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Samenvatting
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is
voornemens om dijkverbeteringsmaatregelen uit te voeren langs de Hollandsche
IJssel tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.
Het voorliggende rapport betreft de bureaustudie en veldonderzoek van de
natuurverkenning en vormt de input voor de MER-beoordeling. Tijdens deze
bureaustudie zijn de aanwezige (beschermde) natuurwaarden in beeld gebracht, en
gerelateerd aan de opgave. Leemten in kennis zijn door middel van gericht
veldonderzoek ingevuld. Naast de soorten en gebieden conform de Wet
natuurbescherming is ook het Natuurnetwerk Nederland in beeld gebracht en
toegelicht.
Binnen het studiegebied komen diverse Europees of nationaal beschermde soorten
voor, waarop effecten niet op voorhand zijn uitgesloten. De dijkbebouwing en daaraan
gerelateerde erven vormen leef- en voortplantingsgebied voor uilen, vleermuizen en
verschillende erfvogels. Het veenweidengebied van de Krimpenerwaard vormt
leefgebied van soorten als grote modderkruiper, platte schijfhoren, waterspitsmuis en
groene glazenmaker. Het belang van de Hollandsche IJssel en zijn oevers voor
beschermde soorten lijkt daarentegen beperkt tot soorten als meervleermuis en
andere vleermuizen. Evenwel lijkt het totaal beeld aan aanwezige beschermde
soorten niet tot een onderscheidend aspect voor het vaststellen van het VKA. Dat wil
zeggen dat er geen specifieke locaties zijn met verhoogde natuurwaarden ten
opzichte van aangrenzende dijkvakken, aangezien deze natuurwaarden langs het
gehele dijktraject aanwezig zijn.
Op minimaal 5 km afstand van het studiegebied liggen drie Natura 2000-gebieden:
Boezems Kinderdijk, Broekvelden Vettenbroek en Polder Stein en Donkse Laagten.
Gezien de aard van de ingrepen (dijkverbetering) en onderlinge afstand, is externe
werking van de dijkverbetering op deze Natura 2000-gebieden niet aan de orde. Ook
in geval van een tijdelijke ontsluitingsweg zal hiervan geen sprake zijn. Voor het
bepalen van mogelijke indirecte effecten als gevolg van stikstofdepositie is enkel het
uitvoeren van een AERIUS-berekening benodigd om na te kunnen gaan of de
dijkverbetering leidt tot extra stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen op
ruime afstand.
Het studiegebied ligt deels binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie
Zuid-Holland. In de voorliggende rapportage zijn de wezenlijke waarden en
kenmerken van het NNN ter plaatse van het studiegebied beschreven, inclusief de
beheertypen (natuurdoeltypen). Grenzend aan de NNN-gebieden zijn delen van het
studiegebied aangewezen als belangrijk weidevogelgebied, waar de weidevogels in
hoge dichtheden voorkomen. In het Natuurbeheerplan zijn, naast doelen voor het
NNN en de vogelweidegebieden ook doelstellingen voor ‘leefgebieden’ omschreven,
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die bijdragen aan behoud en verbetering van de biodiversiteit en (voor de provincie)
bijzondere soorten.
Op basis van de verzamelde gegevens en uitkomsten van de gesprekstafel zijn
diverse kansen gesignaleerd, te weten het treffen van buitendijkse maatregelen,
creëren van dijklinten, treffen van erfversterkende maatregelen, verbindingen maken
met het achterland, vispasseerbaar maken van gemalen en aanleg van KRWwatergangen. Deze kansen kunnen deels ingezet worden als compensatiemaatregel
vanuit de natuurwetgeving.
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Voorwoord
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is
voornemens om dijkverbeteringsmaatregelen uit te voeren langs de Hollandsche
IJssel tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.
Om inzicht te krijgen in de huidige milieusituatie en vervolgens alternatieven te kunnen
beoordelen op effecten wordt onderzoek verricht naar de voor dit project relevante
milieuaspecten. Het onderzoek bestaat uit een reeks bureaustudies (onderzoek fase
1) en veldonderzoeken (onderzoek fase 2). In totaal worden voor 10 milieuaspecten
deze stappen doorlopen.
Het voorliggende rapport betreft de bureaustudie en het veldonderzoek van de
natuurverkenning, en vormt de input voor de mer-beoordeling. Tijdens deze
bureaustudie zijn de aanwezige (beschermde) natuurwaarden in beeld gebracht, en
gerelateerd aan de opgave. Aan de hand van een gericht Plan van Aanpak heeft in
2017 veldonderzoek plaatsgevonden naar een scala van plant- en diersoorten. Naast
de soorten en gebieden conform de Wet natuurbescherming is ook het Natuurnetwerk
Nederland in beeld gebracht en toegelicht.
Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee:
D. Emond
projectleiding, rapportage, veldwerk diverse
L. Anema
GIS kaarten, veldwerk vleermuizen
P. de Gier
GIS kaarten
B. Engels
veldwerk en rapportage vogels, reptielen en vleermuizen
K. Jipping
veldwerk vleermuizen
R. Hanisch
veldwerk vleermuizen
E. Bravo Rebolledo veldwerk vleermuizen
R.J. Jonkvorst
analyse vleermuizengegevens
J. van Zundert
rapportage NNN, N2000
M. Soes
veldwerk waterspitsmuis
D. Spruijt
veldwerk e-DNA
A. Kersbergen
veldwerk e-DNA, analyse platte schijfhoren
R. Munts
veldwerk flora
E. de Boer
kwaliteitscontrole, vervangende projectleiding
Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd
voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het
kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van
Bureau Waardenburg is ISO gecertificeerd.
Het conceptrapport is becommentarieerd door leden van het kernteam en
omgevingsteam van het ingenieursbureau KIJK. Daarnaast heeft de provincie en
interne en externe dijkkenners commentaar geleverd op een eerdere versie van dit
rapport. Wij danken hen voor hun inbreng en de prettige samenwerking.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding en doel
Waterkeringen moeten, gedurende langere tijd, hoge waterstanden kunnen keren om
overstromingen te voorkomen. De Hollandsche IJsseldijken aan de zijde van de
Krimpenerwaard voldoen niet aan de huidige en de nieuwe eisen voor waterveiligheid.
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil daarom ongeveer
tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den
IJssel versterken. De versterking is gecombineerd in het project Krachtige IJsseldijken
Krimpenerwaard (KIJK). De hoofddoelstelling van het project is de bewoners en
waarden die aanwezig zijn achter deze dijken te beschermen tegen hoog water en
overstroming van de Hollandsche IJssel.
Voordat de realisatie kan beginnen, wordt door het hoogheemraadschap een
projectplan of projectbesluit vastgesteld en aan de provincie voorgelegd ter
goedkeuring. Bij de besluitvorming over de dijkversterking moeten ook de mogelijke
effecten op het milieu en de omgeving worden beschouwd. Hiervoor is het doorlopen
van een m.e.r.1(beoordelings)-procedure wettelijk verplicht. Het project bevindt zich nu
in de verkenningsfase.
Om inzicht te krijgen in de huidige milieusituatie en vervolgens alternatieven te kunnen
beoordelen op effecten wordt onderzoek verricht naar de voor dit project relevante
milieuaspecten. Het onderzoek bestaat uit een bureaustudie (onderzoek fase 1) en
veldonderzoek (onderzoek fase 2). In de bureaustudie zijn de reeds beschikbare
relevante kennis en informatie binnen het studiegebied van KIJK verzameld,
beschreven en in kaart gebracht. In het veldonderzoek zijn vervolgens de ontbrekende
inzichten verzameld door het uitvoeren van gerichte inventarisaties. Ook is
veldonderzoek ingezet om de informatie uit de bureaustudie te verifiëren of nader te
detailleren. De informatie uit de bureaustudies en veldonderzoeken is gebruikt om de
milieueffecten van kansrijke alternatieven te bepalen en om tot een onderbouwd
voorkeursalternatief te komen. In totaal zijn voor 10 milieuaspecten deze stappen
doorlopen, waaronder natuur.
In dit rapport wordt verslag gedaan van de Definitieve vaststelling van de soorten en
natuurwaarden; beschermde gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN),
weidevogelgebieden, belangrijke ecologische relaties en mogelijk potenties. Ook is
beschreven naar welke soort(groep)en aanvullend veldonderzoek heeft
plaatsgevonden en volgende welke methodiek. De aanwezige opgaande vegetatie is
beoordeeld in zijn (potentiele) betekenis voor beschermde of waardevolle soorten.
Een landschappelijke of cultuurhistorische blik vormt geen onderdeel van de
bureaustudie natuur. In het kader van de natuurwetgeving richten wij ons primair op
1

M.e.r. staat voor milieueffectrapportage (de procedure). MER staat voor MilieuEffectRapport (het
document).
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de Wet natuurbescherming (incl. Natuurbeschermingswet 1998) en het NNN. Voor
een nadere uitleg van het wettelijk kader, zie bijlage 1. Secundair beschrijven wij het
voorkomen van soorten of gebieden die om andere redenen als ‘waardevol’ worden
ervaren door ons of de omgeving, zoals bijvoorbeeld erfvogels. De gegevens worden
dusdanig geanalyseerd zodat deze geschikt zijn voor het maken van keuzes in
alternatieven, zodat er zoveel mogelijk relevante informatie beschikbaar is voor de
mer-beoordeling. Als laatste is tijdens de bureaustudie een Plan van Aanpak
opgesteld voor veldonderzoek, welke ook in 2017 is uitgevoerd.

1.2

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en advies Commissie
m.e.r.
In het kader van de m.e.r.-procedure is in een eerder stadium de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Krachtige IJsseldijk Krimpenerwaard (KIJK) opgesteld en in procedure
gebracht. De commissie m.e.r. heeft in dit kader een advies uitgebracht over de
essentiële informatie die benodigd is voor het op te stellen MER. Een aantal aspecten
uit de NRD en uit het advies van de commissie m.e.r. heeft betrekking op
natuuraspecten. De Bureaustudie Natuur vormt een aanzet om deze aspecten
integraal en onderbouwd uit te kunnen werken.
Hieronder is vanuit de NRD de reikwijdte van het MER voor natuur aangegeven.
Vervolgens zijn de belangrijkste tekstpassages uit het advies van de Commissie m.e.r.
overgenomen of samengevat die in dit kader relevant zijn.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Aspect

Beoordelingscriteria, effecten
op

Fase

Methode

natuur

- ecologisch systeem en
biodiversiteit
- beschermde natuurgebieden:
· Natura 2000-gebieden
· NNN-gebieden
· belangrijk weidevogelgebied
- beschermde soorten

aanleg en gebruik

waar mogelijk kwantitatieve
beoordeling op basis van
beschikbare gegevens en
aanvullend veldonderzoek

Op basis van expertkennis wordt in het MER ingegaan op de kansen en bedreigingen
van de dijkverbetering voor het ecologische systeem (los van de natuurwetgeving) en
de daaraan gekoppelde biodiversiteit. De dijkversterking kan invloed hebben op
Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en belangrijk weidevogelgebied, bijvoorbeeld
door ruimtebeslag of verstoring.
Daarnaast kunnen beschermde soorten beïnvloed worden. In het MER zal de flora en
fauna op en rond de dijk worden geïnventariseerd via een bureaustudie. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de al uitgevoerde bomeninventarisatie. Daarna wordt een plan
opgesteld voor een jaarrond meting. Belangrijke natuurpartijen in het gebied worden
bij de onderzoeken betrokken om kennis te bundelen. Ook wordt onderzocht wat de

8

mogelijkheden zijn voor een groene inrichting van het studiegebied met kansen voor
nieuwe natuur.
Advies Commissie m.e.r. bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Systeembeschrijving
Functie van de dijk in het studiegebied:
- de natuur*, door in te gaan op de natuurwaarden in het studiegebied6, de
samenhang van de natuurgebieden te beschrijven en de samenhang van de
natuurwaarden met de autonome ontwikkelingen en mogelijke ingrepen in het
plan- en studiegebied te beschrijven.
*Natuur kan voor deze opgave op twee niveaus worden benaderd. Allereerst is er de
natuur óp of direct rondom de dijk, zoals aan de IJsseloever. Deze informatie is het
meest belangrijk voor de inpassingsopgave van het VKA in de planuitwerkingsfase,
maar kan bij grote bijzonderheden ook mede aanleiding zijn voor systeemkeuzen. In
de tweede plaats is er het omringende landschap waarbinnen natuurgebieden liggen
en worden uitgebreid. De dijk ligt in ditzelfde landschap en kan hierin een barrière
vormen, bijvoorbeeld voor uitwisseling tussen de Krimpenerwaardse natuur en de
zoetwatergetijdenatuur langs de rivier en/of mogelijke toekomstige natuur aan de
overkant zoals in het `restveengebied’ van de Zuidplaspolder rondom Moordrecht.
Maar ook het omgekeerde is mogelijk: de dijk kan helpen deze uitwisseling te
bevorderen door bv. nog resterende open `doorgangen’ te koesteren en gunstig in te
richten voor natuur en voor landschapsbeleving.
Alternatieven en keuze voorkeursalternatief (fase 1)
Natuur en waterberging: nabij het studiegebied – bijvoorbeeld bij de Stolwijkse
Boezem
bij
Berkenwoude
e.o.
ligt
een
groot
cluster
aan
natuurontwikkelingsgebieden. Daar liggen kansen om tot afspraken te komen over
waterberging. Dit kan een eenvoudiger oplossing zijn dan met veel verschillende
grondeigenaren in landbouwgebieden. De commissie acht het de moeite waard om
hier een verkenning naar uit te voeren, mede gelet op de uitwerking van een
soortgelijk concept in de Hoge Boezem van Haastrecht, direct ten oosten van het
studiegebied (zelfde natuurbeheerder, maar andere waterbeheerder).
Bestaande milieusituatie en milieugevolgen: natuur
Beschrijf de natuurwaarden in het studiegebied, ongeacht de wettelijke
beschermingsstatus. Ga daarbij onder ander in op de rivierzijde van de dijk, de
aanwezige biezen- en rietkragen, eventuele gorzen. En ga voor de Polderzijde in op
de aanwezigheid van natuur- en natuurgebieden direct aansluitend op de dijk, zoals
bv. de blokboezems. Beschrijf vervolgens de potentiele ingreep-effectrelaties tussen
de voorgenomen activiteiten en de natuurwaarden in het studiegebied. Doe dit naast
de dijkversterking ook voor de meekoppelkansen, en specificeer indien relevant voor
aanlegfase en eindbeeld.
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Gebiedsbescherming
De beoogde locatie voor de dijkversterking ligt buiten Natura 2000-gebieden. Het
Nationaal Natuurnetwerk ligt veel dichterbij. Het overlapt mogelijk met sommige
alternatieven of kan er ruimtelijk door worden beïnvloed, mogelijk zelfs versterkt. Ga
na welke ontwikkeling van het Natuurnetwerk de provincie nastreeft en in hoeverre de
beoogde natuurdoelen (in termen van natuurdoeltypen en doelsoorten) positief of
negatief kunnen worden beïnvloed.

1.3

Toetsingskader beschermde soorten en gebieden
Wet natuurbescherming (Wnb)
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet
vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De
regels die toezien op bescherming van Natura 2000-gebieden (voorheen Nbwet) zijn
opgenomen in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden’ van de Wet natuurbescherming.
De verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten (voorheen Ffwet) zijn in
de Wet natuurbescherming opgenomen in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en beschreven per
beschermingsregime (zie onder). De regels voor houtopstanden (voorheen Boswet)
zijn beschreven in Hoofdstuk 4 van de wet.
In het voorliggende rapport beschrijven we aan de hand van de bepalingen voor
beschermde soorten (Wnb: Hoofdstuk 3), er is niet getoetst aan de bepalingen uit de
hoofdstukken 2 en 4 van de wet. Hieronder is dit kort toegelicht.
Beschermingsregimes soorten
Bij de uitvoering van de dijkversterking moet rekening worden gehouden met het
huidige voorkomen van beschermde soorten planten en dieren in het studiegebied.
Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen
betreffende beschermde soorten, zal moeten worden nagegaan of een vrijstelling
geldt of dat een ontheffing moet worden verkregen.
De Wet natuurbescherming onderscheidt bij de bescherming van soorten drie
beschermingsregimes:
• Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1),
• Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb § 3.2) en
• Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3).
Met het in werking treden van de Wet natuurbescherming is het beschermingsregime
voor een aantal soorten veranderd dan wel vervallen. Ook is een aantal soorten
beschermd die dat voorheen niet was. Voor soorten vallend onder
‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de provincie een vrijstelling verlenen voor
handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden
(Wnb Art 3.10 lid 2a).
In dit rapport wordt onderscheid gemaakt in ‘vogels’, strikt beschermde soorten (Wnb
§ 3.2) en ‘andere soorten’ (Wnb § 3.3).
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Beschermde gebieden
Op minimaal 5 km afstand van het studiegebied liggen drie Natura 2000-gebieden:
Boezems Kinderdijk, Broekvelden Vettenbroek en Polder Stein en Donkse Laagten.
Als het plan negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van deze
gebieden, is een vergunning vereist. Ook kunnen maatregelen om negatieve effecten
te voorkomen, te verminderen of te compenseren nodig zijn. Voor een nadere uitleg
van het wettelijk kader, zie bijlage 1.
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het studiegebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) binnen de
provincie Zuid-Holland. Het ruimtelijke beleid voor het NNN is gericht op behoud en
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in het NNN het
‘nee, tenzij’-regime. Als een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-toets met positief
gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden. Eventuele nadelige effecten moeten
worden gemitigeerd en de resterende schade moet worden gecompenseerd. Als een
voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-regime dan
kan de ingreep niet plaatsvinden (zie ‘Spelregels EHS’, ministerie van LNV, 2007).
In de voorliggende rapportage zijn de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN
ter plaatse van het studiegebied beschreven. Hieronder vallen ook de beheertypen
(natuurdoeltypen). Daarnaast zijn ook de Verordening Ruimte en de Beleidsregel
Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap 2013 van de provincie van toepassing.
Voor de provincie Zuid-Holland zijn de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN
omschreven in het Natuurbeheerplan 2017. De wezenlijke kenmerken en waarden zijn
de actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied. Het
gaat daarbij om: de bij het gebied behorende natuurdoelen en -kwaliteit,
geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de
kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid, de
landschapsstructuur en de belevingswaarde. De natuurdoelen worden (vaak per
perceel) gespecificeerd als natuurdoeltype of beheertype.
Weidevogel- en leefgebieden
Grenzend aan de NNN-gebieden zijn delen van het studiegebied aangewezen als
belangrijk weidevogelgebied. Het is gebied dat een hoge dichtheid aan weidevogels
heeft en daarmee een belangrijke waarde heeft voor de totale weidevogelstand. De
belangrijke weidevogelgebieden waren voorheen onderdeel van de EHS (Ecologische
Hoofdstructuur), maar bij de herbegrenzing hiervan als NNN komen te vervallen. De
belangrijke weidevogelgebieden zijn vastgelegd in de Visie Ruimte en Milieu (VRM).
In het Natuurbeheerplan zijn, naast doelen voor het NNN en de vogelweidegebieden
ook doelstellingen voor ‘leefgebieden’ omschreven. Deze gebieden moeten, samen
met Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland, zorgen voor behoud en
verbetering van de biodiversiteit en het behoud en verbetering van (voor de provincie)
bijzondere soorten.
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2

Onderzoeksopzet

2.1

De ingreep
Ten tijden van het opstellen van deze rapportage is bekend op welke locaties
verstekingsmaatregelen nodig zijn, en welke maatregelen dit betreft.
Voorkeursalternatief per dijkvak is nog wel onbekend. De dijk is afgekeurd op hoogte
en (macro)stabiliteit. Hiervoor zijn verschillende maatregelen mogelijk, zoals
constructief (bv damwanden) of een binnen- of buitendijkse grondstabilisatie met klei.
Daarnaast onderzoekt HHSK in samenwerking met kabeleigenaren en gemeenten de
mogelijkheid om een nieuw tracé voor de kabels en leidingen (k&l) te realiseren,
achter de bestaande woningen. In de huidige situatie bevinden deze k&l zich nog in
de dijk. Het indicatieve tracé is circa 7,50 m breed, en bestaat uit riool, elektra en gas.
Ruimtelijke ingrepen hebben invloed op de aanwezige beplanting en bebouwing en
kunnen leiden tot een aangepaste weginrichting en beheer. Ondanks dat de specifieke
maatregelen dus nog niet bekend zijn, is bij het opstellen van het Plan van Aanpak
voor veldonderzoek wel rekening gehouden met de reikwijdte van de
dijkversterkingsmaatregelen. Hierdoor hoeft voor soorten, waarvan op voorhand geen
effect valt te verwachten, ook geen onderzoek uitgevoerd te worden.

2.2.

Plan-, onderzoek- en studiegebied
Plangebied
Het plangebied is het gebied zoals dit wordt afgebakend in het projectplan Waterwet
en waar binnen de dijkversterking plaatsvindt. Zo nodig dienen ter realisatie in het
plangebied ook de bestemmingsplannen te worden gewijzigd en vergunningen en
ontheffingen tezamen met het projectplan te worden gecoördineerd. Het plangebied
voor KIJK omvat in ieder geval de dijktrajecten in de scope. In de fase van het
onderzoek is het plangebied als volgt gedefinieerd:
§ De dijk met kruin, talud en teen;
§ Een strook van 50m. vanaf de kruin van de dijk aan de rivierzijde, en 100m.
aan de zijde van de Krimpenerwaard. De oplossingsrichtingen voor de dijk en
ook een eventuele verlegging van kabels en leidingen vallen binnen deze
zone.
Onderzoeksgebied
Daarnaast is er sprake van een groter plangebied voor mogelijke tijdelijke vervanging
van de verkeersfunctie: het onderzoeksgebied. Dit gebied is als volgt gedefinieerd:
§ Het gebied achter de dijk en de bewoning tot en met de tiendwegen;
§ De Hollandsche IJssel;
§ De dijk aan de overzijde van de Hollandsche IJssel, inclusief een strook van
50m. binnendijks.
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In het kader van het belendingenonderzoek wordt (met satellietbeelden) de mate van
verzakking van grond en gebouwen in kaart gebracht; de blauwe stippellijn op de
kaart geeft de contour van het onderzoeksgebied weer voor dit aspect.

Figuur 2.1

Plan- en onderzoeksgebied KIJK

Studiegebied
De effecten van de voorgenomen activiteit kunnen verder reiken dan de grenzen van
het plangebied. In het MER dient daarmee rekening te worden gehouden. De omvang
van het studiegebied, waarvoor de effecten worden beschreven, moet zodanig groot
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zijn dat alle relevante effecten binnen het onderzoekgebied vallen. Het studiegebied
kan per onderwerp en effect dus verschillen, afhankelijk van het bereik van de
effecten. Het studiegebied voor natuur hebben we breed aangehouden; zo is naar een
groter deel van de Krimpenerwaard en de ligging van Natura 2000-gebieden binnen
een straal van 5 kilometer gekeken. Voor de studie naar omleidingsvarianten is het
(onderzoeks)gebied achter de dijk en de bewoning tot en met de tiendwegen
onderzocht (ook door middel van veldonderzoek). In de omleidingsstudie zijn óók
relevante effecten van omleidingsvarianten buiten dit onderzoeksgebied
(uitstralingseffecten) kwalitatief beoordeeld. De voorkeursvariant voor de omleiding is
een weg direct achter de woningen aan de dijk. Dit natuuronderzoek geeft de basis en
richting voor nader onderzoek bij een verdere uitwerking van de omleidingsroute.
Hollandsche IJssel
De rivier de Hollandsche IJssel loopt van IJsselstein tot Krimpen aan den IJssel. De
Hollandsche IJssel was oorspronkelijk een zijtak van de Lek, maar die arm is in 1285
afgesloten met een dam. Vanaf Gouda is de Hollandsche IJssel een bredere stroom,
met aan beide zijden vele zellingen. De waterstanden in de Hollandsche IJssel
fluctueren in het algemeen tussen circa -0,50 en +1,50 mNAP (meetlocatie Krimpen
aan den IJssel) en volgen het getijdenverloop. De peilverschillen tussen de eb en
vloedperiode bedragen gemiddeld circa 1,4 meter. Van 2000 tot 2013 is het project
Schone Mooie Hollandsche IJssel uitgevoerd waarbij zellingen zijn gesaneerd en
oevers natuurvriendelijker ingericht. Meer recent zijn de zellingen Geitenwei Gouderak
en de Schanspolder opnieuw op de kop gegaan. Op de zuidelijke oever zijn de
dorpskernen van Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel, en de stad Krimpen aan
den IJssel gesitueerd. Tussen deze kernen is langs de dijk sprake van een
aangesloten bebouwingslint aan de binnenzijde van de dijk tussen Krimpen en Gouda.
Krimpenerwaard
De Krimpenerwaard is een overwegend zeer open veenweidegebied met
strokenverkaveling in verschillende polders (figuur 2.2). Kenmerkend is de meer of
minder regelmatige afwisseling tussen graslandpercelen en sloten, de grote
hoeveelheid water en het hoge waterpeil. Het grondgebruik in het
veenweidelandschap bestaat voornamelijk uit (melk-) veehouderijen. Agrarische
weidevogelgraslanden, bosjes, eendenkooien, waterparels en voormalige boezems
zijn de belangrijkste gebieden met actuele natuurwaarden in de Krimpenerwaard. In
enkele van deze natuurgebieden komen schraalland- en moerasvegetaties voor.
De Krimpenerwaard heeft een belangrijke functie voor weidevogels, zoals ook is
opgenomen in de NNN. Om hier invulling aan te geven is de uitvoeringsovereenkomst
veenweiden Krimpenerwaard opgesteld voor de periode 2015-2021. In de
Gebiedsovereenkomst is een programmering opgenomen die erop stuurt dat de NNN
in de Krimpenerwaard uiterlijk 2021 gereed is. Naast weidevogels worden hierdoor de
natuurwaarden in de brede zin verbeterd.
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Figuur 2.2

2.3
2.3.1

Toponiemen van de verschillende polders in de Krimpenerwaard (uit van Groen,
2015).

Methodiek bureau- en veldonderzoek
Bronnenonderzoek
Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een
actueel overzicht van (beschermde) soorten die in de regio voorkomen zijn online
beschikbare bronnen geraadpleegd. Belangrijkste bron is een export van de NDFF
van de periode 2006-2016. In de export zijn alle verspreidingsgegevens opgevraagd
van soorten van de Wet natuurbescherming, inclusief de soorten waarvoor in de
provincie Zuid-Holland geen vrijstelling geldt, soorten van de Rode lijst en een
specifiek aantal ‘overige’ soorten.
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De lijst van soorten en de verspreiding daarvan is aangevuld op grond van recente
onderzoeksrapporten en kennis aanwezig bij de opstellers van dit rapport. Een
volledige lijst van bronnen is te vinden in de literatuurlijst achterin dit rapport. Bij het
opstellen van het eindrapport ten behoeve van de veldinventarisatie is voor enkele
soorten nog de site waarneming.nl geraadpleegd voor de meest recente
waarnemingen.
2.3.2

Veldexcursie en natuurtafel
Tijdens een algemene kick-off met het projectteam KIJK is op 14 november 2016 het
studiegebied bezocht. Tijdens deze veldexcursie is op meerdere locaties langs het
dijktraject gestopt en is een toelichting gegeven gericht op de specifieke locatie. Een
gericht terreinbezoek met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde
soorten heeft op dat moment niet plaatsgevonden, maar de gezamenlijke veldexcursie
heeft wel bijgedragen aan het verkrijgen van een actueel beeld van het gebied.
Aansluitend heeft op 1 december 2016 een gesprekstafel natuur plaatsgevonden
waarbij dijkkenners zijn gevraagd naar hun waarnemingen en ervaringen en aan te
geven waar in hun ogen de potenties van het gebied liggen. Deze zogenaamde
‘natuurtafel’ werd bijgewoond door de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard
(NVWK) en Rudi Terlouw van Bui-tegewoon en betrokkenen vanuit het
ingenieursbureau KIJK. Tijdens de natuurtafel is getracht om niet openbare of
anekdotische informatie en tips te verkrijgen aangaande de natuurwaarden binnen het
studiegebied. Het betrof hier nadrukkelijk niet alleen gegevens van beschermde
natuurwaarden maar ook meer algemene, doch zeer gewaardeerde natuurwaarden
zoals beleefd door de omgeving. Dergelijke ervaringen zijn niet op de kaarten
weergeven maar worden wel in het rapport besproken waarbij wordt verwezen naar
waarnemingen van derden. Waarnemingen zijn wel zoveel mogelijk op kaart
weergegeven.
Daarnaast zijn RAVON en het Zuid Hollands Landschap (ZHL) benaderd voor het
leveren van verspreidingsgegevens en eventuele aanvullende informatie.

2.3.3

Veldonderzoek
Op basis van de beschikbare gegevens en expert judgement is onderzoek uitgevoerd
naar de onderstaande soortgroepen. Het doel hiervan was om in het najaar van 2017
voldoende gegevens beschikbaar te hebben voor een zorgvuldige alternatieven
afweging.
Vogels
Bij de vogels is onderscheid gemaakt tussen bij wet beschermde waarden en overige
van belang zijnde waarden, ofwel vogels met een jaarrond beschermde nestplaats
(uilen en roofvogels), weidevogels en erfsoorten (waaronder huismus en gierzwaluw).
Wettelijk beschermd zijn de nesten van een beperkt aantal soorten die vaak
afhankelijk zijn van vaste plekken of speciale door anderen gecreëerde
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omstandigheden. Dit betreft bijv. een aantal roofvogels, uilen en aan bebouwing
gebonden soorten.
Op 23 maart 2017 heeft een veldbezoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van
jaarrond beschermde nesten in beplanting, terwijl er nog geen blad aan de bomen zat.
Vervolgens zijn op 2 mei, 14 juni en 20 juli 2017 gerichte bezoeken uitgevoerd voor
soorten in bomen (roofvogels) en gebouwen (huismus, gierzwaluw). Op 1 juni de
erfvogels langs de dijkzone in beeld gebracht; het achterland is hierbij niet
meegenomen. Wel is de bebouwde kom van Ouderkerk en Gouderak dekkend in
beeld gebracht, ter vergelijking met het de dijkzone. Tijdens één of meerdere van de
genoemde veldbezoeken zijn ook koloniebroeders binnen het studgebied (reigers,
aalscholver) meegenomen. Naar uilen heeft geen gericht onderzoek plaatsgevonden.
Waarnemingen van roepende dieren (of bedelende jongen) tijdens avondbezoeken
voor andere soortgroepen (rugstreeppad, vleermuizen) zijn wel genoteerd.
Voor wat betreft de weidevogels geldt dat er inventarisatierapporten liggen van de
weidevogelgebieden binnen de NNN uit 2015 (Polder de Nesse en Polder
Kattendijkseblok). Van de ‘belangrijke weidevogelgebieden’ buiten de NNN zijn geen
recente gegevens beschikbaar. Het veldonderzoek heeft zich dan ook alleen gericht
op deze twee gebieden (zie kaart NNN en weidevogelgebieden voor exacte locaties.
Hiervoor hebben in de periode half maart tot begin juni 5 bezoeken plaatsgevonden
conform BMP-telling (Van Dijk, 2004) op 23 maart, 5 en 19 april, 3 mei en 14 juni
2017. Tijdens deze bezoeken zijn alle waargenomen soorten genoteerd. Alleen de
primaire weidevogels van Zuid-Holland zijn uiteindelijk op kaart weergegeven. Naar de
zwarte stern heeft geen gericht onderzoek plaatsgevonden; deze soort is een later
stadium (toen de broedvogelinventarisatie al was afgerond) als aandachtssoort vanuit
de provincie aangedragen. Waarnemingen van broedvogels zijn genoteerd in Avi-map
en BMP autocluster.
Planten
Gezien de huidige lijst van beschermde soorten is het voorkomen van beschermde
plantensoorten langs de dijk niet te verwachten. Desondanks komen er soorten voor
waarvoor het wenselijk is om wel degelijk rekening mee te houden (zorgplicht) of
anderszins waardevol om te behouden. Op 23 mei 2017 heeft een volledige veldronde
plaatsgevonden waarbij kenmerkende (dijk)flora en Rode lijstsoorten binnen de
dijkzone zijn ingemeten en een specifiek aantal gebiedjes in het achterland. Tijdens
het tweede bezoek op 17 juli is een aantal locaties opnieuw gecontroleerd op soorten
die eerder (mogelijk) gemist waren of pas later in het seizoen zichtbaar zijn. Tijdens
het tweede bezoek zijn tevens de oevers met rietvegetatie langs de Hollandsche
IJssel ingemeten met een veldcomputer. Hierbij zijn drie klassen onderscheiden:
rietkraagbreedte van 2 meter, 3 meter en 4 meter.
Naar het voorkomen van planten op erven is geen aanvullend onderzoek gedaan. Dit
betreft geen natuurlijke populaties maar bewust uitgezette planten. Hier kan moeilijk
rekening worden gehouden en het betreft zeker geen beschermde soorten. Het

17

voorkomen van krabbenscheer is voldoende bekend en behoefde geen aanvullend
onderzoek.
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn waarnemingen bekend van waterspitsmuis langs enkele boezems (o.a.
Stolwijkse Boezem). Exacte verspreiding en omvang van een eventuele populatie zijn
echter onbekend. In de periode van 9 tot 15 oktober 2017 heeft daarom
vallenonderzoek plaatsgevonden op 5 geschikte locaties binnen het studiegebied.
Deze locaties zijn tijdens een bezoek op 7 september geselecteerd op geschiktheid
voor de waterspitsmuis. Op elke locatie zijn raaien van inloopvallen geplaatst, waarbij
20 vallen per raai zijn geplaatst, met een onderlinge afstand van circa 5 meter. Na
enkele nachten ‘pré-baiten’ (waarbij dieren in en uit de val kunnen lopen zonder dat
deze dichtgaat) is vanaf 11 oktober gestart met vangen. Gedurende drie
aaneengesloten nachten zijn tweemaal per dag alle vallen gecontroleerd waarbij de
dieren, na determinatie, weer zijn losgelaten. Op nog eens zes locaties zijn
watermonsters verzameld voor latere e-DNA analyse (zie kader en figuur 2.3).

Foto Mobiele filtratieopstelling ten behoeve van bemonstering eDNA achterin
laadruimte van auto. Foto A. Kersbergen.
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Figuur 2.3

Locaties waar onderzoek naar waterspitsmuis en kleine marterachtigen heeft
plaatsgevonden tijdens het veldonderzoek in 2017.

Kader monsteranalyse e-DNA
De werkwijze op locaties waar e-DNA monsters zijn verzameld is als volgt. Per locatie is een
watermonster van 1300 milliliter verzameld bestaande uit 20 deelmonsters van 65 milliliter
water.. Het zodoende verkregen mengmonster van 1300 milliliter is gefiltreerd over een zeer fijn
microfilter. Dit filter is vervolgens in epjes gestopt waaraan een conserveringsmiddel is
toegevoegd. De epjes zijn vervolgens ter analyse opgestuurd naar het laboratorium van Datura.
Detectie van eDNA vond plaats door middel van een real-time quantitative PCR. Het principe
achter deze techniek is dat een specifiek deel van het DNA zeer vaak vermenigvuldigd wordt.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van soort-specifieke primers die uitsluitend DNA van de
doelsoort vermenigvuldigen. Bovendien wordt een soort-specifieke probe gebruikt die
uitsluitend bindt aan eDNA van de doelsoort. Binding van de probe aan het vermenigvuldigde
eDNA van de doelsoort veroorzaakt een fluorescent signaal. Dit signaal wordt gedetecteerd met
behulp van een qPCR platform (CFX96 TouchTM van Bio-Rad). De qPCR detectie wordt
uitgevoerd met 12 replica's. Het aantal positieve replica's is een indicatie voor de concentratie
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eDNA. Het is echter niet mogelijk om op basis van de concentratie van eDNA de
populatiedichtheid te bepalen. De qPCR detectie wordt uitgevoerd met de TaqMan®
Environmental Mastermix 2.0 (Life Technologies®).
Naast het eDNA sample worden qPCR reacties uitgevoerd waaraan geen sample is
toegevoegd. Deze moeten negatief zijn. Zodoende kan bevestigd worden dat de analyse
schoon is uitgevoerd en er geen contaminatie optreedt. Tenslotte worden ook enkele reacties
geanalyseerd waaraan een bekende concentratie DNA is toegevoegd. Deze reacties moeten
positief zijn. Dit bevestigt dat de analyse juist is uitgevoerd.

Langs de Hollandsche IJssel zijn incidentele waarnemingen bekend van bevers.
Verblijfplaatsen zijn nog niet bekend. Op 5 maart 2017 heeft sporenonderzoek
plaatsgevonden langs de Hollandsche IJssel en de boezems gericht op mogelijke
verblijfplaatsen (holen). Op 1 juni 2017 heeft nog een bezoek plaatsgevonden op de
locatie aan de westzijde van de Hollandsche IJssel, waar oude waarnemingen van
bekend waren.
De kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel zijn uit het gebied bekend. Door
middel van gericht veldonderzoek in de periode van begin juli tot half oktober is de
actuele verspreiding van deze soorten nader in beeld gebracht. Hierbij is gebruik
gemaakt van marterboxen en zichtwaarnemingen tijdens avondbezoeken voor andere
soortgroepen. De marterbox (ook wel bekend als mostela) bestaat uit een kist waar
marters in kunnen kruipen en door middel van een ingebouwde cameraval worden
gefotografeerd. Door het nieuwsgierige karakter van marters is hier in de praktijk
succes mee behaald bij inmiddels alle drie de kleine marterachtigen. De marterkisten
hebben van minimaal vier weken per opnamelocatie beeldmateriaal verzameld (figuur
2.2).
Vleermuizen
Van belang is om inzicht te hebben in de verblijfplaatsen en vliegroutes van
vleermuizen. Veel bebouwing biedt in potentie verblijfplaatsen voor vleermuizen.
Afhankelijk van het te kiezen alternatief zal er wel of geen, of meer of minder
bebouwing worden verwijderd. Daarnaast kan het aanbrengen van dam- en
diepwanden ook een negatief effect hebben op de functionaliteit van een verblijfplaats
(verstoring).
Over het voorkomen van vleermuisverblijfplaatsen langs het dijktraject (en een
eventuele alternatieve tijdelijke ontsluitingsweg) is op dit moment te weinig bekend.
Het is echter ondoenlijk en onwenselijk om alle bebouwing langs de dijk binnen een
onderzoeksperiode van 1 jaar volgens protocol te onderzoeken op het voorkomen van
vleermuisverblijfplaatsen. Een geschikte tussenstap is om eerst een algemeen beeld
te verkrijgen waar langs de dijk de meeste vleermuisactiviteit voorkomt, om zo meer
gericht de voor vleermuizen belangrijkste delen nader te kunnen onderzoeken.
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Om een goede indicatie te krijgen van de betekenis van het studiegebied voor
vleermuizen zijn de volgende bezoeken uitgevoerd:
- Twee avondrondes in de kraamperiode waarbij het dijktraject met
opnameapparatuur in relatief korte tijd is afgereden en vleermuisactiviteiten werd
geregistreerd (23 en 31 mei 2017).
- Een uitgebreide ochtendronde waarbij het gehele dijktraject met drie bezoeken
(29 en 30 juni + 6 juli 2017) is onderzocht op (indicaties) van kraamverblijven.
- Een avondronde met twee personen op 12 juli 2017 waarbij vermoedelijke
locaties voor vliegroutes ‘live’ zijn geïnventariseerd, en vervolgens geschikte
foerageergebieden zijn bezocht die verder van de dijk zijn gelegen, en dus niet
zijn meegenomen tijdens de avondrondes op 23 en 31 mei.
- Drie avondrondes (25 augustus, 19 september en 12 oktober 2017) waarbij het
dijktraject en achterland met opnameapparatuur in relatief korte tijd is afgereden
en vleermuisactiviteiten werd geregistreerd. Naast foerageeractiviteit zijn tijdens
deze bezoeken tevens baltsactiviteiten geregistreerd.
Ongewervelden
In de Krimpenerwaard komen op diverse plekken nog op uitgebreide schaal
krabbenscheervegetaties voor. Deze zijn potentieel voorplantingshabitat van de
groene glazenmaker. Het voorkomen is in 2014 in beeld gebracht door de NVWK. Dit
onderzoek wordt nog voldoende actueel geacht, waardoor aanvullend onderzoek naar
de groene glazenmaker op dit moment niet nodig is geacht (zie ook vaatplanten).
De verspreiding van de platte schijfhoren is wel nader in beeld gebracht. Dit is
gebeurd door op 8 en 9 juni 2017, verspreid in het studiegebied e-DNA monsters te
verzamelen. Uit de analyse bleek echter dat bij locaties die positief scoorden niet
nader onderscheid kon worden gemaakt tussen de platte schijfhoren (beschermd) en
de kleine schijfhoren (niet beschermd). Aansluitend is besloten om op 26 oktober 2017
op alle monsterlocaties (figuur 2.4) alsnog monsters van waterplanten te verzamelen.
De in de waterplantenmonsters aanwezige slakken zijn vervolgens op kantoor tot
soort gedetermineerd met behulp van de binoculair.
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Figuur 2.4

Locaties waar onderzoek naar kamsalamander, grote modderkruiper en platte
schijfhoren heeft plaatsgevonden tijdens het veldonderzoek in 2017.

Vissen
Op enkele plaatsen is binnendijks het voorkomen van grote modderkruiper
aangetoond of vermoed. Met behulp van e-DNA onderzoek op de juiste locaties en
voldoende intensiteit (hoeveelheid watermonsters) kan het voorkomen van deze soort
goed in beeld worden gebracht. Dit is gedaan door op 8 en 9 juni 2017 watermonsters
te verzamelen op de in figuur 2.3 aangegeven locaties.
Amfibieën
In het vooronderzoek komen rugstreeppad en kamsalamander naar voren als soorten
die voor kunnen komen. Van beide soorten is het van belang de actuele verspreiding
in beeld te hebben.
De verspreiding van de rugstreeppad is in drie onderzoeksrondes in beeld gebracht
(23 mei, 12 en 20 juli 2017) waarbij op geluid kooractiviteiten in beeld zijn gebracht en
eventuele zichtwaarnemingen zijn verzameld.
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Ten aanzien van de kamsalamander heeft op 24 mei 2017 een oriënterend
veldbezoek plaatsgevonden waarbij potentieel geschikte voortplantingslocaties zijn
bekeken en ingemeten. Vervolgens zijn hier op 8 juni 2017 watermonsters ten
behoeve van e-DNA analyse verzameld (figuur 2.3).
Reptielen
Het voorkomen van de ringslang is vooralsnog beperkt tot Gouderak. Uit het
bronnenonderzoek was onbekend of de verspreiding zich inmiddels ook al verder
zuidelijk had uitgebreid. Hiervoor zijn meer veldbezoeken uitgevoerd dan
oorspronkelijk bedacht in de periode van mei t/m begin september. In totaal zijn 6
bezoeken uitgevoerd; 3 en 16 mei, 14 en 22 juni, 8 augustus en 1 september. De
bezoeken later in het jaar waren met name gericht op de ‘witte gebieden’, dat wil
zeggen de gebieden waarvan geen waarnemingen bekend waren, maar wel mogelijk
geschikt biotoop aanwezig is.

23

3

Voorkomen van (beschermde) plant- en
diersoorten

3.1

Inleiding
Hieronder worden de resultaten per beschermingsregie en per soortgroep besproken
op basis van het bronnen- en veldonderzoek. Omdat de gegevens in het kader van
een MER-studie zijn verzameld is in een aantal gevallen breder gekeken dan alleen
het ‘strikte’ beschermingsregime.
In de tabellen is per beschermingsregime of anderszins te onderscheiden soortgroep
aangeven of de soort in de betreffende periode (bronnen- vs veldonderzoek) aan- of
afwezig is, dan wel niet is onderzocht. Indien de soort niet is onderzocht tijdens het
veldonderzoek 2017 is de betreffende aanwezigheid uit het bronnenonderzoek
voldoende actueel gebleken. Bij de beoordeling van alternatieven dient derhalve altijd
naar zowel het bronnen- als het veldonderzoek gekeken te worden. In geval van soort
die daadwerkelijk zijn onderzocht geeft de kolom ‘veldonderzoek 2017’ de meest
actuele informatie.
De detailgegevens uit de NDFF zijn met toestemming van BIJ12 in dit rapport
opgenomen. Het gebruik ervan voor andere toepassingen dan deze studie is niet
toegestaan. BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies en
onder meer beheerder van de NDFF.

3.2
3.2.1

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
2

Vogels met jaarrond beschermde nestplaats

Bronnenonderzoek
Van de vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestplaats komen binnen het
studiegebied 11 soorten voor. De stippenkaarten betreffen waarnemingen van
meerdere jaren, waardoor de concentratie steenuilstippen nabij Heuvelman en
kerkuilstippen net buiten de bebouwde kom van Ouderkerk aan den IJssel, mogelijk
betrekking hebben op hetzelfde broedpaar of –locatie. Met deze aanname lijkt sprake
te zijn van 3 steenuilterritoria en 2 kerkuilterritoria. De oprukkende bosuil heeft hier
mogelijk een negatief effect op het voorkomen van de steenuil. Ransuil is op
meerdere locaties aanwezig, waaronder de bebouwde kom van Ouderkerk aan den
IJssel en de rand van Krimpen aan den IJssel en de IJsseldijk-Noord (Schanspolder).

2

Op grond van door het ministerie van EZ verstrekte handreikingen worden nesten van de volgende
soorten als jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele
kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief,
zwarte wouw.
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Foto links steenuil, foto rechts de huismus.

De drie bebouwde kommen (Gouderak, Ouderkerk en Krimpen) vormen het
broedbiotoop voor huismus (talrijk) en gierzwaluw (zeldzaam). In de overige
lintbebouwing zijn geen waarnemingen opgenomen, maar mogelijk ook niet
onderzocht. In het buitengebied, inclusief de buitendijkse zellingen worden de
nestplaatsen van de roofvogels aangetroffen. De Stolwijkse Boezem valt hierbij op
door de hoeveelheid stippen van buizerd, sperwer en havik. Ook hier zal sprake zijn
van een overlap tussen verschillende waarnemingsjaren. Daarnaast zijn de boomvalk
en sperwer opvallende verschijningen in het buitendijkse bedrijventerrein tussen
Ouderkerk en Krimpen; op basis van het gebiedsgebruik lijkt hier namelijk geen
sprake van geschikt broedbiotoop. Van de ooievaar is een jaarlijks terugkerend
broedpaar bekend bij de Groote Waal, aan de Kattendijk bij Gouderak.

Foto links havik en foto rechts een buizerd.

Veldonderzoek
Van de roofvogels met een jaarrond beschermde nestplaats zijn in 2017 3 soorten
aangetroffen: boomvalk, buizerd en sperwer. Boomvalk broedt buitendijks in een
hoogspanningsmast, tussen Krimpen en Ouderkerk. Iets stroomopwaarts broedt een
sperwer op een binnendijks gelegen erf. Daarnaast heeft er een sperwer gebroed ten
noorden van de Stolwijkse Boezem in een klein bosschage. Van de buizerd zijn vier
broedlocaties gevonden binnen het studiegebied; vier in de Stolwijkse Boezem en de
vijfde aan het (zuidelijke) uiteinde van de Kattendijkse Blokboezem, ter hoogte van de
Tiendweg.
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De broedvogelgegevens van uilen langs de dijk zijn werden nog voldoende actueel en
dekkend geacht en zijn niet geactualiseerd. Tijdens de avondbezoeken voor
vleermuizen in 2017 zijn op diverse locaties roepende ransuilen gehoord. Het betrof
hier jonge dieren (takkelingen) op verkenning, en geen nestlocaties.
Het beeld van huismus en gierzwaluw is verder compleet gemaakt in 2017. Zoals
verwacht zijn beide soorten veel talrijker binnen het studiegebied dan de stippen uit
het bronnenonderzoek suggereren. Naast de bebouwde kommen van Gouderak en
Ouderkerk zijn beide soorten ook in de lintbebouwing langs de dijk aangetroffen,
waarbij huismus wel (veel) talrijker voorkomt dan de gierzwaluw. In totaal zijn binnen
het studiegebied 127 territoria van de gierzwaluw en 117 territoria van huismus
aangetroffen. Langs de dijk zijn enkele concentraties aan huismus aan te wijzen (zie
kaart) en één van gierzwaluw; de Dorpsstraat van Ouderkerk. De nestlocatie van de
ooievaar bij de Groote Waal (het wiel t.h.v. Kattendijk 151) was in 2017 niet in gebruik.
3.2.2

Erfvogels
Bronnenonderzoek
Erfvogels hebben beleidsmatig geen andere of hogere beschermingsstatus dan
andere vogelsoorten die in het gebied voorkomen. Gelet op de nagenoeg
aaneengesloten bebouwingslint langs de Hollandsche IJssel is dit wel een typische
groep waar veel aanwonenden affiniteit mee (kunnen) hebben. Deze hebben we
daarom meegenomen bij de gegevensverzameling. Naast de erfsoorten die reeds
hierboven zijn beschreven (huismus, steenuil, kerkuil, ransuil) komen binnen het
studiegebied boerenzwaluw, huiszwaluw en bosuil voor. De bosuil neemt de laatste
jaren sterk toe langs de Hollandsche IJssel met broedterritoria op (minimaal) zes
locaties. De verspreiding is waarschijnlijk ruimer dan op kaart is weergegeven (R.
Terlouw). De lokale ontwikkeling van de boerenzwaluw is onbekend, maar de soort
broedt op veel locaties langs de dijk. Van de huiszwaluw is sprake van een lichte
afname (mondelinge mededeling R. Terlouw). Boerenzwaluw en huiszwaluw zijn
tevens soorten van de Rode lijst (beide als ‘gevoelig’). Daarnaast zijn Rode
lijstsoorten spotvogel en ringmus toegevoegd aan de lijst van erfvogels. Op basis van
bekende verspreidingsgegevens lijkt vooral sportvogel gelinkt te kunnen worden aan
de erven langs de dijk. Waarnemingen van de ringmus concentreren zich voornamelijk
binnen de NNN-begrenzing (en hieraan gerelateerde onderzoeksinspanning).
Veldonderzoek (incl. koloniebroeders)
In 2017 is een aantal typische erfvogels langs de dijkzone geïnventariseerd. Hierbij
zijn, naast eerder beschreven huismus, gierzwaluw en uilen, de spotvogel,
huiszwaluw en boerzwaluw aangetroffen. Huiszwaluw is met in totaal 62 territoria
zowel in de bebouwde kom van Gouderak en Ouderkerk aanwezig, alsmede territoria
verspreid langs de dijk. De meeste dijkwaarnemingen (7 broedparen) zijn gedaan
langs de IJsseldijk-Noord, tussen Kortenoord (westzijde Hollandsche IJssel) met de
aansluiting met de Lageweg (globaal). Boerenzwaluw is op zes locaties met zeven
territoria binnen het studiegebied aangetroffen, maar niet in Ouderkerk en Gouderak.
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Het verspreidingsbeeld van de spotvogel langs de dijk komt overeen met de stippen
uit het bronnenonderzoek, en is beperkt tot enkele locaties (2 in 2017). Het achterland
heeft een hogere dichtheid aan spotvogelterritoriums, maar is verder niet onderzocht.
Aanvullend op het bronnenonderzoek zijn de koloniebroeder blauwe reiger en
aalscholver in 2017 geïnventariseerd. De blauwe reiger broed met circa 10 paren in
de Kattendijkse Blokboezem. Net als de aalscholver (ca. 100 paren) zitten beide
soorten in het zuidoostelijk deel van deze boezem, en zitten ze hier waarschijnlijk al
jaren.

3.2.3

Weidevogels
Bronnenonderzoek
Actuele
en
vlakdekkende
weidevogelgegevens
van
de
verschillende
weidevogelgebieden langs de Hollandsche IJssel ontbreken (mondelinge mededeling
M. Dootjes, Provincie Zuid-Holland). Figuur 3.1 is afkomstig van de inrichtingsMER
natuuropgave Krimpenerwaard (Witteveen + Bos, 2010) en geeft een indicatie van de
weidevogelgebieden met hoge dichtheden aan weidevogelbroedparen (situatie tot
2010). Eén van de recente, betere weidevogelgebieden betreft Polder de Nesse (R.
Terlouw). Grutto kan in kleine deelgebiedjes (enkele percelen) tot lokaal hoge
dichtheden komen. Het bebouwingslint vormt een fysieke barrière tussen de
veenweidengebieden en Hollandsche IJssel.
Uit de ‘Nulmeting agrarisch natuur en landschapsbeheer’ voor weidevogels (van
Groen, 2015) blijkt dat in de Krimpenerwaard de gebieden Polder de Nesse, grote
delen van Polder den Hoek (buiten studiegebied), het noorden van Polder
Berkenwoude (buiten studiegebied) en het noordoosten van Polder Kromme Geer en
Zijde dichtheden van meer dan 80 territoria per 100 ha aan weidevogels kennen. Het
westen van Polder Kromme Geer en Zijde is relatief arm aan weidevogels. Kernen
van steltlopers met dichtheden tussen de 80 en 100 territoria per 100 hectare,
bevinden zich niet binnen het studiegebied.
Daarnaast is de Krimpenerwaard één van de belangrijkste broedgebieden van de
zwarte stern in Nederland. Circa 12% van de Nederlandse populatie heeft zich in de
Krimpenerwaard gevestigd (Terlouw et al., 2017). De zwarte stern staat als ‘bedreigd’
op de Rode lijst. De aantallen in de Krimpenerwaard daalden tot halverwege eind
vorige eeuw fors, maar er is recent weer een lichte groei zichtbaar tot een voorlopig
hoogtepunt van 175 paren in 2016 (Terlouw et al., 2017). In het “Kansenboek Zwarte
stern’ zijn maatregelen en initiatieven beschreven waarmee de aantallen nog verder
kunnen toenemen.
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Figuur 3.1

Natuurgebieden (groen) en agrarische gebieden met hoge weidevogelwaarden in
de Krimpenerwaard (Witteveen + Bos, 2010).

Veldonderzoek
In de twee geïnventariseerde gebieden in Polder de Nesse (ca. 24,5 ha) en Polder
Kromme Zijde (ca. 157 ha) zijn 8 soorten aangetroffen die als primaire weidevogel
door de Provincie zijn aangewezen: graspieper (2 resp. 1), grutto (4 resp. 5), kievit (6
resp. 13), krakeend (3 resp. 8), kuifeend (2 resp. 2), scholekster (2 resp. 6), slobeend
(4 resp. 2), en tureluur (1 resp. 2). Kievit is het meest aangetroffen, gevolgd door
krakeend en grutto. De gemiddelde weidevogeldichtheid bedraagt 98 resp. 24.8
(territoria per 100 ha) en is daarmee hoog voor de Nesse en matig voor Polder
Kromme Zijde.
Beide weidevogelgebieden werden naast primaire weidevogels, ook gebruikt door
veel andere soorten broedvogels. De grootste aantallen bestonden uit meerkoeten en
wilde eenden, maar ook soorten als fuut, knobbelzwaan en wintertaling zijn
aangetroffen. Grauwe ganzen maakten voornamelijk gebruik van het zuidelijke
weidevogelgebied als foerageergebied.
3.2.4

Samengevat
Op basis van het bronnen- en veldonderzoek zijn (in het verleden) de volgende
beschermde en/of bedreigde soorten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen:
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1

Tabel 3.1 Aanwezigheid van vogelsoorten binnen studiegebied KIJK. : vogels met een
2
3
4
jaarrond beschermde nestplaats, : erfvogel, : weidevogel en : overige).
Toegepaste symbolen: X soort aangetroffen, - soort afwezig en 0 niet onderzocht.
Soort
Aalscholver

4

Blauwe reiger
Boomvalk
Buizerd
Havik

4

1

1

1

Slechtvalk
Sperwer
Bosuil

1

1

2

Kerkuil

1,2

Ransuil

1,2

Steenuil

1,2

Ooievaar
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Huismus

2

1,2

Gierzwaluw
Ringmus

1,2

2

Zwarte stern
Spotvogel

4

2

Weidevogels
Visdief

3.3
3.3.1

4

3

2

Bronnen 20062016

Veldonderzoek
2017

Rode lijst

0

X

-

0

X

-

X

X

kwetsbaar

X

X

-

X

-

-

X

-

gevoelig

X

X

-

X

0

-

X

0

kwetsbaar

X

0

kwetsbaar

X

0

kwetsbaar

X

0

-

X

X

gevoelig

X

X

gevoelig

X

X

gevoelig

X

X

-

X

-

gevoelig

X

0

bedreigd

X

X

gevoelig

X

X

variërend

X

0

-

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
Planten
Bronnenonderzoek
Binnen het studiegebied komen geen plantensoorten van de Habitatrichtlijn voor, noch
lijkt sprake te zijn van geschikte groeiplaatsen.
Veldonderzoek
Binnen het studiegebied zijn geen beschermde planten van de Habitatrichtlijn
aangetroffen.
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3.3.2

Ongewervelden
Bronnenonderzoek
Van de ongewervelden zijn in de NDFF waarnemingen van groene glazenmaker en
platte schijfhoren aanwezig. De groene glazenmaker is een libel die vooral voorkomt
in krabbenscheervelden met kwel. Zeer voedselrijke situaties worden gemeden.
Krabbenscheer wordt gebruikt voor het afzetten van eieren en is daarmee van
essentieel belang voor het voorkomen van deze soort. Waarnemingen lijken zich
vooral te concentreren langs de zuidelijke rand van het studiegebied. Aangezien deze
strook overeenkomt met de NNN-begrenzing (en bijbehorende SNL-monitoring) lijkt
hier sprake te zijn van een waarnemerseffect, en komt de soort wijder verspreid voor
in het studiegebied dan nu is weergegeven. De verspreiding is voldoende actueel.

Foto links de groene glazenmaker en rechts de platte
schijfhoren.

De platte schijfhoren is een zoetwaterslakje die
een voorkeur heeft voor schone, rijkbegroeide
wateren in het rivieren- en veenweidegebied.
De soort is op een aantal polderlocaties aangetroffen, maar ook buitendijks, ten
noorden van de Schanspolder.
De rivierrombout is een libel die sterk gebonden is aan grote rivieren, maar niet
voorkomt langs de Hollandsche IJssel. De gestreepte waterroofkever is bekend uit de
Nieuwkoopse Plassen en omgeving, maar niet uit de Krimpenerwaard.
Veldonderzoek
In 2017 is gericht veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van de platte
schijfhoren. Verspreid in het studiegebied, zowel langs de dijkzone als in het
achterland, zijn hiervoor monsters met plantmateriaal verzameld. Na analyse blijkt dat
alleen in het noordelijk deel van het studiegebied (ten noorden van de Nesse
Tiendweg) de soort is aangetroffen (Polder De Nesse en Polder Kattendijksblok). Een
duidelijke verklaring hiervoor ontbreekt. De grote modderkruiper is een soort die in
vergelijkbaar biotoop voorkomt als de platte schijfhoren, maar is wel in de polders ten
zuiden van de Nesse Tiendweg aangetroffen (§ 3.4.3).
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3.3.3 Vissen
Bronnenonderzoek
In de NDFF zijn waarnemingen opgenomen van de houting. Houting was vroeger een
commercieel interessante vissoort voor de beroepsvisserij in Zuid-Holland. In de jaren
’30 van de twintigste eeuw was de soort nagenoeg verdwenen. Door herintroducties
wordt de soort nu weer aangetroffen in Zuid-Holland, al blijft de soort zeer zeldzaam in
de Hollandsche IJssel.
Veldonderzoek
Tijdens het veldonderzoek in 2017 heeft geen gericht onderzoek naar vissoorten van
de Habitatrichtlijn plaatsgevonden.
3.3.4

Amfibieën
Bronnenonderzoek
Van de amfibieënsoorten van de Habitatrichtlijn zijn alleen waarnemingen van de
rugstreeppad opgenomen in de NDFF. De soort is aangetroffen op de zellingen
Schanspolder, nabij Lageweg. De soort heeft hier vermoedelijk geprofiteerd van de
saneringswerkzaamheden die zijn uitgevoerd, en waardoor een pionierssituatie is
ontstaan. De gebieden zullen zich geleidelijk verder ontwikkelen, maar blijven naar
verwachting wel een geschikt biotoop voor de rugstreeppad bieden. Daarnaast komt
de soort in lage dichtheden voor in Polder De Nesse.

Foto links de rugstreeppad, rechts de kamsalamander uit Krimpen aan den IJssel.

Van de kamsalamander zijn geen waarnemingen opgenomen in de NDFF. Er zijn
echter wel oude (onbevestigde) waarnemingen van deze soort tussen Heuvelman en
Ouderkerk aan den IJssel (mon. med. R. Terlouw). Ook op de folder van de provincie
Zuid-Holland uit 2004 zijn twee kilometerhokken ter hoogte van Ouderkerk aan den
IJssel gecodeerd met waarnemingen van de kamsalamander (Provincie Zuid-Holland,
2004) ter hoogte van Ouderkerk aan den IJssel. Recentelijk (2016) zijn via een artikel
in de streekkrant waarnemingen opgedoken van kamsalamander uit een tuinvijver op
circa 200 meter vanaf de IJsseldijk (Tournooi, Krimpen aan den IJssel). Het
vermoeden bestaat dat hier op nog meer plekken kamsalamanders voorkomen.
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De kamsalamander komt voor in gebieden waar kwel optreedt en is afhankelijk van
goede waterkwaliteit met een grote variatie aan waterplanten. De kamsalamander is
zeldzaam in sloten, slootjes, poelen en wielen langs de Lek en Hollandsche IJssel
(Provincie Zuid-Holland, 2004). De huidige verspreiding is onbekend, of op zijn minst
onvolledig te noemen. Aangezien de soort gevoelig is voor vispredatie, en dus voor
wateren die in verbinding staan met de poldersloten, kan hierbij ook gedacht worden
aan tuinvijvers, hetgeen is bevestigd in Krimpen aan den IJssel.
Veldonderzoek
De rugstreeppad is verspreid in het studiegebied, in lage aantallen, aangetroffen. Op
23 mei 2017 was veel kooractiviteit in de polder aanwezig, waarbij de hoogste
dichtheden werden gehoord in het noordelijk deel van het studiegebied, rond
Lageweg. Tijdens de daaropvolgende bezoeken was de kooractiviteit aanzienlijk lager.
Er lijkt sprake te zijn van drie concentraties binnen het studiegebied: Rond Lageweg /
Polder de Nesse, en in de Polder Kromme, Geer en Zijde aan weerszijden van
Ouderkerk. Op de zellingen Schanspolder, nabij Lageweg, kon de aanwezigheid niet
herbevestigd worden.
De kamsalamander is in 2017 niet aangetroffen. Het aantal potentieel geschikte
voortplantingswateren in het studiegebied was zeer beperkt, en met name beperkt tot
het achterland. Hier kon de soort niet vastgesteld worden. De wielen / wateren langs
de dijkzone staan in direct contact met het watersysteem en bevatten daardoor veel
vis.
3.3.5

Grondgebonden zoogdieren
Bronnenonderzoek
De bever is een oevergebonden zoogdier die inmiddels een groot deel van het
Nederlandse rivierengebied heeft gekoloniseerd. Maar ook in de bebouwde kom
duiken steeds vaker bevers op. Zo is de soort in 2010 opgedoken in de spoorzone van
Gouda. Langs de Hollandsche IJssel worden incidenteel bevers waargenomen en
vermeld op diverse websites. In de NDFF is slechts één waarneming opgenomen.
Voor zover bekend bevinden zich nog geen verblijfplaatsen binnen het studiegebied
van de Hollandsche IJssel. De steile beschoeide oevers en beperkte voedselaanbod
(houtige gewassen) spelen hierin naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke rol.
Veldonderzoek
Tijdens het veldonderzoek in 2017 zijn de oevers van de Hollandsche IJssel
gecontroleerd op recente sporen van bever. Deze zijn niet aangetroffen, waarmee de
aannames uit het bronnenonderzoek worden bevestigd. Ook op waarneming.nl zijn in
2017 geen beversporen aangetroffen binnen het studiegebied. Van een binnendijkse
vestiging binnen het studiegebied is eveneens geen sprake.
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3.3.6 Vleermuizen
Bronnenonderzoek
Van de verschillende soorten vleermuizen zijn in de NDFF (vanaf 2007) alleen
waarnemingen opgenomen van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis
en ruige dwergvleermuis. Meest algemeen, net als in de rest van Nederland, is de
gewone dwergvleermuis. Hiervan zijn gewone dwergvleermuis en laatvlieger typische
gebouwbewonende soorten, die daarin jaarrond hun verblijfplaatsen vinden. De rosse
vleermuis is een boombewonende soort, terwijl de ruige dwergvleermuis zijn
verblijfplaatsen in zowel bomen als gebouwen kan hebben.
Voor de bescherming van vleermuizen wordt onderscheid gemaakt tussen
verblijfplaatsen (kraam-, zomer-, paar- en winterverblijf) en essentiële vliegroutes en
foerageergebieden. Van de NDFF-waarnemingen zijn geen vleermuisverblijfplaatsen
bekend maar dat is, gelet op de aanwezige en type bebouwing, wel zeer aannemelijk
als het gaat om gewone dwergvleermuis en mogelijk ook laatvlieger. De Hollandsche
IJssel, maar ook de dijk zelf, functioneert mogelijk als vliegroute en foerageergebied.
De stippen van de gewone dwergvleermuis laten dat al een beetje zien, maar dit is
uiteraard geen volledig beeld. Daarnaast vormen doorgaande (hoge)
landschapselementen potentiele vliegroutes die vleermuizen gebruiken om bij hun
foerageergebieden te komen. De combinatie van waterrijk landschap en beschutting
van opgaande begroeiing (o.a. rietkragen, houtwallen, bomen) en dijken bieden veel
geschikt foerageergebied. Van de ruige dwergvleermuis zijn balts- en
paringsactiviteiten bekend op de knotwilgen langs de Tiendwegen (R. Terlouw).
De meervleermuis is niet opgenomen in de NDFF-selectie van de afgelopen 10 jaar,
maar wel uit de periode daarvoor (1990-2007, zie figuur 3.2). Hieruit blijkt dat diverse
waarnemingen uit het noordelijk deel van het studiegebied bekend zijn. Naar
verwachting is dit beeld niet wezenlijk veranderd en komt het ontbreken van recentere
waarnemingen voornamelijk door het uitblijven van onderzoek. Daarnaast is de
meervleermuis bekend uit de omgeving van Gouda (Haarsma, 2007). Ten behoeve
van de nieuwe rondweg N207 heeft destijds onderzoek plaatsgevonden naar het
gebruik van verschillende waterwegen ten zuiden van Gouda, inclusief de aansluiting
naar de Hollandsche IJssel. Hieruit bleek dat de Hollandsche IJssel, afhankelijk van
de heersende windrichting, als verbindingsroute werd gebruikt door de meervleermuis
(figuur 3.3). Over de daadwerkelijke functie van het stuk Hollandsche IJssel binnen
het studiegebied voor de meervleermuis, en de aansluitingen met het achterland door
bijvoorbeeld de boezems, is weinig bekend, maar is wel aannemelijk (R. Terlouw).
Ook het voorkomen van de watervleermuis, die weliswaar niet tijdens het onderzoek
in Gouda werd aangetroffen, noch in de NDFF, kan niet op voorhand worden
uitgesloten.
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Figuur 3.2

Waarnemingen van meervleermuizen op km-hok niveau uit de periode 1990 2007
(NDFF).

Figuur 3.3

Samenvatting van het aantal meervleermuizen dat langs de verschillende
verbindingsroutes vliegt(pijl). De dikte van de pijl is indicatief voor het aantal dieren
dat per punt passeert (Haarsma, 2007).

Veldonderzoek
Binnen het studiegebied zijn 7 vleermuissoorten aangetroffen: gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, tweekleurige
vleermuis, watervleermuis en meervleermuis. Gewone dwergvleermuis is veruit de
meest aangetroffen en algemene soort in het studiegebied. Wanneer alle
waarnemingen van 2017 op kaart worden geprojecteerd, valt op dat langs nagenoeg
het hele dijktraject één of meerdere gewone dwergvleermuizen zichtbaar zijn. In het
achterland is dit weliswaar lager, maar met name in het najaar – als dieren verder weg
vliegen voor goede foerageergebieden - zijn langs de Tiendwegen nog vele gewone
dwergvleermuizen geregistreerd. Van specifieke locaties met opvallend hoge
aantallen dieren lijkt geen sprake. Tijdens de ochtendronde in de kraamperiode zijn op
drie locaties langs de dijk zwermactiviteiten waargenomen; ter hoogte van de
bebouwde kom van Ouderkerk, met de zuidelijke aansluiting met de Lageweg en in de
bebouwde kom van Gouderak. Zwermactiviteiten met meerdere dieren wijzen
(mogelijk) op de aanwezigheid van een kraamgroep, doorgaans gebonden aan
kraamverblijfplaatsen in meerdere bij elkaar gelegen gebouwen. Het aantal
baltsterritoria in het najaar is minder gebonden aan de bebouwde kommen van de
aanwezige dorpen. Verspreid langs het dijktraject, maar ook in genoemde bebouwde
kommen, zijn baltsende dieren geregistreerd. Dit wijst op paarverblijven in de directe
omgeving.
Ruige dwergvleermuizen zijn zowel in voor- als najaar verspreid langs het dijktraject
waargenomen. In het najaar nemen de aantallen toe en wordt de soort ook in het
achterland aangetroffen. Deze toename heeft te maken met de jaarlijkse migratie van
ruige dwergvleermuizen van Noordoost-Europa naar West- en Zuidwest Europa. ZuidHolland is daarbij zowel migratiegebied (doortrek) als overwinteringsgebied
(eindbestemming). De Hollandsche IJssel zelf is daarbij ook migratiegebied.
Concentraties van waarnemingen zijn te vinden in de bebouwde kom van Ouderkerk
en Gouderak, alsmede rond de aansluiting Schaapjeszijde met de IJsseldijk Noord.
De baltslocaties van de ruige dwergvleermuis binnen het studiegebied sluit hier op
aan.
De laatvlieger is voornamelijk aangetroffen in het noordelijk deel van het dijktraject,
tussen Lageweg en Gouderak. Resterende waarnemingen zijn gedaan boven de
Berkenwoudse Hoge en Lage Boezem langs de Nesse Tiendweg (3x) en eenmaal in
de bebouwde kom van Krimpen aan den IJssel. Indicaties van verblijfplaatsen zijn niet
waargenomen, maar gelet op de concentratie van waarnemingen zou deze tussen
Lageweg en Gouderak gezocht kunnen worden.
De watervleermuis is verspreid langs het dijktraject aangetroffen, waarbij de meeste
waarnemingen zijn gedaan tijdens de ochtendrondes eind juni. In het achterland zijn
geen watervleermuizen aangetroffen maar dit komt mogelijk door de gehanteerde
werkwijze (traject afrijden vs lopen/fietsen). Tijdens de trajecten is met een auto de
dijk afgereden met een vaste snelheid, terwijl tijdens de ochtendrondes dit op de fiets
of lopend is gedaan. Lopend en fietsend kan de waarnemer dus makkelijker data kan
verzamelen iets verder van de dijk, door even af te stappen, naar de waterkant te
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lopen of langer stil te staan op een locatie. Daarnaast zijn water- en meervleermuizen
die dichtbij oevers foerageren moeilijk uit elkaar te houden. Meervleermuis is tijdens
drie afzonderlijke bezoeken één keer aangetroffen (totaal 3 waarnemingen, op 30 juni,
12 juli en 24 augustus 2017). Twee waarnemingen hebben betrekking op dezelfde
locatie langs de Hollandsche IJssel, ter hoogte van het wiel langs de Kattendijk. De
derde waarneming is in het achterland, boven de Berkenwoudse Hoge Boezem langs
de Nesse Tiendweg.
De tweekleurige vleermuis is tweemaal aangetroffen tijdens een batloggerronde in het
najaar; allebei de waarnemingen waren in de bebouwde kom van Gouderak resp.
Ouderkerk. Mogelijk zijn dit dieren op doortrek; van een binding met het studiegebied
lijkt geen sprake. Rosse vleermuis is op vier locaties vastgelegd; tweemaal langs de
dijk en tweemaal in het achterland (ter hoogte van Tiendweg Oost).
Vliegroutes van essentiële betekenis (tussen verblijfplaats en foerageergebied) zijn
niet aangetroffen tijdens het veldonderzoek in 2017, maar kon niet met zekerheid
worden uitgesloten. Op een aantal locaties waar dit wel werd verwacht en ‘live’ is
gepost (locatie Hollandsche IJssel – Kattendijkse Blokboezem en met Stolwijkse
Boezem, alsmede de aansluiting van Schaapjeszijde op de Kattendijk), werden alleen
foeragerende dieren aangetroffen. Daarnaast wijst de waarneming van meervleermuis
boven de Berkenwoudse boezem mogelijk op de verbindende functie van deze
boezems tussen dijk en achterland. Gelet op de hoeveelheid waarnemingen van
gewone dwergvleermuizen op de dijk en potentiele locaties voor hun verblijfplaatsen
(ook de dijk) is het tevens niet uit de sluiten dat de dijk (met zijn bebouwingen
beplanting) onderdeel uitmaakt van een (essentiële) vliegroute en foerageergebied
van een aantal vleermuizensoorten.
3.3.6

Samengevat
Op basis van het bronnen- en veldonderzoek zijn (in het verleden) de volgende
beschermde en/of bedreigde soorten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen:
Tabel 3.2

Aanwezigheid van Habitatrichtlijnsoorten binnen studiegebied KIJK. Toegepaste
symbolen: X soort aangetroffen, - soort afwezig en 0 niet onderzocht.

Soort
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Bronnen 20062016

Veldonderzoek
2017

Rode lijst

Groene glazenmaker

X

0

bedreigd

Platte schijfhoren

X

X

kwetsbaar

Houting

X

0

gevoelig

Rugstreeppad

X

X

gevoelig

Kamsalamander

X

-

kwetsbaar

Bever

X

-

-

Gewone dwergvleermuis

X

X

-

Laatvlieger

X

X

kwetsbaar

Rosse vleermuis

X

X

-

3.4

Ruige dwergvleermuis

X

X

-

Tweekleurige vleermuis

-

X

Watervleermuis

-

X

-

Meervleermuis

-

X

-

Beschermingsregime andere soorten
Soorten met een Provinciale vrijstelling worden niet behandeld (zie bijlage 1 Wettelijk
kader).

3.4.1

Planten
Bronnenonderzoek
De boezems herbergen verschillende soorten orchideeën en zonnedauwen, die niet
meer zijn beschermd. Uit de NDFF is een waarneming van een spiegelklokje bekend
op de dijk ten noorden van het wiel langs de Kattendijk. Groot spiegelklokje is
beschermd en staat op open, zonnige, vochtige, stikstofarme, matig voedselrijke
bodems op onder meer open plekken op dijken en bermen. De Hollandsche IJssel
maakt geen onderdeel uit van het van oudsher bekende verspreidingsgebied van
deze soort (Limburg, oostelijke rivierengebied). Mogelijk is hier sprake van een
verwilderde tuinplant. Bepaalde soorten klokjes zijn gewilde en relatief makkelijk uit te
zaaien tuinplanten.
Voor andere beschermde plantensoorten, waaronder muurplanten, ontbreken
waarnemingen of is het onwaarschijnlijk dat ze binnen het studiegebied voorkomen.
Veldonderzoek
Tijdens het veldonderzoek in 2017 zijn geen plantensoorten aangetroffen van het
Beschermingsregime ‘Andere soorten’.

3.4.2

Ongewervelden
Bronnenonderzoek
Uit het studiegebied zijn geen beschermde dagvlinders, libellen, kevers of
waarnemingen van de Europese rivierkreeft bekend noch te verwachten (NDFF).
Veldonderzoek
Tijdens het veldonderzoek in 2017 heeft geen gericht onderzoek naar beschermde
ongewervelden plaatsgevonden.
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3.4.3

Vissen
Bronnenonderzoek
In de NDFF zijn waarnemingen opgenomen van kwabaal en grote modderkruiper. De
kwabaal is een zeer zeldzame soort in Zuid-Holland (en heel Nederland) die
incidenteel wordt waargenomen in de grote rivieren. In rivieren wordt gepaaid in
ondiepe zijstromen met lage stroomsnelheden; voor zover bekend bevinden zich in
Zuid-Holland geen voortplantingslocaties meer (Kranenbarg et al., 2015). De
waarneming binnen het studiegebied dateert van 2008. De soort is als ‘ernstig
bedreigd’ opgenomen op de Rode Lijst.

Foto links de grote modderkruiper, en rechts de kwabaal.

De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een
uitbundige waterplantengroei. De soort is zeldzaam in Zuid-Holland en wordt, naast
incidenteel in de grote rivieren, hoofdzakelijk aangetroffen in de voormalige
overstromingsvlakten van de rivieren. Binnen de Krimpenerwaard zijn in 2016 op 23
locaties monsters verzameld en basis van e-DNA geanalyseerd op het voorkomen van
de grote modderkruiper (Herder & de Vos van Steenwijk, 2016). Binnen of nabij het
studiegebied is aanwezigheid aangetoond in Polder De Nesse en ten oosten van de
Ouderkerk aan den IJssel (Polder Kromme Zijde) (figuur 3.4; niet op kaart in de
bijlage). De waarneming uit de NDFF is afkomstig uit de Stolwijkse Boezem en komt
overeen met de noordelijke (witte) pijl van de beroepsvisser. De witte pijl ten oosten
van de bebouwde kom van Krimpen aan den IJssel is eveneens opgenomen in de
NDFF. Op de Rode lijst heeft de soort de status ‘kwetsbaar’.
Overige nationaal beschermde soorten zijn niet bekend uit het studiegebied.
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Figuur 3.4

Resultaten e-DNA analyses grote modderkruiper in de Krimpenerwaard. De rode
sterretjes geven de locaties aan waar de grote modderkruiper is aangetoond. De
blauwe stippen geven de overige monsterpunten aan, zonder e-DNA van de grote
modderkruiper. De witte pijlen wijze de 2 locaties aan waar de soort in 2013 is
gevangen door een beroepsvisser (Herder & de Vos van Steenwijk, 2016).

Veldonderzoek
In 2017 is gericht veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van de grote
modderkruiper. Verspreid in het studiegebied, zowel langs de dijkzone als in het achterland,
zijn hiervoor e-DNA verzameld. Uit de analyse – in combinatie met het bronnenonderzoek –
blijkt dat de soort verspreid door het heel studiegebied voorkomt. Naast de bekende
waarnemingen uit de Stolwijksche Boezem en de watergang langs de Breekade bij Krimpen,
is de soort ook aangetroffen langs de Tiendweg Oost (Polder Kromme, Geer en Zijde)), de
Berkenwoudse Boezem langs de Nesse Tiendweg, en op twee locaties nabij de dijk: ter
hoogte van IJsseldijk Noord bushalte Terlouw en ter hoogte van Heuvelman.
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Locaties waar e-DNA van de grote modderkruiper is aangetroffen.

3.4.4

Amfibieën
Bronnenonderzoek
Binnen het studiegebied komen verschillende amfibiesoorten voor (bv gewone pad,
bruine kikker, meerkikker etc.) waarvoor de Provincie Zuid-Holland een vrijstelling
heeft gegeven. Nationaal beschermde soorten zonder vrijstelling komen niet voor
binnen het studiegebied of omgeving.
Veldonderzoek
Tijdens het veldonderzoek in 2017 heeft geen gericht onderzoek naar overige soorten
amfibieën plaatsgevonden. Tijdens veldwerk voor de overige soortgroepen zijn losse
waarnemingen verzameld van bruine kikker en bastaardkikker.

3.4.5

Reptielen
Bronnenonderzoek
Vanaf de A12 bij Gouda heeft de ringslang zich sinds 1978 goed weten te verspreiden
richting de omliggende veenweidengebieden. In de Krimpenerwaard is de soort via de
boezems uitgebreid naar Berkenwoude. Binnen het studiegebied heeft de soort zich
inmiddels verspreid tot het gebied ten noorden van Gouderak.

Foto ringslang (links) en broeihoop (rechts).
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Veldonderzoek
De verspreiding van de ringslang binnen het studiegebied in 2017 is vergelijkbaar met
die van het bronnenonderzoek. Alleen rond de Stolwijkse Boezem is de soort in
relatief lage aantallen waargenomen. Daarnaast zijn hier meerdere broeihopen
aangebracht, waar de ringslang zijn eieren kan afzetten. Overwintering vindt plaats op
droge, vorstvrije plekken zoals (boeren)erven, maar ook dijktaluds. Buiten de
Stolwijkse Boezem is slechts eenmaal een ringslang waargenomen op de Nesse
Tiendweg, op 8 augustus 2017.
3.4.6

Grondgebonden zoogdieren
Bronnenonderzoek
Waarnemingen van de waterspitsmuis zijn niet bekend uit de NDFF maar wel bekend
van de Stolwijkse boezem (ten zuiden van Gouderak) en de boezem ten noorden van
Gouderak (mon. med. R. Terlouw). De soort zou niet zeldzaam zijn in de
Krimpenerwaard en voorkomen in alle boezems rondom Gouderak, en soms ook bij
kleinere elementen als geriefbosjes en veenputten. Deze oevergebonden soort heeft
een voorkeur voor helder (kwel)water met structuurrijke oever- en watervegetatie.
Van de grondgebonden zoogdieren met Provinciale vrijstelling staan de kleine
marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) op de Rode lijst van bedreigde soorten.
Uit de NDFF zijn van alle drie de soorten waarnemingen bekend uit het studiegebied.
Hiervan is de bunzing de meest voorkomende soort, en in mindere mate de wezel.
Hermelijn lijkt meer incidenteel aanwezig te zijn. Deze ‘kleine marterachtigen’ zijn
doorgaans lastig te inventariseren waardoor er ook niet veel bekend is over de
specifieke biotoopeisen die de soorten onderling stellen. Wel is bekend dat in
kleinschalig ingerichte landschappen hogere dichtheden aan kleine marters
voorkomen. Landschapselementen (hagen, ruigte maar ook erven) bieden hierbij
dekking en voedsel.
Andere beschermde soorten zonder vrijstelling (bv eekhoorn, steenmarter) zijn niet
bekend uit de omgeving van het studiegebied.
Veldonderzoek
Naar het voorkomen van de waterspitsmuis is met behulp van inloopvallen en e-DNA
onderzoek gedaan. Verspreid in het studiegebied, zowel langs de dijkzone als in het
achterland, zijn relatief kansrijke plekken voor waterspitsmuis gekozen. Tijdens het
vallenonderzoek zijn er zes soorten (spits)muizen gevangen: huisspitsmuis, gewone
bosspitsmuis, waterspitsmuis, dwergmuis, bosmuis en veldmuis. Van de
waterspitsmuis zijn drie individuen gevangen verdeeld over raaien 3 (1 ex.) en 5 (2
ex.). Alle drie de gevangen exemplaren waren zogenaamde subadulten, met andere
woorden dieren die in 2017 zijn geboren en in 2018 tot voortplanting kunnen
overgaan. Omdat het niet mogelijk was vast te stellen of de twee exemplaren in raai 5
verschillende individuen waren moet het minimaal aantal op 1 worden gesteld. In
totaal zijn dus minimaal 2 verschillende individuen van de waterspitsmuis gevangen,
beide in Polder Kattendijksblok. In het buitendijkse zoetwatergetijdennatuurgebied
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‘Oevers Hollandse IJssel’ zijn geen waterspitsmuizen gevangen. Wel zijn diverse
huisspitsmuizen gevangen en is met 40 vallen een hoge inspanning geleverd. Over
het algemeen gaat het voorkomen van huisspitsmuis en waterspitsmuis niet goed
samen. Het lijkt dan ook aannemelijk dat de waterspitsmuis hier niet voorkomt. Uit het
e-DNA onderzoek is in vier van de zes genomen monsters de waterspitsmuis
aangetoond, respectievelijk Polder de Nesse (2x), Polder Kattendijkseblok (1x) en
Stolwijkse Boezem (1x). Beide monsters die zijn genomen in Polder Kromme Zijde
waren negatief. Het ontbreken van de waterspitsmuis in laatstgenoemde polder hangt
mogelijk samen met het intensief agrarisch gebruik, waardoor de steile, structuurloze
oevers weinig geschikt habitat bieden aan de waterspitsmuis. In Polder de Nesse is
met het vallenonderzoek geen waterspitsmuis gevangen. Dit ondanks dat het habitat
op deze vanglocatie zeer geschikt leek. Wel waren beide eDNA-monsters licht positief
wat aangeeft dat de sloten van Polder de Nesse enig belang hebben voor de
waterspitsmuis. Op beide vanglocaties in de Polder Kattendijksblok is minimaal één
waterspitsmuis gevangen. Ook het e-DNA-monster was duidelijk positief met 7
positieve replica’s. Deze Polder is dan ook van relatief groot belang voor de
waterspitsmuis.
Van de kleine marterachtigen zijn alleen wezel en bunzing in 2017 vastgesteld.
Bunzing werd eenmaal waargenomen tijdens een avondronde voor vleermuizen, op
de Tiendweg Oost, ten noordoosten van Ouderkerk. Wezel is op drie locaties
waargenomen; tweemaal met de marterbox (zuidpunt Kattendijkse Blokboezem en de
Tiendweg ten zuiden van Schaapjeszijde) en eenmaal tijdens een avondronde
vleermuizen langs de IJsseldijk-Noord, ter hoogte van Lageweg. De marterbox die
hier ook in de buurt heeft gestaan had geen opnames van wezel. Ook in de
buitendijkse locaties zijn geen marters geregistreerd. Wel zijn hier diverse
muizensoorten (voornamelijk bosmuis) vastgelegd en een enkele keer een bruine rat.
Het ontbreken van waarnemingen van hermelijn is opvallend te noemen. Zowel
bunzing als hermelijn zouden zorgen voor een hoge predatie van zwarte sterns in de
Krimpenerwaard (Terlouw et al., 2017). Duidelijk is wel dat de Krimpenerwaard, met
zijn boezems, geriefbosjes en opgaande elementen, geschikt leefgebied is voor alle
drie de soorten kleine marterachtigen. De aantallen zijn naar verwachting een sterke
onderschatting en voornamelijk te verklaren door de lage trefkans.
3.4.7

Samengevat
In tabel 3.3 is het (mogelijke) voorkomen van ‘andere’ beschermde soorten
samengevat.
Tabel 3.3

Aanwezigheid van Beschermingsregime ‘Andere soorten’ binnen studiegebied
KIJK. Toegepaste symbolen: X soort aangetroffen, - soort afwezig en 0 niet
onderzocht.

Soort
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Bronnen 20062016

Veldonderzoek
2017

Rode lijst

Groot spiegelklokje

X

-

ernstig bedreigd

Kwabaal

X

0

ernstig bedreigd

3.5
3.5.1

Grote modderkruiper

X

X

kwetsbaar

Ringslang

X

X

kwetsbaar

Bunzing

X

X

onvoldoende gegevens

Wezel

X

X

gevoelig

Hermelijn

X

-

gevoelig

Waterspitsmuis

?

X

kwetsbaar

Bijzondere of typische soorten
Vaatplanten
Bronnenonderzoek
Krabbenscheer is een soort van schoon, niet te voedselrijk water. De wintergroene
stengels leven afwisselend onder en half boven water. Binnen het studiegebied komt
de soort vrij wijdverspreid voor, en vrij massaal in Polder de Nesse. Krabbenscheer is
een belangrijke waardplant voor de beschermde groene glazenmaker. Binnen de
Krimpenerwaard is de verspreiding van deze soort goed in beeld. Op de Rode lijst
staat de soort als ‘gevoelig’.
Spindotterbloem is niet bedreigd maar wel een typische soort van het getijdengebied,
die goed bestand is tegen waterschommelingen, en daarmee waardevol om te
behouden. De dijk tussen Gouderak en Ouderkerk is rijkbegroeid met onder andere
spindotterbloem. Een andere typisch riviergebonden soort van het getijdengebied is
slijkgroen. Van zomerklokje zijn geen waarnemingen bekend uit de NDFF, maar wel
door derden (R. Terlouw). Groeiplaatsen van het zomerklokje zijn bekend van de
westoever van de Hollandsche IJssel, tegen de bebouwde kom van Capelle aan den
IJssel. Bij de Kattendijksblokboezem heeft het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) een
perceel dotterbloemhooiland in beheer. Het dotterbloemhooiland ligt tegen de dijk aan,
met diverse soorten orchideeën. De beschermde status van deze soorten is inmiddels
gewijzigd (niet beschermd), maar de algemene natuurwaarden zijn hoog.

Foto links krabbenscheer en foto rechts spindotterbloem.
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Veldonderzoek
Binnen het studiegebied zijn twee hooilandpercelen met grote ratelaar aangetroffen.
Grote ratelaar is kenmerkend voor een weinig intensief hooilandbeheer en een zekere
mate van verschraling. Het gaat om een klein perceeltje aan de dijkvoet, in het
verlengde van de Kattendijkse Blokboezem (het ZHL-perceel) en een langgerekte
kavel langs de Schaapjeszijde. Hier is ook de gewone dotterbloem aangetroffen,
hoewel deze niet vlakdekkend in beeld is gebracht in het studiegebied. In de
Stolwijkse Boezem zijn tal van rietorchissen aangetroffen in de boezem zelf, maar met
name - samen met veenpluis - in een graslandperceeltje nabij de Tiendweg. Op de
bloemrijke oeverlandjes staan korenbloemen (Rode Lijst gevoelig), die hier zijn
uitgezaaid na de saneringswerkzaamheden.

Foto links een rietzone met kattenstaart en moeraskruiskruid, rechts slijkgroen.

Van de getijdensoorten zijn spindotterbloem en slijkgraan aangetroffen langs de
Hollandsche IJssel. Op 1 locatie in de Schanspolder zijn een vijftal exemplaren van
slijkgroen aangetroffen. Op andere potentiële groeiplaatsen ontbrak de soort.
Spindotterbloem is met name in het noordelijk deel van het studiegebied aangetroffen.
Ten zuiden van Heuvelman is de soort maar van twee locaties bekend (bron- +
veldonderzoek). Verder stond langs vrijwel het hele traject veel moeraskruiskruid
(Rode Lijst kwetsbaar). De buitendijkse rietzones zijn verdeeld over drie klassen en
weergegeven in figuur 3.4. Naast wat ‘snippers’ langs het hele dijktracé is een
aangesloten lint van circa 2 meter breed aanwezig tussen Heuvelman en de
IJssellaan (westelijke punt Lageweg).
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Figuur 3.4. Rietzones langs de Hollandsche IJssel en hooilandpercelen met grote ratelaar in
het studiegebied.

3.5.2

Ongewervelden
Bronnenonderzoek
Het dijktalud als landschapselement kan van belangrijke betekenis zijn voor
dagvlinders. Uit de NDFF zijn geen waarnemingen van Rode lijstsoorten bekend. Dit
is wellicht te verklaren door het huidige biotoop (weinig bloemrijk, beperkt
aaneengesloten) en de landelijke verspreiding. Vanuit de gesprekstafel natuur is dit
aspect wel als aandachtspunt meegegeven voor de realisatie. Kenmerkende soorten
uit het gebied zijn bruin blauwtje en argusvlinder. Voor argusvlinder is Krimpenerwaard
kerngebied. Van het bruine blauwtje vestigde zich na de eerste saneringsronde een
kleine populatie op Schanspolder, die weer leek verdwenen toen het terrein opnieuw
gesaneerd moest worden.
Veldonderzoek
Tijdens het veldonderzoek in 2017 heeft geen gericht onderzoek naar kenmerkende
soorten ongewervelden plaatsgevonden. Wel is eenmaal een veenmol gezien nabij de
Stolwijkse Boezem, een krekelsoort van de Rode lijst. Door Rudi Terlouw (BuiTeGewoon) is in 2017 een aantal dijkvakken langs de Hollandsche IJssel gemonitord
op dagvlinders. De argusvlinder is zowel op de Geitenwei als de Schanspolder
waargenomen. Doordat deze gebieden recent zijn ingezaaid betreft het nog lage
dichtheden. Bruin blauwtje is eveneens in lage aantallen (max. 2 exemplaren per
bezoek) in beide gebieden waargenomen. Van de overige vlinders vallen vooral
icarusblauwtje en kleine vuurvlinder op met hoger dichtheden. Beide terreinen hebben
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daarnaast een vrij hoge dichtheid aan sprinkhanen (bruine sprinkhaan, kustsprinkhaan
en ratelaar). Door het incidentele karakter van de waarnemingen zijn genoemde
soorten niet op kaart weergegeven.
3.5.3

Samengevat
Op basis van het bronnen- en veldonderzoek zijn (in het verleden) de volgende
beschermde en/of bedreigde soorten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen:
Tabel 3.4

Aanwezigheid van bijzondere of typische soorten binnen studiegebied KIJK.
Toegepaste symbolen: X soort aangetroffen, - soort afwezig en 0 niet onderzocht.

Soort
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Bronnen 20062016

Veldonderzoek
2017

Rode lijst

Krabbenscheer

X

0

gevoelig

Gewone dotterbloem

X

X

-

Spindotterbloem

X

X

kwetsbaar

Slijkgroen

X

X

-

Bruin blauwtje

X

X

gevoelig

Argusvlinder

X

X

-

4 Studiegebied en Natura 2000-gebieden
Op enige afstand van het studiegebied liggen drie Natura 2000-gebieden: Boezems
Kinderdijk, Broekvelden Vettenbroek en Polder Stein en Donkse Laagten. Van deze
gebieden ligt het gebied Boezems Kinderdijk het meest nabij het studiegebied, op
ongeveer 5 km afstand (zie figuur 4.1). Sinds 1 januari 2017 is de bescherming van
beschermde natuurmonumenten buiten Natura 2000-gebied vervallen.
Voor de genoemde Natura 2000-gebieden zijn geen stikstofgevoelige habitattypen
aangewezen. De complementaire doelen zijn vervallen en daarmee het habitattype
blauwgraslanden voor de Donkse Laagten. Het zijn gebieden die zijn aangewezen
voor vogelsoorten van voedselrijke veen/klei gebieden, zoals ganzen en eenden.
Negatieve gevolgen door eventuele toename van stikstofdepositie, ten gevolge van de
werkzaamheden, bij de werkzaamheden zijn daarom uitgesloten.
Gezien de aard van de ingrepen (dijkverbetering) en het feit dat het Natura 2000gebieden op minimaal 5 km afstand van het dijktraject ligt, is externe werking van de
dijkverbetering op deze Natura 2000-gebied niet aan de orde. Ook in geval van een
tijdelijke ontsluitingsweg zal hiervan geen sprake zijn, mede gelet op het ontbreken
van stikstofgevoelige habitattypen.
e Natura 2000-gebieden Boezems Kinderdijk, Broekvelden Vettenbroek en Polder
Stein en Donkse Laagten worden vanaf dit punt buiten beschouwing gelaten.
Dijkversterking KIJK - N2000
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Figuur 4.1. Ligging van het studiegebied en beschermde natuurgebieden. De Natura 2000gebieden zijn groen.
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5

Natuurnetwerk Nederland

5.1

Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan
te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met
elkaar en met het omringende gebied.
Op plannen, projecten of handelingen binnen de NNN is het ’nee, tenzij’-regime van
toepassing. In gebieden waar het 'nee, tenzij'-regime van kracht is, zijn geen ingrepen
toegestaan die de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied significant
aantasten, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang, er geen reële
alternatieven zijn, de negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt en de
overblijvende effecten worden gecompenseerd.
Sinds 1 oktober 2012 is het ’nee, tenzij’-regime vastgelegd in het Besluit algemene
regelingen ruimtelijke ordening, kortweg Barro. Het ruimtelijk beleid voor de NNN is
gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden’
van de NNN. Deze wezenlijke kenmerken en waarden moeten door de provincies in
ruimtelijke verordeningen worden vastgelegd. In de Verordening Ruimte van de
provincie Zuid-Holland staat dat de wezenlijke waarden en kenmerken gekoppeld zijn
aan natuurdoelen in het Natuurbeheerplan.
In de Beleidsvisie Groen beschrijft de provincie Zuid-Holland hoe de provincie haar
groentaak oppakt. Eén van de drie ambities is het behoud van biodiversiteit o.a. door
in te zetten op realisatie van NNN en bijbehorende ambities. De provincie richt zich
voor wat betreft het beleidsveld Natuur niet alleen op de kwantitatieve prestaties (bijv.
hoeveel hectare verworven en ingericht) maar vooral ook op de effecten (bijv. de
natuurkwaliteit). Dit is breder dan de NNN omdat er van uitgegaan wordt dat de
bijdrage aan de biodiversiteit ook buiten de begrenzing van het NNN plaatsvindt (bron:
website provincie Zuid-Holland).
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Ligging studiegebied (rode lijn) ten opzichte van het NNN (groene vlakken). Bron:
provincie Zuid-Holland.

Natuur en agrarisch gebied, binnen NNN
Het dijktraject ligt (deels) in deelgebied Noordrand Krimpenerwaard, onderdeel van
Veenweiden Krimpenerwaard, in het Natuurnetwerk Nederland. Hier worden de
natuur- en waterdoelen gerealiseerd met agrarisch natuurbeheer op basis van de
doelen uit het Natuurbeheerplan. Het programma Veenweiden Krimpenerwaard heeft
tot doel om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende
natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. De provincie, gemeente en
hoogheemraadschap en agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten
zich daarvoor in en werken daarin samen (bron: veenweidenkrimpenerwaard.nl).
In de Noordrand Krimpenerwaard (Veerstalblok, Middelblok en Kattendijksblok, nr 1
op figuur 5.2) wordt een project uitgevoerd in de periode juli 2016 - 2021. De
doelstellingen zijn:
1. realisatie natuur voor weidevogels en natuur met gebiedseigen planten en dieren
in nauwe samenwerking met grondeigenaren
2. behalen van een goede waterkwaliteit en beperken bodemdaling
3. ontwikkelen van goede agrarische bedrijfsmodellen in combinatie met natuur.
Het is in de Noordrand de bedoeling om gezamenlijk met de grondeigenaren te
werken aan een aanpak voor de inrichting en het beheer van het gebied waarbij ook
de natuurdoelen gehaald worden. Grondeigenaren werken samen om natuurbeheer te
organiseren in combinatie met hun landbouwbedrijf.
Agrariërs kunnen een overeenkomst afsluiten waarbij zij extensiever gaan boeren, dus
meer hectares met minder vee per hectare. Ook kunnen agrariërs daarnaast een stuk
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natuurbeheer op zich nemen. De grondgebieden die de provincie Zuid-Holland en het
Zuid-Hollands Landschap in bezit heeft – ongeveer 50 procent van het totaal – worden
daarvoor ingezet.
Het is de bedoeling dat in het Veerstalblok 265 ha natuur gerealiseerd wordt.
Middelblok en Kattendijksblok staan gezamenlijk voor de realisatie van 554 ha. De
Nesse valt grotendeels buiten het studiegebied.

Figuur 5.2

5.1.2

Deelgebieden Krimpenerwaard, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De
nummering correspondeert met de verschillende deelgebieden.

Beheertypen (Natuurbeheerplan)
Aan het grootste deel van het in Zuid-Holland gelegen deel van het Natuurnetwerk
Nederland is een natuurbeheertype toegekend. De toegekende natuurbeheertypen
zijn in overeenstemming met het beheer dat nodig is om de doelen van Natura 2000
of van de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

50
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Beheertypen binnen het NNN (Natuurbeheerplan 2017, Provincie Zuid-Holland)

Binnen het studiegebied zijn de volgende beheertypen aangewezen (zie figuur 5.3):
N02.01 - rivier
N04.02 - zoete plas
N05.01 - moeras
N10.01 - nat schraalland
N10.02 - vochtig hooiland
N12.02 - kruiden- en faunarijk grasland
N13.01 - vochtig weidevogelgrasland
N14.01 - rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02 - hoog- en laagveenbos
N14.03 - haagbeuken- en essenbos
N16.02 - vochtig bos met productie
N17.01 - vochtig hakhout en middenbos
N17.04 - eendenkooi

5.2

Weidevogelgebieden buiten de NNN
Grenzend aan de NNN-gebieden zijn delen van het studiegebied aangewezen als
belangrijk weidevogelgebied. Het is gebied dat een hoge dichtheid aan weidevogels
heeft en daarmee een belangrijke waarde heeft voor de totale weidevogelstand. In het
Natuurbeheerplan 2017 wordt dit niet verder toegelicht.
Uit de Verordening Ruimte en de Beleidsregel compensatie natuur, recreatie en
landschap Zuid-Holland (2013) blijkt dat de vogelweidegebieden niet meer vallen
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binnen de begrenzing van het NNN maar dat hier wel het ‘Nee, tenzij’-regime geldt.
Het 'nee, tenzij'-regime is van toepassing bij ingrepen in de EHS, in de belangrijke
weidevogelgebieden, in de recreatiegebieden in de Zuidvleugel en in de gebieden in
de strategische reservering natuur (GS van Zuid-Holland, 2013).
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NNN en ligging weidevogelgebieden (Natuurbeheerplan 2017, Provincie ZuidHolland).

Leefgebieden agrarisch natuurbeheer
In het Natuurbeheerplan zijn, naast doelen voor het NNN en de vogelweidegebieden
ook doelstellingen voor ‘leefgebieden’ omschreven. Deze gebieden moeten, samen
met Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland, zorgen voor behoud en
verbetering van de biodiversiteit en het behoud en verbetering van (voor de provincie)
bijzondere soorten. De leefgebieden worden ook wel Agrarische natuurtypen
genoemd.
Het leefgebied legt de grens vast waarbinnen het mogelijk is subsidie voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer aan te vragen. Hier geldt niet het ‘Nee, tenzij-regime’
maar deze leefgebieden zouden wel in samenhang met het NNN moeten
functioneren. Sommige gebieden kunnen van voldoende omvang en kwaliteit zijn om
(op zichzelf) een brongebied voor de verspreiding van deze soorten te zijn. Andere
beheerde gebieden functioneren in samenhang met en in aansluiting op reservaten, of
hebben vooral een buffer- of verbindingsfunctie.
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Voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer onderscheiden de provincies vanaf
2016 de typering open grasland, open akkerland, droge dooradering en natte
dooradering, als de vier agrarische natuurtypen van de Index Natuur en Landschap
2016. Binnen het studiegebied gelden drie van deze vier typen. Er is geen leefgebied
open akkerland.
Leefgebied open grasland
Leefgebied open grasland is nat, structuur- en kruidenrijk open grasland voor kritische
weidevogelsoorten.
Dijkversterking KIJK leefgebieden
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Studiegebied en ligging open grasland (Natuurbeheerplan 2017, Provincie ZuidHolland).

Kritische weidevogelsoorten zijn soorten die slecht tegen verstorende elementen
kunnen zoals riet, bomen of bebouwing. In tabel 5.1 staat de selectie van de soorten
die de provincie Zuid-Holland als kenmerkend noemt voor dit leefgebied.
Tabel 5.1. Doelsoorten leefgebied open grasland (broedvogels)
Grutto

Slobeend

Kemphaan

Kievit

Tureluur

Watersnip

Scholekster

Veldleeuwerik

Zomertaling

Soorten als wintertaling, krakeend, kuifeend, visdief en zwarte stern liften mee met de
maatregelen die genomen worden voor de soorten in de tabel.
In het natuurbeheerplan staat dit soort gebied als volgt omschreven. Een goede
kwaliteit leefgebied kenmerkt zich door een mozaïek van verschillende
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beheersvormen van grasland, met een diversiteit in maaidata, beweiding, of plas-dras,
en een rijke en bereikbare bodemfauna, insectenrijkdom (‘kuikengrasland’). Het gaat
om een open landschap met weinig dekking, zonder broed- en uitkijkplekken voor
predatoren en met brede, soortenrijke, laat en ongelijktijdig gemaaide slootkanten.
Maaien en beweiding vinden op een manier plaats waarop zo min mogelijk legsels en
kuikens verloren gaan (bijv. rekening houdend met maaibreedte, tijdstip, snelheid,
fasering, etc.). De graslanden worden bij voorkeur bemest met ruige stalmest om het
aanbod van voedsel te verzorgen voor weidevogels.
Het agrarisch collectief coördineert de beheermaatregelen voor weidevogels. Voor de
beleidsmonitoring van de open graslandgebieden is, in aanvulling op het
weidevogelmeetnet, in 2015 een nulmeting uitgevoerd. Dit is ook gedaan in de
Krimpenerwaard. Dit geeft informatie over de verhouding tussen de populaties in drie
typen gebied: het natuurnetwerk, het gebied met agrarisch natuurbeheer en in ‘witte
agrarisch gebieden’. Dit onderzoek wordt na drie jaar en zes jaar herhaald. De
monitoring kan o.a. informatie leveren over de (ontwikkeling van de) kwaliteit van de
graslanden.
Leefgebied droge dooraderding
Het leefgebied droge dooradering wordt gekenmerkt door een halfopen tot besloten
landschap met aan elkaar grenzende (kleinschalige) akkers, graslanden,
laanbeplanting, singels, hout- en tuinwallen, heggen en hagen, struweelranden, dijken
en slaperdijken, bermen van wegen en paden, steilrandjes en ruigtezomen. In de
herfst, winter en het vroege voorjaar zijn stoppelvelden aanwezig. Kleinere,
geïsoleerde wateren die verspreid in deze gebieden voorkomen, zoals poelen, kleine
vennen en kleine doorbraakkolken worden ook gerekend tot dit leefgebied. De
aanwezigheid hiervan is van belang voor amfibieën zoals kikkers, salamanders en
paddensoorten, en libellen.
Tabel 5.3.

Doelsoorten van het leefgebied droge dooradering, waarvoor wordt verondersteld
dat ze door agrarisch natuurbeheer kunnen worden ondersteund (brv=broedvogel).

Patrijs (brv)

Kamsalamander

Kneu (brv)

Ringmus (brv)

Gekraagde roodstaart (brv)

Steenuil (brv)

Grote lijster (brv)
Ransuil (brv)
Spotvogel (brv)
Braamsluiper (brv)

Leefgebied natte dooradering
Het leefgebied van natte dooradering kenmerkt zich door natte elementen binnen het
agrarisch cultuurlandschap: sloten, poelen, beken, moerasjes, en plas-dras-percelen.
Het grasland is vochtig tot nat, kruidenrijk en met niet te dicht gewas. Het leefgebied
natte dooradering beslaat het merendeel van het studiegebied.
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Studiegebied en ligging natte dooradering (Natuurbeheerplan 2016, Provincie ZuidHolland).

Tabel 5.4. Soorten leefgebied natte dooradering (brv=broedvogel)
Groene Glazenmaker

Bittervoorn

Kleine Modderkruiper

Grote Modderkruiper

Rugstreeppad

Kamsalamander

Slobeend (brv)

Noordse Woelmuis

Zwarte Stern (brv)

Argusvlinder

Heikikker
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6

Kansen
Op basis van de verzamelde gegevens en uitkomsten van de gesprekstafel zijn de
volgende kansen gesignaleerd:
Buitendijkse maatregelen
Bij het project Schone Mooie Hollandsche IJssel zijn diverse ingrepen getroffen om de
buitendijkse natuurwaarden te verhogen. Het betreft hier geen groeiplaatsen voor
beschermde soorten (bijvoorbeeld spindotterbloem) maar biotopen die kenmerkend
zijn voor een getijdenrivier en slechts in beperkte oppervlakte voorkomen langs de
Hollandsche IJssel. Daarnaast is het natuurlijk zonde als de uitgevoerde ingrepen uit
de Schone Hollandsche IJssel verloren gaan bij de dijkversterking. Naast het
behouden van de bestaande biotopen biedt het project de kans om te kijken waar
deze versterkt kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan groeiplaatsen voor
getijdensoorten (spindotterbloem, driekantige bies, slijkgroen) in de vorm van
rietoever of een slikkige oeverzone, of steile wanden voor ijsvogel en oeverzwaluw.
Dijklinten
Bloemrijke bermen vormen geschikte landschapselementen voor dagvlinders, bijen en
andere insecten. Binnen het studiegebied is er ruimte om aan de buitenzijde van de
dijk een zandige toplaag aan te brengen en deze in te zaaien met een bloemrijk
mengsel van inheemse plantensoorten. De binnenzijde lijkt, door het versnipperde
grondgebruik, minder geschikt voor het creëren van een doorgaand dijklint maar ook
hier kunnen inrichtingsmaatregelen in het kader van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer een kans zijn.

Erfversterkende maatregelen
De dijk langs de Hollandsche IJssel kenmerkt zich door een aaneengesloten
bebouwingslint aan de binnenzijde van de dijk. In de huidige situatie is reeds sprake
van bijzonder of beschermde natuurwaarde, en deze strook zal door de
werkzaamheden mogelijk grondig op de schop gaan. Door de werkzaamheden te
combineren met het aanbrengen van erfversterkende maatregelen kan de situatie
voor typische soorten van erven verbeterd worden en kan dit bijdragen aan draagvlak
bij de aanwonenden. Als erfversterkende maatregelen kan gedacht worden aan
nestkasten voor uilen en andere vogels, erfbeplanting (besdragende struweelsoorten)
of fruitbomen. Dit kan doorgetrokken worden in het achterland door het treffen van
inrichtingsmaatregelen in het kader van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Verbindingen met het achterland
Uit het Beeldkwaliteitsplan (BKP) van de Schone Mooie Hollandsche IJssel (Bureau
Alle Hosper, 1998) zijn locaties benoemd waar natuurontwikkeling kan leiden tot een
sterker natuurnetwerk. Reeds uitgevoerde projecten hiervan zijn de zellingen
Geitenwei en Schanspolder. Kansen die nog niet geheel zijn uitgevoerd zijn het
verbinden van de Berkenwoudse hoge en lage boezem nabij de insteekhaven van
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houthandel Heuvelman (nr. 5 op figuur 6.1). De Berkenwoudse Boezem heeft een
rechtstreekse verbinding met het Loetbos en is daarom extra interessant als
verbinding met het achterland. Dit kan worden versterkt door ter plekke van de
insteekhaven een bijzondere natuurlijke ingreep uit te voeren (Bureau Alle Hosper,
1998). De Berkenwoudse boezem is opgenomen in NNN, maar loopt niet helemaal
door tot aan de Hollandsche IJssel.
Een tweede geschikte locatie betreft nr. 3; de Stolwijkse Boezem en verder langs de
Stolwijker vliet. Het is hier zo goed als onmogelijk om contact met de rivier te maken,
maar dat kan misschien wel indirect, iets verder naar het zuidwesten, waar een
vergelijkbare strook van bosjes en water wel door het lint prikt. De Stolwijkse Boezem
is opgenomen in de NNN, maar het is onduidelijk of dat ‘inprikken’ ook is uitgevoerd.
Vispasseerbaar maken gemaal
Binnen het studiegebied bevinden zich drie gemalen: gemaal Veurink (Krimpen aan
den IJssel), gemaal De Nesse (Lage Weg) en gemaal Verdoold (Gouderak). Hiervan
zijn gemaal De Nesse en gemaal Verdoold reeds passeerbaar gemaakt voor vissen;
De Nesse middels een eenzijdige passeerbare Bosman Vision pomp, en gemaal
Verdoolde is tweezijdig passeerbaar door middel van twee Nijhuis pompen. Voor een
goede verbinding tussen de Hollandsche IJssel en het achterland wordt geadviseerd
om te onderzoek of gemaal Veurink ook vispasseerbaar gemaakt kan worden; deze is
niet visvriendelijk en heeft geen inlaatvoorziening. Hierdoor kan volwassen vis vanuit
de rivier de polder in trekken om zich voort te planten en vice versa.
Nieuwe watergangen KRW-bestendig
Bij het graven van nieuwe watergangen wordt geadviseerd om deze te voorzien van
een natuurvriendelijk profiel. Naast natuurvriendelijke oevers met een plas-dras berm
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het flauw afgraven van de kopse kanten, of bij
aangrenzend perceel de toplaag te verwijderen. Dit kan leiden tot een toename aan
drijvende waterplanten en daarmee een beter broedbiotoop voor de zwarte stern.
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Figuur 6.1
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Locaties voor natuurontwikkeling uit het Beeldkwaliteitsplan Schone Mooie
Hollandsche IJssel (Bureau Alle Hosper, 1998).

7 Conclusies
7.1

Algemeen
In de periode 2016-2017 is veel informatie verzameld en verkregen van derden over
het voorkomen van beschermde en niet-beschermde natuurwaarden binnen het
studiegebied. Voor een groot aantal soorten is de actuele verspreiding hiermee goed
in beeld gebracht. Voor andere soorten is bewust gekozen voor een globalere aanpak
en dito verspreidingsbeeld (bv vleermuizen). Zodra het voorkeursalternatief is
vastgesteld kan per dijkvak worden bepaald of aanvullend onderzoek nodig is, en zo
ja, op welke wijze dit uitgevoerd dient te worden, rekening houdend met protocollen
e.d. De informatie die hiermee verzameld wordt vormt de basis voor de uiteindelijke
ontheffingsaanvraag en –procedure.

7.2

Soorten Wnb
De conclusies zijn opgesteld op basis van de huidige ter beschikking staande kennis
en inschattingen van deskundigen. Binnen het studiegebied komen diverse Europees
of nationaal beschermde soorten voor, waarvan effecten niet op voorhand zijn
uitgesloten. De dijkbebouwing en daaraan gerelateerde erven vormen leef- en
voortplantingsgebied voor uilen, vleermuizen en verschillende erfvogels. Het
veenweidengebied van de Krimpenerwaard vormt leefgebied van soorten als grote
modderkruiper, platte schijfhoren, waterspitsmuis en groene glazenmaker. Het belang
van de Hollandsche IJssel en zijn oevers voor beschermde soorten lijkt daarentegen
beperkt tot soorten als meervleermuis en andere vleermuizen. Evenwel lijkt het totaal
beeld aan aanwezige beschermde soorten niet tot een onderscheidend aspect voor
het vaststellen van het VKA. Dat wil zeggen dat er geen specifieke locaties zijn met
verhoogde natuurwaarden ten opzichte van aangrenzende dijkvakken, aangezien
deze natuurwaarden langs het gehele dijktraject aanwezig zijn.

7.3

Gebieden Wnb (Natura 2000)
Op basis van de huidige beschikbare gegevens kunnen effecten op
instandhoudingsdoelen van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden worden
uitgesloten. Nader veldonderzoek wordt niet nodig geacht. Voor het bepalen van
mogelijke indirecte effecten is enkel het uitvoeren van een AERIUS-berekening
benodigd om na te kunnen gaan of de dijkverbetering KIJK leidt tot extra
stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen op ruime afstand.

7.4

NNN
Binnen het studiegebied liggen verschillende gebieden die zijn aangewezen als NNN,
zoals bijvoorbeeld de Hollandsche IJssel, of grenzen aan NNN-gebied
(Krimpenerwaard). Bij aantasting (kwalitatief dan wel kwantitatief) dient rekening
gehouden te worden met tijdelijke of permanente aantasting. Daar waar

59

bestemmingswijzigingen / ingrepen nodig zijn, treedt het toetsingskader in werking
(Nee, tenzij-toets). Past de ingreep niet binnen de bestemming of is sprake van een
significante aantasting dan kan compensatie aan de orde zijn. Aandachtspunten zijn
hierbij onder andere de buitendijkse zellingen en een mogelijke alternatieve
verkeersontsluiting. Daarnaast liggen er binnen de NNN percelen die nog niet zijn
ontwikkeld tot beoogd beheertype.

7.5

Weidevogel- en leefgebieden
Binnen het studiegebied, maar buiten de begrenzing van de NNN liggen nog de
weidevogelgebieden en verschillende leefgebieden, ook wel agrarische natuurtypen
genoemd. De belangrijke weidevogelgebieden kennen een (ruimtelijk) toetsingskader,
de leefgebieden een subsidietoetsingskader. Met name de mogelijke alternatieve
verkeersontsluiting kan van (sterke) invloed zijn op de kwaliteit van de aangewezen
weidevogelgebieden.

7.6

Kansen
Op basis van de verzamelde gegevens en uitkomsten van de gesprekstafel zijn
diverse kansen gesignaleerd, waaronder het treffen van buitendijkse maatregelen,
creëren van dijklinten, treffen van erfversterkende maatregelen, verbindingen maken
met het achterland en aanleg van KRW-watergangen. Deze kansen kunnen deels
ingezet worden als compensatiemaatregel vanuit de natuurwetgeving.
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Bijlage 1
1.1

Kader Wet natuurbescherming

Inleiding
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb) in werking. Deze
wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.
Met de inwerkingtreding van de Wnb zijn de provincies het bevoegde gezag voor de
ontheffing- en vergunningverlening voor plannen en projecten en voor het vaststellen
van vrijstellingsregelingen. Bij provincie overschrijdende projecten is dit de minister
van EZ.
Deze bijlage vat het wettelijk kader samen voor toetsing van ruimtelijke ingrepen en
andere handelingen. In paragraaf 1.2 komen algemene bepalingen van de wet aan de
orde. Gebiedsbescherming is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000gebieden’ en is hier samengevat in paragraaf 1.3. De bescherming van soorten is in
de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en in deze bijlage samengevat in
paragraaf 1.4. De bescherming van bomen en bos is in de wet beschreven in
‘Hoofdstuk 4 Houtopstanden, hout en houtproducten’. Dit laatste hoofdstuk en andere
onderdelen van de Wnb zoals jacht, schadebestrijding, overlastbestrijding,
faunabeheer en omgang met exoten maken geen deel uit van deze bijlage.

1.2

Algemene bepalingen
Art 1.10 De Wet natuurbescherming is gericht op:

het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke
waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van
maatschappelijke functies, en
• het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer
van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische
diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van
maatschappelijke functies.
Art 1.11 Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden,
bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en
hun directe leefomgeving. Deze zorgplicht houdt in elk geval in dat handelingen
waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat ze nadelige gevolgen kunnen
hebben voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in
het wild levende dieren en planten achterwege blijven, dan wel dat noodzakelijke
maatregelen worden getroffen om negatieve gevolgen te voorkomen, of voor zover die
gevolgen niet kunnen worden voorkomen ze beperkt of ongedaan worden gemaakt.
Art 1.12 Gedeputeerde staten van de provincies dragen zorg voor:
• het nemen van de nodige maatregelen voor de bescherming, de instandhouding
of het herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor alle
•
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•

•

van nature in het wild levende vogelsoorten en planten en dieren en hun habitats
van bijlagen II, IV en V bij de Habitatrichtlijn en habitattypen van bijlage I van de
Habitatrichtlijn;
het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met
uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in het wild
voorkomende dier- en plantensoorten;
de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk
ecologisch netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland.

Gedeputeerde staten kunnen gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland
aanwijzen die van provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of
landschappelijke waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken.
Deze gebieden worden aangeduid als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en
‘bijzondere provinciale landschappen’.

1.3

Natura 2000-gebieden
De Wnb heeft tot doel het beschermen en in stand houden van Natura 2000gebieden.
Relevante wettelijke bepalingen
De beoordeling van projecten en andere handelingen wordt geregeld in artikel 2.7 tot
en met artikel 2.9. Aanwijzingsbesluiten geven de instandhoudingsdoelstellingen ten
aanzien van de leefgebieden voor vogels van de Vogelrichtlijn, de natuurlijke habitats
en de habitats van soorten van de Habitatrichtlijn. De instandhoudingsmaatregelen
zijn voor elk gebied beschreven in het beheerplan. Tevens beschrijft het beheerplan
welke handelingen en ontwikkelingen in het gebied en daarbuiten het bereiken van de
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Voor het uitvoeren van plannen
of projecten kan GS de verplichting opleggen tot preventieve of herstelmaatregelen.
Dit is niet van toepassing indien voor het plan of project een (omgevings)vergunning is
verleend.
Beoordeling van plannen en projecten
Art. 2.7 Voor een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer
van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie (in cumulatie) met
andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000gebied, is een passende beoordeling noodzakelijk.
Er is een vergunning nodig van GS voor projecten of andere handelingen die de
kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten
waarvoor dat gebied is aangewezen. De bevoegdheid ten aanzien van de
vergunningverlening ligt bij GS van de provincie waarin het project wordt uitgevoerd.
Er geldt een uitzondering op de vergunningprocedure op grond van de Wet
natuurbescherming: als via een andere wettelijke bepaling een passende beoordeling
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verplicht is (bijvoorbeeld op grond van de Tracéwet of de Spoedwet wegverbreding)
voor de besluitvorming.
Art. 2.9 Géén vergunning is nodig:

•

•

•

Als het project of de handeling is opgenomen in een Natura 2000-beheerplan of in
een vastgesteld programma voor Natura 2000-gebieden
(zoals de PAS).
Voorwaarde is dat 1) ten aanzien van het plan of het programma een passende
beoordeling van projecten is uitgevoerd waaruit de zekerheid is verkregen dat het
project de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten,
en 2) dat het bestuursorgaan dat het plan of programma heeft vastgesteld, tevens
bevoegd gezag is voor vergunningverlening of dat dit bestuursorgaan heeft
ingestemd heeft met het plan of programma.
Als het project of de handeling al bestond of bekend was op de referentiedatum
31 maart 2010 of later als het gebied later is aangewezen (ook wel bekend als
bestaand gebruik).
Als het project of de handeling behoort tot door PS bij verordening aangewezen
categorieën van gevallen.

Toelichting op begrippen
Habitattoets
De habitattoets is de verzamelnaam van toetsingen van effecten van plannen en
projecten op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000gebied. In beginsel worden de effecten van plannen en projecten op Natura 2000gebieden ‘passend beoordeeld’. Als er kans is op significant negatieve effecten en
mitigerende maatregelen bij de beoordeling zijn betrokken wordt gesproken over een
‘passende beoordeling’. Om procedurele redenen kan er voor worden gekozen om
een oriëntatiefase – soms ook wel ‘voortoets’ genoemd – te doorlopen. De
inhoudelijke studie is in de oriëntatiefase in grote lijnen identiek aan een passen de
beoordeling, echter mitigerende maatregelen zijn bij de oriëntatiefase niet bij de
beoordeling betrokken. Als de conclusie is dat significante negatieve effecten niet op
voorhand kunnen worden uitgesloten en maatregelen nodig zijn om significant
negatieve effecten met zekerheid te voorkomen, zal alsnog een passende beoordeling
nodig zijn.
Mitigerende maatregelen
Mitigerende maatregelen zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van het
(mogelijke) effect van het project of andere handeling en deze maatregelen zijn
onlosmakelijk verbonden zijn met een project / andere handelingen
Cumulatieve effecten
Voor de habitattoets geldt uitdrukkelijk dat voor elke activiteit onderzocht moet worden
of er mogelijke significante effecten zijn als gevolg van de activiteit afzonderlijk en in
combinatie met andere plannen en projecten. In het laatste geval moeten de
gezamenlijke ofwel cumulatieve effecten beoordeeld worden in het licht van de
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instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Het gaat daarbij om alle
plannen en projecten die op bestuurlijk niveau zijn goedgekeurd en die nog niet
(volledig) zijn gerealiseerd.
Significantie
Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van het plan of project
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt
gemaakt. In de Leidraad bepaling Significantie is het begrip ‘significante gevolgen’
3
toegelicht.
Externe werking
Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die
activiteiten negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen
voor het gebied (kunnen) veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de
bescherming genoemd.
Programma Aanpak Stikstof
Op 1 juli 2015 is de Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit
programma geeft met een gericht pakket van herstelmaatregelen enerzijds
waarborgen voor behoud en herstel van stikstofgevoelige habitats en leefgebieden
van soorten en biedt anderzijds ruimte voor nieuwe economische activiteiten. Voor
projecten die vermeld zijn op een lijst met prioritaire projecten is op voorhand ruimte
gereserveerd. Voor nieuwe projecten (niet-prioritair) geldt bij een toename van
stikstofdepositie op een stikstof gevoelig habitat met thans al een overschrijding het
volgende:
• Activiteiten met een stikstofdepositie vanaf 1 mol/ha/jaar zijn vergunningplichtig.
• Activiteiten met een stikstofdepositie onder 0,05 mol/ha/jaar zijn niet
vergunningplichtig.
• Voor activiteiten met een stikstofdepositie tussen 0,05 mol/ha/jaar – 1 mol/ha/jaar
moet voor het Natura 2000-gebied worden nagegaan wat de actuele geldende
grenswaarde is. Bij 95% uitgegeven depositieruimte wordt de grenswaarde
verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar; dan is dus een vergunning nodig bij een
stikstofdepositie hoger dan 0,05 mol/ha/jaar (anders bij 1 mol/ha/jaar)
De omvang van de stikstofdepositie als gevolg van een project moet worden
vastgesteld aan de hand van het rekenmodel AERIUS Calculator.

3

Leidraad bepaling significantie. Nadere uitleg van het begrip ‘significante gevolgen’ uit de
Natuurbeschermingswet. Publicatie Steunpunt Natura 2000, versie 27 mei 2010.
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1.4 Soorten
Verbodsbepalingen
De Wnb onderscheid bij de bescherming van soorten drie beschermingsregimes:
Art. 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
1.

Het is verboden opzettelijk in het wild levende vogels (VR artikel 1) te doden of te vangen.

2.

Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld onder 1
te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

3.

Het is verboden eieren van vogels als bedoeld onder 1 te rapen en deze onder zich te
hebben.

4.

Het is verboden vogels als bedoeld onder 1 opzettelijk te storen.

5.

Het verbod, opzettelijk storen, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten vogels die hun nest doorgaans het
4
hele jaar door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd .
Voor andere soorten geldt dat de nesten alleen beschermd zijn wanneer zij (in het
broedseizoen) in gebruik zijn.
Art. 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
1.

Het is verboden in het wild levende dieren (HR bijlage IV, VvBern Bijlage II, VvBonn Bijlage
I) opzettelijk te doden of te vangen.

2.

Het is verboden dieren als bedoeld onder 1 opzettelijk te verstoren.

3.

Het is verboden eieren van dieren als bedoeld onder 1 in de natuur opzettelijk te vernielen
of te rapen.

4.

Het is verboden voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld onder 1 te
beschadigen of te vernielen.

5.

Het is verboden planten (HR bijlage IV, VvBern Bijlage I) in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.

Art. 3.10 Beschermingsregime andere soorten
1.

Het is verboden in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen,
dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage bij de Wet,
onderdeel A, natuurbescherming opzettelijk te doden of te vangen.

2.

Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld
onder 1 opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

3.

Het is verboden vaatplanten genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij de Wet
natuurbescherming, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.
Sommige vogelsoorten vallen daarmee zowel onder het ‘Beschermingsregime soorten
4

Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke
ingrepen, ministerie van LNV, augustus 2009.

67

Vogelrichtlijn’ als onder het ‘Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn’. Het
‘Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn’ is ten aanzien van ‘verstoren’ strikter
dan het ‘Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn’. Aan de andere kant zijn de
ontheffingsgronden voor het ‘Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn’ weer
beperkter dan voor ‘Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn’. We gaan in het
toetsingskader zekerheidshalve uit van het juridisch strengste beschermingsregime.
Ontheffingen en vrijstellingen
Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing verlenen van verboden die gelden voor
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Art 3.3), Beschermingsregime soorten
Habitatrichtlijn (Art 3.8) en Beschermingsregime andere soorten (Art 3.10 lid 2).
Provinciale staten en de Minister kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van deze
verboden (Art 3.3, Art 3.8)
Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
• er bestaat geen andere bevredigende oplossing,
• er is voldaan aan een in Art 3.3 dan wel Art 3.8 genoemd belang,
• er is geen sprake van een verslechtering van de (gunstige) staat van
instandhouding van de desbetreffende soort.
Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld om schade te beperken of te
compenseren zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de SvI.
Art 3.3, Art 3.8 De verboden voor zijn niet van toepassing op handelingen ten behoeve

van instandhoudingsmaatregelen en handelingen in het kader van een Natura 2000beheerplan of een vastgesteld programma (zoals bijvoorbeeld de PAS).
Art. 3.10 Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de

provincie een vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de ruimtelijke
inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer of onderhoud.
Art. 3.31 De hierboven genoemde verboden onder de drie beschermingsregimes zijn

niet van toepassing op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden
uitgevoerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode en
die plaatsvinden in het kader van bestendig beheer of onderhoud en ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting.
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Bijlage 2

Kaarten waarnemingen

Leeswijzer
Op de hierna volgende pagina’s zijn de verspreidingsgegevens per soort(groep)
weergegeven. De gegevens hebben betrekking op waarnemingen van deze soorten.
De detailgegevens uit de NDFF zijn met toestemming van BIJ12 in dit rapport
opgenomen. Het gebruik ervan voor andere toepassingen dan deze studie is niet
toegestaan. Bij de interpretatie van de verspreidingskaarten dient men er rekening
mee te houden dat de geleverde inspanning onbekend is. Dit kan bijvoorbeeld
betekenen dat een gebied zonder waarnemingen ook daadwerkelijk geen
waarnemingen van beschermde soorten bevat of niet is onderzocht op deze soorten.
Kaarten
1. Vogels – roofvogels en uilen
2. Vogels – overige soorten
3. Zoogdieren – vleermuizen en grondgebonden soorten
4. Amfibieën, vissen, reptielen en zoetwaterslakken
5. Overige soorten – vaatplanten en libellen
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Bijlage 3

Foto’s veldbezoek

Buitendijks terrein in de Krimpenerwaard. Links: Bilwijkerweg in de Krimpenerwaard. Rechts:
Watergang in het achterland (haaks op de dijk) met rietkraag.

Weidsheid van de Krimpenerwaard met watergangen.
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Tiendwegen in de Krimpenerwaard. Links: Gouderakse Tiendweg (Gouda). Rechts: Lange
Tiendweg (Gouderak).

Links: Tiendweg. Rechts: Watergangen in het
achterland (haaks op de dijk) (rechts) in
Gouderak.
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Hollandsche IJssel met rietkraag.

Hollandsche IJssel. Links: steile oeverzone, met stenen bekleed. Rechts: Oeverzone met
vooroever en rietkraag.

Watergangen langs de dijk (parallel aan de dijk).
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