voorspelbaar

in hoeverre het veenweidegebied

geschikt

blijft als foerageergebied voor visdiefjes, lepelaars, torenvalken en
boomvalken. Torenvalk en visdiefje worden wel foeragerend op kleine,
geschikte terreinen gezien: voor deze soorten speelt de oppervlakte
wellicht geen belangrijke rol. Dit is wel het geval bij de lepelaar
aangezien deze soort bij het opvliegen slechts langzaam hoogte wint.
Het gebied

zal waarschijnlijk ook minder aantrekkelijk worden voor

doortrekkende vogelsoorten, doordat het zoveel kleiner is geworden en
mogelijk mede door de nieuwe bron van onrust. Het valt niet te voorspellen of de watersnippen, wintertalingen en slobeenden er blijven
pleisteren in de trektijd.

Blauwe reigers zijn in het algemeen waarschijnlijk minder gevoelig
voor onrust. Indien de kwaliteit van het slootwater in het resterende
weidegebied niet achteruit gaat zal deze soort hier vermoedelijk wel
blijven foerageren en rusten.
Ook voor andere diergroepen als amfibieën en vissen en grotere zoogdieren als hazen, konijnen en wezels, wordt het biotoop verkleind.

Aan de noordwestzijde van het golfterrein wordt de bestaande goederenboog iets naar het zuidoosten opgeschoven om voldoende ruimte te geven aan de kruising van de sporen met de spoorweg Amsterdam-Utrecht.
Waarschijnlijk moet hiertoe de beplanting aan de noordwestzijde van
het golfterrein voor een deel verdwijnen. Indien deze beplanting niet
wordt vervangen, verdwijnt er broedbiotoop voor zangvogels. Verder zal
deze variant niet ten koste gaan van het oppervlak van het golfterrein.
Mogelijk foerageert de op het golfterrein broedende ransuil onder andere in de kleine ruige gebiedjes in en langs het industrieterrein.
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Oostelijk van de spoorweg Amsterdam-Utrecht wordt het tracé eveneens
veel breder dan de bestaande goederenspoordijk. Dit betekent dat de
vegetatie met onder andere gevlekte rietorchis (tussen de Waterkerssingel en het goederenspoor) verloren zal gaan.

§i5.i2.i_Y§Ei22£_2
Deze variant kent een groter ruimtebeslag dan variant 1. In alle deelgebieden wordt ruimte in beslag genomen door de spoorweg.

Bij het volkstuinencomDlex zal de Buitensingel verder westelijk worden
opgeschoven dan bij variant 1. Een deel van de huidige beplanting zal
verdwijnen. Verwacht wordt dat dit geen belangrijke wijzigingen aanbrengt in de zangvogelpopulatie. Door de goederenspoorlijn langs de
Holterbergweg verdwijnt een deel van de volkstuinen aldaar. Dit heeft
een gering biotoopverlies voor zangvogels tengevolge.
Ook nu kan de spoordijk een barrière vormen voor in het industriegebied foeragerende ransuilen.

Het veenweidegebied wordt middendoor gedeeld. Twee kleine, van elkaar
geïsoleerde gebieden liggen aan weerszijden van de Zuidelijke Tak. Het
spoorlichaam zal bij de Holterbergweg ± 7 m boven de omgeving uitsteken.

Voorts wordt in het zuidoosten van dit gebied een strook in be-

slag genomen door de goederenspoorlijn evenwijdig aan de Holterbergweg.
Ongeveer tweederde van het veenweidegebied zal veranderen in steunbermen,

spoordijken en kunstwerken. Dit ruimtebeslag betekent dat een

groot deel van de sedert de ontginning (zie 3i2) ongeroerde veenbodem
wordt vergraven. De vegetatie en de fauna zullen voor een groot gedeelte teloorgaan.
Het is duidelijk dat vooral het broedbiotoop voor weidevogels sterk
wordt aangetast. De grutto zal er zeker niet meer broeden, terwijl
kievit en scholekster

in het gunstigste geval nog in enkele paren

voorkomen. Waarschijnlijker is echter dat deze soorten er ook zullen
verdwijnen.
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Voorts is het niet waarschijnlijk dat de resterende graslandjes nog
doortrekkende vogelsoorten zoals watersnip, slobeend en wintertaling
zullen herbergen.
De oppervlakte is te gering geworden en daardoor zijn de bronnen van
onrust te dichtbij.
Het is onzeker hoe groot de invloed van deze variant zal zijn op het
voorkomen van vogels die broeden

in het volkstuinencomplex

of het

golfterrein en (voor een deel) foerageren op het veenweidegebied. Nu
de functie van dit

laatste gebied grotendeels wegvalt

zullen deze

soorten (torenvalk, boomvalk) hun voedsel op grotere afstand moeten
zoeken, bijvoorbeeld

in de Groot-Duivendrechtsche Polder ten westen

van de volkstuinen.
De functie van foerageergebied voor visdiefjes en lepelaars zal waarschijnlijk eveneens verloren gaan.
Indien de waterkwaliteit niet achteruit gaat, zullen er vermoedelijk
wel bruine kikkers blijven voorkomen. Mogelijk zullen er ook blauwe
reigers blijven foerageren, maar hun aantal zal wel minder groot zijn.

De goederenspoorlijn evenwijdig aan de Holterbergweg deelt het opgespoten terrein_noordoostelij[k_van_S£ortgark DeJToekomst in tweeën.
Een deel van de soortenrijke vegetatie gaat daardoor verloren over een
strook van ± 40 meter. Ook het broedbiotoop voor soorten als patrijs
en veldleeuwerik zal daardoor verdwijnen. Of deze soorten er in de
toekomst zullen blijven broeden is mede afhankelijk van het beheer van
het overgebleven terrein en van inrichting en beheer van de steunbermen. Hetzelfde geldt voor de troepen zangvogels die er momenteel in de
winter foerageren en rusten. Door het verwachte relatief geringe gebruik zal deze goederenlijn als bron van onrust van geringe betekenis
zijn.
De spoorlijn ligt hier niet op een hoge dijk, zodat minder sprake is
van een barrièrewerking.

Van een strook in de noordelijke helft van het golfterrein (zie fig.
19) zullen vegetatie en fauna verdwijnen.
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Ongeveer twaalf bunkers en een sloot verdwijnen alsmede stroken van de
fairways en de opgaande begroeiing naast de fairways, een deel van de
randbegroeiing en de randsloot aan de noordwestzijde en aan de oostzijde van het

terrein. Door de aanleg van twee goederenspoorlijnen

door het golfterrein verdwijnen voorts van twee andere stroken vegetatie en fauna. Hierin bevinden zich onder andere de kleine vijver en
een bosje.
Door deze variant zal het golfterrein zodanig worden versnipperd dat
het huidige gebruik niet gehandhaafd kan blijven. Het beheer van het
terrein zal veranderen en daarmee waarschijnlijk de waterhuishouding.
Zolang niet bekend is wat er met de resterende terreingedeelten zal
gebeuren, valt niet te voorspellen of deze wijzigingen althans in de
overgebleven gedeelten positieve dan wel negatieve gevolgen voor het
natuurlijk milieu zullen hebben (zie ook 8 ) .
In elk geval gaat er met de vegetatie ter plaatse van het tracé broedbiotoop voor struik- en boomvogels verloren, alsmede geschikt leefgebied voor andere diergroepen, zoals zoogdieren en amfibieën. Voor bepaalde diergroepen ontstaan "eilanden", waardoor de soortenrijkdom negatief wordt beïnvloed.
Mogelijk kunnen amfibie-soorten hun verschillende deelbiotopen (overwinteringsgebied, voortplantingsgebied en het gebied waar ze de zomer
doorbrengen) niet meer bereiken.
Het golfterrein zal minder aantrekkelijk worden voor doortrekkende vogelsoorten als kramsvogel, koperwiek en kleine zangvogels.
Ook zal wellicht de functie als slaapgebied voor onder andere sperwer,
smelleken, blauwe reiger en houtduif minder belangrijk worden of verloren gaan.

Door een geplande toegangsweg vanaf de nieuwbouw oostelijk van de
spoorweg Amsterdam-Utrecht naar Sportpark Strandvliet zal het weidegekiê4i2_£2ïl_5yislS2_Y22_llS£_S2l.Iï.SEI®iS worden doorsneden. Dit betekent
een extra bron van onrust voor deze momenteel voor recreanten nogal
geïsoleerd gelegen graslanden. Het is niet voorspelbaar of dit gevolgen zal hebben voor de fauna in dit gebied.
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Van het braakliggende_zandige_terrein ten westen van metrostation
Strandvliet (zie fig. 8) zal deels vegetatie en fauna verdwijnen. Ditzelfde geldt voor het ogges£oten_terrein_oostelijk_van_de_s20orweg
Amsterdam-Utrecht ten zuiden van de Sint Urbanus-kerk te Duivendrecht.

61513^_Variant_32_variant_7
De gevolgen van de variant en 3 en 7 zijn vrijwel gelijk aan die van
variant 1. Bij deze varianten is echter meer ruimte nodig ter hoogte
van de kruising met de spoorweg Amsterdam-Utrecht in verband met het
station.
Indien dit station meer zal zijn dan overstapstation, zal er vermoedelijk ook ruimte nodig aijn voor een toevoerweg en een parkeerplaats.
Dit zal een aantasting van het golfterrein of van het kleine wei;
lêSS^i2i_£Sli_22S!ÈËS_YSS_4e._ËE22E,ÏËS_^?!2£êE£lS?!iy£ES£ll- betekenen. In
het laatste geval wordt het leefgebied van de groene kikker bedreigd.
Er wordt echter ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat aan- en
afvoer van passagiers alleen via het openbaar vervoer plaatsvindt, zodat geen nieuwe toevoerweg met parkeerplaats noodzakelijk zijn. Hierbij zouden de extra gevolgen bij aanleg voor het natuurlijk milieu gering zijn. Wel betekent dit station meer ruimtebeslag en een groter
kunstwerk, waardoor waarschijnlijk gedurende een langere periode bemaling zal plaatsvinden.
De aanwezigheid van een station vormt een extra bron van onrust voor
de fauna in het golfterrein. Dit geldt eveneens voor de eventueel aan
te leggen toevoerweg en parkeerplaats. Op wegen in de omgeving zal dit
extra verkeer aantrekken, waardoor extra onrust en luchtverontreiniging zullen optreden.
Voorts is het mogelijk dat vanaf het station reizigers naar diverse
gebiedsdelen gaan (uitstralingseffect, afhankelijk van de uitvoering
van het station), waardoor eveneens meer onrust zal ontstaan.
Omdat situering van eventuele parkeerplaats en toevoerweg nog onbekend
zijn, valt niet te voorspellen in welk gedeelte van het studiegebied
effecten hiervan zullen optreden.
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Bij aanleg van een kruisingsstation ter hoogte van de spoorweg Amsterdam-Utrecht, is het reëel om in de (eventueel verre) toekomst rekening
te houden met stedebouwkundige ontwikkelingen. Hoewel het gemeentelijk
en het provinciaaal beleid niet gericht is op het tot ontwikkeling
brengen van werkgelegenheid en voorzieningen in het studiegebied, moet
bij aanleg van een station Duivendrecht hiermee toch ernstig rekening
worden gehouden, mede gezien het rijksbeleid met betrekking tot knooppunten van verkeer en vervoer.

Bij de varianten 3 en 7 is derhalve de kans groot dat in de toekomst
het resterende weidegebied en golfterrein zullen verdwijnen als gevolg
van woning-, kantoren- en wegenbouw.

§i5^4i_Variant_4A_variant_8
De gevolgen van de varianten 4 en 8 zijn in eerste instantie gelijk
aan die van variant 2. De aanleg van een station vergt evenwel extra
ruimte. Ook moet hier, evenals bij variant 3 wellicht rekening worden
gehouden met een toevoerweg en een parkeerplaats. Deze zullen mogelijk
in het golfterrein worden gesitueerd. De kans is groot dat dan onder
andere de grote vijver (zie f ig. 19) geheel verdwijnt, terwijl mogelijk ook de opgaande begroeiing

aan de westzijde van de spoorweg

Amsterdam-Utrecht zal worden geruimd.
Als de grote vijver zal verdwijnen als gevolg van de aanleg van een
parkeerplaats en/of toevoerweg, betekent dit verlies aan broedbiotoop
voor diverse zangvogels, onder andere kleine karekiet, en verlies aan
voortplantingsbiotoop voor de bruine kikker. Als de bosschage ten westen van de spoorweg Amsterdam-Utrecht verdwijnt, gaat daarmee tevens
broedbiotoop voor diverse zangvogels verloren.

Evenals bij variant 3 betekent volledig ontsluiten van het station dat
dit extra verkeer op wegen in de omgeving zal aantrekken. Hierdoor zal
extra onrust en luchtverontreiniging voorkomen. Het valt niet te voorspellen of dit meetbare effecten heeft op de fauna, naast de andere
effecten die bij deze variant zullen optreden.
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Voor de toekomstige ontwikkelingen wordt naar 6.5.3 verwezen.

6.5.5._Variant_5
Behalve met de bij variant 1 reeds genoemde gevolgen moet bij variant
5 nog met de volgende effecten rekening worden gehouden.
In de westelijke helft van het veenweidegebied wordt een strook variërend in breedte van 85 tot 100 m door de spoorweg in beslag genomen. Voorts verdwijnt een strook tussen de Holterbergweg en de goederenspoorlus (fig. 10: 27, 28).
Het golfterrein wordt bijna geheel door vrij hoge spoordijken omsloten.
In het noord- en zuidwestelijk gedeelte van het veenweidegebied worden
hoge spoordijken en steunbermen aangelegd. Een aanzienlijk deel van de
sloten met

hun begroeiing

en

fauna verdwijnt

daardoor. Verwacht

wordt, dat in het resterende gedeelte weinig of geen weidevogels meer
zullen broeden. Ook valt niet te verwachten (mogelijk mede door de onrust) dat er dan nog doortrekkende soorten als watersnip en overwinterende soorten als slobeend en wintertaling zullen voorkomen. Of er
blauwe reigers zullen foerageren is onzeker, nu zij öf een hoge spoordijk met treinverkeer öf de druk bereden Holterbergweg moeten passeren
om vlak daarachter neer te strijken.
Vermoedelijk zal het resterende weidegebiedje ook voor

foeragerende

lepelaars, visdiefjes en boomvalken verloren zijn.
De strook_J;juj}j^n_j^e_jjo^^^

bestaat uit

braakliggend terrein. Het vormt een broedbiotoop voor zangvogels en
een leefgebied voor vele andere diersoorten, waaronder de gewone pad.
Door de aanleg van de Zuidelijke Tak gaat dit verloren.
Het JoJJ[te£ïe.in zelf blijft vrijwel gaaf temidden van de spoorweginfrastructuur.
In hoeverre het spoorwegverkeer een extra bron van onrust voor de fauna en met name de broedvogels en de doortrekkende vogelsoorten vormt
is niet goed voorspelbaar.
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Het weidegebied is foerageergebied voor een aantal soorten die in het
golfterrein broeden, zoals torenvalk, boomvalk en ransuil. Na de aanleg van de verbindingsboog naar Utrecht zal het deze functie grotendeels verliezen. De soorten

zullen dan verder van hun broedplaats

voedsel moeten zoeken. De kans bestaat dat daardoor het aantal broedparen in het golfterrein zal afnemen.

6.5.6. Variant 6
Variant 6 kent een groter ruimtebeslag dan variant 2, met name in het
golfterrein.
Voor het veenweidegebied

is het extra ruimtebeslag gering, omdat in

variant 2 al een reservering wordt gemaakt voor de verbindingsboog
naar Utrecht.

Variant 6 verkleint en versnippert het golfterrein in sterke mate.
Van een strook ter breedte van 125-150 m in het zuidwestelijke deel
(zie fig. 19) verdwijnen vegetatie en fauna. Hieronder vallen stroken
opgaande begroeiing en diverse bunkers. Er bevindt zich in dit deel
van het terrein geen vegetatie die gevoelig is voor de met de bouw van
kunstwerken gepaard gaande bemaling. In dit opzicht worden geen aantoonbare nadelige gevolgen verwacht.
Er gaat veel geschikt leefgebied verloren terwijl de onrust toeneemt.
Wel zullen diverse soorten zangvogels in de restanten van het golfterrein blijven broeden, maar of soorten als torenvalk, boomvalk en ransuil daar bij zijn is twijfelachtig. Ook is het onzeker of doortrekkende soorten als kramsvogel en koperwiek en andere hier nog zullen komen
foerageren.
Wellicht loopt ook de functie als slaapgebied voor onder andere sperwer, smelleken, blauwe reiger en houtduif gevaar.

6.5.7. Variant 9 (dejiulvariant)
Voor de beschrijving van de nulvariant wordt uitgegaan van de situatie
zoals die nu wordt aangetroffen. Eventuele veranderingen van bestemmingen en gebruik, alsmede uitwendige invloeden (onder andere zure regen) worden niet betrokken bij de beschrijving van natuurlijke ontwikkelingen.
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Als ervan uitgegaan wordt dat het beheer gelijk blijft of slechts marginaal zal veranderen, kan het volgende over de voornaamste deelgebieden worden vermeld.

Het veenweidegebied bestaat thans uit extensief beheerd grasland. Bij
gelijkblijvend beheer zullen vegetatie en fauna globaal gelijk blijven.

Het opgespoten terrein ten oosten van Sportpark De Toekomst zal zich
verder ontwikkelen en dichter begroeid raken.
Pioniersoorten (planten en mogelijk ook dieren, rugstreeppad? zie 5.5,
scholekster,

patrijs) zullen verdwijnen, terwijl

er andere soorten

voor in de plaats komen. Er zal meer struweel komen en geleidelijk ook
bos. Het aantal soorten zal waarschijnlijk nog wel enige tijd toenemen. Dit komt mede doordat tijdens deze spontane ontwikkeling de milieuverschillen, die er van plek tot plek van de aanvang af reeds
waren, door deze ontwikkeling steeds groter worden.
De lezer zij er op gewezen, dat de waardering voor het opgespoten terrein geen pleidooi in houdt voor opspuiting van terreinen. Op deze
wijze worden immers soms eeuwenoude bodems onherstelbaar vernietigd
inclusief vegetatie en fauna. In ons land neemt de oppervlakte aan oude ongeroerde bodems in een schrikbarend tempo af.

Het_golfterrein zal bij een gelijkblijvend gebruik en beheer in ecologisch opzicht weinig of niet veranderen. Wel zullen de bomen ouderdomverschijnselen gaan vertonen. Dit is, door de vorming van holtes en
dergelijke, interessant voor de fauna en flora. Mocht de veroudering
een gevaar op gaan leveren voor de gebruikers van het terrein, dan kan
vervanging worden overwogen. De aanplant van vervangende jonge bomen
dient kleinschalig te geschieden.
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7. Afweging van de varianten

In dit hoofdstuk zijn de verschillende varianten vanuit het oogpunt
van behoud van natuurlijk milieu tegen elkaar afgewogen.
Zoals uit hoofdstuk 6 reeds bleek is er nog te weinig bekend over diverse aspecten van de gevolgen van spoorwegaanleg en -gebruik om kwantitatieve voorspellingen te doen. Het is echter voor veel aspecten
goed mogelijk om de omvang van de effecten per variant te vergelijken.
Per aspect (functie voor weidevogels bijvoorbeeld) spelen hierin mee:
de kwaliteit en kwantiteit van wat verloren gaat en de vermindering
van de kwaliteit van het resterende gebied.
In tabel 2 wordt een indruk gegeven van het, globaal berekende, directe ruimtebeslag per variant.
Tabel 3 geeft voor de diverse beschreven functies of eigenschappen die
het studiegebied heeft aan of de te verwachten negatieve effecten gering (o), matig (oo) of groot (ooo) zullen zijn, danwei vooralsnog onbekend (?). De waardering is gegeven ten opzichte van de nulvariant.
Bij de varianten 3/7 en 4/8 zijn in tabel 3 steeds per aspect twee
waarderingen gegeven: één voor het geval dat het kruisingstation stedebouwkundige ontwikkelingen met zich mee zou brengen (4b/8b) en één
voor het geval deze ontwikkelingen achterwege blijven (4a/8a). Het zal
duidelijk zijn dat de gevolgen minder ernstig zullen zijn als bebouwing van het nog resterende "groene" gebied kan worden voorkomen. In
dat geval zijn de effecten van varianten 3/7 en 4/8 enigszins vergelijkbaar met die van varianten 1 en 2. Daar komen overigens nog

wel

negatieve effecten bij, waarvan de omvang voorikl afhangt van de situering van parkeerplaats en toevoerwegen.
De negatieve effecten bij variant 5 zijn matig tot groot.
Door de versnippering en verkleining van deelgebieden, hebben variant
2, 4 en 8 en (in nog sterkere mate) variant 6 zeer grote negatieve gevolgen voor het natuurlijk milieu.
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Tabel 2 Direct ruimtebeslag van de tracé-varianten
(in hectaren per deelgebied)

Veen-

Golf-

Duivendrecht

Overig gebied, exclusief

weide- terrein (ten oosten

industrieterrein

gebied

(waarvan volkstuinen)

van spoorweg

Totaal

A'dam-Utrecht)

Terrein-

30

oppervlak

38

10

140

(30)

218

(ha, globaal)

Ruimtebeslag
van variant: 1

10

0

3

0

(0)

13

2

20

8

1

12

(2)

41

3/7

10

0

3

0

(0)

13

4/8

.20

8

1

12

(2)

41

5

14

0

3

1

(0)

18

6

20

17

1

12

(2)

50

Tabel 3

Negatieve effecten van de varianten op functies en eigenschappen van het studiegebied

1

Variant

2

3/7 !)

a

Functie, eigenschap
Oude, ongestoorde bodem
Stromingspatroon oppervlakte- en grondwater
Kwaliteit oppervlaktewater
Sloot- en oevervegetaties
Terrestrische vegetaties
Bodemfauna
Amfibieën
Zoogdieren
Broedgebied weidevogels
Broedgebied parkvogels
Foerageer- en overwinteringsgebied doortrekkende en overwinterende vogelsoorten
Foerageergebied voor in de omgev-iag
broedende vogelsoorten
Direct ruimtebeslag (ha, globaal)
o
oo
ooo
?

=
=
=
=

gering effect
matig effect
groot effect
vooralsnog onbekend

4/8

5

b

a

b

6

o

ooo

o

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

o

ooo

o
?

ooo
12)

?

?2)

oo
oo
o
o
o
oo
o

ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
oo

oo
oo
o
o
o
oo
o

ooo
?2)
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
oo

ooo

?2)

ooo
?
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo

ooo

?

ooo

ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
oo

ooo
ooo
oo
oo
ooo
o

ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo

o

ooo

o

ooo

ooo

ooo

oo

ooo

o
13

ooo
41

o
13

ooo
7

ooo
41

ooo

ooo
18

ooo
50

?

) a = zonder stedebouwkundige ontwikkelingen
b = mêt stedebouwkundige ontwikkelingen
2) Bij deze varianten liggen meer, in dit opzicht kwetsbare, gebieden
dichtbij het tracé dan bij andere varianten
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Conclusies

Uit een oogpunt van natuurlijke milieu geldt de volgende voorkeursvolgorde:

- 1, 3a/7a
- 5
- 2, 4a/8a, 6
- 3b/7b, 4b/8b

Deze voorkeursvolgorde

is gegeven

ten opzichte van de nulvariant,

waarbij de minst ongewenste variant bovenaan staat.
De varianten per regel zijn niet geheel identiek (zie hoofdstuk 6)
maar wel min of meer gelijkwaardig voor wat hun effecten op het natuurlijk milieu betreft.

Bij het vaststellen van de vookeursvolgorde is geen rekening gehouden
met de mogelijkheden tot herinrichting. Deze worden in hoofdstuk 8 nader beschreven.
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8» Aanbevelingen

Wanneer tot aanleg van een tracé volgens een bepaalde variant is besloten, hoeft dit niet te betekenen dat meteen ook het toekomstige karakter van het gebied volledig vastligt. Door een zorgvuldige planning
van de aanlégwerkzaamheden en door gebruikmaking van alle mogelijkheden van de resterende gebieden is veel te behouden. Het is zelfs mogelijk om voor bepaalde deelgebiedjes een grotere soortenverscheidenheid
te creëren, of op andere wijze de natuurwaarde te vergroten.
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan met de bedoeling de schadelijke gevolgen van aanleg van de Zuidelijke Tak te minimaliseren en/
of positieve bij-effecten

te bewerkstelligen. Na aanbevelingen

die

voor alle varianten gelden (paragraaf 8.2) volgen aanbevelingen die
meer toegespitst zijn op de afzonderlijk varianten (paragraaf 8.3 tot
en met 8.6). Tenslotte worden de varianten onderling vergeleken op hun
natuurbouwmogelijkheden (paragraaf 8.7).

Alle "groene" gedeelten van het studiegebied hebben betekenis voor bepaalde groepen dieren en/of planten. Valt een bepaalde functie van een
gebied weg, dan kan in een ander gedeelte een andere functie gevaar
lopen. Daarom is het wenselijk om voor de uitvoering van welke variant
dan ook, het werkterrein te beperken tot de vdor de tracé's direct benodigde ruimte.

Opslagruimtes voor zand en ander materiaal dienen beperkt en geconcentreerd te worden. Vooral het golfterrein en het veenweidegebied zijn
kwetsbaar in dit opzicht, in tegenstelling tot het industrieterrein.
In het uiterste geval kan wellicht bij

uitvoering van varianten met

de zuidelijke ligging (2, 4, 6 en 8) opslagruimte op de fairways gemaakt worden. Hierbij dienen bunkers en opgaande begroeiing gespaard
te blijven.
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Het is in verband met de weidevogels en zangvogels wenselijk om de
aanlegwerkzaamheden niet aan te vangen tussen half februari (aanvang
paar- en territoriumvorming) en eind juli (einde broedperiode weidevogels).

Indien de beplanting aan de noordwestzijde van het golfterrein deels
moet worden verwijderd, is het wenselijk om iets zuidelijker weer een
nieuwe beplantingsstrook aan te brengen. De beslotenheid van het golfterrein blijft dan gehandhaafd,

terwijl de nieuwe bron van onrust

enigszins wordt afgeschermd.

Voor de amfibieën is het het gunstigst als de werkzaamheden starten in
september. De voortplantingsperiode is dan voorbij, terwijl de dieren
nog niet in winterslaap zijn, zodat ze naar elders kunnen trekken.

Voor de waterkwaliteit (met name in het veenweidegebied) is het waarschijnlijk gunstiger als het zand voor het zand lichaam met vrachtwagens wordt aangevoerd dan dat het wordt opgespoten. Over het verschil
in effect hierbij kunnen echter geen harde uitspraken worden gedaan.

Het huidige slotenpatroon in het weidegebied ten noordwesten van het
golfterrein dient zoveel mogelijk gehandhaafd te blijven.

De ateunbermen en taluds zouden in het algemeen met een dunne laag
teelaarde moeten worden afgewerkt (compostmethode). Dit geeft minder
kans

op

langdurig

optreden

van ruderale

soorten

etc.) Er zal zich dan sneller een botanisch

(grote brandnetel

interessante vegetatie

vestigen.

Wanneer voor een tracé is gekozen, zou bezien moeten worden of bepaalde delen van het

hoger

gelegen

baanlichaam

vervangbaar

zijn

door

kunstwerken die op maaiveldniveau belangrijke ecologische eenheden intact laten.

Zodra tot aanleg van de Zuidelijke Tak besloten is en de uit te voeren
tracé-variant vaststaat, moet duidelijkheid verkregen worden ten aanzien van de bestemmingen van het gebied.
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Indien -binnen het kader van deze bestemmingen- tijdig een inrichtings- en beheersplan wordt opgesteld, kan daardoor in de ontwerp- en
uitvoeringsfase van de Zuidelijke Tak rekening worden gehouden met de
uiteindelijke bestemming van de gebieden.

§i~Ll2Efi£fli28Li2_25!:_.]:525i££25E2 v2Eif2te.2 *A_2/7 ê n 5
Om voor de weidevogels het huidige karakter van het weidegebied ten
noorden van het golfterrein zoveel mogelijk te behouden, moeten de
steunbermen en taluds hier niet of alleen aan de noordzijde beplant
worden.

§i^_ïSEi£G£ïSS_YS3_Sê£_EÊSÊë£SSÖË_SfEisË_2ïi_YSEï!!S£2S_ij_^Z2_S5_5
Indien voor een van de varianten 1, 3/7 en 5 wordt gekozen is het zeer
gewenst om stedebouwkundige ontwikkelingen in het veenweidegebied en
het golfterrein te voorkomen.
Het resterende weidegebied dient als natuurgebied beheerd te worden.
Het gebied wordt daardoor aantrekkelijker voor onder andere weidevogels, terwijl de vegetatie soortenrijker wordt.
Vooral het golfterrein kan met een op natuurlijke kwaliteiten afgestemd beheer worden ontwikkeld tot een gebied met grote natuurkwaliteiten. Variant 1 biedt voor de toekomst de beste mogelijkheden daartoe.

§i5_l2ESSËi2Ê-iS_2S£_IS2É5£2§Ei_YSEi§2E§2_?i_iZ§-£2_§
Het is wenselijk om bij de varianten 2, 4/8 en 6 een zo gering mogelijk deel van het golfterrein als werkterrein te gebruiken. Dit geldt
ook voor het veenweidegebied.
Als het golfterrein niet meer als zodanig kan worden gebruikt, lenen
de resterende gedeelten zich in combinatie met de dan niet meer in
functie zijnde goederenspoorlus goed voor natuurbouw. De steunbermen
en taluds in het veenweidegebied moeten niet worden beplant.

8.6

Inrichting van het resterende gedeelte van het golfterrein, bij

Y5Ei52£S2_?i_^Z§_S2_^
Indien het gebied met het oog op natuurbehoud wordt ingericht, kan er
nog een uit botanisch en zoölogisch oogpunt aantrekkelijk landschap
ontstaan. Dit geldt vooral bij variant 2.
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De inrichting van het gebied moet dan gericht zijn op een gevarieerde
vegetatie en een fauna.

De grote en kleine vijver dienen gespaard te blijven. De kleine geïsoleerde gedeelten kan men tot moerasachtige vegetatie of vochtig bos
laten ontwikkelen, omdat deze minder geschikt voor recreatie zijn geworden. Voor onder andere amfibieen kunnen hier enkele ondiepe poelen
gegraven worden.
De grootste resterende gedeelten kunnen voor recreatief medegebruik
worden ingericht. Deze kunnen parkachtig blijven, en zodanig beheerd
worden dat de kruidenvegetatie soortenrijker wordt en daarmee ook de
fauna (insekten bijvoorbeeld). Drassiger gedeelten kunnen ontstaan of
worden gemaakt, waarin zich een ander type begroeiing zal ontwikkelen.
Door pleksgewijze beplanting van de spoortaluds kan, behalve een betere landschappelijke inpassing van de spoorweg ook een toename van onder andere broedbiotoop voor zangvogels worden verkregen.
Indien voor variant 4/8 zou wordt gekozen is het zeer gewenst om bebouwing van de resterende groene gebieden te voorkomen.

Onder andere in verband met de functie als voortplantingsbiotoop van
de rugstreeppad is het wenselijk dat het weidegebied aan weerszijden
van de Ouderkerkerlaan (fig. 10: 16) gespaard blijft. Indien deze laan
door aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg deze functie verliest, is
het zinvol om haar toch als fiets1- of wandelpad te behouden inclusief
aangrenzende bermen, sloten en weilanden.
De ecologische eenheid van dit kleine gebiedje, de soortenrijke bermen slootbegroeiing en het vóórkomen van de rugstreeppad pleiten hiervoor.

Uit bovenstaande blijkt dat na realisering van een tracévariant voor
de resterende gebieden naast en tussen de spoorbanen nog een aantal
positief te beoordelen mogelijkheden aanwezig zijn. Men kan de bermen,
sloten en het talud zodanig inrichten dat er botanisch en zoölogisch
waardevolle gebieden ontstaan; voorts zou het restant van het golfterrein een bestemming kunnen krijgen waarbij het beheer wordt gericht op
de ontwikkeling van natuurlijke kwaliteiten.
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Een indicatie van de omvang van deze natuurbouwmogelijkheden per variant kan alleen dienen voor onderlinge vergelijking van deze varianten;
men kan en mag de positief te waarderen mogelijkheden niet vergelijken
met het oordeel over de negatieve effecten.
De natuurbouwmogelijkheden voor de overblijvende gebiedjes zijn voor
variant 2, 4a en 6 groot, voor variant 5 matig en voor variant 1, 3/7
en 4b/8 gering.
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1. I n l e i d i n g
De Zuidelijke Tak van de Ringspoorweg komt voor een belangrijk gedeelte
gebied

tussen

te liggen

stad

in de stadsrand zone,

en p l a t t e l a n d .

De keuze voor

het
een

t r a c é i s dan ook s t e r k mede bepalend voor de ontwikkel i n g van deze zone. Dit g e l d t met name voor het gebied
rondom

Duivendrecht,

waar

de

bestudeerde

varianten

grote r u i m t e l i j k e v e r s c h i l l e n v e r t o n e n .
In het verleden z i j n door de lagere overheden

plannen

opgesteld waarin de gewenste ontwikkeling voor d i t gebied s t a a t beschreven.
De v a r i a n t e n van de Zuidelijke Tak worden in d i t hoofdstuk g e t o e t s t

aan de hand van de

landschapsplanologi-

sche aspecten zoals die in het Streekplan van de Provincie,

in de gemeentelijke

bestemningsplannen

en

in

het Basisplan van het Groengebied Amstelland z i j n v e r woord .
De rapportage beperkt zich t o t het gedeelte van de Zuid e l i j k e Tak, gelegen in het gebied ten zuidoosten van
Amsterdam,

in

de gemeente

Ouder-Amstel

(zie

afbeel-

ding) .
Dit gebied wordt globaal begrensd door de toekomstige
autosnelweg

rond Amsterdam (A-10)

autosnelweg Amsterdam-Utrecht
Burgemeester

in het

noorden,

de

(A-2) in het westen, de

Stratnanweg in het

zuiden en de

spoorweg

Amsterdam-Utrecht in het o o s t e n .
Als b i j l a g e i s toegevoegd een a a n t a l adviezen, d i e

bij

de r e a l i s e r i n g van de Zuidelijke Tak de nadelige e f f e c ten op het landschap kunnen beperken.

- 2 -

2. Landschappelijke kenmerken van het studiegebied

Het begrip landschap wordt in deze studie ruim opgevat:
er wordt zowel onder verstaan de beschrijving van een
gebied op grond van uiterlijke kenmerken als de samenhang tussen ruimtelijke opbouw en functioneren.
Als gevolg van de begrenzing door auto( sneDwegen is
het studiegebied geïsoleerd komen te liggen. De bereikbaarheid vanuit de aangrenzende woongebieden is gering.
In het gebied zelf is ve?snippering in kleinere deelgebiedjes ontstaan door de goederensporen en de Holterbergweg. De bestemming van de deelgebiedjes

is door

stedelijke ontwikkelingen bepaald.
Zo treft men naast een industrieterrein en subvelden
van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, een golfterrein, volkstuinen en sportvelden aan.
Slechts enkele deelgebiedjes hebben nog het oorspronkelijke agrarische karakter.
Het huidige ruimtegebruik is voornamelijk van recreatieve aard (golfclub en sportvelden).
In het

zuidelijke gedeelte van het studiegebied ont-

breekt een ruimtelijke samenhang tussen de verschillende gebieden, zoals de opgespoten en braakliggende terreinen en de sportvelden.

3

Plannen

Voor het

studiegebied

heidsorganen
Provincie

zijn

door v e r s c h i l l e n d e

plannen o p g e s t e l d .

Noord-Holland,

zijn:

de

de Gemeente Ouder-Amstel

en

het Groengebied Amstelland.

Deze organen

over-

- 3 -

a) Door de Provincie Noord-Holland i s het gebied opgenomen in het Streekplan Amsterdam-Noord zeekanaalgebied .
Behalve
dit

industriebestemming

in

het

noorden

geeft

plan aan het gebied een bestemming van s t e d e -

l i j k e , d a g r e c r e a t i e - en groenvoorzieningen.
Daarnaast wordt ook de mogelijkheid voor de aanleg
van de Ringspoorweg door het g o l f t e r r e i n
Het gebied

aangegeven.

ten zuiden van het goederenspoor

is

te

zamen met de overige delen van het Groengebied Ams t e l land opgenomen in een het onder c) genoemde Basisplan.
Het s t r e e k p l a n is v a s t g e s t e l d in 1979.
Momenteel wordt het h e r z i e n .
b) Door de gemeente Ouder-Amstel z i j n twee bestemmingsplannen opgesteld voor d i t gebied.
Het

bestemmingsplan

g e l d t voor het

Industriegebied

Amstel

noordelijke deel van het

(1980)

studiege-

b i e d . Het geeft de bestemming verkeersdoeleinden aan
voor het

t r a c é van de ringspoorweg

in

zuidelijke

ligging en verder de bestemmingen handel en n i j v e r heid, groenvoorzieningen en t e r r e i n voor het wegverkeer voor de gebieden d i r e c t

ten noorden van

dit

spoorweg t r a c é .
Het bestemmingsplan

Strandvliet

(1971)

geldt

voor

het gebied ten zuiden van het spoorwegtracé in z u i delijke

ligging.

Dit

gebied

is

bestemd voor

ver-

keersdoeleinden. Voor d i t bestemmingsplan wordt een
herziening voorbereid.
c) Door het Groengebied Amstelland i s in 1980 het Bas i s p l a n Amstelland

o p g e s t e l d . Dit plan is aanvaard

door de betrokken gemeenten.

- 4 -

Het plan geeft een visie op de gewenste landschappelijke ontwikkeling van het werkgebied van het Groengebied. Van het studiegebied behoort alleen het zuidelijke gedeelte tot het werkgebied.

Het Basisplan geeft voor het zuidelijke deel de bestemming recreatie.
In dit hoofdstuk is er van uit gegaan dat ook het
noordelijke gedeelte voor recreatie bestemd is.

Voor een tiental deelgebieden van het Groengebied is
of wordt een deel plan opgesteld. Het deelplan Holterbergweg omvat het studiegebied voor zover binnen
het huidige werkgebied van het schap gelegen.
Een programma van eisen van dit deelplan is nog niet
opgesteld. Wel kan uit het Basisplan het volgende
worden afgeleid:
- rond de Holterbergweg kan nog 7 ha sportvelden ten
behoeve van Amsterdam en 4 ha volkstuinen ten behoeve van Duivendrecht worden aangelegd;
- de rest van het gebied kan ingericht worden als
gebied voor vrij toegankelijke intensieve

recrea-

tie ;
- rond de sportvelden is verdichting van het landschap in de vorm van aanplantingen gewenst.

4. Karakterisering van het studiegebied aan de hand van
enkele begrippen.

Voor de karakterisering van het studiegebied
viertal begrippen gehanteerd worden:

- overgangszone;
- geledingszone;

kan een

- 5 -

- recreatiegebied en
- uitloopgebied.

Deze begrippen worden hieronder nader t o e g e l i c h t .

4.1.

Overgangszone

Het b e g r i p overgangszone wordt gehanteerd voor een gebied met een

semi-stedelijk

karakter

dat

gelegen

tussen gebieden met een v e r s c h i l l e n d e bestemming.

is
Bij

de i n r i c h t i n g van z o ' n gebied kan door het aangeven van
UOMMUWM»

i n t e r m e d i a i r e bestemmingen voor deelgebieden een overgang tussen de beide naastgelegen gebieden worden g e er e*éerd .
Kenmerkend voor een overgangszone i s :
- het groene, s e m i - s t e d e l i j k e

karakter

- de d u i d e l i j k e en a a n t r e k k e l i j k e ( k l e i n s c h a l i g e ) doorgang s r o u t e s .
Het

studiegebied

vormt

een

overgangszone

tussen

het

s t e d e l i j k gebied van Amsterdam en Ouder-Amstel en het
a g r a r i s c h gebied langs de r i v i e r de Amstel.
Door de i n r i c h t i n g van het studiegebied met semi-stedelijke

en groene functies

kan de overgang tussen

deze

gebieden verder worden vormgegeven. Daarbij wordt door
het Groengebied Amstelland met name gedacht aan normen
van i n t e n s i e v e r e c r e a t i e .
Het i s wenselijk dat er voldoende k l e i n s c h a l i g e

routes

van de s t e d e l i j k e gebieden naar het voor r e c r e a t i e bestemd overgangsgebied

komen te lopen.

Voor het

over-

gangsgebied i s het a a n t r e k k e l i j k a l s het o o r s p r o n k e l i j k
voor r e c r e a t i e bestemde veenlandschap zoveel
kan worden behouden.

mogelijk

- 6

4.2

Geledingszone

Het b e g r i p geledingszone wordt gehanteerd voor een n i e t
bebouwd gebied dat tussen s t e d e l i j k e

gebieden

inligt,

waarbij moet worden voorkomen dat deze s t e d e l i j k e

ge-

bieden aaneengroeien.
Het gebied

zelf

kent d a a r b i j

een onderscheid

in

ge-

biedsdelen .
Kenmerkend voor een gelc 1 ingszone i s :
- het n i e t - v e r s t e d e l i j k t e

karakter;

- de aaneengeslotenheid van het gebied (geen v e r s n i p p e ring door g r o o t s c h a l i g e
Het studiegebied

infrastruktuur).

i s behalve overgangszone ook een on-

derdeel van de geledingszone voor een groot
gebied:

de woonbebouwingen van Amsterdam,

stedelijk

Amstelveen,

Ouder Amstel en Diemen.
Om a l s geledingszone te kunnen functioneren zal het g e bied een zekere omvang en een mate van aaneengeslotenheid dienen te behouden (geen v e r s n i p p e r i n g ) .
De aanwezigheid van de groene functies
atie,

natuur,

a g r a r i s c h gebied)

(openluchtrecre-

is hierbij

een

voor-

waarde .

4.3.

Recreatiegebied

Onder het begrip recreatiegebied wordt verstaan een gebied dat ingericht is voor verpozing en vermaak.
Een

onderscheid

wordt

gemaakt

tussen

recreatie

als

hoofdfunctie en recreatie in de vorm van recreatief meucmuvxvM

degebruik van een gebied(sdeel).
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Recreatiegebieden kunnen worden ingericht voor intensieve of voor extensieve recreatie.
Een verder onderscheid, in vrije en niet vrije recreatie, is gelegen in de toegankelijkheid en de openbaarheid van de recreatieve bestemming.
Kenmerkend voor een recreatiegebied is:
- de inrichting

is afgestemd

op recreatief (mede)ge-

bruik;
- de toegankelijkheid

en de onderlinge bereikbaarheid

van de voorzieningen.

In het studiegebied zijn nu al een aantal recreatieve
voorzieningen

aanwezig. Deze

zijn meestal

niet

vrij

toegankelijk: slechts in beperkte mate kan recreatief
medegebruik plaatsvinden. Uitbreiding met vrij toegankelijke voorzieningen verhoogt de functie van het recreatiegebied .

4.4

Uitloopgebied

Een bijzondere vorm van een recreatiegebied is een uitloopgebied .
Het begrip uitloopgebied wordt gehanteerd voor een gebied dat vanuit een naastgelegen overwegend

stedelijk

gebied goed bereikbaar is.

Kenmerkend voor een uitloopgebied is:
- landelijk karakter (rust, stilte, groen);
- goede toegankelijkheid en doordringbaarheid.

De functie als een uitloopgebied

neemt

toe naarmate

daarin minder te merken is van verstedelijking.
De grootte en de aaneengeslotenheid
spelen daarbij een rol.

van

zo'n gebied
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Door de s l e c h t e toegankelijkheid heeft het studiegebied
thans nog s l e c h t s een beperkte
bied

voor

de

gemeenten

functie

Amsterdam,

Diemen. Vooral de bewoners van

als

uitloopge-

Oudei—Amstel

en

Amsterdam-Venserpolder

z i j n voor r e c r e a t i e v e voorzieningen op het studiegebied
aangewezen .

5. Vergelijking van de varianten van de Zuidelijke Tak
Bij de t o e t s i n g van de t r a c ê v a r i a n t e n aan de bovengenoemde functies

i s met name van belang in hoeverre

er

sprake zal z i j n van een meer of mindere mate van v e r snippering van het gebied en van barrièrewerking door
aanleg van de spoorbaan. Dit l a a t s t e

bepaalt mede de

functie die het gebied f e i t e l i j k zal kunnen hebben voor
de aangrenzende

stedelijke

bebouwing. Aanleg van een

spoorbaan heeft in p r i n c i p e een zekere barrièrewerking
tot

gevolg. Omdat de toegankelijkheid

door de bestaande bestemmingen

vanuit de

stad

en i n f r a s t r u c t u u r

be-

perkt i s , i s d i t e f f e c t echter ook b e p e r k t . De b e s t a a n de toegangen b l i j v e n in p r i n c i p e b e s t a a n . Bij de noord e l i j k e v a r i a n t zonder Utrechtboog is de e x t r a b a r r i e rewerking te verwaarlozen.
Aanleg van de Utrechtboog heeft verdergaande v e r s n i p p e ring

en barrièrewerking

tot

gevolg.

Er o n t s t a a t

een

tweedeling in het gebied. De onrust in het gebied neemt
toe.
Ten opzichte van het n o o r d e l i j k t r a c é heeft de zuidel i j k e l i g g i n g een g r o t e r e v e r s n i p p e r i n g tot gevolg. Dit
gaat gepaard met r u s t v e r s t o r i n g , en een beperking van
de i n r i c h t i n g - en beheerstnogelijkheden.

Het g o l f t e r r e i n

wordt doorsneden. Hiertegenover

staat

dat aanleg in z u i d e l i j k e l i g g i n g de mogelijkheid

biedt

om de bestaande noordelijke verbind ingsboog tussen de
spoorbaan

Amsterdam-Utrecht

en

de

goederenspoorbaan

naar Watergraafsmeer op te ruimen en te combineren met
het nieuwe t r a c é . Hierdoor zou een deel van de bestaande barrièrewerking worden weggenomen.
Toevoeging van een k r u i s i n g s s t a t i o n
hoeft

op

zichzelf

voor de functie

weinig

aan de

verderstrekkende

varianten
problemen

en het k a r a k t e r van het gebied op te

roepen.
Verdergaande

stedelijke

ontwikkeling

zou

vanzelfspre-

kend de huidige functies van het gebied a a n t a s t e n .
In de volgende tabel s t a a t

per v a r i a n t een waardering

aangegeven voor het e f f e c t op de landschappelijke
t i e s van het bedied.

Omdat er nauwelijks v e r s c h i l

tussen de effecten voor de d i v e r s e onderscheiden
ties,

func-

i s voor de o v e r z i c h t e l i j k h e i d

waardering voor het aspect

v o l s t a a n met

landschap in z i j n

Het a a n t a l liggende s t r e e p j e s geeft

is

funcéén

geheel.

de mate van nega-

t i e v e invloed weer; de v a r i a n t e n z i j n gerangschikt naar
toenemende negatieve invloed.

Variant

Landschappel ij ke
gevolgen

I noord

-

Ia/IIa noord

-

I zuid

—

Ia/IIa zuid

—

II noord

—

II zuid
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6. Conclusies

Uit een oogpunt van landschappelijke gevolgen geldt de
volgende voorkeursvolgorde voor de varianten:

- I noord, Ia/IIa noord

- I zuid, Ia/IIa zuid

- II noord

I

De v a r i a n t e n z i j n per regel n i e t geheel i d e n t i e k , maar
wel of meer gelijkwaardig voor wat b e t r e f t
schappelijke gevolgen.

hun

land-

Bijlage

ADVIEZEN

Om tegemoet te komen aan de nadelen die de v e r s c h i l l e n de v a r i a n t e n voor het landschap kunnen hebben zijn

ad-

viezen

het

opgesteld,

die

de nadelige

gevolgen voor

landschap minimaliseren.

Het

opstellen

van

een

inrichtingsplan

i s de

beste

manier om te verzekeren dat een goede afweging tussen
de v e r s c h i l l e n d e functies van het studiegebied wordt
gemaakt en dat de samenhang wordt bevorderd.
In het i n r i c h t i n g s p l a n moet aandacht geschonken worden aan de verbindingen met het omliggende gebied om
de functie

als recreatie-

en uitloopgebied

zo goed

mogelijk te kunnen v e r v u l l e n .

• 5ii_S°2EËêièike__lig_ging
Een laagliggende

spoorbaan zal de v i s u e l e

tussen het studiegebied

en omliggende

samenhang

terreinen

zo-

veel mogelijk behouden.
Indien de tracé-keuze h e r i n r i c h t i n g van het weidegebied noodzakelijk maakt, v e r d i e n t het aanbeveling r e kening te houden met het k a r a k t e r van het weidegebied
(cultuur-historische betekenis).

Als het goederenspoor op h e t thans braakliggende t e r r e i n ten oosten van de Holterbergweg aangelegd wordt
kan het volkstuinencomplex Vredelust behouden b l i j v e n
en wordt

een verdere v e r s n i p p e r i n g

grenzend

aan

het

sportpark

van de

De Toekomst

gronden

voorkomen.

Hiermee wordt de a a n t a s t i n g van het studiegebied
ruggebracht t o t het weidegebied en het

te-

golfterrein.

De spoorweg zal het weidegebied doormidden

snijden.

Om de samenhang tussen het doorsneden gebied te behouden u i t v i s u e e l - r u i m t e l i j k
oogpunt,

en

cultuur-historisch

i s het belang i j k dat de openheid van het

weidegebiedje

gehandhaafd

blijft.

Het

verdient

de

voorkeur de s p o o r l i j n zo laag mogelijk aan te leggen.
In verband met de g r o t e b a r r i é r e w e r k i n g van de z u i d e lijke

ligging

i s het van e x t r a belang dat

aandacht

wordt gegeven aan de verbindingen tussen het noordel i j k en het z u i d e l i j k d e e l . Door gebruik te maken van
het huidige viaduct

in de verbindingsbaan

spoorbaan

CS-Utrecht

Amsterdam

ontstaat

onder de
een

goede

d i r e c t e verbinding tussen het woongebied Duivendrecht
en het s t u d i e g e b i e d .

