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SAMENVATTING

Waarom deze Tracé-nota MER?
De verkeersproblematiek in Hillegom en Bennebroek en in de dorpen
Zwaanshoek en Beinsdorp wordt voornamelijk veroorzaakt door het noord-zuid
verkeer op de N206 en de N208. De matige verkeersafwikkeling op deze routes in
combinatie met het ontbreken van voldoende geschikte oost-west verbindingen
leidt tot sluipverkeer, verkeersdrukte en verkeersonveiligheid in met name de
omliggende kernen. Daarmee komt ook de leefbaarheid in de kernen onder druk te
staan. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland overwegen een nieuwe oostwestverbinding aan te leggen tussen de N205 (voorheen N22) en de N206. Aanleg
van de nieuwe verbindingsweg is m.e.r.-plichtig.
Autonome ontwikkeling
Bij voortzetting van het huidige beleid en de uitvoering van alle ruimtelijke en
infrastructurele vastgestelde plannen die tot 2020 op het programma staan,
groeien de verkeersintensiteiten in het studiegebied op wegvakniveau nog
structureel. De intensiteiten zijn in 2020 dusdanig hoog dat zich op enkele
plaatsen in het autonetwerk knelpunten blijven voordoen of dat nieuwe
knelpunten gaan ontstaan.
Ook buiten het probleemgebied wordt er een aantal wegvakken zo zwaar belast
dat zij de verkeersafwikkeling binnen het studiegebied beïnvloeden. Wegen
rondom Hoofddorp en Nieuw Vennep en de A44 en A4 rondom Schiphol en
Aalsmeer kennen in de toekomst een te lage capaciteit.
De problematiek heeft geleid tot de volgende doelstelling:
Doelstelling
Het doel van dit project is te komen tot maatregelen ter verbetering van de
verkeerssituatie in en rondom Beinsdorp, Bennebroek, Hillegom, Vogelenzang,
Noordwijkerhout en Zwaanshoek.
Dit hoofddoel valt uiteen in drie subdoelen:
• verbeteren van de bereikbaarheid ten opzichte van de autonome
ontwikkeling (waaronder het verminderen van sluipverkeer door de kernen
van Beinsdorp, Bennebroek, Hillegom, Vogelenzang en Zwaanshoek);
• verbeteren van de verkeersveiligheid in de dorpskernen;
• verbeteren van de leefbaarheid in de dorpskernen.
Een nevendoel is het completeren van het regionale wegennet.
In dit MER is bekeken op welke wijze oplossingen zo optimaal mogelijk in de
omgeving ingepast kunnen worden.
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Alternatieven en varianten
Om te zoeken naar oplossingen voor de problematiek is een Nulplusalternatief en
een Uitbreidingsalternatief onderzocht. In het Nulplusalternatief wordt door
beleidsmaatregelen, door verbetering van het openbaar vervoer en door
doorstromingsmaatregelen getracht een oplossing voor het probleem te vinden
zonder nieuwe autoinfrastructuur aan te leggen. Het oplossend vermogen van dit
alternatief is gering en niet voldoende om de doelstellingen te bereiken. Het
nulplusalternatief is in dit MER daarom niet verder meegenomen.
Het Uitbreidingsalternatief houdt in dat de wegenstructuur wordt uitgebreid, dus
dat er een nieuwe wegverbinding tussen wordt aangelegd. Hiervoor zijn vier
varianten onderzocht.
Uiteindelijk voldoen drie varianten aan de hoofddoelstelling. Deze zijn in dit
MER verder uitgewerkt. Het gaat om:
• de Bennebroekervariant: een nieuwe weg tussen de N205 en de N206,
ten zuiden van Bennebroek;
• de Oosteindervaartvariant: een nieuwe weg tussen de N205 en de N206,
geografisch gelegen tussen de Bennebroekervariant en de
Hillegommervariant, gedeeltelijk langs de Oosteindervaart;
• de Hillegommervariant: een nieuwe weg tussen de N205 en de N206,
direct ten noorden van Hillegom.
In de vierde variant, variant Zuid, wordt de N207 ten zuiden van Hillegom
doorgetrokken naar de N206. Om het noord-zuidverkeer uit Hillegom weg te
nemen wordt de Beeklaan door een nieuwe weg langs de spoorbaan met de
verlengde N207 verbonden. Deze variant is niet verder uitgewerkt omdat de
problemen te weinig worden opgelost.
De effecten van de drie varianten op het milieu worden getoetst aan de
Referentiesituatie. De Referentiesituatie is de situatie in 2020, zonder aanvullende
maatregelen voor de problematiek, dus de autonome ontwikkeling. Naast de
genoemde varianten is een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)
ontwikkeld. Dit is een realistisch alternatief dat de problemen oplost op een wijze
waarbij de eventuele nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen of
door maatregelen zoveel mogelijk worden beperkt.
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De drie varianten en het MMA

De alternatieven en varianten vergeleken
De effecten van de varianten en het MMA op het milieu zijn gescoord op vier
thema’s; Verkeer en Vervoer, Groen milieu, Ruimtegebruik en Woon- en
Leefmilieu. In onderstaande tabel zijn de eindscores weergegeven. Ook is een
indicatie van de kosten gegeven.
Eindscores

Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

MMA

Verkeer en vervoer

0

Bennebroekervariant
0/+

Oosteindervaartvariant
+

Hillegommervariant
+

+

Groen milieu

0

-

-

0/-

0/-

Ruimtegebruik
Woon- en leefmilieu
Kosten in miljoenen
excl. BTW

0
0

0/-

0/-

0/-

0/0/-

n.v.t.

€ 135

€ 141

€ 158

€ 156

Alle varianten en het MMA zijn in de dorpskernen probleemoplossend en komen
daarmee tegemoet aan de doelstelling: verbeteren van de bereikbaarheid,
verkeersveiligheid en leefbaarheid ten opzichte van de referentiesituatie. De
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nieuwe verbindingsweg is echter buiten de kernen geprojecteerd. Daarom zullen
er ter plekke van de weg negatieven gevolgen optreden ten aanzien van het groen
milieu, het ruimtegebruik en woon- en leefmilieu.
Hoe nu verder?
Voor dit project zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland Initiatiefnemer en Bevoegd Gezag. Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland zijn daarbij coördinerend Initiatiefnemer en Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland treden op als coördinerend Bevoegd Gezag.
Deze Tracé-nota/MER ligt tezamen met het ontwerp (partiële)
streekplanherziening gedurende vier weken ter inzage. Iedereen kan gedurende
deze periode inspreken op dit MER.
In dezelfde periode brengen de wettelijke adviseurs, onder andere de “VROM
inspectie” en de directeur landbouw, natuur en openluchtrecreatie van het
Ministerie van LNV, advies uit.
Informele procedure
In de praktijk blijkt dat het geven van inspraak op basis van een ontwerp (partiële)
streekplanherziening (dus in het ruimtelijk traject) ver af staat (zowel in tijd als
betrokkenheid) van de projectomgeving. Daarom is besloten om in een eerder
stadium in een inspraakprocedure te voorzien.
Op basis van het MER wordt een ontwerp voorkeurstracé vastgesteld door beide
colleges van Gedeputeerde Staten. Dat ontwerp voorkeurstracé wordt tezamen
met het MER ter visie gelegd. De Commissie voor de MER wordt gevraagd het
MER informeel van een tussentoets te voorzien. Inspraak en adviezen zijn dan de
basiselementen voor het opstellen van de twee ontwerp streekplanherzieningen.
Na vaststelling van de ontwerp streekplanherzieningen wordt er een openbare
hoorzitting/inspraakbijeenkomst over het MER en de herziening van het
streekplan belegd. Kort na afloop van de inspraaktermijn brengt de Commissie
m.e.r. het toetsingsadvies uit. Hierin geeft de Commissie, mede aan de hand van
de inspraakreacties, haar oordeel over de kwaliteit en volledigheid van het MER.
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DEEL A
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1

INLEIDING
1.1

Aanleiding

De verkeersproblematiek in Hillegom en Bennebroek en in de dorpen
Zwaanshoek en Beinsdorp wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door het noord-zuid
verkeer op de N206 en de N208. De matige verkeersafwikkeling op deze routes in
combinatie met het ontbreken van voldoende geschikte oost-west verbindingen
leidt tot sluipverkeer, verkeersdrukte en verkeersonveiligheid in de omliggende
kernen. Daarmee komt ook de leefbaarheid in deze kernen onder druk te staan.
De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland overwegen een nieuwe oostwestverbinding aan te leggen tussen de N205 (voorheen N22) en de N206 in het
gebied rond Lisse, Hillegom en Bennebroek.

Figuur 1.1: de belangrijkste wegen in het gebied

Aanleg van de nieuwe verbindingsweg tussen de N205 en de N206 is m.e.r.plichtig volgens het Besluit m.e.r. 1994, categorie 1.2 van de C-lijst. Dat betekent
dat bij de besluitvorming over de eventuele aanleg van een nieuwe wegverbinding
ook de milieugevolgen in beeld gebracht moeten worden.
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1.2

Doel m.e.r.-procedure

Het doel van de m.e.r.-procedure is de besluitvormers op een systematische en
zorgvuldige wijze te voorzien van zo objectief mogelijke informatie over de
milieugevolgen van de voorgenomen activiteit, alsmede van eventuele
alternatieven. Daartoe zijn de te verwachten gevolgen van een nieuwe
wegverbinding in dit Milieueffectrapport (MER) in beeld gebracht.
De m.e.r.-procedure is formeel gestart met de publicatie van de startnotitie in
oktober 2001. Na inspraak heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage
een advies voor de richtlijnen voor de inhoud van het MER opgesteld voor het
bevoegd gezag. Aansluitend heeft het bevoegd gezag in april 2002 de richtlijnen
voor het MER vastgesteld. Mede aan de hand van deze richtlijnen heeft de
initiatiefnemer dit MER laten opstellen.
1.3

Studie-, plan-, en probleemgebied

In het kader van deze MER is onderscheid gemaakt in een studiegebied, een
plangebied en een probleemgebied.
Het studiegebied is gedefinieerd als het gebied waar redelijkerwijs van kan
worden verwacht dat er als gevolg van de nieuwe infrastructuur duidelijke
wijzigingen optreden in verkeersstromen en milieueffecten. De aanduiding van
het studiegebied is slechts indicatief, omdat de reikwijdte van de effecten per
milieuaspect kan verschillen. Het studiegebied wordt in grove lijnen in het
noorden begrensd door Haarlem, in het oosten door Schiphol, in het zuiden door
de A44 en in het westen door de Noordzeekust.
Het plangebied is het gebied waar de voorgenomen activiteit, de eventuele aanleg
van de weg, moet gaan plaatsvinden. Het is dus een veel kleiner gebied dan het
studiegebied.
Het probleemgebied is het gebied bestaande uit de kernen Vogelenzang,
(zuidelijk) Heemstede, Bennebroek, Zwaanshoek, Beinsdorp, Hillegom. Hier
doen zich de verkeersproblemen voor waar deze studie zich op richt. De gebieden
staan aangegeven op figuur 1.2.
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Figuur 1.2: het studie-, plan- en probleemgebied

1.4

Mogelijkheid tot inspraak en vervolgprocedure

Voor dit project zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland Initiatiefnemer en Bevoegd Gezag. Gedeputeerde Staten
van Noord Holland zijn daarbij coördinerend initiatiefnemer en Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland treden op als coördinerend Bevoegd Gezag.
Formele procedure
Dit MER ligt tezamen met de respectievelijke ontwerp (partiële)
streekplanherzieningen voor Noord- en Zuid-Holland gedurende vier weken ter
inzage. Iedereen kan gedurende deze periode inspreken op dit MER.
U kunt uw inspraakreactie sturen aan het bevoegd gezag:
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. Directie Groen, Water en Milieu
Bureau MER
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
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In dezelfde periode brengen de wettelijke adviseurs, onder andere de VROM
inspectie en de directeur landbouw, natuur en openluchtrecreatie van het
Ministerie van LNV, advies uit.
Verder wordt er een openbare hoorzitting/inspraakbijeenkomst over het MER
belegd. Binnen 5 weken na afloop van de inspraaktermijn brengt de Commissie
voor de milieueffectrapportage haar toetsingsadvies uit. Zij toetst het MER op
kwaliteit en volledigheid aan de hand van de richtlijnen zoals vastgesteld in april
2002 door de provincie Zuid-Holland. De commissie houdt hierbij rekening met
de binnengekomen inspraakreacties op het MER.
Op basis van de inspraak en adviezen worden door de colleges van gedeputeerde
Staten van Zuid en Noord-Holland de streekplannen vastgesteld. Na ter
inzagelegging is daar vervolgens beroep op mogelijk.
De hier gevolgde informele procedure
In de praktijk blijkt dat het geven van inspraak op basis van een ontwerp (partiële)
streekplanherziening (dus in het ruimtelijk traject) ver af staat (zowel in tijd als
betrokkenheid) van de projectomgeving. Daarom is besloten om in een eerder
stadium in een inspraakprocedure te voorzien.
Op basis van het MER wordt een ontwerp voorkeurstracé vastgesteld door beide
colleges van Gedeputeerde Staten. Dat ontwerp voorkeurstracé wordt tezamen
met het MER ter visie gelegd. De Commissie voor de MER wordt gevraagd het
MER informeel van een tussentoets te voorzien. Inspraak en adviezen zijn dan de
basiselementen voor het opstellen van de twee ontwerp streekplanherzieningen.
Na vaststelling van die ontwerp streekplanherzieningen wordt vervolgens
bovenstaande formele procedure doorlopen.
1.5

Leeswijzer

Dit MER bestaat uit twee delen, deel A met de hoofdlijnen van het onderzoek en
deel B met de onderbouwing. Deel A bevat de informatie die nodig is voor het
kiezen van een oplossing voor de verkeersproblematiek rond Bennebroek en
Hillegom. Er worden verschillende varianten voor de problematiek beschreven.
Tevens worden in dit deel de effecten van de varianten beschreven en conclusies
getrokken.
Deel B presenteert op meer gedetailleerde wijze de onderzoeksuitkomsten die de
basis vormen voor deel A. Deel B vormt dus de onderbouwing van deel A. Per
thema wordt in deel B ingegaan op het relevante beleid en de toetsingscriteria, de
huidige situatie en autonome ontwikkeling worden in beeld gebracht en de
effecten worden beschreven en met elkaar vergeleken.
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In dit MER is met nummers tussen rechte haken, bijvoorbeeld [8], naar literatuur
verwezen. In hoofdstuk 12 is een genummerde literatuurlijst opgenomen met de
precieze naamgeving van de gebruikte rapporten, nota’s en plannen.
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2

VAN VISIE NAAR MISSIE

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op achtergronden die hebben geleid tot de
verkeerskundige problemen die er in het probleemgebied zijn. Allereerst volgt een
paragraaf over het vigerende beleid en daarna wordt het probleem beschreven.
Aan het eind van dit hoofdstuk volgen de doelstellingen voor dit project.
2.1

Visie op het studiegebied

2.1.1

Ruimtelijk

Op nationaal niveau wordt een invulling gegeven van het studiegebied (noordelijk
deel van de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland) in ‘Ambities voor de
Deltametropool’ [3]. Het studiegebied wordt in dit document gezien als
belangrijke locatie voor de glastuinbouw en bollenteelt, moet ruimte bieden voor
woningbouw en bedrijvigheid en belangrijke delen zijn tenslotte aangewezen als
recreatieterreinen en parken. Ook op provinciaal niveau (streekplannen NoordHolland Zuid [43, 53]) en Zuid-Holland West [43, 53]) worden deze thema’s voor
deze regio van belang geacht. Hieronder zijn de standpunten van de provincie
Noord- en Zuid-Holland verwoord.
Het Streekplan Noord-Holland Zuid vermeldt het volgende over verstedelijking
in het gebied rond de geprojecteerde verbinding:
“De bouwopgave voor Zuid-Kennemerland in de periode 2000-2020 bedraagt
10.000 woningen. Er is een capaciteitstekort voor 5.000 woningen. Hiervan
dienen in ieder geval 2.000 in het stedelijk gebied te worden gerealiseerd. De
overige woningen worden in nieuwe locaties in de Haarlemmermeer en de Duinen Bollenstreek voorzien. In Haarlemmermeer wordt de woningbehoefte
opgevangen voor het eigen gebied, maar ook voor een deel uit Kennemerland en
uit Amsterdam. Daarnaast wordt nog voorzien in een extra woningbehoefte als
gevolg van groeiende werkgelegenheid in Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer
wordt gestreefd naar woningbouw in Hoofddorp-West. Tot 2020 gaat het om de
bouw van 5.000 woningen. Na 2020 moet aanvullende woningbouw van nog eens
5.000 woningen mogelijk zijn. De bouwopgaves dienen gekoppeld te worden aan
de bereikbaarheid en aan het bereiken van een meer evenwichtige woonwerkbalans. De provincie Noord-Holland wil zoveel mogelijk bouwen binnen
bestaand stedelijk gebied. Verstedelijking mag uitsluitend plaatsvinden binnen de
rode contouren die in het streekplan zijn vastgesteld. “
In het kader van het 3e Noordvleugeloverleg is vastgesteld dat groei een
onvermijdelijk constante in de Noordvleugel is. Teneinde die groei te
ondersteunen en in goede banen te leiden is woningbouw nodig. In het kader van
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de Nota Ruimte zal de toekomstige ontwikkeling van de westzijde van de
Deltametropool (het gebied grofweg tussen Alphen-Leiden-Katwijk-HaarlemSchiphol) tot 2030 ongetwijfeld ook aan de orde komen. Ter voorbereiding
daarop, én ter uitvoering van afspraken die gemaakt zijn tijdens de derde
Noordvleugelconferentie, voeren de provincies Noord- en Zuid-Holland een
Verkenning Westzijde Deltametropool uit. Hierbij is onder andere aan de orde de
verstedelijking in de Haarlemmermeer, Alphen a/d Rijn, de Leidse regio en de
Duin- en Bollenstreek, in de periode tot 2030. Aangezien woningbouw alleen
gerealiseerd kan worden indien ook de bereikbaarheid is gewaarborgd, zullen in
dat kader de lopende projecten - waaronder de verbindingsweg N205-N206 tegen het licht gehouden dienen te worden. Op dit moment is niet in te schatten of,
en zo ja waar extra woningbouw zal kunnen plaatsvinden. Over de consequenties
voor de verbindingsweg kan derhalve op dit moment niets worden gemeld.
Zuid-Holland zegt over verdere verstedelijking in de Bollenstreek het volgende:
“Het Streekplan Zuid Holland West geeft in rode contouren aan waarbinnen
verdere verstedelijking per gemeente mag plaatsvinden. Het betreft de periode tot
2015. De opvang van verdere verstedelijking in de Leidse regio en de Duin- en
Bollenstreek zal met name plaatsvinden in de as Katwijk Leiden (vooral vliegveld
Valkenburg). In de Duin- en Bollenstreek streeft de provincie naar ontwikkeling
en verbetering van het woningbestand op basis van migratiesaldo nul. Tevens wil
de provincie het bouwen in uitleglocaties beperken en binnendorpse
mogelijkheden daarentegen beter benutten. Daartoe zijn bovenomschreven rode
contouren vastgelegd”.
In het Bollengebied geldt het Pact van Teylingen [47], hetgeen onder meer tot
doelstelling heeft de bestaande bollengrond te behouden en geen verdere
verstedelijking toe te staan. Per saldo betekent het dat de plannen van de provincie
Noord-Holland om in de Bollenstreek grootschalige verstedelijking te realiseren
als opvang van de uitbreidingen rond Schiphol in het Zuid-Hollandse beleid geen
draagvlak vinden binnen de streekplanperiode (tot 2015).
In het “Pact van Teylingen”1 is een toekomstperspectief voor de Duin- en
Bollenstreek geformuleerd. Enkele doelstellingen hieruit zijn:
 Het behouden en verbeteren van het kenmerkende landschap: afwisseling
van natuur en cultuur, de bollen, de duinen, de kleinschaligheid;

1

Een gezamenlijke intentieverklaring van de provincie Zuid-Holland, de samenwerkende gemeenten van de
Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Natuur- en
milieuverenigingen, vertegenwoordigers van het bollencomplex en de Westelijke Land- en Tuinbouw
Organisatie, over de toekomst van de Duin- en Bollenstreek.
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Investeren in natuur: natuurontwikkeling, ecologische verbindingen en
verbetering van de bestaande natuurgebieden;
Keuze voor een vitaal en duurzaam bollencomplex inclusief behoud en
versterking van toerisme en recreatie;
keuze voor een streek waar het goed wonen, werken en recreëren is en
waar flora en fauna een duurzame plaats innemen;
ruimte voor de aan bollen gerelateerde werkgelegenheid en voor de nietbollen gerelateerde werkgelegenheid voor zover die reeds in de streek
aanwezig is.

In het Structuurschema Groene Ruimte heeft het Rijk aangegeven dat in en rond
de Haarlemmermeer een 1.600 hectare groot Strategisch Groenproject (SGP) zal
worden gerealiseerd. In het raamplan Haarlemmermeer Groen zijn 4 plannen
samengevoegd, te weten: het Strategisch Groenproject Haarlemmerméér Groen,
Convenant Mainport en Groen, Aanpassingsinrichting omgeving Vijfde Baan
Schiphol (API) en delen van het project De Groene As. De Groene As is een
voortvloeisel van het Natuurbeleidsplan, de PEHS en het
Randstadsgroenstructuurbeleid.
2.1.2

Verkeer en vervoer

Aanpassingen in de ruimtelijke ordening hebben hun weerslag op de vraag naar
infrastructuur. Op nationaal niveau [3, 27], maar ook in beide relevante
streekplannen worden daarom keuzes gemaakt voor een duidelijke
ontsluitingsstructuur.
De samenwerkende regio’s Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek hebben voor
verkeer en vervoer binnen de samenleving de volgende ambitie: het creëren van
“Een goed woon- en leefklimaat voor bewoners en een goed vestigingsklimaat
voor bedrijven. Er is een natuurlijke samenhang tussen de ruimtelijke functies en
de vervoersnetwerken. Alle locaties zijn gezien de aard en omvang van de functies
bereikbaar, waarbij de directe omgeving leefbaar blijft. Gebruikers hebben
keuzevrijheid in vervoer. Echter op drukke relaties zijn duurzame vervoerwijzen
(collectief, lopen, fietsen) helder en logisch in gebruik, en, afhankelijk van plaats
en tijdstip, financieel aantrekkelijk”.
Om de regio bereikbaar en leefbaar te houden zijn maatregelen nodig. Belangrijk
is het verkrijgen van een goed verkeers- en vervoersysteem waarmee met name de
economische activiteiten van de bevolking zeker gesteld worden en het milieu zo
weinig mogelijk wordt belast. Mobiliteit mag, maar er moet een goed evenwicht
worden gevonden tussen de verschillende vervoersmarkten waarbij een duurzame
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ontsluiting wordt verkregen. Hierin mag nadrukkelijk gestuurd worden waarbij de
inzet is ruimte te bieden voor een beheerste groei [59].
In het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Leidse Regio en Duin- en
Bollenstreek zijn verschillende uitvoeringsdoelstellingen opgenomen, waaronder
de realisatie van een heldere ordening van het regionaal wegennet (categorisering)
en afgestemde inrichting (functie-eisen). Eveneens is aangegeven dat eerst
bestaande infrastructuur efficiënter benut moet worden en pas daarna het
autonetwerk moet worden uitgebouwd.
2.1.3

Structuren

Hoofdlijnen
De structuur van het studiegebied wordt gekenmerkt door sterke noord/zuidrelaties. Niet alleen qua weginfrastructuur, maar ook de verkaveling, de kustlijn,
de waterlopen en de spoorlijnen zijn noord-zuid georiënteerd. Wordt het gebied
dan ook nader beschouwd, dan worden oost/west-relaties gemist (zie figuur 2.1).
Het gemis van een adequate oost-westverbinding wordt in de toekomst groter. De
groei van de kernen (met name Hoofddorp en Nieuw-Vennep) in combinatie met
de realisatie van recreatiegebieden in de regio genereert veel extra (auto)verkeer.
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Figuur 2.1 Structuur studiegebied

Bestaande indeling van wegen
Wegen op regionaal niveau zijn wegen die van belang zijn voor de ontsluiting c.q.
bereikbaarheid van een regio (in dit geval de Bollenstreek en Zuid-Kennemerland)
als geheel. In de regel bedienen dit soort wegen verkeer met reisafstanden van 10
tot 30 km.
Zowel de provincie Noord-Holland als de provincie Zuid-Holland hebben hun
wegennet gecategoriseerd conform Duurzaam Veilig. Wegen met een nationale
stroomfunctie zijn de A44, de A4 en de A9. De belangrijkste stroomwegen met
een regionale functie zijn in Noord-Holland de N205 (tussen de Bennebroekerweg
en de A9) en de N207 (tussen de A4 en de Leimuiderbrug).
Gebiedsontsluitingswegen zijn onder andere de N205 (tussen de
Bennebroekerweg en de N207) en de N207 zelf. In de provincie Zuid-Holland is
de N206 buiten de bebouwde kom getypeerd als een gebiedsontsluitingsweg, in
Noord-Holland is de N206 een erftoegangsweg. De N208 is een
gebiedsontsluitingsweg met zowel een lokale als regionale functie (zie tabel 2.1
en figuur 2.2)
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Tabel 2.1 Indeling wegen studiegebied
Wegcategorie
Maximum snelheid
120 km/uur
Nationale stroomweg
100 km/uur
Regionale stroomweg
Gebiedsontsluitingweg

80 km/uur

Erftoegangsweg

60 km/uur

Voorbeelden in studiegebied
A4, A44 en A9
N205 (tussen A9 en Bennebroekerweg)
N207 (tussen A4 en Leimuiderbrug)
N205 (tussen Bennebroekerweg en N207)
N206 (buiten bebouwde kom Zuid-Holland)
N207
N208 (buiten de bebouwde kom)
N206 (in de provincie Noord-Holland)

Figuur 2.2 Wegcategorisering rijks- en provinciale wegen
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Nieuwe indeling van wegen in het studiegebied
De afgelopen jaren is de verhouding tussen het hoofdwegennet (HWN) en het
onderliggende wegennet (OWN) steeds onevenwichtiger geworden. Er is relatief
veel meer geïnvesteerd in het hoofdwegennet dan in het onderliggende wegennet,
vanuit de gedachte dat het onderliggende wegennet vooral een
gebiedsontsluitende functie heeft. Het onderliggende wegennet blijkt echter een
belangrijke rol te spelen in het afwikkelen van het regionale verkeer. Een andere
inrichting past beter bij de verbindende functie van het regionale verkeer. De
provincie Zuid-Holland splitst daarom het provinciale wegennet in een deel dat
wordt uitgebouwd tot OWN+ (het OWN+ levert een bijdrage aan het verminderen
van de files op wegen van randstedelijk en nationaal niveau) en een deel dat een
functieverlaging ondergaat. In het PVVP heeft de N206 ten noorden van
Noordwijk geen OWN+ aanduiding gekregen.
Ook het hoofdwegennet wil de provincie Zuid-Holland anders inrichten. Het
HWN- (hoofdwegennet min) betreft autosnelwegen waarvan in de spits de
capaciteit wordt verruimd door ‘dynamische’ versmalling van de rijstroken en
verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km/uur. Op deze wegen kunnen ook
meer aansluitingen worden toegestaan. OWN+ en HWN- zijn een onderdeel van
de visie op het integrale en samenhangende wegennetwerk dat bestaat uit voor de
gebruiker duidelijk te herkennen wegtypen.
De nieuwe indeling brengt ook maatregelen in het studiegebied met zich mee.
Voor de auto heeft de realisatie van een dwarsverbinding tussen de N205 en de
N206 in het noordelijk deel van de Bollenstreek prioriteit. Verbetering van
openbaar vervoer in de Bollenstreek is eveneens belangrijk. In tegenstelling tot de
noord-zuid structuur is de kwaliteit van de oost-west structuur in het gebied zeer
matig. Dit geldt zowel voor het openbaar vervoer als voor het autoverkeer.
2.2

Probleembeschrijving (2001/2002)

Bereikbaarheid
Vanuit verkeerskundig oogpunt is het noorden van de regio Duin- en Bollenstreek
en Zuid-Kennemerland een complex gebied. In het gebied ontbreekt een
duidelijke hoofdwegenstructuur. De provinciale wegen door het gebied
(waaronder het noordelijk deel van de N206 en N208) hebben veelal een dubbele,
conflicterende functie. Zij hebben enerzijds een (gebieds)ontsluitende functie voor
de regio, waarbij een goede doorstroming van het verkeer belangrijk is. Daarnaast
hebben zij een erfontsluitingsfunctie en maakt veel landbouw- en fietsverkeer van
de wegen gebruik. De combinatie van functies brengt verkeersonveilige situaties
met zich mee en past niet binnen de principes van Duurzaam Veilig.
Een ander probleem in het gebied is dat de ruimtelijke ontwikkelingen
fragmentarisch en verspreid door het gebied plaatsvinden, veelal niet afgestemd
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op de wegenstructuur. Daarnaast verandert de oriëntatie van het verkeer in het
gebied steeds meer van noord-zuid naar oost-west. Dit heeft vooral te maken met
de ruimtelijke ontwikkeling van Schiphol en Amsterdam en de daarmee gepaard
gaande toename van regionaal verkeer in het gebied.
De matige verkeersafwikkeling op de N208 in het noorden van de Duin- en
Bollenstreek en het in Noord-Holland gelegen gedeelte van de N206, in
combinatie met het ontbreken van voldoende geschikte doorgaande oostwestverbindingen, leidt tot sluipverkeer, verkeershinder en verkeersonveiligheid
in de kernen van Beinsdorp, Bennebroek, Hillegom, Vogelenzang en
Zwaanshoek. Daarmee staat ook de leefbaarheid onder druk.
Bedrijfsactiviteiten in de regio genereren vrachtverkeer. Door ongunstige locaties
maakt een deel van dit vrachtverkeer gebruik van de N208 en lokale wegen.
Vrachtverkeer op deze wegen wordt door bewoners als onveilig en hinderlijk
ervaren.
Autoverkeer
Het noordelijk deel van de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland hebben
een ontoereikend (provinciaal) wegennet. De verkeersdrukte op de wegen vormt
vooral tijdens de spits een groot probleem. Gedurende het jaar zijn daarnaast
pieken te herkennen in het voorjaar (bloeien van de bloembollen en opening van
de Keukenhof) en in mindere mate in de zomermaanden (kustverkeer bij
strandweer).
De hoofdinfrastructuur van het studiegebied is sterk noord-zuid gericht. In oostwestrichting is de hoofdontsluiting beperkter ontwikkeld, terwijl juist de
bereikbaarheid van met name de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland
hiervan afhankelijk is. Met voorzetting van het huidige beleid kunnen deze
knelpunten niet opgelost of voorkomen worden. Extra maatregelen zullen moeten
worden aangewend. In onderstaande tabel worden de knelpunten in het
probleemgebied benoemd. Het blijkt dat de functie van de wegen (volgens het
Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Leidse regio en Duin en Bollenstreek) in
veel gevallen niet aansluit bij het gebruik en de vormgeving ervan.
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Tabel 2.2 Conflicten gebruik en functie van wegen in het probleemgebied
Locatie
Wegvakken
Aard knelpunt
N442 (Hoogduinweg, Beeklaan,
Conflict stroomfunctie2 en erfaansluiting
Hillegom/De Zilk
Wilhelminalaan)
& leefbaarheid
N208 (Leidsestraat, Van den
Conflict stroomfunctie en erfaansluiting
Endelaan, Weeresteinstraat)
& leefbaarheid
N208 (Haarlemmerstraat)
Conflict stroomfunctie en erfaansluiting
Bennebroek
& leefbaarheid
N208
Conflict stroomfunctie en erfaansluiting
Lisse-Sassenheim
& afwikkeling
N206 (Zilkerduinweg,
Conflict stroomfunctie en erfaansluiting
Vogelenzang en De Zilk
Vogelenzangweg)
& leefbaarheid
Bennebroekerweg
Conflict erffunctie3 en doorgaand
Zwaanshoek
verkeer, leefbaarheid
Venneperweg
Conflict erffunctie en doorgaand verkeer,
Beinsdorp
leefbaarheid
Bron: RVVP Leidse regio en Duin- en Bollenstreek, 2000

Figuur 2.3: Knelpunten in het probleemgebied
2

In de tabel is een stroomfunctie van een weg niet gelijk aan de Duurzaam Veilig typering
‘stroomweg’.
3
In de tabel is een erffunctie van een weg niet gelijk aan de Duurzaam Veilig typering
‘erftoegangsweg’.
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Naast tekortkomingen in de wegenstructuur staat de bereikbaarheid bovendien
onder druk door een aantal specifieke capaciteitsknelpunten. Deze manifesteren
zich voornamelijk in de spitsuren. De ontoereikende capaciteit van delen van de
N208 en de N206 zijn in de spits een probleem. Ook de autosnelwegen A4, A44
en A9 hebben in de huidige situatie capaciteitsproblemen. Deze problemen zijn
bovenregionaal maar kunnen wel degelijk van invloed zijn op de knelpunten
binnen het probleemgebied [38].
Afgeleide van beide kernproblemen is de druk van doorgaand verkeer door
leefgebieden, zoals door de dorpskernen van Hillegom en Bennebroek en door
Beinsdorp, Vogelenzang en Zwaanshoek. Dit is met name het geval op de
verbinding tussen de N206 en de N205, door en rond Hillegom. Op de lokale
wegen ontstaan onder andere problemen doordat een aantal bedrijventerreinen op
een zodanige wijze is gesitueerd dat een goede, directe ontsluiting op het
hoofdwegennet ontbreekt. Vrachtverkeer wordt als zeer hinderlijk ervaren in de
beleving van bewoners van het probleemgebied.

Fiets
Voor fietsers ontbreken enkele kortsluitende rechtstreekse verbindingen. Op
sommige routes ontbreken vrijliggende fietsvoorzieningen. De kwaliteit van de
oost-west structuur is (ook voor de recreatieve fietsers) zeer matig. De
doorstroming voor fietsers is met name op kruispunten vaak onvoldoende.
Openbaar vervoer
In het noordelijk deel van de regio Duin- en Bollenstreek is het busnetwerk
grofmazig. Hierdoor zijn niet alle kernen (direct) met elkaar verbonden en zijn
verbindingen naar buiten de regio onvoldoende.Met name de oost-west
gerelateerde verbindingen worden gemist. De doorstroming van bussen is
eveneens onvoldoende. Dit wordt veroorzaakt door congestie op het wegennet,
maar ook door Duurzaam Veilig maatregelen, zoals rotondes, drempels en cicades
(wegversmallingen). Deze belemmeren de doorstroming en verminderen het
comfort. Op structureel niveau ontbreekt het aan een goede hoogwaardige oostwestverbinding voor openbaar vervoer om echt concurrentie te kunnen bieden
voor de auto. Goede overstapmogelijkheden tussen auto en openbaar vervoer zijn
niet aanwezig. In Hillegom is een NS-station aanwezig. Een NS-station wordt
gemist in Lisse.
Verkeersveiligheid
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Het programma Duurzaam Veilig is een belangrijk uitgangspunt voor het
verkeersveiligheidsbeleid in de noordelijke Duin- en Bollenstreek en ZuidKennemerland. Figuur 2.4 geeft het aantal slachtoffers van de afgelopen vijf jaar
weer in de gemeenten binnen het studiegebied.
Aantal slachtoffers in de gemeente Hillegom
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Figuur 2.4: Slachtoffers in de drie gemeenten in het probleemgebied
Tabel 2.3: Aantal ongevallen per gemeente en soort in 2002
Gemeente/soort ongeval
dodelijk opname
geen
opname
0
14
39
Hillegom
0
3
7
Bennebroek
0
14
17
Noordwijkerhout
Bron: AVV, VOR Bulletin 2002

totaal
53
10
31

Het aantal dodelijke slachtoffers in het probleemgebied is relatief laag. In 2002
zijn in geen van de kernen binnen het probleemgebied dodelijke slachtoffers
gevallen. Het totaal aantal ongevallen met slachtoffers in 2002 is ten opzichte van
1998 alleen in de gemeente Noordwijkerhout gedaald. In de overige gemeenten is
het aantal slachtoffers gelijk gebleven [46].
Het probleemgebied kent één black-spot (kruispunt of wegvak met 6 of meer
letselongevallen per jaar), te weten de kruising Weeresteinstraat-Noorderlaan in
Hillegom. In het gehele studiegebied zijn daarnaast nog twee black-spots te
vinden: de kruising Heereweg-Westelijke Randweg-Meer en Duin en de kruising
Stationsweg-Loosterweg Noord-Van Lyndenweg in Lisse (zie figuur 2.3).
Ten opzichte van 1986 is het aantal verkeersdoden in de regio met circa 35%
afgenomen [59]. Het aantal ziekenhuisgewonden is stijgende; de laatste drie jaar
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is er sprake van een stijging van rond de 48% ten opzichte van de jaren 19861988. Het totaal aantal slachtoffers is dus ongeveer gelijk gebleven ondanks een
duidelijke intensiteittoename en ondanks het ‘duurzaam veilig’ inrichten van
wegen. In de regio is eveneens een aantal gevaarlijke fietsroutes (veelal smalle
wegen zonder fietsvoorzieningen met relatief veel auto- en fietsverkeer).
Economie
De huidige verkeersproblematiek vormt een risico voor het economisch draagvlak
binnen de landelijke Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. De
planologische druk die op de gebieden rust, verscherpt dit beeld voor de toekomst.
Zo zal de grootschalige woningbouw in de Haarlemmermeer bij Hoofddorp en
Nieuw Vennep ertoe leiden dat steeds meer mensen door het probleemgebied
zullen reizen. Bovendien is het van belang voor de economische situatie van de
bollenstreek dat er een goede ontsluiting is. De bedrijven in de regio zijn over het
algemeen uitsluitend verbonden aan de weg en zullen dus baat hebben bij een
goede (vracht)autobereikbaarheid.

Leefkwaliteit
De verkeersgroei vormt eveneens een risico voor de leefkwaliteit in het
studiegebied. De ontwikkelingen rondom Schiphol, aanleg van bedrijventerreinen
bij Hoofddorp en in de rest van de Haarlemmermeer zorgen voor een
verkeerstoename en zullen daarmee invloed hebben op de leefkwaliteit in het
probleemgebied.
Aanleg en effecten van de N205
Voor de huidige bereikbaarheidsproblemen in de regio zijn tal van oplossingen
voorgesteld. Eén ervan is in 2002 gerealiseerd, namelijk de nieuwe provinciale
weg N205. De N205 loopt vanaf het Rottepolderplein Zuid (N205/A9) langs
Hoofddorp en Nieuw Vennep en sluit aan op de N207. De nieuwe weg ontsluit
Hoofddorp, Nieuw Vennep, de nieuwbouwwijken bij Vijfhuizen en het nieuwe
Spaarneziekenhuis.
Door aanleg van de N205 zijn daaraan parallel gelegen routes, zoals de N208 en
de N206, slechts beperkt ontlast.
Autonome ontwikkeling
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De belangrijkste problemen tussen vraag naar, en aanbod van mobiliteit doen zich
in de toekomst voor op het autonetwerk. Bij voortzetting van het huidige beleid en
de uitvoering van alle ruimtelijke en infrastructurele bestuurlijk vastgestelde
plannen die tot 2020 op het realisatieprogramma (zie paragraaf 3.2) staan, groeien
de verkeersintensiteiten op wegvakniveau nog structureel. De intensiteiten zijn in
2020 dusdanig hoog dat zich op een aantal plaatsen in het autonetwerk knelpunten
blijven voordoen of dat nieuwe knelpunten gaan ontstaan. Met name de N206, de
N207, de N208, de Meerlaan en de Nieuwe Bennebroekerweg staan in 2020 onder
druk. Door aanleg van de Nieuwe Bennebroekerweg en de Noordelijke Randweg
Nieuw Vennep zal de capaciteit van de N205 tussen deze twee wegen
ontoereikend zijn. Ook buiten het probleemgebied wordt er een aantal wegvakken
zo zwaar belast dat zij de verkeersafwikkeling binnen het studiegebied
beïnvloeden. Wegen rondom Hoofddorp en Nieuw Vennep en de A44 en A4
rondom Schiphol en Aalsmeer kennen in de toekomst een te lage capaciteit.
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2.3

Missie: doelstellingen

Het doel van dit project is te komen tot maatregelen ter verbetering van de
verkeerssituatie in en rondom Beinsdorp, Bennebroek, Hillegom, Vogelenzang,
Noordwijkerhout en Zwaanshoek.
Dit hoofddoel valt uiteen in drie subdoelen:
• verbeteren van de bereikbaarheid ten opzichte van de autonome
ontwikkeling (waaronder het verminderen van sluipverkeer door de kernen
van Beinsdorp, Bennebroek, Hillegom, Vogelenzang en Zwaanshoek);
• verbeteren van de verkeersveiligheid in de dorpskernen;
• verbeteren van de leefbaarheid in de dorpskernen.
Een nevendoel is het completeren van het regionale verkeersnetwerk.
Bij het zoeken naar oplossingen worden openbaar vervoer, auto en de fiets
beschouwd. Daarnaast wordt in dit MER bekeken op welke wijze oplossingen
optimaal in de omgeving ingepast kunnen worden.
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3

ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN
3.1

Oplossingen voor de problematiek

In een MER moet altijd de Referentiesituatie worden beschreven. Dit is de situatie
in 2020 zonder oplossing voor de problematiek. De effecten van de alternatieven
worden getoetst aan de Referentiesituatie. Daarnaast moet in een m.e.r.-procedure
een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) worden ontwikkeld.
Verder is in dit MER een Uitbreidingsalternatief onderzocht. Het
Uitbreidingsalternatief houdt in dat de wegenstructuur wordt uitgebreid, dus dat er
een nieuwe wegverbinding wordt aangelegd. Hiervoor zijn vier varianten
onderzocht.
Deze en andere varianten zijn getoetst aan het hoofddoel van dit project, namelijk
komen tot verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid
in en rondom Beinsdorp, Bennebroek, Hillegom, Vogelenzang en Zwaanshoek.
Oplossingsrichtingen die niet aan deze hoofddoelstelling voldoen, zijn in het
verdere proces van de m.e.r. niet meer onderzocht. Deze komen aan bod in
paragraaf 3.5.
In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens aan bod:
• de Referentiesituatie;
• het Uitbreidingsalternatief (bestaande uit de Bennebroekervariant, de
Oosteindervaartvariant en de Hillegommervariant);
• het Meest Milieuvriendelijk Alternatief;
• de onvoldoende probleemoplossende varianten (bestaande uit de verlengde
N22 (N205), de Verbinding N206 – Westelijke Randweg; de Westelijke
variant, de Streekplanvariant, Variant Zuid en het Nulplusalternatief).
3.2

Referentiesituatie

De Referentiesituatie is de situatie in 2020, zonder aanvullende maatregelen voor
de problematiek, dus de autonome ontwikkeling. Verkeersmaatregelen zoals het
aanscherpen van parkeerbeleid en het stimuleren van openbaar vervoer genoemd
in het Nationale Verkeers- en Vervoerplan, zijn daarin uitgevoerd4. Daarnaast
wordt rekening gehouden met een (platte) kilometerheffing in het studiegebied.
Platte kilometerheffing houdt in dat voor iedereen, ongeacht gebied of voertuig de
heffing hetzelfde is.
4

Een aantal veronderstellingen is gebaseerd op het nieuwe NVVP dat in april 2002 is weggestemd
in de Tweede Kamer. Een nieuw NVVP is in de maak en zal naar verwachting in maart 2004
worden vastgesteld.
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Ten opzichte van de huidige situatie (2001) zijn als autonome ontwikkeling tot
2020 de volgende wijzigingen in het hoofdwegennet opgenomen:
• verbreding N201 van 2x2 naar 2x3 tussen A4 en Fokkerweg;
• omlegging N201 Uithoorn/Aalsmeer;
• aanpassing aansluitingen Hoofddorp-A4-N201 conform Regioakkoord
Masterplan N201+ van 4 november 2001;
• aanleg Westrandweg en Verlengde Westrandweg;
• uitbreiding/aanpassingen Coentunnel;
• verbreding A4 tussen Leiden en Burgerveen;
• spitsstrook A4 Hoofddorp-Burgerveen.
Op het onderliggende wegennet zijn voornamelijk maatregelen voor “Duurzaam
Veilig”geïmplementeerd.
3.3

Uitbreidingsalternatief

Binnen het Uitbreidingsalternatief zijn varianten onderzocht voor de nieuwe
wegverbinding tussen de N205 en de N206 (figuur 3.1), namelijk:
• de Bennebroekervariant: een nieuwe weg ten zuiden van Bennebroek;
• de Oosteindervaartvariant: een weg geografisch tussen de andere twee
varianten, gedeeltelijk langs de Oosteindervaart;
• de Hillegommervariant: een nieuwe weg direct ten noorden van
Hillegom.
De varianten worden in paragraaf 3.3.3 afzonderlijk besproken, eerst volgt hier nu
een bespreking van het ontwerp. De kosten komen aan bod in hoofdstuk 4.
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Figuur 3.1: De tracés.

3.3.1

Ontwerp algemeen

De uitkomsten van het verkeerskundig onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen
aan deze studie zijn vertaald in een verkeerstechnisch ontwerp. Een wegontwerp
wordt vastgelegd door middel van de wegindeling (het dwarsprofiel), de
hoogteligging (het lengteprofiel) en de situatie (het horizontaal ontwerp). Bij het
wegontwerp is uitgegaan van een maximumsnelheid van 80 km/uur.
Het dwarsprofiel in het ontwerp is vastgelegd in twee standaarddwarsprofielen.
Het wegdeel vanaf de N206 tot en met de N208 bestaat uit een
gebiedsontsluitingsweg met 2x1 rijstroken en het deel vanaf de N208 tot en met
de N205 bestaat uit een gebiedsontsluitingsweg met 2x2 rijstroken. Ten aanzien
van de Hillegommervariant is ter plaatse van de bebouwde kom de middenberm
naar het minimale teruggebracht. De dwarsprofielen zijn opgesteld volgens het
Duurzaam Veilig principe (zie figuur 3.2).
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Figuur 3.2: Dwarsprofielen

Er is bewust gekozen het eerste deel van de weg 2x2 aan te leggen en het tweede
deel 2x1. De intensiteiten op het deel tussen de N208 en N205 noodzaken tot
aanleg van een 2x2 weg. De intensiteiten op het deel tussen de N206 en N208 zijn
lager waardoor vooralsnog een 2x1 volstaat.
Het gedeeltelijk aanleggen van de weg leidt tot een hoge druk op de N208 en
versterkt de verkeersproblemen in de kernen van Hillegom en Bennebroek. Deze
mogelijkheid is niet verder onderzocht.
De hoogteligging van de wegdelen wordt voornamelijk bepaald door de bestaande
infrastructuur. Voor het wegtracé is voor elke variant een tabel (tabel 3.1 t/m 3.3.)
ingevoegd waarin de belangrijkste infrastructuur is opgenomen. Hoofdzakelijk
komt het erop neer dat de bestaande weginfrastructuur, evenals de Ringvaart en
Leidsche Trekvaart ongelijkvloers, hoog wordt gekruist door de nieuwe
verbinding. De spoorlijn Haarlem-Leiden wordt ongelijkvloers, door middel van
een tunnelbak laag gekruist. In elke variant is een drietal gelijkvloerse kruisingen
opgenomen, namelijk ter plaatse van de N206, de N208 en de N205. De
Hillegommervariant heeft twee extra gelijkvloerse kruispunten, één ter hoogte van
het bedrijventerrein Horst ten Daal en één op de rotonde bij de Nieuwe
Bennebroekerweg. De Oosteindervaartvariant heeft één extra gelijkvloerse
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kruising, namelijk op de rotonde bij de Nieuwe Bennebroekerweg. Daarnaast
worden in de drie tracés een beperkt aantal wegen afgesloten en/of omgelegd.
Ten aanzien van het horizontale ontwerp hebben “de lijnen in het maaiveld”, die
de structuur van het gebied bepalen, een groot deel van de ligging van het ontwerp
bepaald in combinatie met de huidige bebouwing. Een tweede aspect is de
vormgeving van de huidige infrastructuur in combinatie met de nieuwe
verbinding. In het ontwerpproces is getracht versnippering van het landschap zo
veel mogelijk te voorkomen.
3.3.2

De varianten

In deze paragraaf worden de varianten afzonderlijk besproken ten aanzien van het
ontwerp (zie figuur 3.1 en bijlage 6). De bestaande infrastructuur bepaalt in grote
mate de vormgeving van de nieuwe verbinding. In de tabellen 3.1, 3.2 en 3.3
worden voor de betreffende varianten de keuzen samengevat ten aanzien van de
conflicten met de bestaande infrastructuur. De kosten voor de aanleg van de
varianten komt aan bod in hoofdstuk 4 in paragraaf 4.2.5.
Bennebroekervariant
Daar waar de N206 bijna haaks afbuigt naar het oosten zal de verbindingsweg
aansluiten op de provinciale weg door middel van een tweestrooksrotonde. De
aansluiting op de N205 zal door middel van een kruispunt met verkeerslichten
worden gerealiseerd ter plaatse van de Nieuwe Bennebroekerweg. De aansluiting
op de N208 zal eveneens worden voorzien van verkeerslichten.
Tabel 3.1 Ontwerp Bennebroekervariant

Kruisende infrastructuur
Provinciale weg N206
2e Doodweg
Margrietenlaan
Leidsche Trekvaart/Bartenweg
Spoorlijn Haarlem-Den Haag
Nieuweweg
Haarlemmerstraat (N208)
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Ontwerpoplossing
De verbinding sluit gelijkvloers aan op de N206
met een tweestrooks rotonde.
De verbinding kruist de 2e Doodweg. Deze is
op dit moment afgesloten voor alle verkeer.
De verbinding ligt parallel aan de
Margrietenlaan.
De verbinding kruist de Leidsche Trekvaart en
de Bartenweg met een hoge ligging.
De verbinding kruist de spoorlijn Haarlem-Den
Haag met een verdiepte ligging.
De verbinding ligt parallel aan de Nieuweweg.
De verbinding kruist de Haarlemmerstraat
gelijkvloers met een kruispunt geregeld door
een verkeersregelinstallatie.
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Zandlaan en Winterrustlaan

Ringvaart/Hillegommerdijk

Spieringweg
Drie Merenweg (N205)

De verbinding kruist de Zandlaan en de
Winterrustlaan. Beide wegen worden aan
weerszijden van de verbinding met elkaar
verbonden.
De verbinding kruist de Ringvaart (met een
beweegbare brug) en de Hillegommerdijk
waarop een weg is gesitueerd. Deze weg wordt
parallel aan de voet van het dijklichaam gelegd.
Aan de westzijde bevindt zich een voetpad op
de dijk, deze blijft op de dijk gesitueerd.
De verbinding kruist de Spieringweg met een
hoge ligging.
De verbinding wordt gelijkvloers aangesloten
op de Drie Merenweg door middel van een
kruispunt geregeld met een
verkeersregelinstallatie.

Oosteindervaartvariant
De verbindingsweg zal in deze variant aangelegd worden vanaf het kruispunt
Oosterduinweg-Zilkerduinweg tot aan de rotonde ter hoogte van de Nieuwe
Bennebroekerweg. De aansluiting ter plaatse van het kruispunt OosterduinwegZilkerduinweg wordt voorzien van een rotonde. Naast deze aansluitingen worden
twee gelijkvloerse kruisingen gerealiseerd, namelijk ter plaatse van de N208 en bij
de N205. Deze kruispunten zullen met verkeerslichten worden geregeld.
Tabel 3.2 Ontwerp Oosteindervaartvariant

Oosteindervaartvariant
Ontwerpoplossing
De verbinding sluit gelijkvloers aan op het
kruispunt Zilkerduinweg - Oosterduinweg met
een tweestrooks rotonde.
Leidsche Trekvaart/Noorder Leidsevaart
De verbinding kruist de Leidsche Trekvaart en
de Noorder Leidsevaart (parallelweg). De
parallelweg wordt afgesloten voor alle verkeer.
1e Loosterweg
De 1e Loosterweg wordt verhoogd tot de hoogte
van het dijklichaam van het spoor
Spoorlijn Haarlem-Den Haag
De verbinding kruist de spoorlijn Haarlem-Den
Haag met een verdiepte ligging.
Haarlemmerstraat (N208)
De verbinding kruist de Haarlemmerstraat
gelijkvloers met een kruispunt geregeld door
een verkeersregelinstallatie.
Oosteindervaart
De verbinding ligt parallel aan de noordzijde
van de Oosteindervaart.
Kruisende infrastructuur
Zilkerduinweg – Oosterduinweg
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Ringvaart/Hillegommerdijk

Spieringweg
Drie Merenweg (N205)

Nieuwe Bennebroekerweg

De verbinding kruist de Ringvaart (met een
beweegbare brug)en de Hillegommerdijk
waarop een weg is gesitueerd. Deze weg wordt
parallel aan de voet van het dijklichaam gelegd.
Aan de westzijde bevindt zich een voetpad op
de dijk, deze blijft op de dijk gesitueerd.
De verbinding kruist de Spieringweg met een
hoge ligging.
De verbinding wordt gelijkvloers aangesloten
op de Drie Merenweg door middel van een
kruispunt geregeld met een
verkeersregelinstallatie.
De verbinding wordt gelijkvloers aangesloten
op de reeds bestaande rotonde in de Nieuwe
Bennebroekerweg.

Hillegommervariant
De verbindingsweg tussen de N205 en de N206 zal in deze variant aangelegd
worden vanaf de provinciale weg N206 tot aan de rotonde ter hoogte van de
Nieuwe Bennebroekerweg. De Hillegommervariant is zowel doorgerekend met
een aansluiting op de Noordelijke randweg van Nieuw Vennep als op de Nieuwe
Bennebroekerweg. De variant met aansluiting op de Nieuwe Bennebroekerweg is
vanwege een beter oplossend vermogen in dit MER verder uitgewerkt (zie ook
bijlage 2). De aansluiting ter plaatse van de provinciale weg N206 wordt voorzien
van een rotonde. Naast deze aansluitingen worden drie gelijkvloerse kruisingen
gerealiseerd, namelijk ter plaatse van de N208, bij de Weerlaan in de bebouwde
kom van Hillegom en bij de N205. Deze kruispunten zullen met verkeerslichten
worden geregeld.
Tabel 3.3 Ontwerp Hillegommervariant

Hillegommervariant
Ontwerpoplossing
De verbinding sluit gelijkvloers aan op de N206
met een tweestrooks rotonde.
Zilkerduinweg
De verbinding kruist de Zilkerduinweg met een
hoge ligging.
Leidsche Trekvaart/Noorder Leidsevaart
De verbinding kruist de Leidsche Trekvaart en
de Noorder Leidsevaart (parallelweg). De
parallelweg wordt afgesloten voor alle verkeer.
1e Loosterweg
De 1e Loosterweg wordt verhoogd tot de hoogte
van het dijklichaam van het spoor
Spoorlijn Haarlem-Den Haag
De verbinding kruist de spoorlijn Haarlem-Den
Haag met een verdiepte ligging.
Kruisende infrastructuur
Provinciale weg N206
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Pastoorslaan

Weeresteinstraat (N208)
Weerlaan

Oude Weerlaan
Ringvaart/Hillegommerdijk

Drie Merenweg (N205)

Nieuwe Bennebroekerweg

3.4

De verbinding kruist de Pastoorslaan
gelijkvloers. Deze wordt afgesloten voor alle
verkeer. Vanwege ontwikkelingen in het gebied
wordt de Pastoorslaan aan de westzijde
ontsloten door de aanleg van een verbinding
naar de Noorderlaan.
De verbinding kruist de Weeresteinstraat
gelijkvloers met een kruispunt geregeld door
een verkeersregelinstallatie.
De rotonde in de Weerlaan wordt vervangen
door een kruispunt met een
verkeersregelinstallatie. De verbinding is deels
gesitueerd ter plaatse van de bestaande
Weerlaan. Het deel van de Weerlaan ten westen
van de rotonde blijft in gewijzigde vorm
bestaan.
De nieuwe verbinding ligt parallel aan de
zuidzijde van de Oude Weerlaan, deze blijft in
zijn huidige vorm gehandhaafd.
De verbinding kruist de Ringvaart (met een
beweegbare brug) en de Hillegommerdijk. De
Hillegommerdijk wordt parallel aan de voet van
het dijklichaam gelegd.
De verbinding wordt gelijkvloers aangesloten
op de Drie Merenweg door middel van een
kruispunt geregeld met een
verkeersregelinstallatie.
De verbinding wordt gelijkvloers aangesloten
op de reeds bestaande rotonde in de Nieuwe
Bennebroekerweg.

Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)

Algemeen
Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) is een verplicht alternatief in een
MER. Hieronder worden eerst enkele randvoorwaarden opgesomd die gelden voor
een MMA. Vervolgens wordt aangegeven welke werkwijze is gevolgd om te
komen tot een MMA. Daarna wordt het MMA nader beschreven.
Volgens de richtlijnen moet het MMA:
•
uitgaan van de best bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of
verbetering van het milieu;
•
binnen de competentie van de initiatiefnemer liggen.
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Bovendien moet het MMA:
•
in voldoende mate voldoen aan de doelstelling van de initiatiefnemer,
zijnde komen tot maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie in
en rondom Beinsdorp, Bennebroek, Hillegom, Vogelenzang,
Noordwijkerhout en Zwaanshoek.
Om te komen tot het MMA zijn eerst de milieueffecten van de verschillende
varianten bepaald. Vervolgens is bekeken welke variant de minste milieueffecten
heeft. De Hillegommervariant bleek de minste effecten te hebben en is als basis
gekozen voor het MMA. Het onderscheid tussen de Hillegommervariant en de
andere varianten is echter gering. Ook de andere varianten kunnen met de juiste
compenserende en mitigerende maatregelen als ‘meest milieuvriendelijk’ worden
aangemerkt. Toch is hier op basis van de effecten gekozen voor de
Hillegommervariant als basis voor het MMA.
In de Richtlijnen wordt aangeraden eerst twee MMA’s te maken, één voor de
minst negatieve effecten voor woon- en leefmilieu, en één voor de minst negatieve
effecten op natuur en het te ontwikkelen Strategisch groenproject. De reden
hiervoor is dat er een strijdigheid kan optreden tussen de belangen van woon- en
leefmilieu enerzijds en natuur anderzijds. Deze strijdigheid treedt niet op, omdat:
•
er voor lucht niet of nauwelijks effecten optreden;
•
er voor geluid bij alle varianten maatregelen getroffen moeten worden
om aan de grenswaarden te voldoen;
•
de varianten vrijwel niet onderscheidend zijn als het gaat om geluid,
luchtkwaliteit en sociale aspecten.
Maatregelen
Het verleggen van een deel van het tracé van de Hillegommervariant en het sterk
verkorten ervan ondervangt een aantal van de negatieve effecten op het groene
milieu. Om de effecten op het milieu nog meer te beperken zijn naast de
aanpassing van het tracé zoals hieronder wordt toegelicht ook ecoduikers
toegevoegd. Het MMA kan verder met additionele mitigerende maatregelen
worden aangevuld (tabel 3.4). Hier is echter niet voor gekozen vanwege het
geringe onderscheid tussen de varianten als het gaat om de effecten op het groen
milieu en het woon- en leefmilieu. Afhankelijk van de keuze van de aanvullende
maatregelen, niet alle maatregelen zullen in combinatie met elkaar kunnen worden
uitgevoerd, stijgen de kosten van het MMA.

Provincie Noord-Holland/ MER Verbinding N205-N206
ML-MR20030478

december 2003, versie definitief

- 38 -

DHV Milieu en Infrastructuur BV

Tracé MMA
De Hillegommervariant wordt op twee plaatsen aangepast:
1. Hillegommervariant bij de Tiltenberg
Om negatieve effecten te voorkomen op landschap (structuur, historisch
bouwkundige waarden, archeologische waarden), grondwater en natuurwaarden
(vernietiging door het doorsnijden van een klein deel van de binnenduinrand en de
strandwal bij de Zilk met een landhuis en strandwalbos), stellen wij voor het tracé
van de Hillegommervariant de bestaande provinciale weg (N206) te laten volgen
tot de Tiltenberg of zelfs tot de Pastoorslaan (vanuit het westen gezien).
De verlegging van dit deel van het tracé heeft geen verkeerskundige gevolgen.
2. Hillegommervariant in de Haarlemmermeerpolder
De negatieve effecten op landschap (structuur, openheid, historisch geografische
waarden (historische verkaveling)), toekomstige natuurwaarden (versnippering,
verstoring, vernietiging), oppervlaktewaterkwantiteit en -kwaliteit en op het
toekomstig waterbergings-, natuur- en recreatiegebied in de Haarlemmermeer,
kunnen worden verzacht door de weg rechtdoor (zuidoost) te laten aantakken op
de N205. Dit in plaats van de ruime bocht naar de Nieuwe Bennebroekerweg.
De verkeerskundige effecten ten gevolge van deze aanpassing zijn op de
verbindingsweg zelf gering (zie ook paragraaf 5.1 en bijlage 2).
Tabel 3.4: Aanvullende maatregelen

Geluid

Lucht
Ecologie

Bodem en water
Landschap en
cultuurhistorie
Landbouw
Recreatie

Extra geluidsschermen bij hoogbelaste wegen.
Dubbellaags ZOAB.
Extra isolatie van woningen.
60 km/u zone langs Hillegom.
Snelheidsverlaging en/of verbetering doorstroming.
Extra compensatie boven op de wettelijke compensatie van
binnenduinrand, strandwal van de Zilk, ecologische verbindingszone langs
d.e Trekvaart en toekomstige natuurwaarden in de Haarlemmermeer
Beperken tijdelijke effecten.
Tegengaan versnippering.
Geen bemaling van grondwater, ook niet bij aanleg van de spoortunnel
(ook voor aspect ecologie).
Maatregelen om run-off te beperken.
Landschappelijke structuren behouden en verbeteren (bijvoorbeeld met
bomen).
Restruimte niet laten verrommelen (ook voor aspect landbouw).
Zoeken naar mogelijkheden voor extra bollengrond.
Tegengaan versnippering.
Doorgaande routes naar groengebieden door laten lopen zoals fietspad bij
de Trekvaart.
Goede inpassing van het tracé in het landschap zodat negatieve gevolgen
op de beleving worden beperkt.
Tegengaan geluid voor recreanten.
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Sociale aspecten

3.5

Minder lichtuitstraling door bundeling of minder lampen
Vormgeving schermen, zoals transparante schermen.
Extra licht in tunnels.

Onvoldoende probleemoplossende varianten

Figuur 3.3: De afgevallen varianten.

Op basis van eerder onderzoek [46, 37] en recente modelberekeningen [38] is
geconcludeerd dat de onderstaande varianten niet aan de hoofddoelstelling van dit
project voldoen. Daarom zijn ze niet verder in deze m.e.r.-studie uitgewerkt. Ze
worden hier wel kort toegelicht:
1. Verlengen N22 (N205);
2. Verbinding N206 – Westelijke Randweg;
3. Variant Zuid;
4. Westelijke variant;
5. Streekplanvariant;
6. Nulplusalternatief.
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Ad 1. Verlengen N22 (N205)
Het verlengen van de N205 tussen de N207 en de A44, zorgt voor een geringe
verkeersafname op de N206 tussen Vogelenzang en de Zilk en de Delfweg (de
noord-zuid route ten (zuid)westen van Hillegom). Verkeersoverlast op de N205,
N206, N207, N208, de Meerlaan en de Nieuwe Bennebroekerweg wordt hiermee
niet opgelost. Voor Bennebroek, Zwaanshoek, Beinsdorp en Vogelenzang is van
een verbinding tussen de N207 en de A44 geen positief effect te verwachten. Het
oplossend effect van het verlengen van de N205 naar de A44 is gering [37, 57].
Deze variant draagt onvoldoende bij aan de oplossing van de verkeers- en
leefbaarheidsproblemen in Hillegom en Bennebroek en voldoet daarmee dus niet
aan de subdoelstellingen (paragraaf 2.3).
Ad 2. Variant N206-Westelijke Randweg
Een verbinding tussen de Westelijke Randweg in Haarlem en de N206 vermindert
de verkeersdruk op de N208 in en door Bennebroek en Hillegom. In Vogelenzang
is sprake van een substantiële vermindering van de verkeersdruk.
Voor de oost-west relaties over de Ringvaart bij Zwaanshoek en Beinsdorp heeft
de verbinding geen betekenis [37, 57]. Alleen al vanwege dit laatste valt deze
variant af omdat de bereikbaarheid van Beinsdorp en Zwaanshoek niet verbeteren
(zie subdoelen paragraaf 2.3).
De doortrekking van de N206 naar de Westelijke Randweg zou deels door en
deels vlak langs het duingebied lopen. Uitvoering zou een grote aantasting van dit
gebied betekenen. Het duingebied is aangewezen als kerngebied binnen de
Ecologische Hoofdstructuur. Ook is het gebied beschermd door de Vogel- en
Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet. Hier geldt het “nee, tenzijprincipe”. Dit betekent dat nieuwe infrastructuur alleen is toegestaan bij een
aantoonbaar zwaarwegend maatschappelijk belang én indien er geen alternatieve
oplossing is die minder schadelijk is. Omdat er in dit geval alternatieve
oplossingen zijn, valt deze variant af. Verder doorsnijdt de variant de regio
Kennemerland met veel waarden op het vlak van natuur, landschap en
cultuurhistorie. Het is onder andere aangewezen als Belvedèregebied. Het tracé
loopt door enkele landgoederen en door een waterwingebied.
Ad 3. Variant Zuid
De zuidelijke variant houdt in het doortrekken van de N207 ten zuiden van
Hillegom naar de N206. In deze variant wordt de Beeklaan door een nieuwe weg
langs de spoorbaan verbonden met de doorgetrokken N207. De N206 wordt ten
noorden van de Beeklaan een erftoegangsweg. De variant heeft voor het noordzuid verkeer van Hillegom slechts ten dele een gering positief effect. Op een deel
van de N208 (tussen de N207 en de bebouwde kom van Hillegom) neemt de
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intensiteit sterk toe.Voor het oost-west verkeer van Hillegom en Bennebroek zijn
de effecten te verwaarlozen. In Vogelenzang en Beinsdorp vermindert de
verkeersdruk. Noord-zuid is er in Bennebroek plaatselijk sprake van een kleine
toename van de verkeersdruk [42]. In Zwaanshoek is een toename van het verkeer
geconstateerd. Samenvattend zijn er dus voor Zwaanshoek en het noord-zuid
verkeer in Hillegom en Bennebroek door aanleg van de zuidelijke variant
negatieve effecten te verwachten, de leefbaarheid en verkeersveiligheid worden
daar niet verbeterd. Het oplossend vermogen van de zuidelijke variant is te lokaal
en daarmee voldoet deze variant niet aan de doelstelling van dit project
(subdoelen paragraaf 2.3).
Ad 4 Westelijke variant
De Westelijke variant is een westelijke omleiding van de kruising N207/N208 via
de Beeklaan en de Pastoorslaan naar de N208. In het kader van de studie
“Verkeerskundige effecten omleiding Hillegom” is onder andere de Westelijke
variant met het provinciale verkeersmodel van de provincie Noord-Holland
doorgerekend [46]. De Westelijke variant heeft op de Leidsestraat en de
Wilhelminalaan in Hillegom een verkeersafname tot gevolg. Ook voor Beinsdorp
en Zwaanshoek heeft de weg positieve effecten. Voor Bennebroek is het positieve
effect gering. In Vogelenzang neemt de verkeersdruk toe op de
Vogelenzangseweg en af op de Leidsevaartweg. Het oplossend vermogen van de
Westelijke variant is onvoldoende voor de leefbaarheids- en verkeersproblematiek
in dit project (subdoelen paragraaf 2.3).
De verbinding kruist daarnaast twee keer het spoor en is daarmee een zeer
kostbare oplossing.
Ad 5. Streekplanvariant
De Streekplanvariant bestaat uit twee nieuwe wegvakken tussen de Leidsestraat
en de Wilhelminalaan. De verkeerskundige effecten van de Streekplanvariant zijn
voor de studie “Omleiding Hillegom” [46] doorgerekend. De Streekplanvariant
zorgt vooral voor een afname van het verkeer op de lokale wegen in Hillegom
zelf, te weten de Leidsestraat en de Wilhelminalaan. Verder zijn afnamen te zien
op de N206 tussen Vogelenzang – de Zilk (Zilkerduinweg–Vogelenzangweg) en
op de Delfweg. De vermindering van de verkeersdruk in Beinsdorp is gering. De
intensiteiten op de Van de Endelaan noord ter hoogte van de Wilhelminalaan
nemen zelfs toe. De Streekplanvariant heeft vrijwel geen effect op de intensiteiten
in Bennebroek en Zwaanshoek en is daarmee ten aanzien van de doelstellingen
van het project onvoldoende probleemoplossend (subdoelen paragraaf 2.3).
Het nadeel van de Streekplanvariant is dus zijn lokale effect. De variant draagt
daarmee niet bij aan een regionale oplossing.
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Ad. 6. Nulplusalternatief
Het Nulplusalternatief is een oplossing voor de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen met beperkte aanleg van nieuwe infrastructuur voor autoverkeer. In
plaats daarvan worden maatregelen voorgesteld met betrekking tot individuele
beïnvloeding van de weggebruiker. Enerzijds kan dit door een alternatief in de
vorm van openbaar vervoer en/of fiets aan te bieden, anderzijds door het
onaantrekkelijk maken van een rit per auto of via een bepaalde route.
De veronderstelde maatregelen voor het Nulplusalternatief zijn weergegeven in
onderstaande tabel5.
Tabel 3.5: Maatregelen Nulplusalternatief
Maatregelen
a. extra busvervoer

b. Verkeersbelemmerende maatregelen

c. Verbeteren doorstroomroutes
d. Flankerend beleid

e. Stimuleren fietsvervoer
Bron: memo van 2/9/03, provincie Noord-Holland

Omschrijving
Een Hoogwaardig Openbaar Vervoer-verbinding van de
Zuidtangenthalte ziekenhuis Hoofddorp langs het station
Hillegom naar de Zuidtangenthalte Nieuw VennepGetsewoud (v.v)
1. Toeritdosering in Haarlem en Heemstede in
zuidelijke richting N206, N208 en de
Heemsteedsedreef voor verkeer afkomstig van
de N201 en N208.
2. Snelheidsbeperking Vogelenzangseweg
(N206)
Verhogen capaciteit N201, N205 en N207
1. Aangescherpt parkeerbeleid bedrijfsterreinen
Hoofddorp, Schiphol en Nieuw Vennep.
2. Stimulering vervoersmanagement: verhoging
autobezettingsgraad met 0.005 percentpunt
Verbetering fietsroutes

In het geval van het nulplusalternatief is er een positief effect te constateren op het
deel van de N205 tussen de Nieuwe Bennebroekerweg en de N207. Dit komt
omdat er in deze variant ten opzichte van de autonome ontwikkeling sprake is van
een verdubbeling van de N205 tussen deze aansluitingen. Het nulplusalternatief
heeft eveneens een positief effect op de N206 tussen de Vogelenzangseweg en de
Provinciegrens van Noord-Holland vanwege de verlaging van de snelheid en de
capaciteit op de Vogelenzangseweg in Bloemendaal. Ook op de Meerlaan, de
Meerweg, de Vogelenzangseweg en de Nieuwe Bennebroekerweg is een positief
effect waar te nemen.
Op de belangrijkste wegen door de kernen van Hillegom en Bennebroek scoort
het alternatief -ondanks het pakket van maatregelen- negatief. De gemeente
Hillegom kent een sterke toename van het verkeer op de N208: Leidsestraat en de
5

Omdat de verkeersstudie alleen prognoses geeft voor het ochtendspitsuur is bij het bepalen van
de doseerpunten alleen naar deze periode gekeken.
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Van den Endelaan (respectievelijk 25% en 21%). Dit verkeer rijdt niet meer over
de Meerlaan en de Venneperweg. Ook op belangrijke wegen door de kom van
Bennebroek is door het ‘knijpen’ van de Vogelenzangseweg, een toename van het
verkeer te zien, namelijk op de Leidsevaart en de Leidsevaartweg (157% en
245%). Op de N207 tussen de N205 en de IJweg stijgt de intensiteit fors (ruim
35%). De N207 tussen Provinciale weg en de N208 blijft een belangrijk knelpunt
(I/C-verhouding van 1,27). Op de overige wegen blijft de I/C-verhouding vrijwel
gelijk aan de referentiesituatie.
Het nulplusalternatief lost dus zelfs met een verdubbeling van een deel van de
N207 en de N205 de problemen binnen de kernen niet op. Het oplossend
vermogen is gering en niet voldoende om de doelstellingen te bereiken. Het
nulplusalternatief wordt in dit MER daarom niet verder meegenomen.
Samengevat
In tabel 3.6 staat de procentuele toe-/ afname van de verkeersintensiteit
aangegeven ten opzichte van de referentiesituatie. Deze tabel met de afgevallen
varianten en het nulplusalternatief vormt de onderbouwing van hetgeen hierboven
is beschreven.
Tabel 3.6: Procentuele intensiteitsaf- en toename
Verlengde
N206 N22
Westelijke
RW
0%
0%
Zwaanshoek
-5 tot +5%
-25 tot -15%
Bennebroek N-Z
0%
0%
Bennebroek O-W
+5 tot +10%
-15 tot -10%
Hillegom N-Z
0%
0%
Hillegom O-W
0%
0%
Beinsdorp
-25 tot 0%
-60 tot -50%
Vogelenzang
Bron: Startnotitie Oost-westverbinding N22-N206

Zuidelijke
variant6
+10%
-20 tot +10%
0%
-10 tot +30%
0%
-5%
-10 tot 0%

Westelijke
variant

Streekplan
Variant

Nulplusalternatief

-10%
-5 tot 0%
-10%
-20 tot 0%
-10%
-10%
-10 tot +20%

-15%
+5 tot +10%
-15%
-60 tot +35%
-5%
-5%
-20 tot 0%

0%
0%
0%
-10%
0%
0%
-15 tot 0%

De tabel onderschrijft het afvallen van de varianten vanwege het niet voldoen aan
de doelstelling (gering oplossend vermogen).

6

De zuidelijke variant is opnieuw doorgerekend, de percentages wijken af van die in de
Startnotitie
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4

EFFECTBESCHRIJVING EN –VERGELIJKING
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de effecten van de alternatieven en varianten beknopt
weergegeven. In deel B van dit MER zijn de effecten uitgebreider weergegeven.
Als referentie dient de situatie in 2020 zonder oplossing voor de problematiek. De
effecten van de alternatieven en varianten zijn getoetst aan deze Referentiesituatie.
De Referentiesituatie scoort per definitie op alle aspecten nul.
Om de effecten te ordenen is een onderverdeling gemaakt in vier thema’s: verkeer
en vervoer, groen milieu, ruimtegebruik en woon- en leefmilieu. Binnen deze
thema’s is een onderverdeling gemaakt in aspecten en toetsingscriteria.
In het volgende schema is per thema aangegeven welke aspecten en
toetsingscriteria zijn onderscheiden.
Tabel 4.1: De toetsingscriteria

Thema’s
Verkeer en
vervoer

Aspecten
Bereikbaarheid
Mobiliteit
Verkeersveiligheid

Groen milieu

Robuustheid
Bodem en water

Landschap en
cultuurhistorie

Natuur
Ruimtegebruik

Wonen, werken en
kabels en leidingen

Provincie Noord-Holland/ MER Verbinding N205-N206
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Toetsingscriteria
I/C-verhoudingen
spitsintensiteiten
verkeerssamenstelling
modal split personenvervoer
verwachte toe dan wel afname van het aantal ongevallen
i.r.t. het aantal voertuigkilometers
restcapaciteit HWN drukste uur
aantasting bodem
aantasting grondwaterkwaliteit
aantasting grondwaterkwantiteit
aantasting oppervlaktewaterkwaliteit
aantasting oppervlaktewaterkwantiteit
aantasting landschappelijke structuur
aantasting openheid/kleinschaligheid
aantasting waardevolle elementen
aantasting aardkundige waarden
aantasting historisch geografische waarden
aantasting historisch bouwkundige waarden
aantasting van archeologische waarden
vernietiging
verstoring
versnippering
verlies oppervlakte gepland woongebied of
voorzieningen
verlies aantal bedrijven
aan te passen kabels en leidingen en installaties
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Landbouw
Recreatie
Woon- en
leefmilieu

Geluid7

Lucht
Sociale aspecten

verlies areaal bollengrond en overige landbouwgrond
verlies aantal agrarische bedrijven en wijziging van de
bedrijfsvoering
aantasting en verlies areaal recreatiegebied
aantasting en doorsnijding van recreatieve routes
aantal nieuwe gehinderden
mutaties in aantal “bestaande” gehinderden
aantal geluidbelaste woningen
aantal woningen waarvoor een hogere waarde zal
moeten gaan gelden
akoestisch ruimtebeslag
NO2
fijn stof (PM10)
te amoveren woningen
barrièrewerking
visuele hinder

De effecten zijn eerst bepaald per toetsingscriterium. Waar mogelijk is dat
kwantitatief gebeurd. In dat geval zijn de resultaten weergegeven in deel B bij het
betreffende onderdeel, dan wel in de bijlagen. Uiteindelijk zijn alle scores vertaald
naar een kwalitatieve zevenpunts-schaal zoals hieronder in tabel 4.2 weergegeven.
Alle toetsingscriteria wegen even zwaar in de beoordeling.
Tabel 4.2: Betekenis scores
Kwalitatieve score
-0/0
0/+
+
++

4.2

Betekenis
zeer negatief effect
negatief effect
Beperkt negatief effect
geen relevant effect ten opzichte van de referentiesituatie
Beperkt positief effect
Positief effect
belangrijk positief effect

Effecten van de varianten

In deze paragraaf zijn voor elk thema de effecten per aspect aangegeven, in deel B
is een uitgebreidere beschrijving en motivering van de scores te vinden. In de
volgende tabel zijn de eindscores weergegeven. Wat opvalt in de tabel is dat de
varianten weinig onderscheidend zijn van elkaar. Er dient rekening gehouden te
worden met het feit dat gebruik is gemaakt van de zevenpuntsschaal. Op
criteriumniveau zijn er meer verschillen te herkennen, deze zijn door middeling
van scores per aspect en vervolgens per thema niet terug te vinden in de eindtabel.
Tabel 4.3: Eindscores per thema

7

Voor Trillingen zie paragraaf 8.2
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Uitbreidingsalternatieven

Eindscores

Referentiesituatie

MMA

Verkeer en vervoer

0

Bennebroekervariant
0/+

Oosteindervaartvariant
+

Hillegommervariant
+

+

Groen milieu

0

-

-

0/-

0/-

Ruimtegebruik
Woon- en leefmilieu
Kosten in miljoenen
excl. BTW

0
0

0/-

0/-

0/-

0/0/-

n.v.t.

€ 135

€ 141

€ 158

€ 156

In de volgende paragrafen wordt per thema verder op de scores ingegaan en in
paragraaf 4.2.5 komen tot slot nog de kosten aan bod.
4.2.1

Verkeer en vervoer

Tabel 4.4: Effecten op Verkeer en Vervoer

Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

MMA

Bennebroekervariant

Oosteindervaartvariant

HillegommerVariant

Effectvergelijking
Verkeer en
vervoer
Bereikbaarheid

0

+

+

+

+

Mobiliteit

0

0/+

+

+

+

Verkeersveiligheid

0

0

0

0/-

0/-

n.v.t.

+

+

++

++

0

0/+

+

+

+

Robuustheid
Totaal

Bereikbaarheid: In 2020 komen de belangrijkste bereikbaarheidsproblemen voor
op de N205, N206, N207, N208 en de Meerlaan. De aanleg van een nieuwe
verbindingsweg ontlast de kernen van Hillegom, Bennebroek, Zwaanshoek en
Beinsdorp waardoor de bereikbaarheid van deze dorpen toeneemt. De toekomstige
aansluitingen op de nieuwe verbindingsweg –de N205 en N206- staan in 2020 nog
wel onder druk. Er zijn alleen lokaal verschillen tussen de varianten. Over het
geheel genomen onderscheiden de varianten zich –wat betreft bereikbaarheid- niet
van elkaar. De Hillegommervariant kent als enige een directe aansluiting op de
nieuwe weg ter hoogte van het bedrijventerrein Horst ten Daal. Daarmee verbetert
de bereikbaarheid van het bedrijventerrein.
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Mobiliteit: Per saldo is er weinig onderscheid tussen de varianten. De varianten
zorgen allemaal voor een daling van de intensiteiten door de kernen van
Beinsdorp, Bennebroek en Zwaanshoek. De rondweg Weerlaan-Meerlaan richting
de N205 laat een sterke daling van de intensiteit zien. De Bennebroekervariant
veroorzaakt, ondanks de ligging ervan, ten opzichte van de autonome
ontwikkeling een geringe toename van de intensiteiten in de kern van
Vogelenzang. Bij alle varianten heeft de Zilk zowel met positieve als negatieve
effecten van de aanleg van de verbindingsweg te maken: op de Zilkerduinweg
nemen de intensiteiten toe, op de N442 nemen de intensiteiten af. De
Hillegommervariant en de Oosteindervaartvariant ‘scoren’ gelijk. De
Bennebroekervariant ‘scoort’ iets minder positief.
Wat betreft de verkeerssamenstelling laten de Hillegommervariant en de
Oosteindervaartvariant een positief resultaat zien als het gaat om het doorgaand
verkeer door Hillegom, Bennebroek en Vogelenzang.Het doorgaand verkeer
gebruikt in de toekomst met name de nieuwe verbindingsweg. De
Bennebroekervariant laat in de kern van Vogelenzang een toename van het
percentage doorgaand verkeer zien ten opzichte van de referentiesituatie. Ten
opzichte van de referentiesituatie nemen in het geval van de Hillegommervariant,
behoudens de N206 ter hoogte van de Zilk, de ritlengtes op alle wegvakken
eveneens af. Dit komt tegemoet aan de doelstelling, namelijk het weren van het
doorgaand verkeer (is lange afstandsverkeer) door de kernen. De
Bennebroekervariant en de Oosteindervaartvariant laten naast een toename op de
N206, ook op de N208 ten zuiden van Bennebroek een toename zien in de
gemiddelde ritlengte. Het percentage vrachtverkeer en de modal split verschillen
niet per variant.
Verkeersveiligheid: Op basis van de het gereden aantal voertuigkilometers in het
studiegebied is van de Uitbreidingsalternatieven de Hillegommervariant het
veiligst. Het aantal voertuigkilometers is bij die variant lager dan in de
referentiesituatie. Het verschil is echter vergeleken met de andere varianten en de
referentiesituatie zo klein dat wat betreft het aantal voertuigkilometers de
varianten zich niet onderscheiden. De Hillegommervariant scoort op
verkeersveiligheid beperkt negatief vanwege het complexe kruispunt ten zuiden
van het bedrijventerrein Horst ten Daal.
Robuustheid: Wanneer alleen naar de restcapaciteit op de nieuwe
verbindingsweg wordt gekeken is de Hillegommervariant het meest robuust. Deze
variant komt eveneens het meest positief uit de bus als naar de aanliggende
wegvakken wordt gekeken. Het aansluitende wegvak op de N205 en het
aansluitende wegvak op de N206 hebben bij deze variant de meeste ruimte voor
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extra verkeersgroei. De Bennebroekervariant is het minst robuust. De
Oosteindervaartvariant kent de grootste capaciteitsproblemen.
4.2.2

Groen milieu

Tabel 4.5: Effectvergelijking Groen Milieu

Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

HillegommerVariant

-

Oosteindervaartvariant
-

0/-

0/-

0

-

0/-

0/-

0

0

--

-

-

0/-

0

-

-

0/-

0/-

Effectvergelijking
Groen Milieu
Landschap en
Cultuurhistorie
Bodem en water

0

Natuur
Totaal

MMA
Bennebroekervariant

Landschap en Cultuurhistorie
Voor Landschap en Cultuurhistorie scoren de Bennebroekervariant en de
Oosteindervaartvariant negatief. De Bennebroekervariant ligt op de overgang van
de beboste strandwallen naar het open bollen- en veenweidelandschap. Hierdoor
worden zowel historisch als landschappelijk waardevolle landschappelijke
structuren als de openheid en kleinschaligheid in het landschap aangetast. De
Oosteindervaartvariant tast de openheid en (historische) landschappelijke
structuur van het bollengebied, de Vosse- en Weerlanerpolder en de
Haarlemmermeerpolder aan. De effecten van de Hillegommervariant zijn beperkt
doordat het door een meer verrommeld gebied gaat, wel tast deze variant de
toekomstige structuur van de Haarlemmermeer aan. Deze variant scoort beperkt
negatief (0/-). Het MMA heeft iets minder effecten in de Haarlemmermeer, maar
doorsnijdt het toekomstig natuur- waterbergings- en recreatiegebied en scoort
daarom ook beperkt negatief (0/-).
Bodem en Water
Op het aspect Bodem en Water scoort de Bennebroekervariant negatief. Deze
variant leidt tot vernietiging van waardevolle veenbodems in de Vosse- en
Weerlaner- en Haarlemmermeerpolder. Bovendien heeft de Bennebroekervariant
het meeste ruimtebeslag in het hoger gelegen gebied waar infiltratie plaatsvindt
waardoor deze variant negatieve effecten heeft op grondwaterkwaliteit- en
kwantiteit. Echter de effecten op het oppervlaktewater zijn beperkt. De effecten
van de Oosteindervaartvariant op Bodem en Water zijn beperkt negatief. Deze
variant heeft negatieve effecten op bodem door aantasting van veenbodems. Op
oppervlaktewaterkwantiteit scoort deze variant negatief door de doorkruising van
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de perceelssloten in het bollengebied en daarnaast de effecten op de
Haarlemmermeer. De Hillegommervariant scoort ook beperkt negatief. Deze
variant scoort zeer negatief voor oppervlaktewaterkwantiteit door de demping van
de Weerlanervaart en de meeste effecten in de Haarlemmermeer. Voor bodem,
grondwater en de andere criteria scoort deze variant door de ligging beperkt
negatief. Het MMA scoort beperkt negatief. Voor oppervlaktewaterkwantiteit
scoort het MMA negatief door het dempen van de Weerlanervaart. Het MMA
scoort beperkt negatief voor bodem. Op de andere criteria scoort het MMA nul.
Natuur
Met name varianten die de binnenduinrand en weidevogelgebied aantasten scoren
negatief voor natuur. De Bennebroekervariant doorsnijdt het binnenduinrandbos
en weidevogelgebied in de polders. Deze variant scoort zeer negatief (- -). De
Oosteindervaartvariant tast het veenweidegebied als leefgebied aan. Dit scoort
negatief (-). De Hillegommervariant doorkruist de binnenduinrand (in mindere
mate dan de Bennebroekervariant) en tast het toekomstig natuur- en
recreatiegebied in de Haarlemmermeer aan. Dit scoort negatief (-). Het MMA
heeft geen effecten op de binnenduinrand en minder effecten op de
Haarlemmermeer en scoort beperkt negatief (0/-).
4.2.3

Ruimtegebruik

Tabel 4.6: Effectvergelijking Ruimtegebruik
Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

MMA

Wonen,
werken,
kabels en leidingen

0

0/-

Oosteindervaartvariant
0/ -

Landbouw
Recreatie

0
0

--

---

0/-

0/0/-

0

-

-

-

0/-

Effectvergelijking
Ruimtegebruik

Totaal

Bennebroekervariant

HillegommerVariant
-

-

Wonen, werken, kabels en leidingen
De Hillegommervariant en het MMA scoren voor dit aspect het meest negatief
omdat beide vrij dicht langs en deels over bebouwd gebied ten noorden van
Hillegom lopen. Vooral de nieuw te ontwikkelen woonwijk Treslong Oost zorgt
voor negatieve scores. Bovendien gaan er bij de Hillegommervariant en het MMA
relatief veel bedrijven verloren. De andere twee varianten scoren beperkt negatief
vooral vanwege een minder negatieve scoren ten aanzien van het geplande
woongebied. Ten aanzien van de kabels en leidingen verschillen de drie varianten
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en het MMA niet wezenlijk. In alle vier de gevallen zal een beperkt aantal kabels
en leidingen moeten worden verlegd.
Landbouw
De Oosteindervaartvariant scoort zeer negatief ten aanzien van dit aspect omdat
zowel in het bollengebied, als de Oosteinderpolder als ook de
Haarlemmermeerpolder (tussen het nieuw aan te leggen Strategisch Groenproject
en de Hillegommerdijk) agrarisch gebied verloren gaat. Er zullen relatief veel
hectares landbouwgrond verdwijnen en de bedrijfsvoering wordt door schuine
doorsnijding bemoeilijkt.
De Bennebroekervariant scoort eveneens zeer negatief op het aspect landbouw,
echter in iets mindere mate dan de Oosteindervaartvariant. Dit heeft vooral te
maken met de keuze van het tracé, die is minder ongunstig voor de
bedrijfsvoering.
De Hillegommervariant en het MMA scoren beperkt negatief. Vergeleken met de
andere twee varianten zijn de gevolgen minder schadelijk, “alleen” in het
bollengebied doorsnijden deze varianten agrarisch gebied.
Recreatie
Ten aanzien van dit aspect scoort de Oosteindervaartvariant het meest negatief.
Zowel in de Oosteinderpolder als in de Haarlemmermeerpolder loopt de variant
door gebied met toekomstig recreatief gebruik (respectievelijk deelgebied
Ringvaart-West en Zwaansbroek-West van het Strategisch Groenproject)).
Geplande recreatieve routes en oppervlakte recreatiegebied gaan verloren,
bovendien wordt ook de kwaliteit van het recreëren aangetast. In het Bollengebied
loopt de Oosteindervaartvariant schuin door landschappelijke structuren die voor
recreatie aantrekkelijk zijn. Tot slot zal bij deze variant ook het Fordmuseum
worden geamoveerd.
De Bennebroekervariant scoort iets minder negatief, maar ook hier wordt (de
beleving van) het toekomstig recreatiegebied (deelgebied Ringvaart-West) in de
Oosteinderpolder aangetast.
De Hillegommervariant en het MMA tot slot scoren minder negatief. In de
Haarlemmermeer zorgen ze voor negatieve gevolgen ten aanzien van het nieuw te
ontwikkelen Strategisch Groenproject (deelgebied Zwaansbroek-West). Er zullen
recreatieve routes worden doorsneden en er zal recreatiegebied verloren gaan. Het
MMA scoort iets beter dan de Hillegommervariant omdat er minder toekomstig
recreatiegebied verloren gaat in het deelgebied Zwaansbroek-West.
4.2.4

Woon- en leefmilieu

Tabel 4.7: Effectvergelijking Woon- en Leefmilieu
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Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

MMA
Bennebroekervariant

Oosteindervaartvariant

Hillegommervariant

0

-

-

0/-

0/-

Lucht

0

0

0

0

0

Sociale Aspecten
Totaal

0

-

-

-

0/-

0

0/-

0/-

0/-

0/-

Effectvergelijking
Woon- en
Leefmilieu
Geluid

Geluid
Ten aanzien van het aspect geluid blijkt dat de Hillegommervariant en het MMA
het beste scoren. Ten opzichte van de referentiesituatie scoren ze licht negatief,
terwijl bij de andere twee varianten een negatief effect optreedt. Dit alles ondanks
het feit dat de Hillegommervariant en het MMA dicht langs de woningen komen
te liggen. De verklaring is te vinden in het feit dat het totaal aantal geluidbelaste
woningen bij deze varianten het laagste is. Ten aanzien van het aspect akoestisch
ruimtebeslag scoort het MMA beter dan de Hillegommervariant vanwege een
korter tracé. Dit verschil is in de eindscore voor geluid niet terug te vinden in
verband met een middeling van de scores.
Lucht
Alle drie de varianten en het MMA scoren op dit aspect niet anders dan de
referentiesituatie.
De norm uit het Besluit Luchtkwaliteit van 40 µg/m3 wordt in geen enkele variant
voor zowel NO2 als PM10 overschreden.
De verschillen met de autonome ontwikkeling voor de verschillende varianten
bedragen voor PM10 en NO2 respectievelijk maximaal 2 µg/m3 en maximaal 4
µg/m3. Dit betekent dat de veranderingen in de verkeersintensiteiten nauwelijks
van invloed zijn op de veranderingen in de PM10 en NO2 concentraties langs de
wegvakken.
Sociale Aspecten
De Bennebroeker-, Oosteindervaart- en Hillegommervariant scoren voor dit
aspect negatief. De aanleg van de weg zorgt voor visuele hinder, barrièrewerking
en het gedwongen amoveren van woningen. Ten opzichte van elkaar scoren de
drie varianten niet anders, wel is er op verschillende locaties sprake van meer, dan
wel minder hinder. Het MMA scoort ten aanzien van de Sociale aspecten het
minst negatief. Dit komt doordat de totale lengte van het tracé en daarmee de
visuele hinder, minder is dan bij de andere drie varianten. Op de aspecten
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“Barrierewerking” en “te amoveren woningen” scoort het MMA gelijk aan de
andere drie varianten.
4.2.5

Kosten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de kosten die geraamd zijn voor de aanleg
van de drie varianten en het MMA. Er dient rekening gehouden te worden met
ruime onzekerheidsmarges door het feit dat deze kostenramingen van globale aard
zijn. De kosten zijn op hoofdposten benoemd en overwegend geraamd met
kengetallen. Bij daadwerkelijke realisering van één van de varianten zullen de
kosten opnieuw en specifiek gemaakt moeten worden.
De onderscheiden ontwerp-variantramingen zijn opgebouwd uit een aantal
kostensoorten en kostencategorieën. Deze worden in bijlage 1 besproken. Ten
aanzien van compensatie is rekening gehouden met te amoveren woningen
bedrijven en agrarische gronden. Voor de compensatie ten aanzien van Groen
Milieu zijn in dit MER geen kosten geraamd. De precieze locaties en de wijze
waarop gecompenseerd moet worden zijn nog niet bekend.
De kosten worden niet als apart beoordelingscriterium meegenomen omdat er in
dat geval dubbelingen zouden optreden met andere toetsingscriteria. Verder is de
keuze voor een tracé op basis van kosten vooral een politieke keuze en geen
objectief te toetsen criterium.
In de kostenraming van de varianten is aanleg van geluidschermen opgenomen.
Om aan de wettelijke geluideisen te voldoen kan ook een keuze gemaakt worden
voor aanpassing van het snelheidsregime ter hoogte van woonconcentraties,
realisatie van dubbellaags ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) of aanvraag van
hogere grenswaarden. Ook een combinatie van maatregelen is mogelijk.

De totale kosten van aanleg van de varianten is in de volgende tabel weergegeven.
De kosten zijn gespecificeerd in bijlage 1.
Tabel 4.8: Kostenramingen
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Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

Kosten in
miljoenen excl.
BTW

n.v.t.

Bennebroekervariant

€ 135

MMA
Oosteindervaartvariant
€ 141

HillegommerVariant
€ 158

€ 156

De kosten van de Oosteindervaartvariant zijn hoger dan de kosten van de
Bennebroekervariant. Beide tracés hebben een vergelijkbare lengte en hebben te
maken met soortgelijke kunstwerken en kruisingen. Het kostenverschil zit met
name in de extra aansluiting die de Oosteindervaartvariant maakt met de Nieuwe
Bennebroekerweg en het aantal te amoveren niet agrarische bedrijven.
De totale kosten van aanleg van de Hillegommervariant bedragen circa €158
miljoen (excl. 19% BTW) en zijn daarmee dus aanzienlijk hoger dan de andere
twee varianten. Dit komt met name omdat de Hillegommervariant te maken heeft
met een extra kruising bij de Weerlaan, demping van de Weerlanervaart en sloop
van meer niet agrarische bedrijven in Hillegom (voor elk niet agrarisch
bedrijf(sgebouw) wordt €4.000.000,- gerekend, zie bijlage 1).
De kosten van het MMA bedragen circa € 156 miljoen (excl. 19% BTW) en zijn
lager dan de kosten voor de Hillegommervariant omdat het tracé minder lang is
(zowel aan de oostkant als aan de westkant) en omdat –in tegenstelling tot de
Hillegommervariant- geen extra aansluiting moet worden aangelegd bij de
Nieuwe Bennebroekerweg.
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DEEL B

ONDERBOUWING
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5

VERKEER EN VERVOER
5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden per toetsingscriterium de huidige situatie, de autonome
ontwikkeling en de verkeerseffecten van de varianten opzichte van de autonome
ontwikkeling beschreven. Het MMA wordt in het dit hoofdstuk niet apart
besproken. In principe zijn de verkeersgegevens gelijk aan die van de
Hillegommervariant, die als basis heeft gediend voor het MMA. Door een
aanpassing in de ligging van het tracé is de druk op de nieuwe verbindingsweg
tussen de N208 en de aansluiting op de Noordelijke Randweg iets lager: circa 180
voertuigen in de spits (zie ook bijlage 2).
Op het deel van de verbindingsweg tussen de N206 en de N208 is de intensiteit in
geval van het MMA gelijk aan de intensiteit van de Hillegommervariant. Door de
geringe verschillen in intensiteit zijn de ‘scores’ van het MMA voor verkeer en
vervoer gelijk aan die van de Hillegommervariant.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 5.2 wordt allereerst een
overzicht gegeven van beleidsvoornemens op rijks-, provinciaal, regionaal en
gemeentelijk niveau, voor zover van invloed op het voornemen een oostwestverbinding te creëren tussen de N205 en de N206. In paragraaf 5.3 wordt een
overzicht gegeven van de toetsingscriteria voor het thema Verkeer en Vervoer.
Paragraaf 5.4 gaat in op het aspect bereikbaarheid, paragraaf 5.5 op mobiliteit en
paragraaf 5.6 beschrijft het aspect verkeersveiligheid. In paragraaf 5.7 wordt het
begrip robuustheid behandeld. Ten slotte geeft paragraaf 5.8 een totaaloverzicht
van de effecten op het aspect verkeer en vervoer.
5.2

Beleid

5.2.1

Rijksbeleid

De belangrijkste verkeersnota’s op rijksniveau zijn: het Tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer (SVVII) en het (inmiddels ‘verworpen’) NVVP.
Tweede structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II)
Een belangrijk streven in het SVV-II is de groei van het autoverkeer te beperken.
Tegelijkertijd moet een goede bereikbaarheid verzekerd worden voor de
economisch belangrijke centra. De groei van de automobiliteit tot 2010 moet
landelijk ‘omgebogen’ worden van 70 naar 35% ten opzichte van 1986. Om dit
doel te bereiken staat er in het SVV-II een pakket aan maatregelen om de
automobiliteit te verminderen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn
parkeerbeleid en het stimuleren van het collectieve vervoer. Het openbaar vervoer
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wordt daartoe aanzienlijk verbeterd. Ook zijn er diverse plannen voor stads- en
streekvervoer. Het SVV-II streeft naar een verdubbeling van de prestaties van het
openbaar vervoer.
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP)
Op Rijksniveau heeft heroverweging plaatsgevonden van het mobiliteitsbeleid.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een nieuw plan, het Nationaal Verkeers- en
Vervoersplan (NVVP)8. De regionale vertaling van het rijksbeleid is vastgelegd in
zogenaamde Provinciale Verkeer- en Vervoerplannen (PVVP). "Mobiliteit mag en
hoort bij de moderne samenleving", is de boodschap van het Nationaal Verkeersen Vervoersplan. Ondanks het beter benutten van de infrastructuur, het bouwen
waar knelpunten blijven en het prijsbeleid zal de verkeersdruk blijven toenemen.
De overheid wil deze groei echter opvangen, en tegelijk de veiligheid en
leefbaarheid verbeteren.
De hoofddoelstelling van het NVVP is als volgt:
Nederland biedt aan iedereen een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeersen vervoerssysteem, waarbij de kwaliteit voor de individuele gebruiker in een goede
verhouding staat tot de kwaliteit voor de samenleving als geheel.

Deze hoofddoelstelling is vertaald naar ambities op het gebied van bereikbaarheid,
veiligheid en leefbaarheid. Er wordt vooral gestreefd naar vermindering van de
nadelige gevolgen van de mobiliteitsgroei.
5.2.2

Provinciaal beleid

Het studiegebied ligt in twee provincies, de provincie Zuid-Holland en de
provincie Noord-Holland. Op provinciaal niveau zijn de volgende nota’s van
belang:
Zuid-Holland
Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2002-2020;
Streekplan Zuid-Holland West 2003;
Ontwerp Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004.
Noord-Holland
Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland;
Structuurvisie Noord-Holland 2015;
Provinciaal Milieubeleidsplan Noord-Holland;
Streekplan Noord-Holland Zuid.
Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2002-2020 (Zuid-Holland)
8

Het NVVP is opgenomen in dit MER omdat het mede als basis heeft gediend voor de
referentiesituatie.
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In het PVVP geeft de provincie aan de volgende maatregelen voor de
weginfrastructuur in het studiegebied uit te willen voeren:
• De N205 (Noord-Holland, voorheen N22) doorgetrokken naar de A44
(langs Hillegom en Lisse), ontlast de Bollenstreek en A4. Deze weg dient
volgens de provincie Zuid-Holland uitgevoerd te worden als ‘onderliggend
wegennet plus’9.
• Een dwarsverbinding aanleggen tussen de N205 (voorheen N22) en de
N206 in het noordelijk deel van de Bollenstreek.
In het PVVP Zuid-Holland wordt gesteld dat alleen dan nieuwe wegen mogen
worden aangelegd als er sprake is van een ernstig leefbaarheidsprobleem of een
ontbrekende schakel in het wegennet.
Streekplan Zuid-Holland West 2003
In het Streekplan wordt op de kaart ter hoogte van de Oosteindervaart een
stippellijn aangegeven als “regionale wegverbinding geprojecteerd of in studie”.
Over de bestaande infrastructuur wordt in het Streekplan het volgende gezegd:
“De infrastructuur is voornamelijk Noord Zuid gericht. De oost west verbindingen
vereisen aanpassingen en uitbreidingen. Voor het autoverkeer is er een Oost West
verbinding nodig tussen de N205 en de N206 ter hoogte van Hillegom. Hiervoor
wordt een MER opgesteld.” De studietrajecten voor de nieuwe verbinding worden
in het Streekplan ruimtelijk gevrijwaard. (kernpunt K36)
Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004
In dit Ontwerp Beleidsplan wordt een voorkeur uitgesproken voor intensief en
selectief gebruik van bestaande wegen boven realisering van nieuwe
infrastructuur.
Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland
Belangrijke projecten in de regio Noord-Holland Zuid zijn: de verbreding van de
N207, de aanleg van een verbindingsweg tussen de N205 en N206 bezuiden
Bennebroek en de aanpak van de Westelijke Randweg Haarlem.
Structuurvisie Noord-Holland 2015
Wat betreft verkeer en vervoer gaat deze nota uit van beperking van de groei van
de automobiliteit, maar tevens het garanderen van de bereikbaarheid van
economische centra. Daarom wordt, naast voorstellen voor verbetering van het
openbaar vervoer, op enkele plaatsen uitbreiding van het wegennet voorzien.
Provinciaal Milieubeleidsplan Noord-Holland

9

Zie paragraaf 2.1.3
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Het mobiliteitsbeleid moet gericht worden op een blijvende bereikbaarheid van
economische centra. In dit licht is nieuwe weginfrastructuur aanvaardbaar, maar
dient deze wel zoveel mogelijk te worden gebundeld met bestaande infrastructuur.
De inpassing in natuur en landschap verdient daarbij de volle aandacht.
Streekplan Noord-Holland Zuid (2003)
In het Streekplan Noord-Holland Zuid wordt een verbinding tussen de N206 en de
N205 genoemd bij de nieuwe maatregelen voor de periode 2010-2030. Het
onderzoek hiervoor is nog niet afgerond, de procedures moeten nog worden
doorlopen en de financiering is nog niet geregeld waardoor de realisering nog niet
vaststaat. Op de kaart staat de weg vanaf de Nieuwe Bennebroekerweg als ‘te
ontwikkelen’ aangegeven.
5.2.3

Regionaal beleid

Ook op regionaal niveau zijn de nodige beleidsstukken opgesteld. De volgende
nota’s zijn belangrijk: het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Leidse Regio en
Duin- en Bollenstreek (2002) en het Masterplan N201+.
RVVP Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek (2002)
In het plan wordt vastgesteld dat de grote stromen autoverkeer op de Bollenroute
(N208) grote problemen veroorzaken voor de leefbaarheid in de kernen Hillegom,
Lisse en Sassenheim. Verwacht wordt dat tot het jaar 2010 onder andere door de
aanleg van de N22 (N205), het autogebruik op de Bollenroute met 25% toeneemt.
Deze toename leidt tot grotere problemen op het gebied van de leefbaarheid en de
bereikbaarheid. In het RVVP wordt de zuidwestelijke omleiding
(streekplanvariant) van Hillegom, het verlengen van de N22 (N205) naar de A44
en het verbeteren van de verbinding met de N207 gezien als goede maatregelen
om de verkeersafwikkeling en het lokale leefklimaat te verbeteren. Ook onderzoek
naar de mogelijkheden van nieuwe oost-west verbindingen in samenhang met de
noord-zuid problematiek wordt bepleit. Daarnaast wordt gepleit voor
hoogwaardig openbaar vervoer op de Bollenroute en aantakken van de
Noordelijke Bollenstreek op de Zuidtangent.
Masterplan N201+ en Zuidtangent
In het Masterplan N201+ is aanpassing van de aansluitingen Hoofddorp-A4-N201
conform Regioakkoord Masterplan N201+ als een belangrijke ontwikkeling in
het studiegebied opgenomen. De, in 2002 gereed gekomen, hoogwaardige
openbaarvervoersverbinding Zuidtangent tussen Haarlem en Amsterdam Zuid
Oost wordt eveneens genoemd. De aftakking naar Nieuw Vennep is naar
verwachting in 2006 gereed. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid van
een aftakking van Hoofddorp naar Aalsmeer en Uithoorn.
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5.2.4

Gemeentelijk beleid

In het studiegebied liggen vijf gemeenten met verschillende nota’s. De meest
relevante stukken zijn hieronder genoemd.
Haarlemmermeer
Nota Bereikbaarheid Haarlemmermeer;
Structuurplan Haarlemmermeer 2005;
Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015;
Structuurvisie A4-zone.
Bennebroek
Geen specifieke nota’s.
Hillegom
Structuurschets 1995.
Bloemendaal
Bestemmingsplan Buitengebied 1970.
Noordwijkerhout
Collegeprogramma 1998-2002.
Algemeen
Het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek is
erop gericht om structurele congestie met name uit oogpunt van leefbaarheid te
voorkomen. Congestie in de spits is op diverse plekken in de polder echter
onvermijdelijk. Belangrijk is dat deze congestie zich niet uitstrekt over lange
wegvakken en niet voorkomt op wegen waar relatief veel bebouwing aanwezig is.
Met name langs de ringdijken en de polderwegen staat op veel plekken relatief
veel woonbebouwing. Op deze plekken is het optreden van congestie ongewenst.
De Intensiteit/Capaciteitsverhouding (I/C-verhouding) dient daarom op deze
wegen onder de 0,8 te blijven. Voor korte wegvakken en op plekken waar geen
grote overlast voor omwonenden optreedt, kan de I/C-verhouding tussen de 0,8 en
1,0 liggen.
Nota Bereikbaarheid Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer heeft een aanvullend wensbeeld vastgesteld om
congestie in Haarlemmermeer te voorkomen. Ten behoeve van dit wensbeeld is
globaal geïnventariseerd welke autoinfrastructuurcapaciteit nodig is. Als
maatregel is onder andere de doortrekking van de Nieuwe Bennebroekerweg naar
de N208 en N206 genoemd. De benodigde capaciteit van deze weg is afhankelijk
van de omvang van de verstedelijking in de Bollenstreek.
Structuurplan Haarlemmermeer 2005
Een nieuwe verbinding tussen de N22 (N205) en de Bollenstreek is in het
structuurplan niet opgenomen.
Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015
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Omdat meer mensen van buiten Haarlemmermeer in deze gemeente werken
worden hoge eisen gesteld aan de infrastructuur. Alle grote woon- en
werkgebieden moeten worden gekoppeld aan bestaand en nieuw openbaar
vervoer. Er is de wens voor hoogwaardig openbaar vervoer vanaf het NS-station
Nieuw Vennep langs de Venneperweg naar de Bollenstreek. Uitgegaan wordt van
een aansluiting A4/Bennebroekerweg.
Structuurschets 1995 (Hillegom)
In de structuurschets wordt uitgegaan van de streekplanvariant, niet van een oostwestverbinding tussen Bennebroek en Hillegom.
Bestemmingsplan Buitengebied (Bloemendaal)
De tracés voor de oost-westverbinding liggen in het gebied met bestemming
Agrarische Doeleinden, klasse A (zonder bebouwing). Een herziening van het
bestemmingsplan is in voorbereiding.
Collegeprogramma 1998-2002 (Noordwijkerhout)
B&W pleiten voor een verbetering van de oost-westverbinding om de Duin- en
Bollenstreek een goede ontsluiting te geven. Om te voorkomen dat in De Zilk een
nieuwe belastende verkeersverbinding ontstaat, moeten de N206 en de N22 door
aanleg van een weg verbonden worden.
5.3

Toetsingscriteria

Van de uit te werken alternatieven zullen tenminste de volgende verkeerseffecten
in 2020 in het aangewezen studiegebied worden bepaald:
• de verkeersafwikkeling op de wegen in het studiegebied (met behulp van
de intensiteit/capaciteitsverhouding);
• de verkeersintensiteiten (gebruik van de weg) op de bestaande en
toekomstige wegen in het studiegebied;
• de samenstelling van het verkeer op de wegen in het studiegebied (intern,
extern en doorgaand verkeer, maar ook de verhouding auto/vrachtverkeer);
• de vervoerwijzekeuze (modal split) in het studiegebied;
• de bereikbaarheid van de economische centra en de ontsluiting van
woongebieden;
• de bereikbaarheid van recreatieve voorzieningen en de beïnvloeding van
de recreatieve routes;
• de verkeersveiligheid in het studiegebied;
• de robuustheid van de alternatieven.
In onderstaande tabel staan de toetsingscriteria en kenmerkende grootheden van
het thema verkeer en vervoer.
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Tabel 5.1: Toetsingscriteria en kenmerken grootheden
Thema Verkeer en Vervoer
Hoofdaspect
Deelaspect
Aandachtspunten/kenmerkende
grootheden
Verkeersafwikkeling in het
Beoordelingcriterium:
Bereikbaarheid
studiegebied
•
I/C-verhoudingen (spits)
Bereikbaarheid
industriegebieden en
recreatieve voorzieningen
Ontsluiting woongebieden
Gebruik van de weg
Beoordelingscriteria:
Mobiliteit
•
spitsintensiteiten
•
verkeerssamenstelling

Modal-split
Verkeersveiligheid

Risicocijfer

Robuustheid

5.4

Kenmerkende grootheden:
•
vrachtverkeer
•
ritlengten
•
lokaal en doorgaand verkeer
Beoordelingscriterium:
•
modal-split personenvervoer
Beoordelingscriterium:
•
voertuigkilometers
Kenmerkende grootheden
•
wegontwerp
•
Duurzaam Veilig
Beoordelingscriterium:
•
restcapaciteit HWN drukste uur

Bereikbaarheid

De verkeersafwikkeling in het studiegebied wordt bepaald door middel van de
I/C-verhoudingen in de spits. Met behulp van het verkeersmodel kan na worden
gegaan in hoeverre er congestie optreedt op de wegen in het studiegebied. Er
wordt gewerkt met drie categorieën:
Tabel 5.2: Categorieën voor I/C-verhoudingen
I/C-verhouding
Omschrijving
vrije afwikkeling van het verkeer
< 0,8
congestie in de spits
0,8 – 1,0
(ernstige) congestie in en vrijwel zeker ook buiten de spits
> 1,0

Het verkeers- en vervoersbeleid van de provincies en de gemeenten in het
studiegebied is erop gericht om structurele congestie met name uit oogpunt van
leefbaarheid te voorkomen.
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5.4.1

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

In deze studie is 2001 als huidige situatie gekozen. Het jaar voor de autonome
ontwikkeling en de beschrijving van de effecten is 2020.
Huidige situatie
In 2001 is, op het onderliggende wegennet, met name een overbelasting te zien op
de N206 ter hoogte van Noordwijkerhout en de N208 ter hoogte van de
Stationsweg in Lisse. Van de rijkswegen, die buiten het studiegebied liggen maar
wel invloed kunnen hebben op de bereikbaarheid van het probleemgebied, laten
de A4, de A9 en de A44 een capaciteitsprobleem zien10.
Autonome ontwikkeling
Ondanks het nationale verkeer- en vervoerbeleid, is de verwachting dat het
autoverkeer tussen nu (2001) en 2020 nog toeneemt. Daarbij heeft de aanleg van
de N205 naast positieve effecten ook een aantal negatieve effecten. De
verkeersdruk op de “bestaande” verbindingen tussen de N205 en de N208 zal
toenemen, hetgeen leidt tot meer verkeer door Zwaanshoek en Bennebroek. De
verkeersdruk op de Hillegommerdijk zal eveneens toenemen. De toename in
verkeersdruk is mede toe te schrijven aan de groei in bevolking en de
economische groei in de Haarlemmermeer.
In 2020 liggen de capaciteitsknelpunten in het probleemgebied met name op:
 de N206 tussen viaduct Herenweg en Delfweg,
 de N206 tussen Delfweg en N442 (Hoogduinweg) in De Zilk,
 de N205 tussen de Nieuwe Bennebroekerweg en de N207;
 de aansluiting N207 met de N208,
 de N208 tussen de Leidsestraat en de N207 in Hillegom;
 de N208 ten zuiden Bennebroek, ter hoogte van de Oosteindervaart;
 de Meerlaan ter hoogte van de brug over de Ringvaart naar Beinsdorp.
De wegen door de kernen van Beinsdorp, Zwaanshoek, Vogelenzang, Hillegom
en Bennebroek hebben niet direct te maken met capaciteitsproblemen.

10

Bij het bepalen van de I/C-verhouding zijn de etmaaltelcijfers van 2001 als uitgangspunt
gehanteerd. Op basis van het spitspercentage is per wegvak de spitsintensiteit bepaald. Deze is
vervolgens gedeeld door de capaciteit in 2020.
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Figuur 5.1: I/C-verhouding referentiesituatie 2020

5.4.2

Effectbeschrijving alternatieven en varianten

In onderstaande tabel zijn de wegvakken opgenomen met een
Intensiteit/Capaciteitsverhouding (I/C-verhouding) tussen de 0,80 en 1,00. Dit
betekent dat de verkeersintensiteit op het wegvak tegen de capaciteit aanzit.
Daarnaast staan de wegvakken weergegeven met een I/C-verhouding van boven
de 1,00. Dit houdt in dat het aanbod hoger is dan de capaciteit en het verkeer in de
spits niet kan worden verwerkt.
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Tabel 5.3: Wegvakken met een I/C-verhouding van 0,80 of meer (bron: Noordvleugelmodel)
Omschrijving
2020 referentie B11 O
H
0,91
0,91 0,94 0,95
A4 Hoofddorp – Nieuw Vennep
0,92
0,89 0,89 0,90
A4 Kp. Burgerveen - Roelofsarendsvn
0,95
0,95 0,95 0,95
A9 Kp. Badhoevedorp - Badhoevedorp
0,97
0,98 0,98 0,99
A9 Kp. Badhoevedorp - Haarlem Z.
0.90
0,93 0,92 0,92
A44 Oudewetering - Kaag-Dorp
1,25
1,22 1,25 1,22
A44 Kaag Dorp – Sassenheim
0,91
0,90 0,92 0,89
A44 Warmond – Sassenheim
1,02
1,02 1,01 0,99
N201: tussen Ringvaart en Kagertocht, Haarlemmermeer
0,80
0,79 0,78 0,79
N205: Schipholweg, Ringvaart-N205/A9, Haarlem
1,32
0,65 1,5312 0,66
N205: tussen NBW en nieuw tracé
1,18
0,92 0,86 0,90
N205: tussen nieuw tracé en Noordelijk RW
0,91
0,52 0,43 0,48
N205: tussen Noordelijke RW en N207
0,69
0,94 0,94 0,97
N206: Prov.weg, N442-Zilkerduinweg, de Zilk
0,82
1,17 1,21 1,22
N206: Prov.weg, Delfweg-N442 (Hoogduinweg) Nrdwhout
0,82
0,97 0,97 0,97
N206: Prov.weg, Herenweg-Delfweg Noordwijkerhout
1,04
0,97 0,84 0,93
N207: Prov.grens-N208, Hillegom
1,05
0,69 0,74 0,68
N208: ten zuiden van Bennebroek, ter hoogte van Oosteinde
1,01
0,91 0,75 0,85
N208: Leidsestraat, Westelijke Randweg-N207, H'gom
0,80
0,59 0,54 0,46
Meerlaan brug over Ringvaart Hillegom-Beinsdorp, Hgom
1,12
0,93 0,94 0,95
Nieuwe Bennebroekerweg (2020)

De effecten van de varianten Bennebroek, Oosteindervaart en Hillegom uitgedrukt
in I/C-verhouding verschillen onderling weinig van elkaar. Dit is logisch gezien
het feit dat ze allemaal ten noorden van Hillegom liggen en grotendeels dezelfde
aansluitingen kennen. De varianten zorgen voor een ontlasting van delen van de
N207 en N208 (zowel ten zuiden van Hillegom, als ten zuiden van Bennebroek),
de Meerlaan en de Nieuwe Bennebroekerweg. Op lokale (gemeentelijke) wegen is
in 2020 geen capaciteitsprobleem. Het effect op de I/C-verhouding op deze wegen
is gering, De I/C-verhouding blijft op het lokale wegennet onder de 0,80. De
varianten versterken ten opzichte van de referentiesituatie de capaciteitsproblemen
op de N206 tussen Noordwijkerhout en De Zilk
De Oosteindervaartvariant wijkt op één wegvak sterk af van de
Hillegommervariant en de Bennebroekervariant. Het deel van de N205 tussen de
aansluiting met de Nieuwe Bennebroekerweg en de aansluiting met de nieuwe
verbindingsweg kent een zeer hoge I/C-verhouding.
11

B=Bennebroekervariant, O=Oosteindervaartvariant, H=Hillegommervariant.
In de Oosteindervaartvariant is het deel tussen de aansluiting van het nieuwe tracé en de
aansluiting van de Nieuwe Bennebroekerweg uitgevoerd met 2x1 rijstroken. In de overige
varianten is dit uitgevoerd met 2x2 rijstroken.
12
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Bij alle varianten blijven er op de Nieuwe Bennebroekerweg en het deel van de
N205 tussen de aansluiting met het nieuwe tracé en de Noordelijke Randweg bij
Nieuw Vennep, congestieproblemen bestaan. Ook de N206 en de N207 kennen na
aanleg van de nieuwe verbindingsweg nog capaciteitsproblemen.
De woongebieden blijven in alle varianten ontsloten In een aantal gevallen zal
omgereden moeten worden omdat de wegen ter hoogte van de nieuwe
verbindingsweg zullen worden afgesloten of zullen worden verlegd. Het gaat om
een beperkt aantal woningen.
In het probleemgebied bevindt zich één belangrijk bedrijventerrein, namelijk het
terrein Horst ten Daal bij Hillegom. In de Hillegommervariant wordt de
bereikbaarheid van dit terrein het meest optimaal door realisatie van een extra
kruispunt ter hoogte van het bedrijventerrein. In de overige varianten treedt ten
gevolge van de aanleg van de nieuwe verbindingweg eveneens een verbetering op
van de bereikbaarheid. Verkeer hoeft niet meer door de kernen van Hillegom en
Bennebroek maar kan via de nieuwe verbindingsweg en de N208 het
bedrijventerrein bereiken.
In het probleemgebied bevinden zich geen grote ‘publiekstrekkers’ dan wel
recreatiemogelijkheden van belang. De bereikbaarheid van de Noord- en ZuidHollandse kust (in de zomermaanden een belangrijke publiekstrekker) verbetert in
alle varianten door aanleg van een verbindingsweg tussen de N205 en N206.
Druk op de nieuwe verbindingsweg
In tabel 5.4 zijn de intensiteiten op de nieuwe verbindingsweg per richting
weergegeven. Tabel 5.5 presenteert de I/C-verhouding op de drukste richting.
Tabel 5.4: Spitsintensiteiten op de verbindingsweg in 2020
Omschrijving

Bennebroekervariant Oosteindervaartvariant Hillegommervariant
o-w

w-o

o-w

w-o

o-w

w-o

N206-N208

110

1340

190

1330

190

1160

N208-N205

590

1600

680

1730

-

-

-

-

-

-

580

1670

-

-

-

710

1650

N208-industrieterrein

Industrieterrein-N205
Bron: Noordvleugelmodel 2003

Tabel 5.5: I/C-verhouding op de verbindingsweg in 2020
omschrijving

Bennebroekervariant Oosteindervaartvariant Hillegommervariant
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N206-N208 (2x1)

0,83

0,83

0,72

N208-N205

0,50

0,54

n.v.t.

N208-industrieterrein

n.v.t.

n.v.t.

0,51

n.v.t.
Industrieterrein-N205
Bron: Noordvleugelmodel 2003

n.v.t.

0,51

De noordelijke varianten kennen een maximale belasting in west-oost richting van
1730 motorvoertuigen in de spits. De I/C-verhoudingen van de drie varianten
liggen bij een uitvoering van 2 maal 2 rijstroken allemaal onder de 0,80. Wanneer
het weggedeelte tussen de N208 en de N206 wordt uitgevoerd met 2 maal 1
rijstrook ligt op dit deel van het traject bij de Bennebroekervariant en de
Oosteindervaartvariant de I/C-verhouding rond de 0,83. In het geval van de
Hillegommervariant is de I/C-verhouding 0,72.
Samengevat
De belangrijkste problemen met de verkeersafwikkeling in 2020 zonder een
nieuwe verbindingsweg komen voor op de N205, N206, N207, N208 en de
Meerlaan. De verbindingsweg ontlast de kernen van Hillegom, Bennebroek,
Zwaanshoek en Beinsdorp waardoor de bereikbaarheid toeneemt. De toekomstige
aansluitingen op de nieuwe verbindingsweg staan in 2020 wel onder druk. Ook
buiten het studiegebied is er een aantal wegvakken met een hoge I/C-verhouding
die van invloed zijn op de verkeersafwikkeling binnen het studiegebied. Wegen
rondom Hoofddorp en Nieuw Vennep en de A44 en A4 rondom Schiphol en
Aalsmeer kennen gezien de autogroei in de toekomst een te lage capaciteit.
Per alternatief/variant is in onderstaande tabel het aantal knelpunten weergegeven.
De legenda geeft uitleg over de gebruikte berekening.
Tabel 5.6: Scores bereikbaarheid

N205
2020 Referentiesituatie
4
Bennebroekervariant
1
Hillegommervariant
1
Oosteindervaartvariant
2

N206
1
3
3
2

N207
2
1
1
0

N208
4
1
1
1

Meerlaan
2
0
0
0

Legenda
I/C-verhouding
kleiner dan 0.80
0.80 tot 1.00
groter dan 1.00

Verkeersafwikkeling
drukste deel
geen probleem
klein tot groot probleem
groot tot groter probleem
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Er zijn alleen lokaal verschillen tussen de varianten. De totaalscores zijn gelijk. In
tabel 5.7 zijn tot slot de eindscores voor het aspect bereikbaarheid weergegeven.
Tabel 5.7: Effecten op bereikbaarheid

Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie
Aspect
bereikbaarheid
I/C verhoudingen
Totaal

5.5

MMA
Bennebroekervariant

0

+

Oosteindervaartvariant
+

0

+

+

HillegommerVariant
+

+

+

+

Mobiliteit

Het gebruik van de weg wordt beoordeeld aan de hand van de spitsintensiteiten en
de verkeerssamenstelling. De ritlengte en de herkomsten en bestemmingen zijn de
kenmerkende grootheden. Daarnaast wordt de Modal-split meegenomen als te
beoordelen factor.
5.5.1

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Het jaar 2001 wordt beschouwd als huidige situatie. Daar waar geen cijfers van
2001 beschikbaar zijn, zijn deze berekend vanuit het jaar 1995 (basisjaar
verkeersmodel). Voor de autonome ontwikkeling is 2020 het peiljaar.
Spitsintensiteiten
Bij de autonome ontwikkeling nemen ten opzichte van 2001 de spitsintensiteiten
op de meeste wegvakken toe. In het probleemgebied is met name de N205 tussen
de Nieuwe Bennebroekerweg en de Schipholweg zwaar belast.
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Figuur 5.2: Spitsintensiteiten referentiesituatie 2020

Verkeerssamenstelling
Lokaal en doorgaand verkeer
In november 2002 is tijdens de spits onderzoek gedaan naar het doorgaand
verkeer in Hillegom [59], daarbij is onderscheid gemaakt tussen het totaal aantal
voertuigen en vrachtverkeer. De volgende wegvakken zijn onderzocht;
• Haarlemmerstraat (N208), op de grens met Bennebroek;
• Meerlaan, bij de brug over de Ringvaart;
• provinciale weg (N207) tussen de N208 en de Ringvaart;
• Heereweg (N208) ter hoogte van de N207;
• Beeklaan, ter hoogte van de spoorwegovergang.
De route met het meeste doorgaande verkeer door Hillegom loopt van de
Heereweg (N208) naar de Haarlemmerstraat (N208): 95 van 743 voertuigen (bijna
13%) is doorgaand verkeer. Vanaf de Haarlemmerstraat rijden 62 voertuigen naar
de Heereweg en 60 naar de N207 (resp. 7,0 en 7,2%).
Onder doorgaand verkeer wordt verstaan het verkeer dat het gebied op één van de
ingaande posten ingaat en via één van de andere, uitgaande registratieposten het
gebied verlaat.
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Tabel 5.8: Doorgaand verkeer in 2002, uitgesplitst naar totaal en vrachtverkeer (07:00-9:00)
Ingaande posten
Vtg.
Doorgaand Doorgaand Vrachtverkeer Doorgaand Doorgaand
totaal
verkeer
in %
totaal
vrachtvrachtverkeer
verkeer
in %
860
168
20%
27
13
48%
1 Haarlemmerstraat
(N208)
636
98
15%
25
7
28%
2 Meerlaan13
378
33
9%
41
7
7%
3 Provinciale weg
(N207)
743
140
19%
55
28
51%
4 Heereweg (N208)
563
98
17%
22
8
36%
5 Beeklaan
3180
537
17%
170
63
37%
Totaal

Bron: Het kentekenonderzoek14 rond Hillegom, 2002

Uit de gegevens blijkt in de huidige situatie een groot deel van de geregistreerde
voertuigen bestemmingsverkeer te zijn. Wanneer alleen gekeken wordt naar
vrachtverkeer ligt dit percentage lager. Van de totale hoeveelheid vrachtverkeer
die bij de Heereweg het gebied inrijdt blijkt meer dan 50% een bestemming te
hebben buiten het studiegebied.
In de toekomst (2020) wordt verwacht dat de percentages doorgaand verkeer
(auto- en vrachtverkeer) door de kernen van Vogelenzang, Hillegom en
Bennebroek zullen dalen. De daling zal grotendeels worden veroorzaakt door
verbreding c.q. uitbreiding van het hoofdwegennet buiten het probleemgebied. In
absolute zin neemt het totale verkeer en ook het doorgaande verkeer door de
kernen, echter wel toe.
Ritlengte

In tabel 5.9 staan van een aantal specifieke wegvakken de gemiddelde ritlengten van
het verkeer in kilometers weergegeven. De ritlengte geeft een indicatie van het soort
verkeer dat van het betreffende wegvak gebruik maakt (korte gemiddelde ritlengte duidt
op overwegend lokaal verkeer, lange gemiddelde ritlengte betekent relatief meer
doorgaand verkeer). In 1995 worden de N206 en de Bartenweg gebruikt voor de
langere verplaatsingen. Op deze wegen zit meer doorgaand verkeer.

Tabel 5.9: Gemiddelde ritlengte (in km’s) per wegvak 1995 en 2020

13

Bij de posten 2 en 3 is alleen het verkeer in relatie met Hillegom meegenomen. De relatie
Heereweg-Provinciale weg v.v. is doorgaand en zo groot dat dit het beeld verstoorde.
14
Bij het kentekenonderzoek is gebleken dat een deel van het verkeer de ingaande post ook weer
verlaat. Met dit verschijnsel is geen rekening gehouden.
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1
2
3
4
5
6

Wegvak
N206 ter hoogte van de Zilk
N208 ten noorden van Lisse
de brug in Hillegom
de Bartenweg, Vogelenzang
N208 ten zuiden van Bennebroek
de brug in Bennebroek

1995
31
17
18
31
20
16

2020 ref
31
34
21
34
26
19

De gemiddelde ritlengte wordt voor alle relaties in 2020 groter in vergelijking met
1995. Extreem is de toename van de ritlengte op de N208 ten noorden van Lisse.
Van deze route zal door de realisatie van de N207 en de N205 meer door het
doorgaande verkeer worden gebruikt. In 1995 waren zowel de N205 als de N207
nog niet gerealiseerd.
Modal-split
In 1995 (basisjaar verkeersmodel) is van het totaal aantal verplaatsingen in de
spits binnen het studiegebied (21279 verplaatsingen), 47% auto gerelateerd, 51%
fiets gerelateerd en 2% OV gerelateerd. Het hoge aandeel fiets gerelateerde
verplaatsingen is te verklaren doordat er sprake is van een studiegebied van
beperkte grootte waarin afstanden ‘fietsbaar’ zijn. In 2020 is de modal-split
binnen het gebied als volgt: 49% auto, 48% fiets en 3% OV. De auto en openbaar
vervoer winnen terrein ten koste van de fiets. De verschillen zijn echter gering.
In het totale studiegebied wordt van het totaal aantal verplaatsingen in 1995
(48803), 69% met de auto gedaan, 26% met de fiets en 5% met het OV. In 2020 is
de verdeling (79074 verplaatsingen) 70% auto, 22% fiets en 8% OV.
Vrachtverkeer
In onderstaande tabel staat het percentage vrachtverkeer aangegeven voor de
meest recente jaren (huidige situatie). Deze percentages zijn afgeleid uit tellingen.
Tabel 5.10: Percentages vrachtverkeer op de hoofdwegen in de ochtendspits
Wegvak

middelzwaar
zwaar
6
5
A4
5
4
A44
5
1
N201
4
1
N205
4
1
N206
9
7
N207
4
1
N208
Bron: Percentages vrachtverkeer tussen 1996 en 2002, provincie Noord-Holland
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Op de Leidsestraat, de Weerlaan, de Van den Endelaan, de Weeresteinlaan en de
Haarlemmerstraat bestaat het verkeer voor 3% uit middelzwaar en 4% uit zwaar
vrachtverkeer (bron: percentages vrachtverkeer in februari 2003, Hillegom).
Op de provinciale wegen is 6 à 7% vrachtverkeer in de spits gebruikelijk. In een
etmaalperiode ligt dit op circa 10%. In het probleemgebied is het aandeel
vrachtverkeer in de ochtendspits over het algemeen gelijk aan het landelijk
gemiddelde. Het aandeel vrachtverkeer op de N201 bedraagt bijna 7%, op de
N205, de N206 en de N208 is dit ruim 4%. Op de N207 is het vrachtpercentage
erg hoog, bijna 16% van het verkeer bestaat uit vrachtverkeer.
Op de N208, een belangrijke route door de dorpskernen van Hillegom en
Bennebroek, is relatief veel vrachtverkeer doorgaand (circa 50%). Een deel van
het doorgaande vrachtverkeer in het probleemgebied heeft als herkomst of
bestemming Aalsmeer (vooral vervoer van snijbloemen en kamerplanten). Het
lokale vrachtverkeer is met name gericht op kleine bedrijfsactiviteiten in het
gebied. Hillegom kent als enige kern in het probleemgebied bedrijfsactiviteiten
van belang.
De groei van het vrachtverkeer is sterk afhankelijk van de economische groei,
maar vooral ook van de uitgifte van bedrijventerreinen en van het type bedrijven
op die terreinen. Tussen 2001 en 2020 vinden er geen belangrijke industriële
ontwikkelingen in het probleemgebied plaats.Voor 2020 wordt er dan ook van
uitgegaan dat het percentage vrachtverkeer in de spits ongeveer gelijk blijft aan de
huidige situatie.
5.5.2

Effectbeschrijving

Spitsintensiteiten
De Bennebroekervariant, de Hillegommervariant en de Oosteindervaartvariant
laten een toename van de intensiteit zien op de N206 en versterken daarmee de
capaciteitsproblemen op de N206 in de omgeving van Noordwijkerhout. Door een
oost-westverbinding tussen de N206 ter hoogte van de Tiltenberg en de N205 ten
zuiden van Zwaanshoek wordt de N206 in de ochtendspits aantrekkelijker vanuit
Noordwijk, Noordwijkerhout en Katwijk. Op de N207 tussen de N205 en de
IJweg is bij alle drie de varianten eveneens een sterke toename in intensiteit te
zien. Ook op de Stationsweg in Hillegom en de Zilkerduinweg is de intensiteit in
relatieve zin sterk toegenomen. Deze twee wegen kennen echter in 2020 een lage
intensiteit waardoor de toename niet voor problemen zal zorgen.
De Bennebroekervariant veroorzaakt ten opzichte van de autonome ontwikkeling
een geringe toename van de intensiteiten in de kern van Vogelenzang (Bartenweg,
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Vogelenzangseweg) ondanks dat deze variant dicht bij Vogelenzang ligt. Deze
toename wordt veroorzaakt door de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe
weg in combinatie met het vermijden van de relatief drukke Rijksstraatweg.

Figuur 5.3: Verschil referentiesituatie versus Bennebroekervariant

Op het gedeelte van de N206 Margrietenlaan, tussen de Zilkerduinweg en de
Bartenweg is na realisatie van de nieuwe verbindingsweg, het verkeer sterk
gedaald. Dit heeft een positief effect voor de bewoners langs dit traject. De daling
is het sterkst in geval van de Bennebroekervariant. Voor alle verbindingsvarianten
dalen de intensiteiten op de Hoogduinweg en de Beeklaan (verbinding tussen De
Zilk en Hillegom), de Meerweg (door Zwaanshoek) en het deel van de N208
tussen de Weerlaan en de Westelijke Randweg bij Haarlem (door de kern van
Bennebroek). Ook de route Weerlaan-Meerlaan-Venneperweg in Hillegom laat in
alle varianten een daling in intensiteiten zien. De intensiteiten op het deel van de
N205 tussen de Nieuwe Bennebroekerweg en de N207 en op de Nieuwe
Bennebroekerweg zelf nemen eveneens af. De Bennebroekervariant onderscheidt
zich in positieve zin van de Oosteindervaartvariant en de Hillegommervariant als
het gaat om de intensiteitsdaling op de Meerweg, de Nieuweweg en de
Hoogduinweg/Beeklaan/Wilhelminalaan (N442).
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Aanleg van de Oosteindvaartvariant veroorzaakt een forse daling van het aantal
voertuigen op de N207 tussen de N205 en N208 en op de N208 ten noorden van
Lisse.

Figuur 5.4: Verschil referentiesituatie versus de Oosteindervaartvariant
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Figuur 5.5: Verschil referentiesituatie versus Hillegommervariant

De Hillegommervariant laat de sterkste afnames in verkeersintensiteit zien op de
Leidsevaartweg, de Van de Endelaan, en op de brug over de Ringvaart bij
Hillegom (Meerlaan).
Samengevat
Per saldo is er weinig onderscheid tussen de varianten. De varianten zorgen
allemaal voor een daling van de intensiteiten door de kernen van Beinsdorp,
Bennebroek en Zwaanshoek. De rondweg Weerlaan-Meerlaan richting de N205
laat een sterke daling van de intensiteit zien. De Bennebroekervariant veroorzaakt
als enige variant een toename van de verkeersintensiteit op de Vogelenzangseweg.
De Zilk heeft zowel met positieve als negatieve effecten van de aanleg van de
verbindingsweg te maken: op de Zilkerduinweg nemen de intensiteiten toe, op de
N442 nemen de intensiteiten af.
De Hillegommervariant en de Oosteindervaartvariant ‘scoren’ gelijk. De
Bennebroekervariant ‘scoort’ iets minder positief.

Provincie Noord-Holland/ MER Verbinding N205-N206
ML-MR20030478

december 2003, versie definitief

- 75 -

DHV Milieu en Infrastructuur BV

Verkeerssamenstelling
Lokaal en doorgaand verkeer
In de tabellen 5.11 en 5.12 is onderscheid gemaakt tussen lokaal en doorgaande
verkeer (in motorvoertuigen) voor de kernen Bennebroek, Vogelenzang en
Hillegom.
Tabel 5.11: Absolute aantallen totaal, lokaal en doorgaand verkeer
Bennebroek

Vogelenzang

Hillegom

alle kernen

Variant

totaal lokaal doorg totaal lokaal doorg totaal lokaal Doorg totaal lokaal doorg

referentie 2020

4427 3237 1190 1624 1402 222 3199 1255 1944 9250 5894 3356

Bennebroekervariant

3655 2565 1090 1721 1469 252 2611

943 1668 7987 4977 3010

Oosteindervaartvariant

3692 2596 1096 1645 1432 213 2590

850 1740 7927 4878 3049

Hillegommervariant

4157 3061 1096 1596 1389 207 4038 2299 1739 9791 6749 3042

Tabel 5.12: Percentage totaal, lokaal en doorgaand verkeer ten opzichte van 2020
2020 ref =100
Variant

Bennebroek

Vogelenzang

Hillegom

alle kernen

totaal lokaal doorg totaal lokaal doorg totaal lokaal doorg totaal lokaal doorg
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Bennebroekervariant

83

79

92

106

105

114

82

75

86

86

84

90

Oosteindervaartvariant

83

80

92

101

102

96

81

68

90

86

83

91

Hillegommervariant

94

95

92

98

99

93

126

183

90

106

115

91

Referentie 2020

De Oosteindervaartvariant en de Hillegommervariant laten een positief resultaat
zien, in alle kernen daalt het percentage doorgaande verkeer ten opzichte van de
referentiesituatie 2020. De Bennebroekervariant laat in de kern van Vogelenzang
een toename van het percentage doorgaand verkeer zien ten opzichte van de
referentiesituatie.
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Ritlengte
In tabel 5.13 is de gemiddelde ritlengte per wegvak weergegeven voor de
referentiesituatie en de varianten.
Tabel 5.13: Gemiddelde ritlengte (in km’s) per wegvak
Wegvak
2020 ref
31
1 N206 ter hoogte van de Zilk
34
2 N208 ten noorden van Lisse
42
3 N207 ter hoogte van de Ijsserweg
21
4 de brug in Hillegom
34
5 de Bartenweg, Vogelenzang
26
6 N208 ten zuiden van Bennebroek
19
7 de brug in Bennebroek
8 N205 tussen Bennebroekerweg en Venneperweg
A Nieuwe verbindingsweg west van N208
B Nieuwe verbindingsweg oost van N208

B15
38
26
41
12
30
27
15
37
43
41

O
38
25
40
12
31
26
15
36
41
47

H
38
27
41
12
31
25
16
35
47
40

De afname van de gemiddelde ritlengte voor de ritten over de bruggen in
Bennebroek en Hillegom duidt op een gebruik van lokaal verkeer. De afname bij
de brug in Bennebroek is het sterkst bij de Bennebroekervariant. De brug bij
Hillegom heeft de kleinste ritlengte bij de Hillegommervariant. De gemiddelde
ritlengte op de N206 ter hoogte van de Zilk neemt in geval van zowel de
Bennebroekervariant, de Hillegommervariant en de Oosteindervaartvariant toe.
De N206 wordt na realisatie van de verbindingsweg een nieuwe route voor het
doorgaand verkeer.
De ritlengte per wegvak verschilt in de varianten sterk. Ten opzichte van de
referentiesituatie nemen in het geval van de Hillegommervariant, behoudens de
N206 ter hoogte van de Zilk, de ritlengtes op alle wegvakken af. Dit komt
tegemoet aan de doelstelling, namelijk het weren van het doorgaand verkeer (is
verkeer een lange gemiddelde ritlengte) door de kernen. De Bennebroekervariant
en de Oosteindervaartvariant laten naast de N206, ook op de N208 ten zuiden van
Bennebroek een toename zien in de gemiddelde ritlengte.
Modal-split
Beschreven worden de auto-, fiets- en OV-verplaatsingen van, naar en binnen het
totale studiegebied voor de referentiesituatie en het uitbreidingsalternatief. Onder
het uitbreidingsalternatief worden de Bennebroekervariant, de
Oosteindervaartvariant en de Hillegommervariant verstaan.

Tabel 5.14: Modal-splitverdeling
Referentiesituatie Uitbreidingsalternatief
15

B=Bennebroekervariant, O=Oosteindervaartvariant, H=Hillegommervariant.
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Auto
Fiets
OV
Totaal

70%
22%
8%
100%

70%
22%
8%
100%

De varianten van het uitbreidingsalternatief zijn niet wezenlijk onderscheidend
van elkaar. De oorzaak hiervoor is dat er ten opzichte van de referentiesituatie en
ten opzichte van elkaar geen extra impulsen aan fiets- en openbaar vervoergebruik
worden gegeven.
Vrachtverkeer
Om de invloed van varianten op de samenstelling van het verkeer te bekijken is
een vergelijking tussen de referentiesituatie en de Bennebroekervariant voor
specifieke wegvakken gemaakt. Het blijkt dat de aanleg van een nieuw tracé een
geringe invloed heeft op het percentage vrachtverkeer. Verwacht wordt een
soortgelijk beeld te zien bij de overige varianten.
In onderstaande tabel zijn de effecten op mobiliteit samengevat weergegeven.
Tabel 5.15: Effecten op mobiliteit
Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

MMA

Spitsintensiteiten

0

+

Oosteindervaartvariant
++

Verkeerssamenstelling

0

+

++

++

++

Modal-split

0

0

0

0

0

0

0/+

+

+

+

Aspect Mobiliteit

Totaal

Bennebroekervariant

5.6

Verkeersveiligheid

5.6.1

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

HillegommerVariant
++

++

Uitgaande van het feit dat verdeling over de verschillende wegtypen gelijk blijft
wordt voor de verkeersveiligheid het aantal afgelegde voertuigkilometers in het
studiegebied als maat gehanteerd. Hoe meer voertuigkilometers er worden
gereden des te groter is de kans op een ongeval.

Tabel 5.16: Wegvaklengten en voertuigkilometers 1995 en 2020
Jaar
wegvaklengte
voertuigkilometers
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1995
referentiesituatie

607
651

151.197
336.985

Ten opzichte van 1995 is het aantal voertuigkilometers in 2020 sterk toegenomen.
Aangezien in de totale wegvaklengte ‘slechts’ een verschil van 44 km is te zien,
geeft deze toename aan dat het wegennet in 2020 intensiever gebruikt wordt. De
toename van weglengte is voornamelijk te wijten aan de aanleg van de N205 en
de N207. Beide wegen faciliteren veel verkeer en daarmee ook veel nieuw verkeer
over een langere reisafstand.
5.6.2

Effectbeschrijving

In tabel 5.17 zijn per variant de totale wegvaklengte en voertuigkilometers in het
studiegebied weergegeven.
Tabel 5.17: Wegvaklengten en voertuigkilometers
Alternatieven/varianten
wegvaklengte

voertuigkilometers

Referentiesituatie

651

336.985

Bennebroekervariant

658

340.213

Oosteindervaartvariant

661

341.940

Hillegommervariant

657

336.486

Van de Uitbreidingsalternatieven is de Hillegommervariant het veiligst. Het aantal
voertuigkilometers is bij die variant lager dan in de referentiesituatie. Vergeleken
met de andere varianten en de referentiesituatie is het verschil echter zo klein dat
de varianten zich niet van elkaar onderscheiden.
Elke variant heeft drie gelijkvloerse kruisingen, namelijk ter plaatse van de N206,
de N208 en de N205. De Hillegommervariant heeft twee extra gelijkvloerse
kruispunten, één ter hoogte van het bedrijventerrein Horst ten Daal en één op de
rotonde bij de Nieuwe Bennebroekerweg. De Oosteindervaartvariant heeft één
extra gelijkvloerse kruising, namelijk op de rotonde bij de Nieuwe
Bennebroekerweg. De Hillegommervariant scoort op verkeersveiligheid beperkt
negatief vanwege het complexe kruispunt ten zuiden van het bedrijventerrein
Horst ten Daal.

Tabel 5.18: Effecten op verkeersveiligheid

Uitbreidingsalternatieven
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Referentiesituatie

MMA
Bennebroekervariant

Oosteindervaartvariant

HillegommerVariant

Aspect
verkeersveiligheid
voertuigkilometers

0

0

0

0/-

0/-

Totaal

0

0

0

0/-

0/-

5.7

Robuustheid

Onder het criterium robuustheid of toekomstwaarde wordt naast de restcapaciteit
van de weg ook de mogelijkheden om de weg in de toekomst te verbreden
meegenomen. Wanneer alleen naar de restcapaciteit op de nieuwe verbindingsweg
wordt gekeken is de Hillegommervariant het meest robuust.
Tabel 5.19: I/C-verhouding verbindingsweg 2020
Omschrijving

Bennebroekervariant Oosteindervaartvariant Hillegommervariant

N206-N208 (2x1)

0,83

0,83

0,72

N208-N205

0,50

0,54

n.v.t.

N208-industrieterrein

n.v.t.

n.v.t.

0,51

n.v.t.
Industrieterrein-N205
Bron: Noordvleugelmodel 2003

n.v.t.

0,51

De robuustheid of toekomstwaarde van het omliggende wegennet is echter ook
van belang. Deze is relatief gezien in te schatten aan de hand van de onderstaande
tabel. Hieruit blijkt dat de Bennebroekervariant het minst robuust is.
Tabel 5.20: Robuustheid
I/C-verhouding
op drukste wegvak
verbindingsweg en op de
aansluitende wegvakken

Aansluitend wegvak N206

Nieuwe
verbindingsweg

Aansluitend wegvak N205

Bennebroekervariant

0.94

0.50

0.92

Oosteindervaartvariant

0.94

0.54

0.8616

Hillegommervariant

0.87

0.51

0.88

De Hillegommervariant komt er voor de nieuwe verbindingsweg als het meest
robuust/toekomstvast uit. Het aansluitende wegvak op de N205 en het
aansluitende wegvak op de N206 scoren gunstig.
Tabel 5.21: Effecten op robuustheid

16

Voorwaarde is wel dat de noordelijke aansluiting van de N205 op de nieuwe verbindingsweg
ook als 2x2 wordt uitgevoerd.
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Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie
Aspect
robuustheid
Restcapaciteit
Totaal

MMA

n.v.t.

+

Oosteindervaartvariant
+

n.v.t.

+

+
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6

GROEN MILIEU
6.1

Inleiding

Binnen het thema groen milieu zijn drie aspecten onderscheiden, landschap en
cultuurhistorie, bodem en water en natuur. In de onderstaande paragrafen worden
per aspect het beleid en de toetsingscriteria behandeld, de huidige situatie en
autonome ontwikkeling beschreven en vervolgens de effecten in beeld gebracht.
In de laatste paragraaf worden de effecten op groen milieu met elkaar vergeleken.
6.2

Landschap en cultuurhistorie

6.2.1

Algemeen

Landschap
In deze studie gaan we in op het visueel-ruimtelijke aspect van het landschap, met
andere woorden: hoe beleef je het landschap en de veranderingen die daarin
plaatsvinden.
Cultuurhistorie
Cultuurhistorie is een verzamelnaam voor alle sporen in het landschap uit het
verleden die verwijzen naar menselijke activiteit.
6.2.2

Beleid en toetsingscriteria

Het plangebied ligt op de overgang van streekplan Noord-Holland-Zuid naar
Zuid-Holland-West, en op de overgang van Zuid-Kennemerland, de Duin- en
Bollenstreek en de Haarlemmermeerpolder.
Verdrag van Malta
Het archeologisch beleid wordt gevormd door het Europees Verdrag inzake de
bescherming van het archeologisch erfgoed, kortweg 'het Verdrag van Malta'
(1992) Nederland werkt aan de uitwerking van het verdrag via een wijziging van
de Monumentenwet. Uitgangspunt van het verdrag is dat het archeologische
erfgoed al voordat het tot monument is verklaard, integrale bescherming nodig
heeft. Vanaf het moment dat de wijziging is doorgevoerd is het verplicht een
archeologisch onderzoek uit te voeren in elke m.e.r.-procedure. Dit is nu nog niet
verplicht en in het kader van dit MER niet uitgevoerd.
Cultuurnota 2001 – 2004
Het Nederlandse cultuurbeleid wordt uiteengezet in de Cultuurnota. Met
betrekking tot het cultureel erfgoed is het voornemen dat hier meer van wordt
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geprofiteerd, door de combinatie van cultureel erfgoed en ruimtelijke ordening,
infrastructuur en omgeving te stimuleren. Hierbij zal nauw worden aangesloten bij
de Nederlandse systematiek van ruimtelijke ordening. Archeologische waarden
worden volwaardig meegenomen bij besluiten over bodemingrepen, waarbij
behoud in de bodem het streven is. Rijk, provincies en gemeenten krijgen ieder
hun eigen verantwoordelijkheid en er komt ruimte voor marktpartijen.
Streekplan Zuid-Holland-West en Noord-Holland-Zuid (februari 2003)
Het grootste deel van het gebied is bestemd als bollenteeltgebied. In het
zuidwestelijk deel van de Haarlemmermeerpolder is een zoekgebied voor
waterberging en recreatie/natuur vastgesteld. Er zijn al verdere uitwerkingen,
maar deze zijn nog niet definitief vastgesteld. Het veenweidegebied ten
noordoosten van Hillegom is bestemd als ‘openluchtrecreatiegebied of stedelijk
groen’. De verbindingsweg staat geprojecteerd in het gebied tussen Hillegom en
Bennebroek. Ter hoogte van De Zilk bevindt zich een bebouwingslint met
cultuurhistorische waarde [43, 53].
Beleidsnota Natuur en Landschap (1987), Landschappelijke basisstructuur
In de jongere grote droogmakerijen staat vernieuwing en ontwikkelen van grote
groenstructuren in samenhang met stedelijke ontwikkeling voorop. Er wordt
gestreefd naar het herkenbaar houden van de oude dijkenstructuur en overgang
met omliggend veenweidegebied, met ringvaarten en –dijken.
Duin- en Bollenstreek: Pact van Teylingen (maart 1996)
Het Pact van Teylingen geeft een toekomstperspectief voor de Duin- en
Bollenstreek, het plangebied ligt in de noordoosthoek van die streek. Provincie en
gemeenten hebben o.a. afgesproken zich in te zetten deze visie planologisch vast
te leggen. Het gebied tussen Hillegom en Bennebroek wordt aangegeven als ‘open
buffer’ om open landschapsstructuren in het gebied te behouden. Dit wordt verder
uitgewerkt in een regionaal landschapsbeleidsplan. Om het bollenareaal te
behouden zijn in het plangebied specifieke gebieden aangeduid die voor de lange
termijn verzekerd zijn van hun huidige (of toekomstige) functie. In het gebied
rond De Zilk is voor behoud van het landschap glastuinbouw niet toegestaan [47].
Haarlemmermeerpolder: Cultuurhistorisch Regioprofiel
De ruimtelijke hoofdstructuur van de Haarlemmermeerpolder met Ringdijk- en
vaart, de Hoofdvaart en de gemalen als identiteitsdragers dient behouden te
blijven. Het karakteristieke profiel van de tochten en bebouwingslinten
(Spieringweg, IJweg, Rijnlanderweg, Aalsmeerderweg), en de openheid van het
zuidelijk deel van de droogmakerij als overgang naar Groene Hart moet versterkt
worden. De unieke grote maat biedt ruimte voor grootschalige ontwikkelingen.
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Het poldergrid moet dienen als onderlegger voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals
infrastructuur. De zuidpunt wordt gebruikt als waterberging [32].
Zuid-Kennemerland: Cultuurhistorisch Regioprofiel en Belvedère
Het plangebied ligt tegen Zuid-Kennemerland en de Kennemerzoom aan. Beleid
in Zuid-Kennemerland kan invloed hebben op de landschapsontwikkeling in het
plangebied. De kernkwaliteit van de Kennemerzoom (strandwallen- en
strandvlaktenlandschap) is verwevenheid van vele landschappelijke, suburbane en
urbane kernkwaliteiten in een mozaïek van groene en rode vlakken. Behoud van
het mozaïklandschap is belangrijk. Het contrast tussen de beboste en bebouwde
delen van de strandwallen en de open gebleven delen van de strandvlakten moeten
versterkt worden door de strandvlakten vrij te maken van functies die afbreuk
doen aan de openheid. De noodzaak tot het afvoeren van overtollig duinwater
combineren met het herstel en landschappelijke opwaardering van historische
waterlopen; versterken van de belevingswaarde van de Trekvaart als recreatieve
verbinding tussen de diverse landgoederen en buitenplaatsen. Zuid-Kennemerland
is aangewezen als Belvedèregebied, dit valt net buiten het plangebied [33, 34].
Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015 – Gemeente Haarlemmermeer
In de toekomstvisie wordt gekozen voor handhaving van het westelijk deel van
het Strategisch Groenproject. De westelijke Ringvaartzone en het SGP inclusief
de groene lobben naar de bollenstreek en Zuid-Kennemerland worden gezien als
waardevolle elementen [13].
Bestemmingsplannen gemeenten Hillegom en Bloemendaal
De Oosteinder- en Vosse- en Weerlanerpolders hebben de bestemming agrarisch
gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden. Het gebied tussen de
Trekvaart en de Zilkerduinweg wordt als ‘minder kwetsbaar’ aangemerkt. Het
kwetsbare en landschappelijk waardevolle gebied is voornamelijk de
binnenduinrand [7, 15, 16].
Toetsingcriteria
Uit het beleid zijn de volgende toetsingscriteria afgeleid:
Tabel 6.1: toetsingscriteria Landschap en Cultuurhistorie

Landschap en
cultuurhistorie

Landschap

Cultuurhistorie

Provincie Noord-Holland/ MER Verbinding N205-N206
ML-MR20030478

•
•
•
•
•
•
•

Aantasting landschappelijke structuur
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Aantasting waardevolle elementen
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Aantasting historisch geografische waarden
Aantasting historisch bouwkundige waarden
Aantasting archeologische waarden
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Om je te oriënteren in het landschap, heb je houvast aan lijnen zoals sloten,
spoorlijnen, verkaveling van landbouwgrond (landschappelijke structuur), aan
opvallende elementen zoals molens en kerktorens (waardevolle elementen) en aan
het uitzicht dat er is, namelijk vergezichten of juist veel houtwallen
(openheid/kleinschaligheid). Onder landschap wordt ook gerekend de aardkundige
waarden: de nog zichtbare elementen in de eerste vorming van het landschap,
zoals de strandwallen. Effecten van de aanleg van een weg gaan vooral over het
vergraven van deze waarden, zowel op lokale als op regionale schaal.
Cultuurhistorie bestaat uit drie categorieën. De eerste categorie bestaat uit
historisch geografische waarden. Deze zijn zichtbaar in het landschap zoals dat in
de loop van vele eeuwen door mensen is gevormd. Voorbeelden hiervan zijn
dijken, terpen, kavelpatronen, nederzettingsvormen, wegen en de opbouw van
dorpen en steden. De historisch bouwkundige waarden vormen de tweede
categorie. Dit zijn oude gebouwen, zoals molens, kerken, bunkers, forten,
burchten, kastelen, sluizen, etc. Hieronder vallen ook de gebouwen met
monumentale status. De derde categorie wordt gevormd door de archeologische
waarden. Hieronder vallen de sporen uit het verleden die zich onder de grond
bevinden, zoals funderingen, grondsporen, potscherven, vuursteentjes, sieraden,
resten van nederzettingen. In het MER is beperkt aandacht besteed aan
archeologie. Er is ten behoeve van dit MER geen apart archeologisch onderzoek
uitgevoerd.
6.2.3

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Huidige situatie
Het plangebied ligt op de overgang van het duinlandschap naar het
droogmakerijlandschap van de Haarlemmermeer. De ordening van het plangebied
is bepaald door de kust. Van west naar oost is een ordening van strandwallen en
strandvlakten, veenweide en de droogmakerij van de Haarlemmermeer [5]. De
binnenduinrand, Trekvaart, spoorlijn en wegen (N206, N208) liggen parallel aan
de kust. Het plangebied herbergt een aantal unieke landschappen: het
strandwallen- en strandvlaktelandschap met bollenteelt, het veenweidelandschap
en het open polderlandschap van de Haarlemmermeer. Deze worden hier
beschreven.
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Figuur 6.1: Landschapstypen

Het westelijk deel van het plangebied bestaat uit het unieke strandwallen- en
strandvlaktelandschap met bollenteelt. De strandwallen zijn zandruggen, ontstaan
doordat in de loop der eeuwen de kustlijn zich herhaaldelijk naar het westen heeft
verlegd, in de tijd dat de zeespiegel daalde. Hierbij is een aantal malen voor de
bestaande duinen een nieuwe duinenrij afgezet. De strandwallen zijn niet allemaal
meer herkenbaar in het landschap. De plaatsen waar de strandwallen nog intact
zijn, bevinden zich bij de binnenduinrand (naast de N206), De Zilk en de weg
richting Vogelenzang en bij het bos ten zuidoosten van Vogelenzang. De
strandwallen hebben landschappelijk gezien zeer hoge waarde [49]. De
hooggelegen strandwallen waren in de prehistorie de enige plaats in WestNederland waar bewoning mogelijk was. Hierop zijn de historische kernen van
Hillegom en Bennebroek ontstaan, en werden kronkelige wegen aangelegd. Bij de
strandwallen bevindt zich een hoge trefkans voor archeologische sporen. Bij het
bos ten zuidoosten van Vogelenzang bevinden zich aardkundige waarden. Tussen
de strandwallen bevonden zich strandvlakten, die voornamelijk uit veen
bestonden. Al eeuwen geleden ontdekte men dat zowel de strandwallen als de
strandvlakten zeer geschikt zijn voor bollenteelt, als het zandige maaiveld net (55
cm) boven het grondwater ligt. De strandwallen werden afgegraven, de
strandvlakten werden juist opgehoogd of het zand werd onder het veen vandaan
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gehaald. De landschappelijke waarde van dit gebied is hoog [49], dit geldt niet
voor het gebied tussen de Trekvaart en de spoorlijn. Er bevindt zich een
monumentale bollenkwekers-villa op Weeresteinstraat 126.
In de strandvlakte is een Trekvaart aangelegd. Deze dateert van 1657 en is
aangelegd voor het vervoeren van personen en post. In 1881 is daarnaast een van
de eerste spoorlijnen van Nederland aangelegd, de spoorlijn Leiden-Haarlem.
Ten oosten van de oostelijkste strandwal (die waar Hillegom op ligt) bevindt zich
een strook veen. Hiervan zijn door verstedelijking van Hillegom en Lisse slechts
nog enkele veenweide-enclaves over, zoals de Oosteinderpolder en Vosse- en
Weerlanerpolder. De landschappelijke waarde van deze polders is redelijk hoog
[49]. De Oosteinderpolder wordt gekarakteriseerd door een iets grootschaliger en
open polderlandschap met regelmatige slagenverkaveling dwars op de richting
van de Ringvaart. De Vosse- en Weerlanerpolder wordt juist gekarakteriseerd
door kleinschaligheid. De verkaveling loopt parallel aan de Ringvaart. Het
oostelijk deel van de polders is geheel intakt, het westelijk deel is meer
verrommeld met volkstuinen, loodsen en verspreide bebouwing [5]. Deze polders
maken onderdeel uit van het veenweidegebied dat is ontstaan toen tussen de
duinen en de Utrechtse Heuvelrug in een moerassige laagte laagveen tot
ontwikkeling kwam.
De Haarlemmermeerpolder wordt gekenmerkt door openheid en een aan de
tekentafel bedachte, rechte structuur die wordt bepaald door sloten, wegen en
agrarische percelen. De afmetingen en openheid zijn uniek in West-Nederland.
Het deel van de polder binnen het plangebied is nog vrij gaaf en compleet, terwijl
in andere delen van de polder het agrarisch karakter en de openheid verdwijnt. Het
Haarlemmermeer is in 1852 drooggelegd. Dit meer was ontstaan door afkalving
na turfwinning in het laagveengebied. De Ringdijk en Ringvaart zijn rond 1840
aangelegd om het meer droog te leggen.
Autonome ontwikkeling
In de autonome ontwikkeling zal het bollengebied zoveel mogelijk verder als
bollengebied worden ontwikkeld. Het veenweidegebied in de Oosteinder- en
Vosse- en Weerlanerpolder zal minder verrommeld zijn doordat loodsen,
volkstuinen etcetera zoveel mogelijk worden uitgeplaatst. Het deel van het
plangebied dat in de Haarlemmermeerpolder ligt, zal veranderen van
landbouwgrond in een waterbergings-, natuur- en recreatiegebied. Hier zal de
historische blokverkaveling niet worden gevolgd. Hoe de verdeling
openheid/kleinschaligheid zal zijn is niet bekend. Wel moet het een herkenbare
eenheid worden.
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6.2.4

Effectbeschrijving

Aantasting landschappelijke structuur
De landschappelijke structuur wordt door de Bennebroekervariant ernstig
aangetast doordat de weg een barrière vormt op verschillende gave overgangen
van het bollen- en veenweidegebied naar strandwallen en de binnenduinrand. Dit
geldt voor het gebied rond de binnenduinrand bij de Tiltenberg en voor het
strandwalbos ten zuidoosten van Vogelenzang. Verder worden de unieke
verkavelingspatronen in de Oosteinderpolder doorsneden. De weg doorkruist de
zuidwest-noordoost structuur die wordt gevormd door onder andere de spoorlijn,
de Trekvaart en de N208. Dit geldt voor alle varianten. In de Haarlemmermeer en
ter hoogte van de strandwal van de Zilk wordt de landschappelijke structuur door
deze variant weinig aangetast, hier loopt de variant dicht langs bestaande
infrastructuur. Deze variant scoort op dit criterium zeer negatief (- -).
De Oosteindervaartvariant tast de structuur van ‘bollen’-verkaveling ernstig aan
tussen de spoorlijn en de N208. Bovendien verandert de weg de Oosteindervaart,
die minder de drager van de landschappelijke structuur zal zijn. Dit geldt zowel
voor het akker- als voor het veenweidegebied. De weg zal echter wel de structuur
accentueren. In de Oosteinderpolder verdwijnt een deel van de sloten- en
dijkjesstructuur. Het deel van het tracé dat door de Haarlemmermeer loopt tast het
toekomstige landschap aan. Deze variant tast niet de binnenduinrand extra aan.
Deze variant scoort op dit criterium zeer negatief (- -).
Door de Hillegommervariant wordt de landschappelijke structuur grotendeels
gevolgd, behalve op drie plaatsen. De weg kruist de strandwal van de Zilk, waar
deze nog goed zichtbaar is. Bovendien wordt het toekomstige landschap van de
Haarlemmermeer aangetast. Ook kruist de weg de zuidwest-noordoost structuur
die wordt gevormd door de binnenduinrand, Trekvaart en spoorlijn, net als bij de
andere varianten. Deze variant scoort op dit criterium negatief (-).
Het MMA heeft nagenoeg geen effecten (0) op de landschappelijke structuur. Het
MMA-tracé volgt grotendeels de landschappelijke structuur, ook bij de Zilk waar
deze langs het strandwalbos gaat en deze variant doorkruist niet de
binnenduinrand. Het tracé heeft een kort ruimtebeslag in de
Haarlemmermeerpolder. Bovendien volgt het tracé de huidige lijnen in die polder,
die echter gaat veranderen. De weg ligt dan naar verwachting dwars (oost-west)
op de richting van Zwaansbroek-West (noord-zuid).
Aantasting openheid/kleinschaligheid
De openheid van het landschap wordt door de Bennebroekervariant aangetast rond
de Tiltenberg en in het veenweidegebied, terwijl de kleinschaligheid van het
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landschap ten oosten van de spoorlijn (langs het strandwalbos) wordt aangetast.
De waarden in de Haarlemmermeer worden niet aangetast door deze variant
omdat daar de weg langs de noordrand van het toekomstig natuur/ recreatie/
waterbergingsgebied loopt. Deze variant scoort op dit criterium negatief (-).
De openheid van het bollengebied wordt door de Oosteindervaartvariant ernstig
aangetast, het bollengebied is rond dit tracé open en weinig ‘verrommeld’ met
kassen en loodsen. Bovendien vormt de weg een barrière in de openheid van het
bollengebied én de eenheid van het toekomstig landschap in de
Haarlemmermeerpolder. Deze variant scoort op dit criterium zeer negatief (- -).
Bij de Hillegommervariant wordt de schaal van het toekomstig landschap van de
Haarlemmermeer en de openheid tussen de strandwal van de Zilk en de Trekvaart,
waar bovendien het tracé hoog (op 3 meter hoogte) zal liggen, aangetast. Op dit
criterium scoort deze variant negatief (-).
Het MMA tast de openheid minder aan dan de Hillegommervariant tussen de
binnenduinrand en de Zilk, en in de Haarlemmermeerpolder. Het MMA scoort
beperkt negatief (0/-).
Aantasting waardevolle elementen
Er komen geen molens, karakteristieke gebouwen en andere ‘landmarks’ voor in
het gebied, daarom worden door de varianten geen waardevolle elementen
beïnvloed en scoren de varianten nul (0).
Aantasting aardkundige waarden
Er worden door de varianten geen aardkundige waarden beïnvloed, zoals
strandwallen, omdat de varianten worden uitgevoerd op maaiveld. De varianten
hebben derhalve geen effecten (0).
Aantasting historisch geografische waarden
Historisch geografische waarden worden ernstig aangetast door de
Bennebroekervariant (- -), met name door de aantasting van de zichtbare
overgangen van de strandwallen naar het bollen- en veenweidegebied (zie de
beschrijving bij het criterium landschappelijke structuur).
Met de Oosteindervaartvariant wordt de historische structuur van het gebied
aangetast: de historische verkavelingsstructuur van het bollengebied, de strandwal
ter hoogte van de Zilk en de Oosteindervaart als drager van het bollen- en
veenweidelandschap. Deze variant scoort negatief voor dit criterium (-).
De Hillegommervariant en het MMA lopen evenwijdig aan historische lijnen en
hebben geen effecten op historisch geografische waarden (0).
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Aantasting historisch bouwkundige waarden
De Bennebroekervariant, Oosteindervaartvariant en het MMA onderbreken de
spoorlijn, Trekvaart en Ringvaart door respectievelijk een tunnel en bruggen, dit
scoort beperkt negatief (0/-).
De Hillegommervariant onderbreekt ook de spoorlijn, Trekvaart en Ringvaart met
een tunnel en bruggen. Waar de Hillegommervariant de strandwal van de Zilk
kruist, bevindt zich bovendien een oud landhuis in goede staat met leilinden en
een klein stukje strandwalbos. Deze moet verdwijnen. De monumentale
bollenkwekersvilla op Weerensteinsestraat 126 wordt niet beïnvloed door de weg,
deze ligt net ten noorden van de Hillegommervariant. Deze variant scoort negatief
(-).
Aantasting archeologische waarden
De trefkans voor archeologische sporen is naar verwachting voor het grootste deel
van het gebied waar de Bennebroekervariant ligt hoog, behalve voor de
Haarlemmermeer. Dit scoort zeer negatief (- -).
Het MMA en de Oosteindervaart- en Hillegommervariant doorsnijden een kleiner
gebied dat een hoge trefkans heeft voor archeologische sporen dan de
Bennebroekervariant. Deze varianten scoren op dit criterium daarom negatief (-).
Tabel 6.2: Effecten op landschap en cultuurhistorie
Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie
Aspect Landschap en
cultuurhistorie
Aantasting
landschappelijke
structuur
Aantasting
openheid/kleinschaligheid
(schaal)
Aantasting waardevolle
elementen
Aantasting aardkundige
waarden
Aantasting historisch
geografische waarden
Aantasting historisch
bouwkundige waarden
Aantasting
archeologische waarden
Totaal
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MMA
Bennebroekervariant

0

--

Oosteindervaartvariant
--

HillegommerVariant
-

0/-

0

-

--

-

0/-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

-

0

0

0

0/-

0/-

-

0/-

0

--

-

-

-

0

-

-

0/-

0/-
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6.3

Bodem en water

6.3.1

Algemeen

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de effecten op bodem,
grondwater en oppervlaktewater. Het gaat dan enerzijds om kwaliteit zoals de
hoeveelheid voedingsstoffen en vervuiling in bodem en water. Anderzijds gaat het
om kwantiteit zoals de ruimte voor waterberging maar ook het vergraven van
bijzondere bodemtypen.
Watertoets
Voor iedere ruimtelijke ingreep wordt sinds 2003 een watertoetsproces doorlopen.
Het gaat daarbij om het zo vroeg mogelijk betrekken van de waterbeheerders, en
het ontvangen van hun wateradvies. De waterbeheerders hebben gezamenlijk
aangegeven welke punten moeten terugkomen in het MER. Dit is zowel na de
Startnotitie als tijdens het MER gedaan. Het MER wordt aan de waterbeheerders
voorgelegd. De verdere procedure is vastgesteld met de waterbeheerders. Ook in
het vervolgtraject zullen de waterbeheerders bij het verdere ontwerp van de weg
worden betrokken. De waterbeheerders in het plangebied zijn het
Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap de Oude Rijnstromen, Waterschap
Groot-Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland.
6.3.2

Beleid en toetsingscriteria

Een selectie van relevant, vigerend waterbeleid staat hier beschreven. De
waterbeheerders in het gebied hebben gezamenlijk aangegeven met welke criteria
en randvoorwaarden rekening gehouden moet worden. Deze staan weergegeven in
bijlage 5.
Deelstroomgebiedsvisie Midden-Holland
De deelstroomgebiedsvisie geeft de visie van alle waterbeheerders voor het gebied
Midden-Holland weer. Hierin staan een aantal beleidsuitgangspunten die voor het
plangebied van toepassing zijn:
• de capaciteit van de boezemwateren is krap en mag niet verder afnemen;
• met name in het veenweidegebied wordt gezocht naar mogelijkheden voor
vergroten van de oppervlakte open water;
• afstromend duinwater en schone kwel moeten worden benut;
• beperkt houden van bodemdaling in veenweidegebied;
• voorraadberging en piekberging in Zwaansbroek (Haarlemmermeerpolder)
realiseren;
• duurzaam stedelijk waterbeheer;

Provincie Noord-Holland/ MER Verbinding N205-N206
ML-MR20030478

december 2003, versie definitief

- 91 -

DHV Milieu en Infrastructuur BV

•
•
•
•
•

het oplossen van de wateropgave in het stedelijk gebied en
glastuinbouwgebied;
waterneutraal bouwen;
tegengaan van verzilting in de Haarlemmermeer
zoveel mogelijk vasthouden, daarna pas bergen, en als laatste
mogelijkheid afvoeren (trits waterkwantiteit);
schoon water zo veel mogelijk schoon houden, eventueel scheiden en
anders schoonmaken (trits waterkwaliteit) [2].

Waterbeheersplan 2000-2004
Het waterbeheersplan geeft beleid voor het hoogheemraadschap van Rijnland en
de waterschappen Oude Rijnstromen, Groot-Haarlemmermeer en
Wilck&Wiericke. Uitgangspunt is meer ruimte voor water met name voor de
boezem van Rijnland [55].
Streekplan Noord-Holland-Zuid en Zuid-Holland-West (februari 2003)
Het deel van de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van Hillegom (tussen de
Bennebroekerweg en de N207) is vastgesteld als zoekgebied voor waterberging
[43]. Er zijn al verdere uitwerkingen, maar deze zijn nog niet definitief
vastgesteld.
Het kwelwater van de binnenduinrand en de randen van de diepe droogmakerijen
moeten worden vastgehouden. Voor het vasthouden van kwelwater in de
Haarlemmermeerpolder ontstaan problemen, omdat dit kwelwater brak is. Tussen
de duinen en het bollenteeltgebied is een ‘hydrologische bufferzone’ aangegeven.
De bollenstreek wordt aangewezen als provinciaal landschap. Met name het open
houden van het gebied rond De Zilk is daarin belangrijk. Het duingebied is een
waterwingebied en daarom milieubeschermingsgebied [53].
Raamplan Haarlemmerméér Groen
Het raamplan geeft doelen en plannen voor het Strategisch Groenproject
Haarlemmerméér Groen aan, deelprojecten zijn Ringvaart-west voor de
ontwikkeling van de Vosse- en Weerlanerpolder en Zwaansbroek-West voor het
plangebied in de Haarlemmermeerpolder. Onderdeel hiervan vormt ruimte voor
waterberging, zoals ook in het Streekplan vermeld staat. Realisatie van
seizoensberging (water in de winter opvangen en in de zomer gebruiken) is goed
mogelijk. Bovendien wordt een optie voor piekberging (tijdelijk water inlaten
vanuit de boezem bij hoge waterstanden) niet uitgesloten, dit zal dan in een deel
van het plangebied plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan een inrichtingsschets [20,
41].
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Uit het beleid, de kenmerken van het gebied en de kenmerken van de ingreep
volgen een aantal toetsingscriteria. Voor de aanleg van een weg tussen de N206
en N205 zijn dat voor water en bodem de volgende criteria.
Tabel 6.3: Toetsingscriteria Bodem en Water

Bodem en Water

Bodem
Grondwater
Oppervlaktewater

6.3.3

•
•
•
•
•

aantasting bodem
aantasting grondwaterkwaliteit
aantasting grondwaterkwantiteit
aantasting oppervlaktewaterkwaliteit
aantasting oppervlaktewaterkwantiteit

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Bodem
Huidige situatie
De bodem van het westelijk deel van het plangebied bestaat uit ‘zanderijgronden’
en strandwallen, de Oosteinder-, Vosse- en Weerlanerpolder uit zand en veen, en
de Haarlemmermeer uit veen en klei. Hierbij zijn vier bijzondere bodemtypen te
onderscheiden namelijk de ‘zanderijgronden’, het madeveen, het koopveen en de
moerige gronden.
De ‘zanderijgronden’ zijn typische bollengronden, en komen alleen voor in een
strook langs de Noordzeekust. Ze zijn door de mens gemaakt ten behoeve van de
bollenteelt. De door de zee en vervening ontstane strandwallen en strandvlakten
werden afgegraven tot 50 cm boven de grondwaterspiegel. Ze bestaan
voornamelijk uit zandgrond. De zandgrond strekt zich uit tot aan de Ringvaart.
In de Oosteinderpolder en Vosse- en Weerlanerpolder liggen twee veengebieden.
Dit zijn madeveengronden. Op de bodemkaart zijn deze met paars aangegeven.
Deze veengebieden zijn uniek in dit deel van Nederland. Vóór het ontstaan van
het Haarlemmermeer bestond het gehele gebied tussen de duinen en de Utrechtse
Heuvelrug uit veen. De veengebieden hebben te maken met bodemdaling, doordat
bij lage grondwaterstand het veen inklinkt.
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Figuur 6.2: Bodemkaart van het plangebied. Bron: IKAW [21]. Bruin=zandige enkeerdgrond,
gearceerd bruin/groen=zand en veen, paars=veen, groen=kleiige vaaggrond

Aan de oostkant van de Ringvaart bevindt zich koopveengrond. Dit veen is
ontstaan op een laag klei. Ook dit veen is uniek in dit deel van Nederland, waar
het voorkomt langs de polderkant van de Ringvaart van de Haarlemmermeer.
Beide veengebieden zijn zettingsgevoelig (gevoelig voor inklink bij belasting).
Ten oosten van de strook koopveen bevindt zich een strook moerige gronden op
klei. Hierin is de organische stof (van het veen) vermengd met klei [21]. De
bodem in de Haarlemmermeer is opbarstgevoelig. Opbarsten is het bezwijken van
de grond, door het ontbreken van vertikaal evenwicht in de grond, onder invloed
van wateroverdrukken. In het gebied komt een aantal locaties voor met
(mogelijke) bodemverontreiniging (voor locaties zie effectbeschrijving).
Autonome ontwikkeling
Er worden geen activiteiten in het gebied verwacht waardoor in de komende 20
jaar een verandering van de bodem te verwachten is. Het gebied van de
Haarlemmermeer gaat veranderen. Dit wordt een nat gebied met waterberging en
natte natuur. Naar verwachting heeft dat geen effecten op de bodem (veen en
klei).
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Grondwater
Huidige situatie
Van de hooggelegen duinen naar de laaggelegen Haarlemmermeerpolder loopt
een grondwaterstroom. De duinen en strandwallen zijn infiltratiegebieden, de
Vosse-, Weerlaner-, Oosteinder en Haarlemmermeerpolder zijn kwelgebieden.
Het water dat opkwelt in de Haarlemmermeer is zowel zout (>600 mg chloride
per liter) als voedselrijk. Van nature bevindt zich in de ondergrond van WestNederland zout en brak grondwater, afkomstig van (overstroming van) de
Noordzee. Het gebied ten westen van de Ringvaart heeft grondwatertrap II, dit
heeft een hoge grondwaterstand. De Haarlemmermeer heeft aan de westrand ook
een hoge grondwaterstand (trap II), oostelijker ligt het grondwater dieper (van trap
II tot trap VII) (zie tabel 6.4). In de veengebieden is de drooglegging zeer gering
om inklinking te voorkomen. Drooglegging is de hoogte van het maaiveld boven
het grondwaterpeil. In de kleigebieden van de Haarlemmermeer is de
drooglegging groter, namelijk 1 tot 1,5 m.
Tabel 6.4 Grondwaterstanden
Grondwatertrap
Gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm beneden
maaiveld (GHG)
Gemiddeld laagste grondwaterstand in cm beneden
maaiveld (GLG)

II
<40

III
<40

IV
>40

VI
40-80

VII
>80

50-80

80-120

80120

>120

>160

Autonome ontwikkeling
De laatste jaren is het waterpeil in het bollengebied hoger geworden. Naar
aanleiding daarvan heeft het Hoogheemraadschap met de bollensector
afgesproken nieuwe peilvakken te maken bij de Zilk om de waterstand te kunnen
verlagen met 10 tot 25 cm [56].
Aan de binnenduinrand wordt een hydrologische bufferzone ingesteld. Hierdoor
wordt voorkomen dat er wateroverlast optreedt in het landbouwgebied door
hogere grondwaterstanden in de duinen. In dit gebied wordt de grondwaterstand
op een vast peil gehouden tussen het duinpeil en het polderpeil in. Het
grondwaterpeil onder een weg is minimaal op –1 meter in verband met gevaar
voor opvriezen.
Oppervlaktewater
Huidige situatie
Het oppervlaktewater in het plangebied heeft zeer verschillende peilen. De duinen
en de binnenduinrand liggen boven NAP (ter hoogte van de Zilk NAP 0,60 m), de
boezem net onder NAP (–0,60 m), het veenweidegebied ligt nog iets lager en de
Haarlemmermeerpolder ligt diep (enkele meters onder NAP).
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De duinen en het zandige boezemland wateren vrij af, zonder gemalen, naar het
aanwezige boezemwater. De boezem bestaat uit meren en kanalen die in open
verbinding met elkaar staan. De Ringvaart, de Trekvaart en Hillegommerbeek
vormen onderdeel van het boezemsysteem van Rijnland. Dit water wordt onder
andere ten noorden van het gebied bij Spaarndam en Halfweg op het
Noordzeekanaal gepompt. In de boezemlanden vindt de bollenteelt plaats,
waardoor in de perceelsloten in dit gebied een matige waterkwaliteit voorkomt,
die slechter is dan in de rest van het plangebied.
De Oosteinderpolder kent grote hoogteverschillen. De hoogteligging van de
polder varieert tussen circa N.A.P. -2,3 m in het noordoostelijk deel van de polder
tot circa N.A.P. 0,00 m in het zuidwestelijk deel (datering hoogtemetingen: 1965).
Na 1965 is de Oosteinderpolder met 2 tot 3 mm per jaar gedaald. De
Oosteinderpolder bestaat uit drie peilvakken. Het middelste peilvak heeft een
zomerpeil van N.A.P. -1,80 m en winterpeil N.A.P. -2,00 m. Het noordoostelijk
peilgebied ligt iets lager, het zuidwestelijk peilgebied iets hoger. Aan de
noordkant van het gebied staat wordt het gebied ontwaterd via een gemaal op de
Ringvaart (bron: peilbesluit Oosteinderpolder).
De Vosse- en Weerlanerpolder bestaat voor het grootste deel uit een peilvak, maar
heeft een apart peilvak aan de westkant, dat hoger gelegen is. Een gemaal pompt
het polderwater op de boezem.
De Haarlemmermeerpolder is waterhuishoudkundig verdeeld in circa 70
verschillende watersystemen/peilvakken met verschillende waterpeilen. De
varianten gaan door twee peilvakken. De peilvakken pompen via de polderboezem
(Hoofdvaart) op de Ringvaart. Het water uit de Haarlemmermeer wordt op de
Ringvaart gepompt of ingelaten.
Bij aanleg van de weg moet rekening worden gehouden met de huidige
knelpunten in de waterhuishouding. De belangrijkste knelpunten waar de weg
effecten op heeft/kan hebben zijn de capaciteit van de boezem, eutrofiëring en
waterkwaliteit:
 Wateroverlast en afvoercapaciteit boezem: Rijnland zoekt 7,5 miljoen m3
capaciteit in het boezemwatersysteem om het hoofd te bieden aan de
wateroverlast tot aan 2050 [2].
 Eutrofiëring (vermesting met fosfaten en nitraten): deze varieert van matig
in de Vosse- en Weerlanerpolder en Oosteinderpolder tot ernstig in het
bollengebied en in de Haarlemmermeerpolder [55].
 Waterkwaliteit: deze is matig, onder andere door bestrijdingsmiddelen.
[55].
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Verzilting: Het waterbeheersplan geeft aan dat er (nog) geen problemen
met verzilting spelen. De Haarlemmermeerpolder heeft kwel met een hoog
zoutgehalte (>600 mg/l) [2]. Hier is alleen veeteelt (maximaal 1000 mg/l)
en op sommige plaatsen akkerbouw (maximaal 600 mg/l) mogelijk [56].
Verdroging: de binnenduinrand heeft te kampen met verdroging.
Grondwateroverlast: Het gebied ten oosten van de binnenduinrand (ter
hoogte van de Zilk) is een zone met risico voor grondwateroverlast (en
kansen voor het benutten van duinwater) [2].
In het veenweidegebied vindt bodemdaling plaats om dit tegen te gaan
dient de waterstand zo hoog mogelijk gehouden te worden [2].

In het waterbeheersplan van Rijnland wordt aangegeven dat de Trekvaart een
ecologische verbindingszone is, verder komen er geen waardevolle watergangen
voor [55].
Autonome ontwikkeling
De plannen voor de ontwikkeling van de Haarlemmermeer (Zwaansbroek-West)
zijn al wel neergelegd in een voorlopig ontwerp, maar nog niet definitief
vastgesteld. In de autonome ontwikkeling wordt er om die reden niet uitgegaan
van het voorlopig ontwerp, maar van de aanwijzing in het streekplan dat er een
zoekgebied voor waterberging in het gebied ligt.
De oppervlakte open water zal door het Strategisch groenproject Haarlemmermeer
vergroten, hierdoor wordt een voorraad zoetwater voor het zomerseizoen
vastgehouden en de capaciteit van de boezem vergroot. Door huidige afspraken en
beleid zal de waterkwaliteit in de bollenstreek verbeteren met name ten aanzien
van fosfaten en bestrijdingsmiddelen [56]. In de Zilk zijn nieuwe peilvakken
ingesteld, de waterstand wordt met 10-25 cm verlaagd [56]. In de toekomst zijn er
problemen met verzilting te voorzien, bij lichte stijging van de verzilting ontstaan
er direct problemen bij de bollenteelt, die slechts zeer weinig zout verdraagt
(maximaal 300 mg chloride per liter). De deelstroomgebiedsvisie geeft aan dat
een van de maatregelen om verzilting en eutrofiëring tegen te gaan is het waterpeil
in de Haarlemmermeerpolder verhogen [2].
6.3.4

Effectbeschrijving

Aantasting bodem
Bij ontwikkeling van de varianten is uitgegaan van (grond)waterneutraal bouwen,
waardoor om die reden geen bodemdaling op kan treden. Om andere redenen
treedt wel bodemdaling op.
De Bennebroekervariant scoort zeer negatief op het criterium bodem (- -). Door
aanleg van deze variant wordt het (gehele) veenweidegebied van de
Oosteinderpolder vernietigd, door verwijdering of samendrukken (zetting). Ook
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wordt een deel koopveen en moerige grond in de Haarlemmermeer vernietigd.
Door afspoeling en verwaaiing worden gevoelige bodems aangetast. Het gaat
voornamelijk om de strandwal ten zuidoosten van Vogelenzang, zandgronden in
de Oosteinder- en Vosse- en Weerlanerpolders, en koopveen en moerige grond in
de Haarlemmermeer. Effecten van depositie op de overige zandgronden worden
verwaarloosd door bollenteelt (pesticiden etc.). De Bennebroekervariant heeft op
alle aanwezige gevoelige bodems een negatief effect. Voor alle varianten geldt dat
de tunnel onder de spoorlijn de bodem verstoort. Op vier locaties langs/op het
tracé zijn mogelijk bodemverontreinigingen aanwezig (ter hoogte van de
Trekvaart en ter hoogte van de N208). Het deel in de Haarlemmermeer is
opbarstgevoelig.
De Oosteindervaartvariant scoort negatief (-) op dit criterium. Deze variant
vernietigt een stuk koopveen in de Haarlemmermeerpolder. Door afspoeling en
verwaaiing worden de zandgronden van de polders, het koopveen en de moerige
gronden van de Haarlemmermeer aangetast. Op vier locaties langs/op het tracé
zijn mogelijk bodemverontreinigingen aanwezig (tussen de N208 en de
Ringvaart). Het deel in de Haarlemmermeer is opbarstgevoelig.
De Hillegommervariant en het MMA scoren beperkt negatief (0/-). De weg wordt
overwegend op maaiveldniveau aangelegd (geldt voor alle varianten). Alleen het
deel van de Hillegommervariant tussen de Zilk en de Trekvaart wordt verhoogd
aangelegd. Hiervoor moet grond worden aangevoerd. Deze variant heeft
verwaarloosbare effecten van afspoeling en verwaaiing op de Vosse- en
Weerlanerpolder of het koopveen. Op vier locaties langs/op het tracé zijn
mogelijk bodemverontreinigingen aanwezig (ter hoogte van de Zilk en ter hoogte
van Hillegom). Het deel in de Haarlemmermeer is opbarstgevoelig.
Aantasting grondwaterkwaliteit
De grondwaterkwaliteit wordt voornamelijk beïnvloed door afspoeling die
infiltreert in de bodem. Dit vindt alleen plaats in het westelijk deel van het
plangebied. De Bennebroekervariant en de Hillegommervariant lopen dicht langs
de binnenduinrand en geven daar een beperkt negatief effect (0/-). De
Oosteindervaartvariant en het MMA beginnen oostelijker (ten oosten van de
Tiltenberg) en hebben daarom geen effect (0). (Zie ook bodem voor het effect van
opbarstgevoeligheid).
Aantasting grondwaterkwantiteit
Voor het voorkomen van grondwateroverlast wordt er zorggedragen voor
voldoende drooglegging, en voor het voorkomen van verdroging wordt de
drooglegging niet onnodig diep. Voor het niet beïnvloeden van de kwelstroom
wordt de weg niet verdiept aangelegd. Voor alle varianten geldt dat de
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grondwaterkwantiteit wordt beïnvloed door het bemalen van de aan te leggen
spoortunnel. De tijdelijke effecten van het bemalen tijdens de aanleg zijn ernstig,
want de kwelstroom van de duinen naar de Haarlemmermeer kan hierdoor
veranderen. De permanente effecten van het droog houden van de tunnel zijn
beperkt, omdat de tunnel dusdanig aangelegd wordt dat er geen of minimaal water
in de tunnelbak sijpelt.
Verder heeft de grondwaterkwantiteit te lijden onder een verminderde hoeveelheid
water die infiltreert, in het zandige, westelijk deel van het plangebied dat boven
NAP ligt. Dit gebeurt met name door een vergroting van de verdamping op het
asfalt en in de bermsloten. De Bennebroekervariant heeft het grootste
ruimtebeslag in het westelijk deel van het plangebied en scoort negatief (-). De
Hillegommervariant scoort beperkt negatief (0/-). De Oosteindervaartvariant en
het MMA liggen grotendeels buiten het zandige westelijk deel dat boven NAP ligt
en hebben geen effecten in het infiltratiegebied (0).
Aantasting oppervlaktewaterkwaliteit
Er wordt uitgegaan van de door de waterbeheerders aangegeven minimale
waterdiepten. De bermen langs de weg worden tenminste 7 meter breed in
verband met de diffuse verontreiniging van het wegverkeer, de bermsloten aan
weerszijden van de weg worden ook ten minste 7 meter breed, de taluds worden
niet steil (3:1). Infiltratiebermen en onderhoudsstroken worden eventueel
gecombineerd. Er zijn geen verziltende effecten van de weg.
De oppervlaktewaterkwaliteit wordt beïnvloed door afspoeling van bruggen en
duikers. De varianten kruisen hetzelfde aantal watergangen, de Bennebroeker-,
Oosteindervaart-, en Hillegommervarianten scoren beperkt negatief (0/-). Het
MMA heeft behalve een afwijkend tracé van de Hillegommervariant, in 50% van
de bermsloten natuurvriendelijke oevers. Het MMA heeft geen effecten op de
oppervlaktewaterkwaliteit (0).
Aantasting oppervlaktewaterkwantiteit
Oppervlaktewaterkwantiteit is het meest omvattende criterium van de criteria voor
bodem en water. Voordat de effectscores worden toegekend voor het criterium
oppervlaktewaterkwantiteit wordt eerst ingegaan op de uitgangspunten. De
verschillende onderwerpen worden aangegeven met cursieve deelkopjes.
Waterkeringen
Het beleid van de waterbeheerders schrijft voor dat de lengte van de
waterkeringen niet mag toenemen bij de kruising van de Ringvaart, en in het
algemeen mag de waterkerende functie van de waterkeringen niet worden
aangetast. Alle alternatieven voldoen hieraan.
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Kruisingen van de weg met watergangen
Er wordt geen boezemwater afgesloten. De bestaande gemaalcapaciteit van de
polders wordt niet vergroot. Eventuele toename van de afvoer wordt door middel
van waterberging in het peilvak opgevangen. Bij de ontwikkeling van de
alternatieven is voorkomen dat water wordt opgeknipt in kleinere
peilvakken/watersystemen. De doorsnijding van boezemwateren (Trekvaart,
Ringvaart) wordt opgeheven door de watergangen door te trekken onder de weg
door via kunstwerken. Afsnijding van kleinere polderwateren wordt voorkomen
door duikers of bruggen. Het aantal duikers of kunstwerken moet tot een
minimum worden beperkt. Wat voor soort kunstwerken wordt geplaatst wordt
besloten in de ontwerpfase (volgende fase). De variant met de meeste
kunstwerken/duikers scoort negatiever. Omdat het nog niet is vastgesteld hoe de
Haarlemmermeer wordt ingericht is een schatting gedaan van het aantal duikers in
de Haarlemmermeer, aan de hand van de lengte van het tracé. In de rest van het
plangebied zijn de plaatsen geteld waar watergangen worden gekruist. De
Oosteindervaartvariant heeft 17 duikers waarvan 5 in de Haarlemmermeer, de
Hillegommervariant heeft er 14 waarvan 9 in de Haarlemmermeer, de
Bennebroekervariant heeft 14 duikers waarvan 2 in de Haarlemmermeer en het
MMA heeft 5 duikers. De duikers zijn bij alle varianten zo kort mogelijk. De
duikers worden in het MMA breder uitgevoerd, zodat ook faunapassages worden
aangelegd voor reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren.
Alle varianten kruisen evenveel peilvakken in de veenpolders en de
Haarlemmermeer, dit is niet onderscheidend tussen de alternatieven.
Compensatie van verhard oppervlak
Uitbreidingen van verhard oppervlak dienen te worden gecompenseerd met een
percentage open water dat verschilt per beheersgebied. Aan de hand van de lengte
en breedte van het tracé en een gemiddeld genomen percentage van 11% open
water dat moet worden gecompenseerd, moet voor de verschillende varianten de
volgende hoeveelheden open water worden gecompenseerd. Het percentage kan
afwijken van het gemiddeld genomen percentage van 11%. Voor de
Hillegommervariant moet ongeveer 22.000 m2 open water worden
gecompenseerd. Voor de Bennebroeker- en Oosteindervaartvarianten ligt dit op
ongeveer 20.300 m2. Voor het MMA moet ongeveer 17.300 m2 open water
worden gecompenseerd. Bij deze cijfers is uitgegaan van de volgende
wegoppervlakken: Bennebroekervariant 185.000 m2, Oosteindervaartvariant
185.000 m2, Hillegommervariant 200.000 m2, MMA 157.000 m2 (tabel 6.5).
Compenseren van dempingen
Het oppervlak van dempingen dient volledig te worden gecompenseerd met nieuw
open water. Voor de Hillegommervariant en het MMA moet in totaal 7.400 m2
open water worden gecompenseerd, omdat de Weerlanervaart en een evenwijdig
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aan het tracé lopende poldersloot worden gedempt (zie ook het kopje “effect van
demping Weerlanervaart”). Voor de Bennebroekervariant en de
Oosteindervaartvariant moet respectievelijk 2000 m2 (voor drie poldersloten) en
1000 m2 (voor 2 poldersloten) open water worden aangelegd. Bij deze cijfers is
uitgegaan van een breedte van de Weerlanervaart van gemiddeld 10 meter, en een
breedte van de poldersloten van gemiddeld 2 meter (Tabel 6.5).
Effect van demping Weerlanervaart
Het dempen van de Weerlanervaart heeft zowel effecten op het
polderwatersysteem als op de capaciteit van het boezemwatersysteem.
De capaciteit van het boezemwatersysteem wordt kleiner. Het beleid van Rijnland
geeft aan dat dit volledig moet worden gecompenseerd. De waterbeheerders geven
bovendien aan dat dit in dit gebied zeer moeilijk is te realiseren.
De effecten op het polderwatersysteem bestaan eruit dat door het dempen van de
Weerlanervaart de kwel naar de polders vermindert. Hierdoor moet in de zomer
meer water worden ingelaten in de Vosse- en Weerlanerpolder. Nu wordt dit
water aan de westkant van de polder ingelaten, bij het dempen van de
Weerlanervaart moet vanuit de oostkant water worden ingelaten, dit verandert het
doorstroomregime van de polder. Het inlaatpunt moet verplaatst worden.
Tabel 6.5: Oppervlakte compensatie

Ruimtegebruik
weg
(m2)

Breedte
sloten (m)

Oppervlak
compensatie
voor
dempingen
(m2)

Totaal
(schatting)
(m2)

Opmerking17

2
(Poldersloten)

2.000

22.300

Groot deel in
veenweide

Bennebroekervariant

185.000

Oppervlak
compensatie
voor
verhard
oppervlak
(m2)
20.300

Oosteindervaartvariant

185.000

20.300

2
(Poldersloten)

1.000

21.300

Groot deel in
veenweide

Hillegommervariant

200.000

22.000

7.400

29.400

Dempen van
boezemwater

MMA

157.000

17.300

10
(Weerlanervaart)
10
(Weerlanervaart)

7.400

24.700

Dempen van
boezemwater

Effecten op toekomstig waterbergingsgebied Zwaansbroek
17

Het dempen van sloten in gebieden waar gezocht wordt naar meer open water
(veenweidegebied) scoort negatief. Het dempen van boezemwater scoort negatief.
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Het effect op de Haarlemmermeerpolder richt zich uitsluitend op de toekomstige
situatie als het gebied is ingericht als (natuur-, recreatie- en) waterbergingsgebied
en niet op de huidige situatie als landbouwgebied. De precieze effecten op het
toekomstig watersysteem kunnen niet aangegeven worden omdat dit nog niet
vastgesteld is. Afhankelijk van de hoeveelheid water die er op maaiveld komt te
staan en de snelheid waarmee het gebied zich vult bij inlaat van water kan de weg
een barrière vormen voor de capaciteit piek- en seizoensberging. Dit effect wordt
verkleind door de geplande duikers in de Haarlemmermeer. De
Hillegommervariant levert mogelijk een beperking op voor de waterberging in
Zwaansbroek van ongeveer 2 à 3 ha. Effecten op het toekomstig
waterbergingsgebied worden negatiever gescoord als de variant zuidelijker ligt en
als het oppervlak in de Haarlemmermeer groter is. Zie ook bodem voor het effect
van opbarstgevoeligheid.
Effectscore oppervlaktewaterkwantiteit
Voor de effectscores op het criterium oppervlaktewaterkwantiteit volgt uit tabel
6.5 dat de varianten heel verschillend scoren. De Hillegommervariant scoort het
meest negatief. De effecten in de boezemlanden zijn voor de Hillegommervariant
minder groot dan bij de andere varianten. Echter in het zuiden van de Vosse- en
Weerlanerpolder wordt de Weerlanervaart gedempt wat een ernstig effect is,
omdat compensatie hiervan in de directe omgeving lastig te realiseren is. Ook
heeft deze variant de meeste effecten in de Haarlemmermeer. Over het hele traject
gezien heeft het ook nog de grootste hoeveelheid verharding. De
Hillegommervariant scoort ernstig negatief (- -).
De Oosteindervaartvariant scoort voor oppervlaktewaterkwantiteit negatief door
de effecten in de boezemlanden (bollengebied), daar loopt het tracé schuin over de
perceelsloten, waardoor veel duikers moeten worden aangelegd. De effecten in de
veenweidepolders zijn een stuk beperkter dan bij de Hillegommervariant. Het
tracé kruist het toekomstig waterbergingsgebied ernstig, maar minder ernstig dan
de Hillegommervariant. Over het gehele tracé gezien heeft de
Oosteindervaartvariant een vrij lang tracé (wel korter dan de
Hillegommervariant), waardoor veel verhard oppervlak wordt aangelegd. De
Oosteindervaartvariant scoort op dit criterium negatief (-).
De Bennebroekervariant scoort beperkt negatief (0/-). In de boezemlanden zijn
beperkte effecten op het watersysteem. Het tracé loopt voor een flink deel door
het veenweidegebied. De effecten in de Haarlemmermeer zijn zeer beperkt, omdat
deze variant niet door het toekomstig waterbergingsgebied loopt. Het gehele tracé
is wel lang, waardoor er een grote hoeveelheid verhard oppervlak is.
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Het MMA scoort negatief voor oppervlaktewaterkwantiteit (-). In de
boezemlanden zijn de effecten beperkt. In het zuiden van de Vosse- en
Weerlanerpolder is het effect groot, door het dempen van de Weerlanervaart. Het
effect op de Haarlemmermeer is kleiner dan voor de Hillegommervariant, doordat
het om een korter tracé gaat. Het gehele tracé van het MMA is het kortst,
waardoor het minder verhard oppervlak heeft en minder duikers. Voor het MMA
worden de duikers uitgevoerd met faunapassages. Vanwege de kosten is dit geen
standaard maatregel bij de andere varianten.
Tabel 6.6: Effecten op bodem en water
Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie
Aspect Bodem en
Water
Aantasting bodem
aantasting
grondwaterkwaliteit
aantasting
grondwaterkwantiteit
aantasting
oppervlaktewater
kwaliteit
aantasting
oppervlaktewater
kwantiteit
Totaal

6.4

Natuur

6.4.1

Algemeen

MMA
Bennebroekervariant

0

--

Oosteindervaartvariant
-

HillegommerVariant
0/-

0/-

0

0/-

0

0/-

0

0

-

0

0/-

0

0

0/-

0/-

0/-

0

0

0/-

-

--

-

0

-

0/-

0/-

0/-

Verkeer en natuur hebben tegengestelde belangen. Een goede verkeersafwikkeling
is in het algemeen gebaat bij brede, rechtstreekse verbindingen. De natuur is juist
gebaat bij aaneengesloten leefgebieden zonder doorsnijdingen en een minimum
aan verstoring door verkeer of andere hinderbronnen. De knelpunten tussen een
weg en de bestaande natuur in het studiegebied worden in deze paragraaf
beschreven. Dit gebeurt aan de hand van de begrippen vernietiging, verstoring en
versnippering. Als een weg wordt aangelegd kan een stuk natuur verdwijnen, dit
heet vernietiging. Verstoring is het extra hinderen van dieren door bijvoorbeeld
geluid of licht. Versnippering betekent dat natuurgebieden die eerder verbonden
waren, nu door de weg gescheiden worden, waardoor geen migratie meer
mogelijk is, of daardoor extra verkeersslachtoffers vallen.
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6.4.2

Beleid en toetsingscriteria

Vogel- en habitatrichtlijn
De soortenbescherming uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is
geïmplementeerd in de Flora- en Faunawet. De gebiedenbescherming uit de
Vogel- en Habitatrichtlijn wordt geïmplementeerd in de nieuwe
Natuurbeschermingswet. Tot dat moment gelden de Vogel- en Habitatrichtlijnen
nog.
In het plangebied is geen gebied beschermd door de Vogelrichtlijn. Het gebied ten
westen van de N206, wat net geen deel uitmaakt van het plangebied, is onderdeel
van het duingebied van Zuid-Kennemerland dat aangewezen is als
Habitatrichtlijngebied [61]. Dit gebied is het belangrijkste gebied van Nederland
voor de habitats ‘Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie’ en ‘Atlantische
vastgelegde ontkalkte duinen’. Beide zijn aangewezen als prioritair in de
Habitatrichtlijn. Verder is het gebied het belangrijkste van Nederland voor
‘Duinen met Duindoorn’, ‘Beboste duinen van het Atlantische, continentale en
boreale gebied’ en ‘Vochtige duinvalleien’. De Nauwe korfslak en
Groenknolorchis zijn kwalificerende soorten.
Nieuwe activiteiten mogen in een Habitatrichtlijngebied plaatsvinden wanneer is
aangetoond dat er geen significante gevolgen voor de natuurwaarden waarvoor het
gebied is aangewezen, plaats zullen hebben. Voor nieuwe activiteiten met
mogelijk significante gevolgen moet een nader onderzoek plaatsvinden, de
zogenoemde passende beoordeling. Als hieruit blijkt dat de natuurlijke kenmerken
niet worden aangetast, kan toestemming voor de nieuwe activiteit worden
gegeven. In andere gevallen kan alleen toestemming worden gegeven als er geen
alternatief is, er een dwingende reden van openbaar belang met de activiteit
gemoeid is en de schade volledig gecompenseerd wordt.
Flora- en Faunawet (Ministerie van LNV, 2002)
De Flora- en Faunawet beschermt naast de zeldzame en bedreigde ook de
algemenere planten- en diersoorten. Voor beschermde soorten bestaan
verbodsbepalingen ten aanzien van het vernietigen en verstoren van
verblijfplaatsen. Indien ruimtelijke ingrepen leiden tot overtreding van de
verbodsbepalingen dan moet gekeken worden of de werkzaamheden kunnen
worden aangepast, zodat deze niet of minder schadelijk zijn. Vrijstellingen en
ontheffingen worden slechts verleend als een groot maatschappelijk belang de
ingreep rechtvaardigt, er geen alternatieven zijn en de gunstige staat van
instandhouding van de soorten niet in gevaar komt. Ontheffing van de Flora- en
Faunawet moet worden aangevraagd bij Laser in Dordrecht.
Natuurbeschermingswet (1998 en 2003)
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De Natuurbeschermingswet (Nb-wet) van 1998 voorziet in de bescherming van
natuurgebieden en soorten. De nieuwe Nb-wet die waarschijnlijk in de loop van
2003 van kracht wordt, beschermt alleen natuurgebieden. Het duingebied is
aangewezen als Natuurbeschermingswetgebied, dit valt net buiten het plangebied.
Verdrag van Bern, Rode Lijst
De Minister van LNV stelt (Rode) lijsten vast van met uitroeiing bedreigde of
speciaal gevaar lopende planten- of diersoorten die in ons land van nature
voorkomen. Voor de soorten die voorkomen op deze lijsten worden onderzoek en
werkzaamheden bevorderd die nodig zijn voor bescherming en beheer. De
minister heeft ter uitvoering van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag
van Bern een aantal Rode lijsten voor bedreigde en kwetsbare soorten dieren en
planten gepubliceerd.
Natuur voor mensen, mensen voor natuur
De centrale doelstelling van de nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur is
de duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en
landschappelijke waarden. Het beleid is gericht op een ruimtelijk stabiele en
ecologisch samenhangende hoofdstructuur (EHS) om deze doelstelling te
bereiken. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar tegengaan van
versnippering van het landelijk gebied en het streven naar maatregelen om
bestaande versnippering op te heffen [24].
Structuurschema Groene Ruimte
Het structuurschema Groene Ruimte bevat de doelstellingen en hoofdlijnen van
het ruimtelijk beleid van het Rijk voor een aantal functies van het landelijk
gebied. De EHS is op rijksniveau globaal begrensd en is de afgelopen jaren door
de provincies verder vastgelegd. Ingrepen in de EHS zijn niet toegestaan tenzij
een groot maatschappelijk belang de ingreep rechtvaardigt, er geen alternatieven
zijn en de gunstige staat van instandhouding van de soorten niet in gevaar komt.
Wordt een ingreep in zo’n gebied wel toegestaan dan zullen natuurwaarden die
aangetast worden of verloren gaan, elders gecompenseerd moeten worden. In het
SGR zijn strategische groenprojecten geïdentificeerd, waaronder het SGP
Haarlemmermeer [25].
Strategisch Groenproject Haarlemmermeer Groen
Twee deelprojecten van het SGP Haarlemmermeer Groen vallen in het
plangebied. Deelproject Zwaansbroek bestaat uit waterberging in de
Haarlemmermeer. Combinatie met natuur en recreatie zijn onder voorwaarden
mogelijk. Er zijn al verdere uitwerkingen, maar deze zijn nog niet definitief
vastgesteld.
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In het deelproject Ringvaart-west van het SGP (ontwerp juni 2000) wordt een plan
gemaakt voor onder andere het gebied tussen de strandwal van Hillegom en de
Ringvaart. Dit is voor het behoud van het veenweidegebied van onder andere de
Oosteinder- en Vosse- en Weerlanerpolders. Het gebied vormt in twee richtingen
een belangrijke schakel: noord-zuid tussen Spaarnwoude en de Kagerplassen en
oostwest tussen de (toekomstige) groengebieden van de Haarlemmermeer en de
binnenduinrand. Van de drie onderscheiden zones heeft deze zone het accent op
het behoud en versterken van ecologische waarden (weidevogelgebied met
agrarisch beheer). Er wordt ingezet op: versterken openheid door uitplaatsen
bedrijven, een combinatie van vernatting en agrarisch gebruik, omkadering van
open ruimten met bossingels, verbeteren ontsluiting voor niet-gemotoriseerd
verkeer, ontwikkeling van een kwelzone langs de Ringdijk [5, 20, 41].
Streekplan Zuid-Holland-West en Streekplan Noord-Holland-Zuid (februari
2003)
De binnenduinrand en de duinen vormen onderdeel van de ecologische
hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones moeten worden gerealiseerd langs
de Ringvaart (noord-zuid), ten zuiden van Hillegom (oost-west), ten noorden van
Bennebroek (oost-west) en langs de Trekvaart (noord-zuid) voor het ZuidHollandse deel [43, 53]. Het Strategisch groenproject (hierboven nader uitgelegd)
staat in het streekplan Noord-Holland-Zuid.
Ecologische verbindingszones in Zuid-Holland (1998), Groene Wegen in
Noord-Holland
Voor de Trekvaart geldt een streefbeeld van een 6,5 kilometer lange, 30 meter
brede moerasverbinding. De oever moet bestaan uit een kruidenrijke
moerasvegetatie en schoon water [19]. Voor de Ringvaart geldt een streefbeeld
van een moerasverbinding met kleine en grotere moerasjes als stapstenen, al dan
niet met bos- en/of grasstrook. De zone is 21 kilometer lang en vormt een
verbinding tussen Spaarnwoude en de Kagerplassen [50, 35].
Beleidsnota natuur en landschap – Provincie Noord-Holland (deelnota
Ecologische structuren en natuur- en landschapsbouw)
De beleidsnota natuur en landschap beschrijft de doelstellingen van het natuur- en
landschapsbeleid, relaties met andere beleidsvelden en beleidsvoornemens. In
deze nota is de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) vastgelegd.
Binnen de PEHS wordt herstel en/of ontwikkeling van natuur en landschap
nagestreefd. Van belang in dit verband is de ‘binnenduinrand’, de overgangszone
langs de oostkant van de duinen. Het gebied bij Vogelenzang wordt genoemd als
kansrijk gebied voor natuurontwikkeling [30].
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Compensatiebeleid provincie Noord-Holland (2002) en Zuid-Holland (1997)
In het compensatiebeleid van beide provincies is aangegeven dat verdere
aantasting van de waarden van natuur en landschap voorkomen moet worden.
Indien aantasting van waarden door activiteiten noodzakelijk en onvermijdbaar is,
dienen de waarden die verloren gaan elders gecompenseerd te worden. Hierbij
wordt het landelijk beleid in ogenschouw genomen (zie structuurschema Groene
Ruimte). Ook Zuid-Holland heeft categorieën natuurgebied aangewezen waar het
compensatiebeginsel geldt. Zie tabel 6.7.
Tabel 6.7: Categorieën natuurgebied; X: van toepassing in betreffende provincie en aan de orde, 0: van
toepassing in betreffende provincie, maar niet aan de orde

Categorieën natuurgebied
Kerngebieden van de ecologische hoofdstructuur
Provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS)
Gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden
Biotopen van Rodelijstsoorten
In Streekplan of Natuurbeschermingswet opgenomen natuurgebieden
buiten de PEHS
In Streekplan of Natuurbeschermingswet opgenomen natuurgebieden
buiten de EHS
Biotopen van aandachtssoorten die op indicatie van de
soortenbeschermingsplannen van het rijk in
streekplannen/bestemmingsplannen zijn opgenomen
Beplantingen vallend onder de Boswet
(dit is vanwege het detailniveau niet meegenomen)
Randstad Groenstructuurprojecten en vier Strategische Groen Projecten
Rijksbufferzones
Gebieden met zeer hoge landschappelijke waarden
Gebieden met grootschalige openbare recreatievoorzieningen

ZuidHolland

NoordHolland
X

X
X
X
0
0
0
0

0

0
0
0
0

Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015 – Gemeente Haarlemmermeer
In de toekomstvisie wordt gekozen voor handhaving van het westelijk deel van
het Strategisch Groenproject (SGP). De westelijke Ringvaartzone en het SGP
inclusief de groene lobben naar de bollenstreek en Zuid-Kennemerland worden
gezien als waardevolle elementen [13].
Bestemmingsplannen gemeenten Bennebroek, Hillegom, Bloemendaal
Het ruimtelijk beleid van de gemeente Bennebroek is in hoofdzaak gericht op het
behoud van het open en groene dorpskarakter van de gemeente. De
Oosteinderpolder en Vosse- en Weerlanerpolder heeft de bestemming agrarisch
gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden. Het gebied tussen de
Trekvaart en de Zilkerduinweg wordt als ‘minder kwetsbaar’ aangemerkt. Het
kwetsbare en landschappelijk waardevolle gebied is voornamelijk de
binnenduinrand [16, 7, 15].
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Toetsingscriteria
De toetsingscriteria voor het aspect natuur staan in het volgende schema
weergegeven en zijn uit bovenstaand beleid afgeleid.
Tabel 6.8: Toetsingscriteria Natuur

Natuur

6.4.3

Aantasting huidige en toekomstige
natuurwaarden

Vernietiging
Verstoring
Versnippering

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Huidige situatie
De structuur van het gebied bestaat van west naar oost uit een klein stuk van de
binnenduinrand met bos, het bollengebied met open akkers en sloten, de strandwal
bij Vogelenzang met bos, verder weide op de overgang van zand naar veen in de
lagergelegen weilanden en de Haarlemmermeer met akkers en weiden.
In het plangebied is in 2002 in het kader van dit project een veldinventarisatie
uitgevoerd naar flora en fauna. Dit heeft zich toegespitst op flora, vogels,
vleermuizen en vlinders [61]. In de Haarlemmermeer komen naar verwachting
geen bijzondere natuurwaarden voor, bovendien gaat dit gebied veranderen (zie
beleid). Om die reden is het niet opgenomen in de veldinventarisatie.
De binnenduinrand bestaat uit bos dat op een recente strandwal ligt. Het gebied
ten westen van de N206 is onderdeel van het duingebied van Zuid-Kennemerland
dat aangewezen is als Habitatrichtlijngebied [61] (zie beleid). Het gebied vormt
ook onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.
Tussen de binnenduinrand en de N208 ligt het bollengebied, dat bestaat uit akkers
in een open landschap met sloten. De vegetatiekundige waarden beperken zich tot
wegbermen en slootkanten. De bermen bestaan uit voedselrijke graslanden waarin
ook soorten voorkomen van minder bemeste graslanden als Fioringras,
Veldzuring en Rood zwenkgras. Langs het spoor worden de graslanden
gekenmerkt door het voorkomen van soorten van open, droge zandgronden:
Zandhoornbloem, Slangekruid.
De enige beschermde soort die voorkomt is Zwanenbloem, deze is aangetroffen
aan een aantal oevers in het gebied, zoals in het westelijke deel van de
Oosteindervaart. Ook is de beschermde Rietorchis aangetroffen in het gebied ten
westen van de N208, direct ten noorden van Hillegom, maar dit ligt niet binnen de
invloedssfeer van de varianten. Zwanenbloem en Rietorchis duiden op matig
voedselrijke omstandigheden.
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Het landschap is leefgebied voor akkervogels als Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik
en Patrijs (Rode Lijst soort). Langs het strandwalbos ten zuidoosten van
Vogelenzang bevinden zich vlieg- en foerageerroutes van vleermuizen zoals
Gewone Dwergvleermuis en Rosse Vleermuis (alle vleermuizen zijn beschermd
door de habitatrichtlijn). Verder zijn langs de Trekvaart Laatvlieger en Gewone
Dwergvleermuis waargenomen.
De Oosteinderpolder en Vosse- en Weerlanerpolder is een weidegebied met
hogere grondwaterstanden en sloten met rietoevers. Deze graslanden zijn
vochtiger en voedselrijk met langs de percelen soortenrijkere randen van minder
bemeste graslanden (Fioringras bijvoorbeeld). Langs de slootkanten bevinden zich
algemene soorten van natte, voedselrijke omstandigheden zoals Pitrus,
Veenwortel en Waterpeper. Ook komt Pinksterbloem voor, dit duidt op natte,
matig voedselrijke omstandigheden. Soorten als Moerasmuur duiden op natte,
zandige omstandigheden. Er komen geen beschermde soorten planten voor.
Het gebied is geschikt voor weidevogels als Tureluur en Grutto (beide Rode Lijst
soorten). Deze komen met name voor in de lager gelegen Vosse- en
Weerlanerpolder, maar ook wel in de Oosteinderpolder [61]. Een belangrijke
jaagroute van vleermuizen bevindt zich aan de noord- en zuidrand van de
Oosteinderpolder (Meervleermuis). In de Oosteinderpolder komt de
Grootoorvleermuis voor [61]. De natuurwaarden zijn in de afgelopen jaren
verminderd door opkomende verstedelijking en kassen.
De belangrijkste waarde van het gebied is weidevogels en vegetatiewaarden in
sloten en bermen.
De Trekvaart en Ringvaart vallen in het plangebied binnen ecologische
verbindingszones.
Autonome ontwikkeling
De ecologische verbindingszones worden in de autonome ontwikkeling
gerealiseerd. Het streefbeeld voor de ecologische verbindingszone langs de
Trekvaart is een 30 meter brede moerasverbinding met rietland en wilgenbosjes.
Belangrijke soorten zijn Waterspitsmuis, Dwergspitsmuis en Hermelijn. Het
streefbeeld voor de EVZ langs de Ringvaart is een moerasverbinding met al dan
niet een bos- of grasstrook. Gidssoorten zijn Waterspitsmuis, Ringslang,
Rugstreeppad, Kleine Bonte Specht, Meervleermuis, Noordse Woelmuis en
vlindersoorten (Hooibeestje, Geelsprietdikkopje, Koevinkje en Oranjetipje).
Daarnaast zal het duingebied dat beschermd is door de Habitatrichtlijn verder
worden ontwikkeld. Hierdoor zullen de natuurwaarden in de binnenduinrand niet
achteruit gaan, maar eerder groter worden.
In het Strategisch Groenproject is gepland in de Haarlemmermeer natuurwaarden
(gecombineerd met recreatie en waterberging) te realiseren, waardoor de
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natuurwaarden zullen vergroten. Het gaat om een combinatie van natte natuur en
bos. Een preciezere uitwerking is nog niet vastgesteld. De effecten van het
deelproject Ringvaart-West van het SGP zullen zijn dat de versnippering in de
Oosteinderpolder en Vosse- en Weerlanerpolder door verstedelijking afnemen.
Deze polders hebben volgens het SGP Haarlemmermeer hoge ecologische
potenties voor weidevogels [5]. Als de versnippering afneemt zullen de aantallen
weidevogels in de polders toenemen.
6.4.4

Effectbeschrijving

Vernietiging
De Bennebroekervariant scoort op vernietiging zeer negatief. Deze variant
doorsnijdt het binnenduinrandbos. Dat gebeurt noordelijk van de huidige N206 en
onder een grote hoek, waardoor een deel van het binnenduinrandbos verdwijnt.
Dit gebied is aangewezen als Habitatrichtlijngebied en maakt onderdeel uit van de
Ecologische Hoofdstructuur. Voor het bepalen van de compensatieplicht voor de
Habitatrichtlijn moet een zogenaamde passende beoordeling worden uitgevoerd.
Verder vernietigt het tracé een deel van de overgang van het strandwalbos naar
akkergebied ten zuidoosten van Vogelenzang. In hetzelfde gebied langs het
strandwalbos vernietigt de Bennebroekervariant vlieg- en foerageergebied van
verschillende soorten vleermuizen zoals Rosse Vleermuis en Gewone
Dwergvleermuis en leefgebied van vlinders en akkervogels. Ook vernietigt het
tracé een deel van het veenweidegebied wat leefgebied is van weidevogels. Deze
variant scoort op dit criterium daarom ernstig negatief (- -).
De Oosteindervaartvariant vernietigt leefgebied voor akkervogels tussen de
binnenduinrand en het veenweidegebied/N208. Het doorsnijdt de ecologische
hoofdstructuur echter niet, en onderscheidt zich daarmee van de
Bennebroekervariant. Met de aanleg van de Oosteindervaartvariant gaat de
soortenrijke oevers van het westelijk deel van de Oosteindervaart als leefgebied
verloren. Hier komt de Rode Lijst soort Zwanenbloem voor. In Zuid-Holland
moet vernietiging van Rode Lijst soorten gecompenseerd worden met nieuw
leefgebied. Deze variant tast weidevogelgebied aan in de Oosteinderpolder, en
vegetaties van sloot- en perceelsranden als leefgebied. Langs de Oosteindervaart
in de Oosteinderpolder wordt een deel van een vlieg- en foerageergebied van
vleermuizen (Laatvlieger) vernietigd. Ook heeft het negatieve effecten op de
potentiële waarden in de Haarlemmermeer. Dit scoort negatief (-).
De Hillegommervariant heeft negatieve effecten op de binnenduinrand, doordat
deze erdoor snijdt. De doorsnijding is minder ernstig dan bij de
Bennebroekervariant, omdat het gaat om een strook bos ten oosten van de N206,
die niet valt onder de Habitatrichtlijn of Ecologische hoofdstructuur. Verder zijn
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er negatieve effecten op de potentiële waarden van de Haarlemmermeer. Het deel
van het tracé van de Hillegommervariant ten zuiden van de Vosse- en
Weerlanerpolder vernietigt een vlieg- en foerageergebied van vleermuizen
(Laatvlieger). Ook gaat er akkergebied voor onder andere akkervogels verloren.
Deze variant scoort voor vernietiging negatief (-).
Het MMA heeft geen effecten op de binnenduinrand en minder in de
Haarlemmermeer en scoort derhalve beperkt negatief (0/-).
Verstoring
De Flora- en faunawet bepaalt dat alle vogels beschermd zijn. Voor vogels moet
worden gezorgd dat er geen verstoring optreedt tijdens het broedseizoen.
Verstoring is beoordeeld aan de hand van geluidshinder voor broedvogels.
Verstoring van de binnenduinrand en open gebieden kan afname van de
broedvogeldichtheid veroorzaken. Met name de verstoring van weidevogels
scoort negatief, omdat het gebied juist kwaliteiten biedt voor kritische
weidevogelsoorten. Er wordt een aantal lokale wegen afgesloten. Hierdoor zal het
verkeer op deze wegen verminderen. Het effect hiervan is te verwaarlozen. De
Bennebroekervariant heeft zowel verstoring in de binnenduinrand/duinen, als in
het veenweidegebied, als de strandwalbosrand ten zuidoosten van Vogelenzang.
Deze variant scoort zeer negatief (- -). De Oosteindervaartvariant verstoort niet de
binnenduinrand maar wel veenweide- en akkergebied. Deze variant scoort daarom
op dit criterium negatief (-). De Hillegommervariant levert verstoring op voor de
binnenduinrand en de potentiële natuurwaarden in de Haarlemmermeer, dit scoort
negatief (-).
Het MMA heeft enige effecten van verstoring voor (bosvogels, watervogels) op
de Haarlemmermeer en scoort beperkt negatief (0/-).
Versnippering
Versnippering zorgt voor het belemmeren van de migratiemogelijkheden (binnen
één natuurgebied, of tussen twee natuurgebieden).
De ecologische verbindingszone langs de Trekvaart wordt niet belemmerd door de
weg als de brug over de Trekvaart breder wordt dan 30 meter (dit is inclusief 2
oevers en water) en hoger is dan 3 meter. Deze maten zijn nodig om migratie
langs de oever in stand te houden.
Voor de varianten geldt dat extra verkeer op de N206 door een aantrekkende
werking van de nieuwe provinciale weg, extra verkeersslachtoffers oplevert bij
dieren die migreren tussen de duinen en het leef- en foerageergebied van de akker.
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Alle varianten doorsnijden in meer of mindere mate het toekomstig natuur-,
waterbergings- en recreatiegebied in de Haarlemmermeer. Hiervoor is het niet
verplicht mitigerende/compenserende maatregelen te nemen omdat er nog geen
definitief ontwerp is vastgesteld.
De Bennebroekervariant onderbreekt de verbinding tussen het bos van de
binnenduinrand en het foerageergebied van de akkers. Ook doorbreekt dit tracé de
verbinding tussen het strandwalbos ten zuidoosten van Vogelenzang en het
akkergebied. Hierdoor ontstaan meer verkeersslachtoffers. De
Bennebroekervariant doorsnijdt vlieg- en foerageerroutes van vleermuizen langs
de Trekvaart. De omvang van het effect is afhankelijk van het verdwijnen van
beplantingsstructuren en watergangen. Bovendien onderbreekt deze variant de
plannen van het Strategisch Groen Project om de Oosteinderpolder- en Vosse- en
Weerlanerpolder te ontwikkelen als verbinding tussen de Haarlemmermeer en het
duin- en bollengebied. De brug over de Trekvaart is bij deze variant in afwijking
van de andere varianten niet 4.40 meter maar 6.60 meter hoog omdat hier tevens
de Bartenweg moet worden overbrugd. Dit is hoog genoeg voor ontwikkeling van
de ecologische verbindingszone. Deze variant scoort negatief.
De Oosteindervaartvariant heeft een vrij groot ruimtebeslag in de
Haarlemmermeer en snijdt daarmee een deel af van het zuidelijk van deze variant
gelegen hoofdgebied voor natuur, waterberging en recreatie. Ook deze variant
heeft negatieve effecten op het realiseren van plannen om dit gebied open te
houden. De effecten op het akkergebied zijn klein. De Oosteindervaartvariant
doorsnijdt een vlieg- en fourageerroute van vleermuizen bij de Trekvaart en langs
de 1e Loosterweg (ten westen van de spoorlijn). De brug over de Trekvaart is met
4.40 m hoog genoeg voor ontwikkeling van de ecologische verbindingszones.
Deze variant scoort negatief (-).
De Hillegommervariant zorgt in de Haarlemmermeer voor een negatief effect op
toekomstige natuurwaarden. Het snijdt daar een flink deelnatuurgebied
middendoor en heeft een groot ruimtebeslag door een bochtig tracé. Deze variant
doorsnijdt een vlieg- en fourageerroute van vleermuizen bij de Trekvaart. De brug
over de Trekvaart is met 4.40 m ruim genoeg voor ontwikkeling van de
ecologische verbindingszone. Deze variant scoort beperkt negatief (0/-).
Het MMA doorsnijdt een vlieg- en fourageerroute van vleermuizen bij de
Trekvaart. Deze variant doorsnijdt het toekomstig natuurgebied in de
Haarlemmermeer waardoor een groot restgebied ontstaat (een groot deel wordt
afgesneden van het hoofddeel van het toekomstig natuurgebied). Echter het
ruimtebeslag in de Haarlemmermeer is kleiner dan in de Hillegommervariant. Er
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worden 5 faunapassages voor kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën
aangelegd. Het MMA scoort beperkt negatief (0/-).
Tabel 6.9: Effecten op natuur
Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

MMA

Vernietiging

0

--

Oosteindervaartvariant
-

Verstoring

0

--

-

-

0/-

Versnippering

0

-

-

0/-

0/-

0

--

-

-

0/-

Aspect Natuur

Totaal
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7

RUIMTEGEBRUIK
7.1

Inleiding

In het studiegebied komen verschillende bestemmingen voor, het betreft onder
andere bedrijvigheid, wonen, landbouw en recreatie. Onder het thema
ruimtegebruik vallen drie aspecten, namelijk:
• wonen, werken, kabels en leidingen;
• landbouw;
• recreatie.
De drie aspecten komen in de volgende paragrafen aan bod. Allereerst aan de
hand van beleid en daaruit afgeleide toetsingscriteria (paragraaf` 7.2). Vervolgens
worden per aspect de huidige situatie en autonome ontwikkeling en de effecten
beschreven (paragraaf 7.3 tot en met 7.5). In paragraaf 7.6 worden de
verschillende effecten met elkaar vergeleken.
7.2

Beleid en toetsingscriteria

Bij dit thema is het beleid niet per aspect beschreven, omdat het niet per aspect
afwijkt. Het is dus behandeld voor het hele thema ruimtegebruik. Aan het einde
van deze paragraaf is een kaartje opgenomen met de belangrijkste ruimtelijke
ontwikkelingen (figuur 7.1). De onderstaande beleidsdocumenten met het daarin
beschreven beleid zijn relevant.
7.2.1

Landelijk

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX, 1990)
In de Vierde Nota over de Ruimtelijke ordening zijn de hoofdlijnen aangegeven
voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van alle landsdelen. De VINEX is een
aanvulling op de Vierde Nota en is afgestemd op het Nationaal Milieubeleidsplanplus. De nota is richtinggevend voor de uitwerking van het ruimtelijk beleid.
In de nota is in het westelijk deel van de Haarlemmermeer de realisering van
woningbouw voorzien. In het overleg tussen Rijk, provincie, ROA en gemeente
Haarlemmermeer is afgesproken dat bij Nieuw Vennep 3000 woningen, bij
Hoofddorp-west 6000 woningen en bij Vijfhuizen 1500 woningen worden
gebouwd. Voor nog eens 4500 woningen in het westelijk deel van de
Haarlemmermeer worden nog afspraken gemaakt. Veel van de genoemde
woningen zijn reeds gerealiseerd [28].
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Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (2001)
In het kader van de Vijfde Nota ruimtelijke ordening is er discussie over het
gebied, vooral met betrekking tot verstedelijking in de bollenstreek op de lange
termijn. In de Vijfde Nota is deze discussie opgewekt door te stellen dat de sterke
economische ontwikkeling van de zone Schiphol - Amsterdam-Zuid het ook in de
bollenstreek noodzakelijk maakt om te zoeken naar ruimte voor verstedelijking.
De volgende alternatieven zullen met de regio moeten worden verkend:
 Verstedelijking in wat grotere eenheden in aansluiting op bestaande
spoorverbindingen;
 Verstedelijking aansluitend op bestaande dorpskernen.
Vooralsnog zijn er geen concrete keuzes gemaakt, overheden zijn hierover in
discussie.
De Vijfde Nota is niet vigerend [29].
Planologische kernbeslissing Schiphol en omgeving (1995)
In deze planologische kernbeslissing (PKB) zijn de uitgangspunten samengevat
voor de ontwikkeling van Schiphol en omgeving. In de PKB is gekozen voor de
ontwikkeling van Schiphol tot Mainport. In dit kader is besloten voor de aanleg
van een vijfde baan. Van belang voor deze MER-studie is de voor Schiphol
gedachte werkgelegenheid. Een goede oost-west verbinding maakt de werkgelegenheid bij Schiphol toegankelijk voor de bevolking in de Duin- en Bollenstreek. In de PKB wordt verder voorzien in een aantal bufferzones en
ontwikkeling van groen. Met name het gebied tussen Zwaanshoek en Lisserbroek
in de Haarlemmermeer en het gebied tussen Bennebroek en Hillegom, zijn in dit
verband van belang [40].
‘Kiezen voor recreatie’ beleidsnota openluchtrecreatie 1992-2010 (Ministerie
van LNV)
In deze beleidsnota is een viertal beleidsthema’s uitgewerkt waarvan de eerste in
het kader van dit MER het meest van toepassing is.
1. Recreatie in natuur en landschap
De belangrijkste aandachtspunten binnen dit thema zijn:
o het bevorderen van recreatiemogelijkheden in de vanuit natuur-, cultuur,en landschapsbeleving belangrijkste gebieden;
o het bevorderen van recreatie op en nabij het agrarisch bedrijf;
o het vergroten van de bereikbaarheid van het landelijk gebied, met name
voor niet-gemotoriseerd verkeer;
o het vergroten van de toegankelijkheid van het landelijk gebied;
o het ontwikkelen van netwerken van landelijke recreatieroutes.
2. Nederland – Waterland
3. Recreatie en verstedelijking
4. Versterking van de sector [23].
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‘Ondernemen in toerisme’ (Ministerie van Economische Zaken)
In Nederland wordt op beleidsniveau meer en meer aandacht aan het toerisme
gegeven. De centrale kabinetsdoelstelling voor het economisch beleid is het
bevorderen van duurzame economische groei. Daarom moet ook bij de
ontwikkeling van het toerisme worden gestreefd naar een optimaal groeiproces
voor Nederland. Het streven naar een duurzame ontplooiing is gericht op de
positieve economische effecten van het toerisme in het algemeen en op het bieden
van ruime ontplooiingsmogelijkheden aan het toeristisch-recreatief bedrijfsleven
in het bijzonder [22].
Structuurschema Groene Ruimte en het SGP Haarlemmermeer
Het Structuurschema Groene Ruimte bevat de doelstellingen en hoofdlijnen van
het ruimtelijk beleid van het Rijk voor een aantal functies van het landelijk
gebied. De Ecologische Hoofdstructuur heeft in deze nota een belangrijke plaats.
Duurzame landbouw speelt een rol als versterker van de kwaliteit van het
landelijk gebied. In het SGR zijn strategische groenprojecten geïdentificeerd,
waaronder het Strategisch Groenproject Haarlemmermeer Groen.
Twee deelprojecten van het SGP Haarlemmermeer Groen vallen in het
plangebied. Bij deelproject Zwaansbroek gaat het om waterberging in de
Haarlemmermeer. Combinatie met natuur en recreatie zijn daar onder
voorwaarden mogelijk. Er wordt gewerkt aan een inrichtingsschets.
In het deelproject Ringvaart-west van het SGP (ontwerp juni 2000) wordt een plan
gemaakt voor onder andere het gebied tussen de strandwal van Hillegom en de
Ringvaart. Belangrijk daarbij is het behoud van het veenweidegebied van onder
andere de Oosteinder- en Vosse- en Weerlanerpolders. Er wordt ingezet op:
 versterken openheid door uitplaatsen bedrijven,
 een combinatie van vernatting en agrarisch gebruik,
 omkadering van open ruimten met bossingels,
 verbeteren ontsluiting voor niet-gemotoriseerd verkeer
 ontwikkeling van een kwelzone langs de Ringdijk [25, 41].
7.2.2

Provinciaal

Streekplan Zuid-Holland West (2003)
Het provinciebestuur presenteert in dit streekplan haar visie op de ruimtelijke
ontwikkeling van Zuid-Holland West voor de periode tot 2015. Het
veenweidegebied ten noordoosten van Hillegom is bestemd als
‘openluchtrecreatiegebied of stedelijk groen’. De rest van het gebied binnen de
grenzen van de provincie Zuid-Holland is bestemd als bollenteeltgebied. Inzet is
behoud en versterking van het open bollenlandschap en het vitaal houden van de
aan de bollenteelt gerelateerde bedrijvigheid.
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Ten aanzien van wonen en werken wordt in het plangebied zeer terughoudend
beleid geformuleerd. Om aan dit beleid inhoud te geven, zijn rond de kernen rode
contouren getrokken waarbinnen de verstedelijking zal moeten plaatsvinden. Deze
contouren zorgen ervoor dat de tussenliggende gebieden hun groenblauwe functie
kunnen behouden en dat de dorpen en kernen niet aaneengroeien. Ten westen van
het bestaande bedrijventerrein Horst ten Daal wordt een gebied aangewezen voor
een agrarisch bedrijventerrein. Ten oosten van de huidige woningbouwlocatie
Treslong wordt een gebied aangegeven als nieuwbouwlocatie.
In het streekplan Zuid-Holland West wordt ruimte vrijgehouden voor de oost-west
verbinding N205-N206 ter noorden van Hillegom. De verbinding wordt
aangegeven als “bovenregionale wegverbinding in studie” [53].
Pact van Teylingen (1996)
In het Pact van Teylingen staat een duurzame ontwikkeling van de streek voorop.
De aandacht richt zich onder andere op de bollenteelt, glastuinbouw, landschap,
recreatie en toerisme en natuur en ecologie. In het pact wordt een aantal concrete
afspraken over deze onderwerpen gemaakt. In dit verband is daarvan het meest
van belang de afspraak dat het (centrale) bollenareaal voor de lange termijn in
stand dient te worden gehouden. De aanwijzing van dit areaal loopt via het
streekplan Zuid-Holland West. Verder wordt er gezocht naar een locatie in de
noordelijke Haarlemmermeer voor de bollenteelt [47].
Streekplan Noord-Holland Zuid (februari 2003)
Het deel van de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van Hillegom (tussen de
Bennebroekerweg en de N207) is vastgesteld als zoekgebied voor waterberging.
Hetzelfde gebied is bestemd als recreatiegebied. In het recreatiegebied is de
basisfunctie gericht op (intensieve en) minder intensieve dag- en/of
verblijfsrecreatie in bestaande en toekomstige buitenstedelijke of
stadsrandsituaties. Deze gebieden kunnen tevens een functie bezitten voor
landschaps- en natuurbouw; soms ook voor landbouw.
Ten zuidwesten van Zwaanshoek aan de Ringvaart is een strook agrarisch gebied
bestemd. In deze strook ligt ook een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het agrarisch
gebied is in de eerste plaats bedoeld voor veehouderijbedrijven met de daarbij
horende bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen, wegen, wateren, beplantingen en
overige werken. Het agrarische kerngebied heeft ook een algemene functie voor
natuur- en landschapsbehoud. Verder kan het een functie hebben voor recreatief
medegebruik.
Er wordt in het streekplan maximaal ingezet op bouwen voor wonen, werken en
voorzieningen in het bestaande stedelijk gebied. De kernen zijn door een rode
contour omlijnd. Alleen in de Haarlemmermeer is sprake van stedelijke
uitbreiding (Hoofddorp West). Het gaat daar om 5000 woningen tot 2020 en 5000
daarna.
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In het streekplan wordt in aansluiting op de Nieuwe Bennebroekerweg een
richting aangegeven waarin het tracé voor de verbinding N205/N206 nog te
bepalen is [43].
Structuurvisie Noord-Holland 2015
Deze nota is opgemaakt rond twee hoofdkeuzen: handhaving en verbetering van
het leefklimaat en verkleining van achterstanden. In de visie wordt het gebied
tussen Hillegom en Bennebroek aangegeven als open gebied. Er wordt op enkele
plaatsen uitbreiding van het wegennet voorzien. Woningbouw vindt in het gebied
plaats binnen de rode contouren. Ten aanzien van de landbouw wordt ingezet op
de verbetering van de agrarische inrichting langs twee wegen: aanpassing van de
ruimtelijke structuur aan de eisen die de moderne landbouw aan de
produktiestructuur stelt; duurzame versterking van de landbouw in samenwerking
met andere functies, zoals recreatie en natuur, die het agrarisch gebruik
ondersteunen. Ten westen van Bennebroek wordt ‘landbouw naast natuur en
recreatie’ aangegeven.
Ten aanzien van recreatie staat kwaliteit voorop. Voor recreatie is het van belang
dat de kwaliteit van het landelijk gebied verbetert. Recreatiegebieden moeten voor
iedereen bereikbaar zijn. Ten oosten van de Ringvaart moeten
recreatiemogelijkheden worden ontwikkeld [44].
Raamplan Haarlemmermeer Groen (2000)
Het Raamplan Haarlemmerméér Groen is een uitwerking van het Strategisch
Groenproject Haarlemmermeer West, van het project overgangsgebieden uit het
Convenant Mainport en Groen en van delen van de Groene As. Twee
deelgebieden vallen binnen het studiegebied; Ringvaart West en Zwaansbroek.
De plannen voor de Ringvaart West zijn erop gericht de kwaliteit van recreatie,
natuur en landschap te verbeteren. Er worden verschillende recreatieve routes en
voorzieningen voorgesteld, met dwarsverbindingen naar woonkernen, duinen en
de Haarlemmermeer. Het gaat daarbij om fietsen, kanovaren, wandelen en
schaatsen.
In het deelgebied Zwaansbroek (met een oppervlakte van 1200 hectare) is een
vrijwel volledige functieverandering voorzien: Agrarisch gebied zal veranderen in
een groot natuur- en recreatiegebied. In totaal zal zo’n 1000 hectare Strategisch
Groenproject worden aangelegd. Op dit moment wordt ruim 900 hectare door 20
landbouwers gebruikt. Het is dan ook van groot belang om bij de
grondverwerving en de realisering van het plan zorgvuldig met de wensen en
problemen van de landbouwers rekening te houden. In het gebied komt ruimte
voor water- en oeverrecreatie in en bij een waterplas van ongeveer 80 hectare In
de parkachtige omgeving daarvan kan de bezoeker onder andere wandelen en
picknicken. Daarnaast komen er grote waterrijke natuurgebieden en bossen, waar
natuurbeleving voorop staat. In het gehele gebied worden paden aangelegd die de
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bereikbaarheid en aansluiting met onder andere het deelgebied Ringvaart West
verbeteren [41]
7.2.3

Gemeentelijk

Metamorfose Haarlemmermeer 2005
In het plan wordt een overzicht gegeven van de mogelijke ruimtelijke
ontwikkelingen in Haarlemmermeer op de korte en lange termijn. Nieuwe
woongebieden moeten aansluitend op de bestaande kernen worden gebouwd. De
westelijke Haarlemmermeer is een nieuw Groenproject, het krijgt veel
recreatiemogelijkheden dicht bij de nieuwe woonwijken ten westen van
Haarlemmermeer [10].
Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015
In de toekomstvisie Haarlemmermeer 2015 wordt de te volgen koers uitgezet voor
de periode na 2005. De verwachting is dat de werkgelegenheid zal groeien. Ook
de druk op de woningmarkt blijft hoog. In de kleine kernen zoals Beinsdorp en
Zwaanshoek is behoud van het dorpse karakter het beleid. Het gebied ten oosten
van de ringvaart moet open blijven met ruimte voor recreatie [13].
Gemeente Bennebroek
Het ruimtelijk beleid van Bennebroek is gericht op het behoud van het open en
groene dorpskarakter. Er zijn geen mogelijkheden voor uitbreiding [42].
Structuurschets 1995 (Hillegom)
In de Structuurschets is een verkenning van de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden tot 2015 in breed verband weergegeven. Drie
thema’s zijn daarbij benadrukt: ruimtelijk economisch beleid, voorgestane groei
van het dorpsgebied en verbetering van de wegen- en vervoerstructuur. Als
toekomstig woongebied wordt de voorkeur uitgesproken voor de locatie TreslongOost (figuur 7.1). Daar is ruimte voor 200 tot 250 woningen, de locatie is gelegen
tussen de Ringvaart, de Vossevaart, Weerlaan en Oude Weerlaan. Het
bollengebied moet worden behouden en beschermd evenals de aaneengesloten
graslanden in de veenweidegebieden. Bovendien worden reeds knelpunten
geconstateerd met betrekking tot verkeer en vervoer [19].
Bestemmingsplan de Polders, Oosteinderpolder en Vosse- en
Weerlanerpolder (gemeente Hillegom 2000)
Voor de Oosteinder en Vosse- en Weerlanerpolder is een apart bestemmingsplan
opgesteld naast het bestemmingsplan landelijk gebied. Dit is gedaan vanwege de
verschillende karakteristiek en problematiek van deze gebieden. Het gebied heeft
de bestemming agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden.
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Voor de polders worden 5 deelgebieden onderscheiden met daarop toegespitst
beleid:
 Natuurontwikkelingsgebied; De Vosse- en Weerlanerpolder en de
Oosteinderpolder zijn op dit moment open weidegebieden met een heldere
slotenstructuur. De natuur- en landschapsontwikkeling dienen hier voorop
te staan. Recreatief gebruik is mogelijk.
 Intensieve Agrarische Zone: Aan de westzijde van de Oosteinderpolder
ligt een gebied waar wat bollenteelt aanwezig is. Hier moet worden
gestreefd naar een optimale benutting van de mogelijkheden voor een
goede bedrijfsvoering voor de aanwezige bedrijven zonder dat het gebied
zelf in omvang zal toenemen. Om de visuele invloed van het gebied op de
open polder te beperken is afscherming met beplanting een noodzaak.
 Intensieve zone agrarisch verwante bedrijven: In het gebied ten zuidwesten
van de Oosteinderlaan is een aantal bedrijven te vinden die het gebied een
meer bedrijfsmatig karakter geven. Het gebied heeft verwantschap met het
bedrijventerrein Horst ten Daal. Er zijn mogelijkheden om ruimtelijke
knelpunten die zich ergens anders voordoen op te lossen. Om te
voorkomen dat het gebied helemaal versteent dient bij uitbreidingsruimte
voor bedrijvigheid landschappelijke compensatie plaats te vinden.
 Consolidatiegebied: Langs de zuidzijde van de Oosteindervaart
(Oosteinderlaan) bevinden zich verschillende bedrijven en functies die op
de huidige locatie gehandhaafd kunnen blijven. De gebruikelijke
uitbreidingsmogelijkheden kunnen worden aangehouden, maar verdere
uitbreiding van het gebied met nieuwe bedrijvigheid zal er niet
plaatsvinden.
 Stadsrandzone: Dit gebied bevindt zich in het zuidelijke deel van de
Vosse- en Weerlanerpolder (Oude Weerlaan) en fungeert als
opvanggebied voor functies die elders niet kunnen worden ondergebracht
in de polders of die verplaatst dienen te worden zoals de volkstuinen in de
Vosse- en Weerlanerpolder. Verschillende functies kunnen er naast elkaar
voorkomen.
 Landschappelijke recreatieve randzones:
o Zone ringvaart: langs de ringvaart dient een landschappelijke,
recreatieve zone te ontstaan. Verweving van natuurontwikkeling en
recreatieve functies. De ringvaart dient als recreatieve drager.
Binnen de zone kunnen ook intensieve recreatieve functies een
plaats krijgen (fiets- wandelroutes, vissteigers enz…)
o Westelijke randzone:Deze landschappelijke recreatieve zone loopt
daar waar de andere zones bij elkaar komen en van elkaar
gescheiden moeten worden. Dat kan op twee manieren; een harde
of een zachte begrenzing. Bij een harde begrenzing is sprake van
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een strikte scheiding van conflicterende functies. Bij een zachte
begrenzing lopen zones min of meer vloeiend in elkaar over [15].

Figuur 7.1: De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen

7.2.4

Toetsingscriteria

Uit het hiervoor beschreven beleid volgen toetsingscriteria per aspect. Met behulp
van de criteria wordt getoetst wat de gevolgen van de verschillende varianten zijn
ten aanzien van het thema Ruimtegebruik.
Wonen, werken, kabels en leidingen
Bij dit aspect gaat het er om hoeveel gepland woongebied en niet agrarische
bedrijven er verloren gaan door aanleg van de verschillende varianten. Het aantal
te amoveren woningen wordt besproken bij het aspect ‘sociale aspecten’ onder het
thema Woon- en leefmilieu.
Tevens wordt er gekeken naar de kabels en leidingen die door aanleg van de
verschillende varianten zullen moeten worden aangepast of omgelegd.
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Tabel 7.1 Toetsingscriteria Wonen, werken kabels en leidingen

Wonen, werken, kabels en leidingen
 verlies oppervlakte gepland woongebied of voorzieningen
 verlies aantal bedrijven
 aan te passen kabels en leidingen

Landbouw
Infrastructurele werken kunnen effect hebben op de landbouw in een gebied.
Effecten die kunnen optreden zijn bijvoorbeeld verlies van het areaal
landbouwgrond, verlies van agrarische bedrijven of doorsnijding van percelen.
Versnippering van de landbouwgronden heeft nadelige gevolgen voor de
bedrijfsvoering. In het plangebied is de bollenteelt van zeer groot belang. De
oppervlaktes landbouwgrond die verloren gaan zijn bepaald door de lengte van
het tracé te vermenigvuldigen met de gemiddelde breedte van het tracé (35 meter).
Tabel 7.2: Toetsingscriteria Landbouw

Landbouw
 verlies areaal bollengrond en overige landbouwgrond
 verlies aantal agrarische bedrijven en wijziging van de bedrijfsvoering

Recreatie
Het aspect recreatie gaat in op de positieve en negatieve gevolgen die zich kunnen
voordoen door de aanleg van infrastructurele werken. Belangrijke punten die aan
bod komen zijn doorsnijding, aantasting (kwalitatief) en verlies aan (gepland)
areaal recreatiegebied. Bij het kwalitatieve aspect van aantasting moet gedacht
worden aan de invloed op de belevingswaarde van recreatieve gebieden of routes.
Het gaat bij recreatiegebied in deze studie uitdrukkelijk niet om intensieve
recreatiegebieden zoals pretparken. Hier moet gedacht worden aan recreatie in
open landelijk water- en natuurgebied.
Tabel 7.3: Toetsingscriteria Recreatie

Recreatie
 aantasting en verlies areaal recreatiegebied
 aantasting en doorsnijding van recreatieve routes

7.3

Wonen, werken en kabels en leidingen

7.3.1

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Huidige situatie
Het plangebied wordt gekenmerkt door een relatieve openheid. Bennebroek aan
de noordkant, is een groen forensendorp met een hoogwaardig woonmilieu zonder
economische activiteit van enige omvang. De gemeente is binnen haar grenzen
relatief vol gebouwd. Hillegom aan de zuidkant van het plangebied is groter en
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biedt ruimte aan meer voorzieningen. Aan de noordkant van Hillegom ligt een
bedrijventerrein (Horst ten Daal).
Ten westen van de N208 is vooral sprake van aan bollenteelt gerelateerde
bebouwing. Op oude strandwallen liggen wegen met veelal lintvormige
bebouwing. Bedrijvigheid staat grotendeels in het teken van de bollenteelt.
Naast de in de veenweidepolders gelegen agrarische bedrijven zijn er ook nietagrarische bedrijven in het poldergebied aanwezig. Het betreft een tuincentrum,
een kleine smederij en een zestal agrarische hulp- en nevenbedrijven. Sommige
van deze niet-agrarische bedrijven zijn zeer groot en zodoende zeer nadrukkelijk
in het landschap aanwezig.
Naast de bedrijven is er ook een aantal woningen te vinden in de Vosse- en
Weerlaner- en Oosteinderpolder. Duidelijk herkenbaar en karakteristiek is de
lintvormige bebouwing. De overige functies zijn een verenigingsgebouw en
enkele volkstuincomplexen.
Ten oosten van de Ringvaart in de Haarlemmermeerpolder tussen Zwaanshoek en
Beinsdorp is het gebied grotendeels open. Langs de Ringvaart is een aantal
woningen te vinden en er is een waterzuiveringsinstallatie gesitueerd. Op enige
afstand bij Nieuw Vennep wordt flink gebouwd aan nieuwe woningbouwlocaties.
In het plangebied lopen diverse elektriciteitsleidingen, het gaat vooral om kabels
met laag- en middenspanning. Er zijn geen hoofdtransportleidingen in het
plangebied. Naast de elektriciteitsleidingen is nog sprake van
waterdistributieleidingen en gasleidingen. Het overgrote deel van de leidingen en
kabels loopt langs de wegen in het gebied. Zo zijn vooral leidingen te vinden
langs de Zilkerduinweg, de Noorder Leidse vaart, de N208, de Pastoorslaan en de
Weerlaan.
Autonome ontwikkeling
Er is een aantal woningbouwprojecten gepland vooral in de Haarlemmermeer. Het
gaat daarbij om de VINEX-locaties Getsewoud in Nieuw-Vennep, Floriander in
Hoofddorp en Stellinghof te Vijfhuizen [43, 53]. Deze vallen buiten het
plangebied. Ze kunnen wel invloed hebben op de verkeersafwikkeling in het
plangebied. In en rondom Beinsdorp zal geen verstedelijking plaatsvinden.
In de polders tussen Hillegom en Bennebroek zullen geen nieuwe
woningbouwlocaties worden gerealiseerd, de belangrijkste functies zijn recreatie,
natuur en landbouw. In het gebied in het westelijk deel van de
Haarlemmermeerpolder zal in de autonome ontwikkeling het Groenproject
worden gerealiseerd, ook daar zijn natuur (ook waterberging) en recreatie (voor de
stedelijke uitbreiding in de gemeente Haarlemmermeer) de belangrijkste functies.
Deze gebieden blijven dus open. Verstedelijking zal in het gehele plangebied
plaatsvinden binnen de rode contouren (figuur 7.1) afgezien van één locatie, de
uitbreiding Treslong-Oost. Aan de oostkant van Hillegom tussen de Weerlaan, de
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Oude Weerlaan en de Ringvaart zullen tussen de 200 en 250 woningen worden
gerealiseerd in een dichtheid van 35 woningen per hectare [18].
Vooral in het bollengebied wordt zeer terughoudend met nieuwbouw (woon en
werk) omgegaan. In de autonome ontwikkeling zijn geen veranderingen ten
aanzien van de kabels en leidingen in het gebied te verwachten.
7.3.2

Effectbeschrijving

Verlies oppervlakte gepland woongebied of voorzieningen
Alleen de Hillegommervariant en het MMA zullen een verlies van het geplande
woongebied tot gevolg hebben (1 hectare, zo’n 35 woningen). De varianten lopen
langs en gedeeltelijk over de geplande woningbouwlocatie Treslong-Oost en
hebben derhalve een zeer negatief effect. De manege ten zuiden van de Weerlaan
zal in de referentiesituatie moeten wijken voor Treslong Oost, de
Hillegommervariant en het MMA hebben daarop dus geen invloed.
Verlies aantal bedrijven
In deze paragraaf worden alleen de niet-agrarische bedrijven genoemd. De
agrarische bedrijven komen aan bod bij het aspect Landbouw. Voor alle te
amoveren bedrijven geldt dat ze financieel gecompenseerd zullen worden.
Meerdere bedrijven in één bedrijfsverzamelgebouw zijn apart geteld. Bij de
kostenberekening is echter voor een bedrijfsverzamelgebouw dezelfde financiële
compensatie aangehouden als voor een afzonderlijk bedrijfsgebouw (zie bijlage
1).
Bij realisatie van de Bennebroekervariant zullen 2 niet-agrarische bedrijven
moeten worden geamoveerd. Het gaat daarbij om een bedrijf ten zuiden van
Zwaanshoek aan de Bennebroekerweg en één tankstation aan de Bartenweg ten
zuiden van Vogelenzang. Deze variant scoort beperkt negatief.
Voor de Oosteindervaartvariant zullen er 11 niet-agrarische bedrijven worden
geamoveerd waarvan 8 gevestigd in één bedrijfsverzamelgebouw (nr. 5) aan de
Haarlemmerstraat (N208). Naast dit bedrijfsverzamelgebouw zullen nog twee
bedrijven aan de Haarlemmerstraat worden gemoveerd (een hotelkamerinrichting
bedrijf en een antiekzaak). Het Ford museum komt aan bod bij het aspect
recreatie. Aan de Zilkerduinweg gaat het bouwbedrijf op nummer 392A verloren.
De Oosteindervaartvariant scoort negatief.
Evenals de Oosteindervaartvariant scoort de Hillegommervariant negatief. Er gaan
bij deze variant 19 niet-agrarische bedrijven verloren waarvan een aanzienlijk deel
in bedrijfsverzamelgebouwen. Langs de Weerlaan gaat het om 2 loodsen /
bedrijven die geamoveerd moeten worden, een bedrijfsverzamelgebouw met
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daarin twee bedrijven op nr 2 – 4 en een bedrijfsverzamelgebouw op nummer 11
met daarin vijf bedrijven.
Aan de Weeresteinstraat zal een bedrijfsverzamelgebouw met twee bedrijven en
een loodgietersbedrijf moeten worden geamoveerd.
Langs de Pastoorslaan zullen in totaal 7 bedrijven worden geamoveerd. Het gaat
daar om het bedrijfsverzamelgebouw op nr. 51 – 59 met daarin 5 bedrijven, een
onroerend goed zaak en een Loon inpakbedrijf.
Het MMA scoort op dit criterium eveneens negatief. Er zullen 20 niet-agrarische
bedrijven worden geamoveerd. Het gaat om dezelfde bedrijven als bij de
Hillegommervariant plus nog een bouwbedrijf aan de Zilkerduinweg.
Het nieuw te ontwikkelen agrarisch bedrijventerrein wordt besproken bij
landbouw.
Kabels en leidingen
Bij alle drie de varianten en ook bij het MMA zijn effecten ten aanzien van kabels
en leidingen te verwachten. Het gaat echter om minimale effecten, vooral omdat
er geen hoofdleidingen en grote transportleidingen zullen worden doorsneden.
Voor de leidingen en kabels die wel worden doorsneden zullen kosten moeten
worden gemaakt, de leidingen zullen moeten worden verlegd of aangepast. Vooral
voor de gasleidingen moet rekening worden gehouden met het veiligheidsaspect.
In onderstaande tabel is ten aanzien van elektriciteit, water en gas per variant
aangegeven om hoeveel leidingen het gaat.
Tabel 7.4: Doorsneden kabels en leidingen

Bennebroekervariant

Oosteindervaartvariant

Hillegommervariant

4
6

7
5

10
8

9
8

8 bar

0

2

5

5

distributieleidingen

2

6

9

9

Elektriciteit
Laagspanning
Middenspanning

MMA

Gas

Water

Alle varianten en het MMA scoren beperkt negatief omdat de kosten die met het
omleggen of aanpassen gemoeid zijn waarschijnlijk erg zullen meevallen. Er is
aanvullend onderzoek nodig naar de precieze ligging van de kabels en leidingen in
het gebied wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen.
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Tabel 7.5: Effecten op wonen, werken en kabels en leidingen
Uitbreidingsalternatieven
Referenti
e-situatie
Bennebroeker Oosteinder- HillegommerVariant
Aspect wonen,
-variant
vaartwerken, kabels en
variant
leidingen
verlies oppervlakte
0
0
0
-gepland woongebied
of voorzieningen
verlies aantal bedrijven
0
0/aan te passen kabels en
leidingen en
installaties
Totaal

MMA

--

-

0

0/-

0/-

0/-

0/-

0

0/-

0/-

-

-

7.4

Landbouw

7.4.1

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Huidige situatie
Ten noordoosten van Hillegom is sprake van een agrarisch veenweidegebied met
typische slagen-verkavelingen en ten noordwesten van Hillegom is sprake van een
intensief gebruikt bollengebied met iets grovere verkavelingsstructuren. In het
veenweidegebied wordt het agrarisch gebruik hoofdzakelijk bepaald door
gemengde tuinbouwbedrijven, die zowel gericht zijn op het telen van
tuinbouwgewassen in de volle grond als onder glas. Het betreft hier 18 bedrijven,
waaronder een viertal bollenkwekers. Daarnaast zijn er twee mestvee/fokkerijbedijven (runderen en varkens) en een zestal bedrijven die vallen onder
de categorie Agrarische hulp- en nevenbedrijven. Natuur en recreatie zijn
belangrijke nevenfuncties. Verder worden er hobbymatig paarden gehouden.
In het deelgebied Duin- en Bollenstreek is sprake van een intensief gebruik van
het landelijk gebied, gedomineerd door de bollenteelt. Dit bollencomplex (teelt en
handel) is niet alleen van groot economisch belang, het is ook de drager van de
landschappelijke, recreatieve en toeristische functies.
De Haarlemmermeer wordt gekenmerkt door een veel grootschaligere
verkavelingsstructuur. Er is sprake van voornamelijk grasland en akkerbouw, de
kavels zijn meer vierkant dan langgerekt georiënteerd.
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Autonome ontwikkeling
Het voortbestaan van het bollencomplex en het behoud van het bollenlandschap
worden bedreigd door een samenstel van ontwikkelingen. Binnen de sector zelf is
sprake van een toename van agrarische bedrijfsbebouwing in het landelijk gebied.
Daarnaast zetten ook andere functies het ruimtegebruik onder druk. Het is van
belang dat het bollengebied, en dus de bollenteelt, de ruimte krijgt om goed te
kunnen blijven functioneren.
Tussen de Pastoorslaan en de Noorderlaan zal een agrarisch bedrijventerrein
worden gerealiseerd met een omvang van 18 hectare.
Het oprichten van kassen in het landschappelijk open gebied ter hoogte van De
Zilk is niet toegestaan. Op die plek krijgt vooral de bollenteelt voorrang.
De typische slagen-verkavelingsstructuren in de Oosteinder en Vosse- en
Weerlanerpolder zullen behouden moeten worden. Het gebied is aangegeven als
ontwikkelingszone recreatie, natuur en landschapsbouw, de landbouw zal er dus
nog verder extensiveren.
In de Haarlemmermeer moet direct ten oosten van de Ringvaart worden gezocht
naar ruimte voor waterberging, natuur en recreatie (Strategisch Groenproject)
[41]. Het heeft een open grootschalig karakter. De landbouw zal grotendeels
verdwijnen.
7.4.2

Effectbeschrijving

Verlies areaal bollengrond en overige landbouwgrond
In de Bennebroekervariant gaat veel bollengrond verloren het gaat daar om 11
hectare. Ten zuiden van Bennebroek in het veenweidegebied gaat de meeste
overige landbouwgrond verloren, zo’n 6 hectare. De variant scoort zeer negatief.
In de Oosteindervaartvariant wordt o.a. een bosbouw/ bomenplantage doorsneden
ten oosten van de Ringvaart (0,5 ha). Deze variant gaat in zijn totaliteit ten koste
van 10 hectare bollengrond en 3 hectare overige landbouwgrond. Dit komt
doordat het tracé zowel in de Haarlemmermeer (weliswaar beperkt), als in de
polders als in het bollengebied door agrarisch gebied gaat. Vooral ten westen van
de N208 is het effect op het areaal en het karakter van het bollengebied zeer
negatief. Ook de Oosteindervaartvariant scoort zeer negatief.
Van het geplande agrarische bedrijventerrein (18 hectare) ten westen van de N208
zal een zeer klein deel direct worden geraakt door het tracé van de
Hillegommervariant. Er gaat bij deze variant vooral bollengrond verloren, zo’n
5,5 hectare. De oppervlakte overige landbouwgrond dat verloren gaat blijft zeer
beperkt; maximaal 0,5 hectare. De Hillegommervariant scoort beperkt negatief.
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Het MMA scoort op dit criterium evenals de Hillegommervariant beperkt
negatief. Er gaat zo’n 4,5 hectare bollengrond verloren en niet meer dan 0,5
hectare overige landbouwgrond.
Verlies aantal agrarische bedrijven en wijziging van de bedrijfsvoering
Bij de Bennebroekervariant zullen 7 agrarische bedrijven moeten worden
geamoveerd. Het gaat om 1 bedrijf op de hoek van de Spieringweg en de
Bennebroekerweg (hier ontstaat eveneens restruimte), 1 bedrijf (twee kassen) aan
de Hillegommerdijk ten zuidwesten van Zwaanshoek, 1 bedrijf ten oosten van de
Zandlaan bij Lentevreugd (met kassen), 1 bedrijf aan de Winterrustlaan, 1 bedrijf
aan de oostzijde van de N208, 1 bedrijf (bloembollen en knollenkwekerij) ten
westen van de Haarlemmerstraat (N208) aan de Nieuweweg en 1 kwekerij aan de
Bartenweg (nr.5). De bedrijfsvoering wordt bij deze variant negatief beïnvloed
doordat kavels schuin worden doorsneden in de Oosteinderpolder, ten westen van
de spoorlijn en ten noorden van de Tiltenberg. Bovendien ontstaat er op
verscheidene plekken restruimte die voor agrarisch gebruik onaantrekkelijk is.
Vooral in het noorden van de Oosteinderpolder en ten oosten van de spoorlijn is
dat het geval. De Bennebroekervariant scoort negatief.
De Oosteindervaartvariant zal ten koste gaan van 8 agrarische bedrijven. Het gaat
om 2 bedrijven aan de Spieringweg, 1 bedrijf aan de Hillegommerdijk, 1 bedrijf
aan de Oosteindervaart, 1 bedrijf met kas aan de Betlehemlaan, 1 kas ten westen
van de N208 (achter nr. 5), 1 bedrijf met een groot kassencomplex aan de 1e
Loosterweg (Tuin- en bloemzaadkwekerij) en 1 bedrijf aan de Zilkerduinweg.
Deze variant heeft zeer negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering, ditmaal
vooral tussen het spoor en de N208, daar worden percelen schuin doorsneden. In
de Oosteinderpolder ontstaat restruime. De Oosteindervaartvariant scoort zeer
negatief.
5 agrarische bedrijven zullen in de Hillegommervariant moeten wijken. Het gaat
om 1 bedrijf aan de Hillegommerdijk in de Haarlemmermeer, 1 bedrijf aan de
Pastoorslaan (met kassen), 1 bedrijf aan de 1e Loosterweg (met kassen), 1 bedrijf
aan de Leidsevaart en 1 bedrijf aan de oostkant van de Zilkerduinweg. De
bedrijfsvoering wordt in deze variant negatief beïnvloed ten zuiden van de
Pastoorslaan (ontstaan van restruimte) en tussen de Zilkerduinweg en de
binnenduinrand. De Hillegommervaiant scoort beperkt negatief. De gevolgen zijn,
vooral ten aanzien van de bedrijfsvoering, minder negatief dan bij de
Bennebroekervariant en de Oosteindervaartvariant.
In het MMA gaan 5 agrarische bedrijven verloren het gaat om 1 bedrijf aan de
Hillegommerdijk, 1 bedrijf aan de Pastoorslaan (nr, 39 met kassen), 1 bedrijf aan
de 1e Loosterweg (met kassen), 1 bedrijf aan de Leidsevaart en 1 bedrijf aan de
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westkant van de Zilkerduinweg. De bedrijfsvoering wordt in deze variant negatief
beïnvloed ten zuiden van de Pastoorslaan, echter in beperkte mate. Het MMA
scoort evenals de Hillegommervariant beperkt negatief.
Tabel 7.6: Effecten op landbouw

Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

0

--

Oosteindervaartvariant
--

0

-

--

0/-

0/-

0

--

--

0/-

0/-

Aspect landbouw
verlies areaal
bollengrond en overige
landbouwgrond
verlies aantal
agrarische bedrijven en
wijziging van de
bedrijfsvoering
Totaal

MMA
Bennebroeker
-variant

7.5

Recreatie

7.5.1

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

HillegommerVariant
0/-

0/-

Huidige situatie
In het plangebied is recreatie een belangrijke functie, het gaat vooral om recreatie
in combinatie met agrarische functies in het landelijk polder- en bollengebied. De
kwaliteit laat echter te wensen over.
Hillegom biedt plaats aan een aantal recreatieve voorzieningen zoals het zwembad
“De Vosse”, sportpark “De Zanderij” (dat plaats biedt aan bijna alle sporten) en
de bibliotheek aan de Sportlaan. Hillegom heeft een bloeiend verenigingsleven,
een winkelstraat en een pittoreske dorpskern. Het landelijk gebied rond Hillegom
wordt veel gebruikt voor korte recreatieve uitstapjes. Er wordt langs de Ringvaart
en de Leidse Trekvaart veel gefietst en gevist.
In Bennebroek is de speeltuin Linnaeushof een trekpleister. Recreatieve routes
zijn de Ringvaart tussen Hillegom en Bennebroek en de Leidsche trekvaart
((kano-)varen), en fietspaden in het gebied tussen Hillegom en Lisse.
Autonome ontwikkeling
De speerpunten vanuit de provincie voor recreatie zijn: de kust, bloemen, bollen,
cultuur en cultuurhistorie [53]. Behalve de kust komen al deze aspecten in het
plangebied voor. In de autonome ontwikkeling zullen de recreatieve
voorzieningen aan kwaliteit winnen. Dit zal de sector in samenwerking met de
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regio’s moeten aanpakken. Kleinschalige voorzieningen in het landelijk gebied in
het kader van verbreding van de agrarische bedrijfsvoering zullen meer kansen
krijgen.
Zeer belangrijk in het gebied zijn de ontwikkelingen omtrent het Strategisch
Groenproject. Ten oosten van de ringvaart zal een grootschalig groengebied met
recreatieve functie worden aangelegd (deelgebied Zwaansbroek West). Er moet
daar ruimte worden gemaakt voor de behoefte aan recreatie vanuit Hoofddorp en
Nieuw Vennep. In het veenweidegebied tussen Hillegom en Bennebroek
(deelgebied Ringvaart West) zal ruim plaats worden geboden aan recreatie en er
zullen tussen de twee gebieden ook recreatieve aansluitingen worden aangelegd.
Voor beide gebieden zijn voorlopige ontwerpen gemaakt.
Een belangrijk speerpunt van het recreatiebeleid is verder het verbeteren van de
bereikbaarheid van recreatiegebieden vanuit de stad: bestaande gebieden moeten
goed verbonden worden met de stad, nieuwe gebieden dienen dicht bij de stad te
worden gesitueerd.
Het landelijk gebied zal beter worden ontsloten voor recreatief verkeer over water
en land. De barrièrewerking door infrastructuur moet worden opgeheven en er
moet gewerkt worden aan een ruimer fiets- en wandelpadennetwerk.
7.5.2

Effectbeschrijving

Algemeen
In het algemeen geldt bij de aanleg van een nieuwe weg dat er op bestaande
recreatieve routes ook positieve effecten worden bereikt doordat er een verlichting
van de verkeersintensiteit optreedt. De bestaande routes voor fietsers en
recreanten rondom woonkernen worden ontlast en dat zorgt dus voor meer rust.
Toch heeft een nieuwe verbindingsweg ook negatieve effecten voor recreatie
daarover gaan de volgend paragrafen.
Aantasting en verlies areaal recreatiegebied
Om meer te kunnen zeggen over de aantasting van de belevingswaarde van
recreatiegebieden is in het kader van dit MER ingegaan op het akoestisch
ruimtebeslag van de weg in gepland recreatiegebied. Er is per variant bepaald
hoeveel hectare recreatiegebied (zowel in deelgebied Ringvaart-West als in
deelgebied Zwaansbroek–West) er binnen de geluidscontour van 50 dB(A) valt
(tabel 7.7).
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Tabel 7.7: Akoestisch ruimtebeslag in recreatiegebied

Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

Ha
recreatiegebied
binnen 50 dB (A)
t.g.v. de weg

0

MMA

Bennebroekervariant

Oosteindervaartvariant

HillegommerVariant

94

123

122

79

Uit de tabel blijkt dat het MMA ten aanzien van het akoestisch ruimtebeslag het
beste scoort en dat de Hillegommervariant en de Oosteindervaartvariant nagenoeg
gelijk scoren.
Bij de Bennebroekervariant wordt de landschappelijke recreatieve zone in de
Oosteinderpolder doorsneden. Deze variant scoort negatief, vooral omdat er voor
die polder een recreatieve functie is bestemd. Het karakteristieke veenweidegebied (deelgebied Ringvaart-West) wordt aangetast en is daardoor minder
aantrekkelijk voor recreatie (negatieve invloed op belevingswaarde). Ook wordt er
in deze variant nog een klein deel van het deelgebied Zwaansbroek-West van het
Strategisch Groenproject aangetast.
De Oosteindervaartvariant scoort het meest negatief omdat deze variant zowel
door de Oosteinderpolder als door het toekomstig Groenproject in het deelgebied
Zwaansbroek-West loopt. De (toekomstige) recreatieve functies van beide
gebieden worden ernstig aangetast, de beleving van het landschap wordt negatief
beïnvloed (zie ook tabel 7.7). Verder wordt bij deze variant het Fordmuseum aan
de N208 geamoveerd en is er sprake van negatieve effecten in het bollengebied
ten westen van de N208.
De Hillegommervariant scoort net als de Bennebroekervariant negatief. Ditmaal
omdat het tracé in de Haarlemmermeerpolder het toekomstig Groenproject
(natuur, recreatie en waterberging in deelgebied Zwaansbroek-West) doorsnijdt.
Een groot areaal recreatief gebied gaat daarbij verloren. Rondom de Leidsche
Trekvaart heeft deze variant een negatief effect op de aantrekkelijkheid van het
bollengebied.
Het verschil tussen de scores voor de Hillegommervariant en de
Oosteindervaartvariant komt doordat de Oosteindervaartvariant twee
recreatiegebieden aantast en ook nog ten koste gaat van het open bollengebied en
het fordmuseum.
Het MMA scoort hier beperkt negatief. In de Haarlemmermeer wordt het
toekomstig Groenproject aangetast, echter in mindere mate dan bij de andere
varianten (zie ook tabel 7.7). Met een aantal maatregelen kan de schade in het
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toekomstig Groenproject beperkt blijven. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk de weg
te laten aansluiten op de bestaande landschappelijke structuren en de recreatieve
routes die zullen worden aangelegd te behouden.
Aantasting en doorsnijding recreatieve routes
De Floriade fietsroute en de nog aan te leggen fietsroute langs de ringvaart tussen
Hillegom en Bennebroek zullen in alledrie de varianten en ook in het MMA
worden doorsneden. De doorstroom is weliswaar gegarandeerd, de weg zal echter
een effect hebben op de kwaliteit van het recreëren. Het karakteristieke landschap
is minder goed te “lezen” doordat de weg de aandacht vraagt.
Bij de Hillegommervariant en het MMA is het negatieve effect op de beleving
vanaf de recreatieve routes ten westen van de Ringvaart minder ernstig dan bij de
andere twee varianten omdat de weg daar dichter langs een bebouwd gebied loopt.
Het effect van de weg op het voor recreatie aantrekkelijke gebied is minder groot.
In de Haarlemmermeerpolder wordt het Strategisch Groenproject gerealiseerd met
recreatieve hoofdfunctie. Fiets-, wandel- en kanoroutes die daar worden aangelegd
zullen ernstige hinder ondervinden van de Oosteindervaart-, de
Hillegommervariant en het MMA.
De Leidsche Trekvaart is een recreatieve route waar veel gevist wordt. Bij alledrie
de varianten en het MMA zal deze route worden overbrugd. Wel zijn er gevolgen
voor de kwaliteit van het recreëren.
Al met al verschillen de varianten ten aanzien van het aantal te doorsnijden
recreatieve routes niet veel. Het verschil in de eindscore op dit criterium wordt
bepaald door de invloed op de beleving vanaf de recreatieve routes. Het gaat
daarbij dus om de kwaliteit van het recreëren. Wat dat betreft scoren de
Hillegommervariant en het MMA beter (minder negatief) dan de andere twee, het
voor recreatie aantrekkelijke open gebied in de polders en het bollengebied wordt
door de Hillegommervariant en het MMA minder aangetast.
Tabel 7.8: Effecten op recreatie

Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

0

-

Oosteindervaartvariant
--

0

-

-

0/-

0/-

0

-

--

-

0/-

Aspect recreatie
Aantasting
en
verlies
areaal
recreatiegebied
Aantasting
en
doorsnijding van
recreatieve routes
Totaal

MMA
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8

WOON- EN LEEFMILIEU
8.1

Inleiding

Onder het woon- en leefmilieu wordt verstaan: “het geheel van
omgevingsinvloeden dat inwerkt op de geestelijke en lichamelijke gezondheid en
het welbevinden van de mensen die in het gebied verblijven.” Het betreft zowel de
milieuhygiëne, dat wil zeggen de geluidhinder en de luchtverontreiniging, als ook
barrièrewerking en andere negatieve invloeden op de leefbaarheid die een nieuwe
weg kan veroorzaken.
Het beleidsveld wordt onderverdeeld in de thema’s geluid en trillingen,
luchtkwaliteit en sociale aspecten. Tot sociale aspecten worden gerekend de
bereikbaarheid van woningen en bedrijventerreinen (barrièrewerking) aan
weerszijden van de nieuw aan te leggen weg en gedwongen vertrek (te amoveren
woningen). Ook visuele hinder speelt hier een rol. Tevens wordt er in dit
hoofdstuk (paragraaf 8.4) ingegaan op de externe veiligheid.
8.2

Geluid en trillingen

8.2.1

Algemeen

In deze paragraaf komen de effecten aan bod voor het aspect geluid. Hiertoe is
eerst een beeld gegeven van het beleid omtrent geluid. Vervolgens zijn de
toetsingscriteria geformuleerd. In paragraaf 8.2.3. zijn de huidige situatie en de
autonome ontwikkeling beschreven. Tenslotte zijn de effecten van het aspect
geluid beschreven en is een eindscore gepresenteerd.
Trillingen
Het aspect trillingen is niet in dit MER opgenomen. Het grootste deel van de
tracés van de varianten en het MMA loopt door relatief open gebied. De
Hillegommervariant ligt het dichtste bij een cluster van woonbebouwing. De
afstand van de gevellijn van deze woningen tot aan de wegas van de nieuwe
verbindingsweg is hier echter meer dan 20 meter. Daarnaast is voor trillingen de
hoeveelheid vrachtverkeer maatgevend. Het percentage vrachtverkeer door de
kernen is zowel in de huidige als in de referentiesituatie al laag. In alle varianten
en het MMA nemen de intensiteiten en daarmee het absolute aantal
vrachtvoertuigen binnen de kernen ten opzichte van de referentiesituatie af. De
varianten en het MMA zijn niet onderscheidend van elkaar.
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8.2.2

Beleid en toetsingscriteria

Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2001)
In 2001 verscheen de kabinetsnota ‘Een wereld en een wil: werken aan
duurzaamheid’, beter bekend als het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4).
In dit beleidsplan licht het kabinet het te voeren milieubeleid toe. In het plan zijn
doelstellingen geformuleerd die onder andere gericht zijn op het verminderen van
de geluidhinder door wegverkeer en de uitstoot van uitlaatgassen. De doelstelling
van het geluidbeleid is het bereiken van het streefbeeld van akoestische kwaliteit
in 2030. Het streven is dat er in 2030 in alle gebieden een goede akoestische
kwaliteit heerst. Om dit te bereiken zijn de volgende herziene geluiddoelstellingen
vastgesteld:
• in 2010 wordt de grenswaarde van 70 dB(A) bij woningen niet meer
overschreden:
• de akoestische kwaliteit in het stedelijk en landelijk gebied is in 2003
gerealiseerd, mede door aanpak van de rijksinfrastructuur:
• de akoestische kwaliteit in de EHS is in 2030 gerealiseerd. In 2010 is de
ambitie dat de akoestische situatie niet is verslechterd ten opzichte van
2000.
De rijksoverheid zal in 2006 de geluidsdoelstellingen evalueren.
Milieubeleidsplan Noord-Holland
In het Milieubeleidsplan van de provincie Noord-Holland zijn in het kader van
geluidhinder een 4-tal doelen geformuleerd, te weten:
• de provincie zal als bevoegde instantie een terughoudend
ontheffingsbeleid voeren om het standstill-beginsel niet aan te tasten.
• de provincie gaat door met het periodiek houden van onderzoek naar
geluids- c.q. milieuhinderbeleving en gezondheid van inwoners in NoordHolland’
• de provincie moet vóór 2005 voor de provinciale objecten, waaronder alle
infrastructuur, (opnieuw) grens- en richtwaarden hebben vastgesteld.
(Hetgeen de komende jaren een grote personele en financiële inspanning
zal vergen.)
• de provincie wil de effectiviteit van het beleidsinstrumentarium voor
stiltegebieden toetsen. Dat doet ze door het starten van een proefproject in
een viertal gebieden.
De provincie Noord Holland volgt verder de landelijke doelstellingen uit het
NMP4.
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Streekplan Zuid Holland West
In de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland zijn de
milieubeschermingsgebieden voor stilte en voor grondwater vastgelegd.
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen in beginsel niet leiden tot aantasting van de
stiltegebieden en grondwaterbeschermingsgebieden en structurele verstoringen
moeten worden voorkomen. Op de streekplankaart zijn deze gebieden indicatief
aangegeven. Voor het plangebied gaat het alleen om een dunne strook langs de
binnenduinrand. Het is niet uit te sluiten dat binnen de streekplanperiode de
begrenzingen van de stiltegebieden worden aangepast. Dit kan het gevolg zijn van
de evaluatie van de Provinciale Milieuverordening.
Streekplan Noord Holland Zuid
In het streekplan Noord Holland Zuid wordt voor geluid door wegverkeer een
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) aangehouden. De provincie kan onder
bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen hogere waarden vaststellen tot
maximaal 55 dB(A) (buitenstedelijk) en ten hoogste 65 dB(A) in stedelijk gebied.
Milieubeleidsplan Hillegom
In het milieubeleidsplan Hillegom is aangegeven dat, gelet op de geluidhinder van
nabijgelegen wegen, een voldoende afstand tussen nieuwbouwwoningen en
weginfrastructuur dient te worden aangehouden, waarbij de 50 dB(A) contour als
bovengrens wordt beschouwd.Voor Treslong is ontheffing verkregen en is een
contour van 55 dB(A) aangehouden. Ook met het oog op de toekomst verdient het
volgens de Structuurschets (1995) aanbeveling de geluidscontour op sommige
plekken te verhogen naar 55 dB(A).
Ook voor de andere gemeenten in het plangebied wordt hetzelfde beleid
aangehouden. Er is in het studiegebied geen sprake van stiltegebieden.
Wet geluidhinder
De realisatie van een weg en de bijbehorende aanpassingen als gevolg daarvan
aan andere wegen vallen onder de Wet geluidhinder. Dit houdt in dat er een
toetsing aan de grenswaarden dient plaats te vinden. Wanneer daarbij blijkt dat
een overschrijding van deze grenswaarden aan de orde is, zullen
geluidsbeperkende maatregelen moeten worden getroffen. Dergelijke
geluidsbeperkende maatregelen, die deel uitmaken van het wegontwerp,
beïnvloeden het akoestisch effect zoals bijvoorbeeld het akoestisch ruimtebeslag.
Het is dan ook noodzakelijk om de alternatieven te toetsen aan de grenswaarden
van de Wet geluidhinder en de geluidsbeperkende voorzieningen die hier uit
voortvloeien, in beeld te brengen.
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Nieuwe wegaanleg
Bij de aanleg van een nieuwe weg wordt in de Wet geluidhinder een
voorkeursgrenswaarde op de gevels van de woningen gehanteerd van 50 dB(A).
Wanneer deze wordt overschreden, zal moeten worden nagegaan welke
maatregelen kunnen worden getroffen om deze overschrijding terug te brengen.
Deze kunnen bestaan uit maatregelen aan de bron (het verkeer en de weg) en uit
maatregelen in het overdrachtsgebied (geluidsschermen en -wallen, vergroten van
de afstand tussen weg en woning).
Indien dergelijke maatregelen niet mogelijk zijn of niet voldoende effect hebben,
kan het college van B & W aan Gedeputeerde Staten verzoeken een hogere
maximaal toelaatbare geluidbelasting vast te stellen.
In het 'Besluit Grenswaarden binnen zones langs wegen' wordt een aantal situaties
geschetst waarin Gedeputeerde Staten een hogere waarde kunnen vaststellen.
Daarbij moet in ieder geval worden aangetoond dat geluidsbeperkende
maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of wel dat deze voorzieningen om
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële redenen niet
wenselijk zijn. In deze studie kan de grenswaarde bij bestaande woningen langs
het tracé nooit hoger zijn dan 60 dB(A). Wanneer Gedeputeerde Staten overgaan
tot de vaststelling van een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting, zullen
dusdanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in de
geluidsgevoelige vertrekken van woningen niet meer bedraagt dan 35 dB(A).
Maximaal toelaatbare geluidbelasting
Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van wegbeheerder en/of gemeente een
hogere waarde vaststellen dan de voorkeursgrenswaarde. De verzoeker moet dan
in het verzoek wel aantonen dat geluidsbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn
of niet voldoende effect hebben dan wel bezwaren ontmoeten van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.
Bovendien dient het te gaan om een weg die:
een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen of
een zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen dat na de
reconstructie de geluidsbelasting langs een andere weg zal
dalen.
In normale gevallen mag de door Gedeputeerde Staten vast te stellen waarde in
principe niet hoger zijn dan 5 dB(A) boven de voorkeursgrenswaarde.
In de Wet geluidhinder zijn ook plafonds aan deze toename verbonden.
In de volgende tabel is een samenvatting van de grenswaarden gegeven.
Tabel 8.1: Grenswaarden bij nieuwe wegaanleg
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Status van de woning
Bestaande woning
Nieuw te bouwen woning
Nieuw te bouwen agrarische
bedrijfswoning

Voorkeursgrenswaarde
50
50
50

Maximale ontheffing dB(A)18
Stedelijk
Buitenstedelijk
65
60
60
55
60

60

Toetsingscriteria
De akoestische effecten van de aanleg van een verbindingsweg tussen de N205 en
N206 kunnen worden onderverdeeld in directe en indirecte effecten.
Onder het directe effect wordt verstaan het effect van het geluid dat door het
verkeer op de nieuwe verbindingsweg wordt geproduceerd. Onder indirecte
effecten worden verstaan de effecten van de veranderingen in de geluidsproductie
op de reeds bestaande wegen waar, als gevolg van de aanleg van de nieuwe
verbindingsweg, de verkeersintensiteit zich wijzigt.
In het kader van dit MER zijn de akoestische effecten beoordeeld op basis van de
volgende criteria:
Tabel 8.2: Toetsingscriteria direct e effecten
Thema’s
Aspecten
Woon- en leefmilieu
Geluid

Toetsingscriteria
aantal woningen > 50 dB(A)
aantal nieuwe gehinderden
mutaties in aantal “bestaande” gehinderden
aantal geluidbelaste eerstelijns woningen
aantal woningen waarvoor een hogere waarde zal moeten
worden aangevraagd
akoestisch ruimtebeslag

Uitgangspunten
Rekenmethode
Voor de varianten zijn de geluidbelastingen berekend overeenkomstig Standaard
Rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai 2002
(Regeling als bedoeld in artikel 102 van de Wet geluidhinder).
Akoestisch model
Voor de berekeningen van de geluidbelastingen vanwege de bestaande wegen en
de varianten is gebruik gemaakt van een akoestisch model.
8.2.3

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

In de onderstaande tabel zijn per overschrijdingsklasse het aantal woningen
weergegeven van de huidige situatie (2001) en de referentiesituatie (2020). De
18

Onder stedelijk gebied wordt verstaan het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering
van het gebied dat in de geluidzone ligt van een auto- of autsnelweg

Provincie Noord-Holland/ MER Verbinding N205-N206
ML-MR20030478

december 2003, versie definitief

- 137 -

DHV Milieu en Infrastructuur BV

verschuiving binnen de overschrijdingsklassen en de toename van het aantal
woningen wordt veroorzaakt door de toename van de verkeersintensiteiten.
Tabel 8.3.:Aantal woningen per overschrijdingsklasse voor de huidige situatie en de autonome
ontwikkeling
Overschrijdingsklasse
Aantal woningen
2001
Referentiesituatie
150
236
51-55 dB(A)
353
320
56-60 dB(A)
363
293
61-65 dB(A)
454
587
66-70 dB(A)
66
59
71-75 dB(A)
0
0
> 75 dB(A)
1386
1495
Totaal

De tabel 8.4 met het aantal gehinderden laat hetzelfde beeld zien. Het aantal
gehinderden neemt t.o.v. 2001 toe.
Tabel 8.4.:Aantal gehinderden per mate van hinder voor de huidige situatie en de autonome
ontwikkeling
Mate van hinder
Aantal mensen
2001
Referentiesituatie
694
711
Matig gehinderd
558
583
Gehinderd
549
605
Ernstig gehinderd
1800
1899
Totaal

Effectbeschrijving
In dit onderzoek zijn de akoestische effecten gekwantificeerd die zich zullen
voordoen bij de verschillende varianten. Deze effecten zijn gerelateerd aan de
effecten die zullen optreden in de referentiesituatie.
Verder zijn de effecten beoordeeld door ze te vergelijken met de normen van de
Wet geluidhinder en de beleidsdoelstellingen.
De akoestische effecten zijn beschreven aan de hand van veranderingen van de
volgende parameters:
• de omvang van de op basis van de Wet geluidhinder vereiste
geluidbeperkende voorzieningen;
• aantal woningen in de volgende overschrijdingsklassen:
o 50-55 dB(A)
o 60-65 dB(A)
o 65-70 dB(A)
o 70-75 dB(A)
• het aantal (ernstig) gehinderde mensen.
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In het akoestisch onderzoek zijn de effecten bepaald van de volgende situaties:
• 2001 huidige situatie
• 2020 autonome ontwikkeling, de referentiesituatie.
• 2020 Bennebroekervariant
• 2020 Hillegommervariant
• 2020 Oostereindervaartvariant
• 2020: MMA
Aantal woningen met een hogere geluidbelasting dan 50 dB(A)
In dit akoestisch onderzoek zijn het aantal woningen met een hogere
geluidbelasting dan 50 dB(A) bepaald (zie bijlage 3). De woningen zijn ingedeeld
in overschrijdingsklassen van 5 dB(A). Hierbij is uitgegaan van de etmaalwaarde
van het equivalente geluidniveau en de standaard waarneemhoogte van 7,50 meter
boven maaiveld. Deze hoogte is aangehouden aangezien niet bekend is hoe hoog
de werkelijke bebouwing is. De “etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau”
is de hoogste van de volgende twee waarden:
 het equivalente geluidniveau over de periode 07.00-19.00 uur
 het equivalente geluidniveau over de periode 23.00-07.00 uur vermeerderd
met 10 dB(A)
Uit de berekeningen is gebleken dat de nachtperiode maatgevend is.
Dosis-effectrelatie
Uit onderzoek is gebleken dat de beleving van lawaai sterk verschillend is onder
mensen. Zo zal een bepaalde groep mensen zich ernstig gehinderd voelen bij een
geluidbelasting van bijvoorbeeld 60 dB(A) en een andere groep zal zich matig
gehinderd voelen. De relatie tussen geluidniveau en de mate van hinder is
beschreven in het rapport "Response functions for environmental noise in
residential areas" van het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg
TNO, publikatienummer 92.021. In dit rapport wordt onderscheid gemaakt in:
matig gehinderden, gehinderden en ernstig gehinderden.
Zoals reeds is vermeld wordt bij cumulatie de geluidbelasting van alle bronnen
"omgerekend" tot het geluidsniveau van stedelijk verkeer en alleen de dosiseffectrelaties voor dit type bron zijn dan ook gebruikt. De formules zijn vermeld in
onderstaande tabel.

Tabel 8.5: Dosis-effectrelatie bij stedelijk verkeer (MKM)
dosis-effectrelatie
mate van gehinderd zijn
Percentage matig gehinderden
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Percentage gehinderden

% = .0179( Letm - 40 )2 + .88( Letm - 40)

Percentage ernstig gehinderden

% = .0340( L etm - 45 )2

Aantal inwoners per woning
Nadat per cluster van woningen de geluidbelasting is bepaald, is voor de berekening
van het aantal gehinderden alleen nog het aantal bewoners per woning nodig.
Hiervoor is een gemiddelde woningbezetting van 2,42 personen per woning
gehanteerd.
Toetsing aan de grenswaarden
Bij aanleg van nieuwe wegen wordt de geluidimmissie getoetst aan de
grenswaarden van de Wet geluidhinder. Wanneer blijkt dat deze grenswaarden
worden overschreden, dienen aan het ontwerp zodanige maatregelen te worden
getroffen dat de overschrijding te niet wordt gedaan. Deze maatregelen zullen
enerzijds de geluidimmissie beperken en anderzijds zullen geluidschermen en wallen invloed hebben op de mate waarin het alternatief/variant in het landschap
kan worden ingepast.
Grenswaarden bij nieuwe wegaanleg
Onder dit grenswaarden-regime geldt voor alle woningen een
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Bij overschrijding van de grenswaarde kan
een hogere grenswaarde worden vastgesteld tot maximaal 60 dB(A) voor
buitenstedelijk gebied en 65 dB(A) voor stedelijk gebied.
Toetsing aan 50 dB(A)
Voor de varianten zijn de geluidbelastingen op de relevante woningen berekend.
Uit de berekeningen blijkt dat bij alle varianten de grenswaarde van 50 dB(A)
wordt overschreden met 1 tot en met 11 dB(A).
Aantal woningen met een hogere geluidbelasting dan 50 dB(A)
In de volgende tabel zijn de aantallen woningen vermeld die binnen het
onderzoeksgebied een hogere geluidbelasting dan 50 dB(A) hebben. Het betreft
hier de geluidbelasting voor wegverkeer. Voor een aantal woningen wordt een
geluidbelasting van hoger dan 70 dB(A) bereikt. Deze overschrijding doet zich
echter ook al voor in de huidige situatie. De desbetreffende woningen liggen
gemiddeld op een afstand van 5 meter uit de kantverharding.
Tabel 8.6: Aantallen woningen per overschrijdingsklasse
Overschrijdingsklasse
Aantal woningen
ReferentieBennebroekerOosteindersituatie
variant
vaartvariant
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51-55 dB(A)
56-60 dB(A)
61-65 dB(A)
66-70 dB(A)
71-75 dB(A)
> 75 dB(A)
Totaal

236
320
293
587
59
0
1495

273
243
426
498
83
0
1523

321
192
391
562
66
0
1532

89
313
393
584
58
0
1437

Aantal gehinderden
In de volgende tabel is het aantal gehinderden gegeven dat is bepaald op basis van
de dosis-effectrelatie, de gemiddelde woningbezetting en de gecumuleerde
geluidbelastingen van de woningen.
Tabel 8.7: Aantallen mensen per mate van hinder
Mate van hinder
Aantal mensen
ReferentieBennebroekerOosteindersituatie
variant
vaartvariant
Matig gehinderd
711
727
729
Gehinderd
583
583
590
Ernstig gehinderd
605
616
611
Totaal
1899
1926
1930

Hillegommervariant
727
586
610
1923

Tabel 8.8 Verschil aantallen nieuw gehinderden per mate van hinder t.o.v. referentiesituatie
Mate van hinder
Aantal mensen
ReferentieBennebroekerOosteinderHillegommersituatie
variant
vaartvariant
variant
0
16
18
16
Matig gehinderd
0
0
7
3
Gehinderd
0
11
6
5
Ernstig gehinderd
0
26
31
24
Totaal
Tabel 8.9 Verschil aantallen “bestaande” gehinderden per mate van hinder t.o.v. 2001
Mate van hinder
Aantal mensen
ReferentieBennebroekerOosteinderHillegommersituatie
variant
vaartvariant
variant
17
33
35
34
Matig gehinderd
25
25
32
28
Gehinderd
57
67
62
61
Ernstig gehinderd
99
125
130
123
Totaal

Mutaties (verschillen) in het aantal “bestaande” gehinderden (zie tabel 8.9) wordt
niet als apart beoordelingscriterium meegenomen omdat daarmee een
dubbeltelling ontstaat met het criterium ‘aantal nieuwe gehinderden’.
Uit de tabellen komt naar voren dat de Hillegommervariant de minste gehinderden
veroorzaakt. Het verschil ten opzichte van de ander varianten is echter minimaal.
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Aantal woningen met een hogere geluidbelasting dan 50 dB(A)
In de volgende tabel zijn de aantallen woningen vermeld die een hogere
geluidbelasting dan 50 dB(A) hebben. Het gaat daarbij om de niet-gecumuleerde
waarde. Omdat er, behoudens de aansluitingen met bestaande infrastructuur, bij
aanleg van een nieuwe weg geen sprake is van reconstructie zijn dit ook de
woningen waarvoor een hogere waarde aangevraagd zou kunnen worden.
Tabel 8.10: Aantal woningen met een hogere geluidbelasting dan 50 dB(A)
Aantal woningen
ReferentieBennebroekerOosteinderHillegommersituatie
variant
vaartvariant
variant
Aantal woningen
1495
1548
1544
1455
> 50 dB(A)

Uit de tabel blijkt dat er tussen de referentiesituatie en Hillegommervariant een
afname zal plaatsvinden van circa 3 %. Deze afname wordt veroorzaakt doordat op
andere wegen bij de Hillegommervariant de verkeersintensiteiten lager worden. Bij
de overige varianten blijft de toename beperkt tot ca. 3 %.
Reconstructie
In tabel 8.11 staan het aantal woningen aangegeven waar in het kader van
reconstructie een hogere waarde voor aangevraagd moet worden.
Tabel 8.11: Aantal woningen met reconstructie
Aantal woningen
BennebroekerOosteindervariant
vaartvariant
Aantal reconstructie
97
90
woningen

HillegommerVariant
93

Bennebroekervariant
Bij de aansluiting van de variant op de Haarlemmerstraat en de Bartenweg is er
sprake van reconstructie.
Oosteindervaartvariant
De reconstructie doet zich voor bij de aansluiting op de Haarlemmerstraat en de
Zilkerduinweg.
Hillegommervariant
Voor de woningen bij de aansluiting van de Hillegommervariant op de
Weeresteinstraat, de Weerlaan en de Pastoorlaan is er sprake van reconstructie.
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Akoestisch ruimtebeslag
Voor de varianten is het akoestisch ruimtebeslag berekend voor diverse
overschrijdingklassen. Hieruit blijkt dat de Hillegommervariant het grootste
oppervlak heeft in de 60 dB(A)-65 dB(A) klasse.
Tabel 8.12: Akoestisch ruimtebeslag per variant in opp. ha.

Klasse in dB(A)
50-55
55-60
60-65

Akoestisch ruimtebeslag in opp. ha
BennebroekerOosteinderHillegommervariant
vaartvariant
variant
114
102
150
86
72
77
30
32
75

Nieuwbouwlocatie
Er is een voornemen om in de toekomst in het kader van Treslong Oost woningen
te projecteren langs de Hillegommervariant. Voor deze woningen is de
geluidbelasting in kaart gebracht. 4 woonblokken (ca. 35 woningen) kunnen bij de
aanleg van de Hillegommervariant niet worden gerealiseerd. Bij 6 woonblokken
wordt de 50 dB(A) overschreden.
Maatregelen
Om de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe tracés te verlagen, zou het
toepassen van een geluidreducerend wegdekverharding een maatregel kunnen
zijn.
Het wegdek van de nieuwe tracés is doorgerekend met Steenmastiek asfalt 0/6
(sma 0/6). Met het toepassen van zeer open asfaltbeton (ZOAB) zou een geringe
afname van het aantal geluidbelaste woningen kunnen worden bereikt. Het
verschil in dB(A) tussen sma 0/6 en ZOAB is ca. 1 dB(A). De
Bennebroekervariant laat bij toepassen van ZOAB over het gehele tracé een
afname zien van ca. 40 woningen. Deze bevinden zich dicht bij het nieuwe tracé,
namelijk aan de Haarlemmerstraat, de Bethlehemstraat en de Rijksstraatweg. Bij
de Hillegommervariant is geen afname te zien in het totaal aantal geluidbelaste
woningen. Het toepassen van ZOAB veroorzaakt alleen een verschuiving binnen
de overschrijdingsklassen. Bij de Bennebroekervariant vindt deze verschuiving
ook plaats. De toepassing van dubbellaags zeer openasfalt beton (dZOAB) zou
voor alle varianten een reductie realiseren van ca. 3.5 dB(A).
Bennebroekervariant
Bij woningen verspreidt over het gehele studiegebied, wordt de
voorkeursgrenswaarde overschreden. Deze overschrijding wordt voornamelijk
veroorzaakt door de toename van de verkeersintensiteiten. De woningen aan de
Bartenweg, Nieuwe weg, Spieringweg, Zilkerduinweg en Haarlemmerstraat
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hebben een overschrijding mede ten gevolge van de nieuwe weg. Het plaatsen van
een scherm langs het nieuwe tracé zou de geluidbelasting kunnen verlagen, maar
het scherm zou minimaal 6 meter hoog moeten zijn. De totale lengte van de
schermen zou ca. 900 meter zijn.
In het ontwerp van alle drie de varianten is vooralsnog geen ruimte voor schermen
gereserveerd. Schermen dienen bij voorkeur circa 4,5 meter uit de kant verharding
te worden geplaatst.
Oosteindervaartvariant
Bij de woningen aan de Haarlemmerstraat, Oosteinderlaan, Bethlehemstraat,
Spieringweg wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden met name door de
nieuwe weg. De overschrijding bedraagt hier ca. 7 dB(A). Het plaatsen van een
scherm langs het nieuwe tracé zou de geluidbelasting kunnen verlagen, maar het
scherm zou minimaal 6 meter hoog moeten zijn. De totale lengte van de schermen
zou ca. 900 meter zijn.
Hillegommervariant
Bij de woningen aan de Oude Weerlaan, Pastoorslaan, Waardenburg,
Weeresteinlaan en de Zilkerduinweg wordt de voorkeursgrenswaarde
overschreden mede ten gevolge van het nieuwe tracé. Het plaatsen van een scherm
zou de geluidbelasting verlagen, maar de overschrijding t.o.v. de grenswaarde
bedraagt ca. 6 dB(A). Het te plaatsen scherm zou minimaal 6 meter hoog moeten
zijn om deze overschrijding weg te nemen. De totale lengte van de schermen zou
ca. 850 meter zijn.
Het toepassen van geluidreducerend asfalt heeft tot gevolg dat binnen de
overschrijdingsklasse het aantal woningen verandert. Mogelijk zou er dubbellaags
zeer open asfalt (dZOAB) toegepast kunnen worden om het aantal
overschrijdingen te kunnen verlagen.Voor de woningen waar een overschrijding
blijft bestaan, kunnen hogere waarden worden aangevraagd.
In onderstaande tabel zijn de scores per variant en toetsingscriteria weergegeven.
Hieruit blijkt dat de scores van de varianten nauwelijks ten opzichte van elkaar
verschillen. Door de aanleg van een extra verbindingen nemen het aantal
gehinderden toe ten opzichte van de referentiesituatie. De toename blijft gering
omdat er sprake is van afname van de verkeersintensiteiten op de andere wegen.
MMA
De ligging van het MMA is nagenoeg gelijk aan de Hillegommervariant. De
ligging van de weg en de andere verkeersintensiteiten zorgen voor een kleine
afname van ca. 0.4 dB(A) t.o.v. de Hillegommervariant. Doordat de verschillen in
intensiteiten gering zijn, de nachtintensiteit maatgevend en de ligging met name
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afwijkt in gebieden waar weinig woningen staan is het MMA nauwelijks
onderscheidend van de Hillegommervariant. Vanwege een kortere tracélengte
scoort het MMA ten opzichte van de Hillegommervariant gunstiger op het aspect
akoestisch ruimte beslag.
Tabel 8.13: Effecten op geluid

Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

0

0/-

Oosteindervaartvariant
0/-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

0/-

0/-

-

0/-

0

-

-

0/-

0/-

Aspect geluid
Aantal
geluidbelaste
eerstelijns
woningen
Aantal nieuwe
gehinderden
Aantal woningen
waarvoor een
hogere waarde
moet worden
aangevraagd
Akoestisch
ruimtebeslag
Totaal

8.3

Lucht

8.3.1

Algemeen

MMA
Bennebroekervariant

HillegommerVariant
0/+

0/+

Bij dit aspect wordt ingegaan op de effecten op de luchtkwaliteit, die kunnen
optreden als gevolg van de aanleg van een weg. Om hierover uitspraken te kunnen
doen is eerst het beleid weergegeven met daarin de gestelde normen voor
luchtkwaliteit. Vervolgens zijn berekeningen uitgevoerd om de luchtkwaliteit in
de huidige situatie en autonome ontwikkeling te bepalen en tevens de effecten van
de varianten.
8.3.2

Beleid en toetsingscriteria

Europees beleid
Het Europees beleid op het gebied van luchtkwaliteit is vastgelegd in de Europese
Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit 1999/30. Hierin staan luchtkwaliteitsnormen
centraal: normen die aangeven waaraan de kwaliteit van de lucht in de lidstaten op
een bepaald moment moet voldoen. Omdat sprake is van een kaderrichtlijn bevat
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deze die luchtkwaliteitsnormen niet zelf. Wel biedt de kaderrichtlijn de juridische
basis voor het vaststellen van zulke normen in zogenaamde ‘dochterrichtlijnen’.
Elke lidstaat moet dus zelf luchtkwaliteitsnormen vaststellen.

Stoffen en gezondheid
Door verkeer en industrie worden stoffen uitgestoten naar de lucht die gevolgen hebben voor
mens en milieu. Samen met de achtergrondconcentratie (concentratie die wordt veroorzaakt
door de bronnen buiten het gebied), zorgt de lokale uitstoot voor een bepaalde concentratie van
stoffen in de lucht (de zogenaamde immissieconcentratie).
Voor enkele stoffen zijn in het Besluit Luchtkwaliteit normen opgenomen, waaraan deze
immissieconcentratie getoetst moet worden. Stikstofdioxide wordt voornamelijk uitgestoten
door snelrijdend en optrekkend verkeer. Benzeen en koolmonoxide komen voornamelijk vrij
bij stagnerend verkeer. De bronnen voor fijn stof (PM10) zijn zeer divers: verkeer, industrie en
vele natuurlijke bronnen. Deze luchtverontreinigende stoffen kunnen schade aan de
gezondheid van mensen en dieren geven, en schade aan planten en gebouwen. Stikstofdioxide
en fijn stof (PM10) veroorzaken schade aan luchtwegen en versterken hooikoorts, allergische
en astmatische problemen en vervroegde sterfte. Benzeen is kankerverwekkend.

Rijksbeleid
In het Besluit Luchtkwaliteit dat 19 juli 2001 van kracht is geworden zijn normen
opgenomen voor een aantal luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht. Voor
de stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NO), stikstofdioxide (NO2) en
zwevende deeltjes/fijn stof (PM10) zijn deze landelijke normen gebaseerd op
Europese regelgeving (de Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit 1999/30). In het
besluit zijn ook de reeds bestaande Nederlandse normen opgenomen voor
koolmonoxide (CO) en benzeen.
In het Besluit Luchtkwaliteit zijn grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels
vastgelegd.
Alarmdrempels zijn er voor zwaveldioxide (SO2) en stikstofdioxide (NO2). Ze
zijn bedoeld om beschermende maatregelen te kunnen opleggen bij kortdurende
blootstelling, vergelijkbaar met de Smogregeling;
Plandrempels zijn vastgesteld voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Met
de plandrempels wordt gestreefd naar het geleidelijk toewerken naar de
grenswaarde. Er is met de plandrempel een afnemende overschrijdingsmarge
toegestaan in een aantal jaren tot het jaar waarin de grenswaarde definitief gehaald
moet worden.
Grenswaarden zijn voor alle stoffen vastgesteld. Voor een aantal stoffen geldt
daarnaast een termijn waarop uiterlijk aan de grenswaarde moet worden voldaan
bijvoorbeeld stikstofdioxide (jaargemiddelde concentratie; in 2010 aan te
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voldoen) en zwevende deeltjes (jaargemiddelde concentratie; in 2005 aan te
voldoen).
Normen
De luchtkwaliteit op leefniveau wordt bepaald door de aanwezigheid en de
concentratie van een groot scala chemische verbindingen. Het basisniveau wordt
bepaald door de achtergrondconcentratie. Daarnaast is er een bijdrage van lokale
bronnen, in dit geval de bijdrage van het verkeer op de weg. Het begrip
luchtkwaliteit wordt hier beperkt tot de componenten stikstofdioxide (NO2) en fijn
stof (PM10). Deze stoffen zijn relevant en kritisch voor de huidige en toekomstige
luchtkwaliteit. Deze stoffen kunnen schadelijke effecten hebben voor de
gezondheid van mensen.
In deze studie is alleen getoetst aan de jaargemiddelde grenswaarden voor fijn stof
(PM10) en stikstofdioxide (NO2). SO2 en CO zijn momenteel geen
probleemstoffen meer bij verkeer en deze stoffen worden daarom buiten
beschouwing gelaten. Als gevolg van EU-wetgeving (onder andere verlaging van
het benzeengehalte in benzine) is de rol van benzeen in de toekomst naar
verwachting niet meer relevant.
Tabel 8.14: Normen

Stof
PM10
NO2

type norm
grenswaarde
(humaan; jaargemiddelde in µg/m3)
grenswaarde
(humaan; jaargemiddelde in µg/m3)

2010
40
40

Berekening luchtkwaliteit
De verandering in luchtkwaliteit wordt met name veroorzaakt door de verandering
van verkeersstromen. De luchtkwaliteit als gevolg hiervan is bepaald met het
zogenaamde CAR-model. Dit model berekent uit het aantal auto’s en
wegkenmerken eerst de emissies (uitstoot) van de verschillende stoffen.
Vervolgens wordt met behulp van de verspreidingsmodule de immissie bepaald.
Hieronder worden de begrippen emissie en immissie nader toegelicht en wordt
iets dieper ingegaan op het CAR-model.
Emissie (uitstoot wegverkeer)
Onder emissie wordt de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door auto’s
verstaan. De totale emissies (per wegvak, per basisjaar) zijn afhankelijk van de
verkeersintensiteit, de wegvaklengte, het percentage vrachtverkeer, het basisjaar
en de gemiddelde snelheid per voertuigtype. Indien één van deze aspecten
verandert, zal de totale emissie veranderen.
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Immissie (luchtkwaliteit op leefniveau)
Met immissie wordt de luchtkwaliteit op leefniveau bedoeld, dus de concentratie
verontreinigende stoffen in de omgeving van de weg. Deze concentratie bestaat
uit twee componenten:
• achtergrondconcentratie. Dit is de luchtverontreiniging die afkomstig is
van industrie, huishoudens en bronnen buiten de regio en soms uit het
buitenland. Deze achtergrondconcentraties zijn gebaseerd op het Landelijk
Meetneet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. Het RIVM heeft aan de
hand van deze meetwaarden, de achtergrondconcentraties voor heel
Nederland bepaald;
• bijdrage van het wegverkeer. Deze bijdrage van het wegverkeer wordt
door het CAR-model berekend.
CAR II-model
Het CAR II19-model is ontwikkeld om op korte afstand (enkele tientallen meters)
van de wegas de luchtverontreiniging te bepalen als gevolg van verkeersemissies.
Het model kan geen betrouwbare uitspraken doen over de luchtkwaliteit binnen 5
meter vanaf de wegas. Deze strook maakt vaak echter deel uit van de weg.
Toelichting CAR II-model
In CAR II wordt gebruik gemaakt van de meest recente emissiefactoren en een geïntegreerde
module waarbij op basis van rijksdriehoekscoördinaten de achtergrondconcentratie opgegeven
wordt. De berekende verkeersbijdrage wordt bij de achtergrondconcentratie opgeteld en deze
gecombineerde concentratiewaarde wordt vervolgens getoetst aan de grenswaarden voor fijn stof
(PM10) en stikstofdioxide (NO2). Aspecten die van invloed zijn op de immissieconcentratie zijn:
meteorologische omstandigheden, verschillende wegtypen, aantal parkeerbewegingen (koude
motor) en aanwezigheid van bomen. Met al deze aspecten is rekening gehouden in het model.

Toetsen aan achtergrond en bijdrage verkeer
Voor de toetsing aan de normen (grenswaarden) uit het Besluit Luchtkwaliteit
moet eerst de bijdrage van het verkeer bij de achtergrondconcentratie worden
opgeteld om de totale hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen te bepalen. Deze
totale hoeveelheid luchtverontreiniging wordt getoetst aan de norm.

Toetsingscriteria
19

Calculation of Air pollution from Road traffic, versie 2.0.0, april 2003.
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Tabel 8.15: Toetsingscriteria

Luchtkwaliteit
 hoeveelheid NO2
 hoeveelheid fijn stof (PM10)
8.3.3

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Huidige situatie
Voor de huidige situatie is de luchtkwaliteit doorgerekend met het CAR II-model
ter hoogte van de dichtstbijzijnde woonbebouwing. Hierbij is gerekend voor het
jaar 2002 met meteorologie van 2001. De uitgangspunten van de berekening staan
in bijlage 4.
Uit de berekeningen blijkt dat voor bijna alle wegvakken de normen voor NO2 en
PM10 (40 µg/m3) niet worden overschreden. De wegvakken waarvoor dit wel het
geval is, de zogenaamde knelpunten, zijn in tabel 8.16 weergegeven.
Tabel 8.16: Knelpunten met concentratie in µg/m3

wegvak Omschrijving
NO2 PM10
41
30 N208 Rijksstraatweg Prinsenlaan, Bennebroekerlaan Bbroek 43
47
44
40 Leidsestraat (Van den Endelaan/Leidsestraat)

Deze overschrijdingen zijn het gevolg van de hoge verkeersintensiteiten, het hoge
percentage vrachtverkeer en de korte afstand tussen de weg en de woningen.
Autonome ontwikkeling
Voor de autonome ontwikkeling zijn eveneens met het CAR II-model de NO2 en
PM10 concentraties langs de verschillende wegvakken bepaald. Hierbij is
gerekend voor het jaar 2010. Binnen het model zijn slechts een paar jaartallen te
selecteren waarvoor de luchtverontreiniging berekend kan worden. Het jaar dat
het meest in de toekomst ligt (en het dichtst bij 2020) is 2010.
Uit de resultaten blijkt dat de concentraties in de autonome ontwikkeling voor alle
wegvakken zijn gedaald of gelijk zijn gebleven in vergelijking met de huidige
situatie, terwijl de verkeersintensiteiten zijn toegenomen. Dit geldt zowel voor
NO2 als voor PM10.
Deze lagere concentraties hebben twee oorzaken:
 Enerzijds komt dit door de lagere achtergrondconcentratie in de
toekomstige situatie. Voor NO2 varieert de achtergrondconcentratie in de
huidige situatie van 21 tot 29 µg/m3, terwijl deze in de toekomstige situatie
is gedaald naar 19-26 µg/m3. Voor PM10 daalt de achtergrondconcentratie
van 32-34 µg/m3 in de huidige situatie naar 28-30 µg/m3 in de autonome
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ontwikkeling. De achtergrondconcentratie zal in de toekomst lager zijn als
gevolg van de afname in de uitstoot van fabrieken en bronnen buiten de
regio.
Anderzijds zullen de auto’s naar verwachting in 2010 schoner zijn, door
ontwikkelingen in motoren. De bijdrage van het verkeer aan de NO2 en
PM10 concentraties is in 2010 lager. Deze daalt voor NO2 van 2-24 µg/m3
naar 1-12 µg/m3 in 2010 en voor PM10 van 1-12 µg/m3 naar 1-5 µg/m3.

Als gevolg van deze daling van de concentraties, wordt op geen enkel wegvak de
norm overschreden. Er is in de autonome ontwikkeling dus geen sprake van
knelpunten.
8.3.4

Effectbeschrijving

NO2
De emissies zijn eveneens met het CAR II-model bepaald. Voor de drie varianten
geldt dat voor geen van de wegvakken de norm van 40 µg/m3 wordt overschreden.
In de toekomstige situatie zullen zich dus ook geen knelpunten voordoen.
Uit een vergelijking van de NO2 emissies van de varianten met de emissies in de
autonome ontwikkeling volgt dat er nauwelijks veranderingen in de concentraties
optreden. Voor de meeste wegvakken is er geen wijziging in de concentraties,
voor anderen maximaal 4 µg/m3. Tussen de varianten onderling is er eveneens
nauwelijks verschil. Bij alle varianten zal de luchtkwaliteit dus nauwelijks
wijzigen ten opzichte van de autonome ontwikkeling (effect is 0).
PM10
Voor PM10 geldt hetzelfde als voor NO2. Ook voor deze stof wordt voor geen
enkel wegvak de norm uit het Besluit Luchtkwaliteit van 40 µg/m3 overschreden.
De verschillen met de autonome ontwikkeling voor de verschillende varianten
bedragen maximaal 2 µg/m3. Dit betekent dat de veranderingen in de
verkeersintensiteiten nauwelijks van invloed zijn op de veranderingen in de PM10
concentraties langs de wegvakken.
De verschillen tussen de varianten zijn eveneens zeer klein. Bij alle varianten zal
de luchtkwaliteit dus nauwelijks wijzigen ten opzichte van de autonome
ontwikkeling (effect is 0).
Het MMA is in de berekeningen niet meegenomen, de verschillen met de
autonome ontwikkeling en de varianten zijn klein. Het MMA zal niet anders
scoren dan de andere varianten.
Tabel 8.17: Effecten op lucht
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Uitbreidingsalternatieven
Referentiesituatie

Bennebroekervariant

Oosteindervaart-variant

MMA
HillegommerVariant

Aspect
Lucht
NO2

0

0

0

0

0

PM10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

8.4

Externe veiligheid

8.4.1

Algemeen

Aan de hand van het aspect externe veiligheid wordt inzichtelijk gemaakt hoe
groot het risico is dat een persoon of groep mensen betrokken raakt bij een
dodelijk ongeval. Het externe veiligheidsbeleid is erop gericht het risico van
zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te verminderen.
8.4.2

Beleid en toetsingscriteria

Externe veiligheid richt zich op het incidenteel optreden van een dodelijk ongeluk
voor mensen die niet aan de risicodragende activiteit (= het verkeer) deelnemen.
Risico wordt hierbij gedefinieerd als kans maal gevolg. Een kleine kans op het
optreden van een gebeurtenis kan toch tot een groot risico leiden als de gevolgen
van de gebeurtenis groot zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).
Definities risico
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico van een bepaalde activiteit is de kans per jaar op een bepaalde plaats,
dat een daar continu aanwezige persoon die onbeschermd is, komt te overlijden als gevolg van een
mogelijk ongeval met die activiteit. Deze kans wordt bepaald voor een periode van een jaar en is
geografisch weer te geven op een kaart. Plaatsen met een zelfde risico kunnen met elkaar
verbonden worden door een 'iso-risicocontour'. De grenswaarde voor individueel risico geeft de
maximale kans op een dodelijk slachtoffer en wordt beschouwd als een wettelijke grenswaarde.
Groepsrisico
Het groepsrisico is de kans per jaar dat in één keer een groep mensen met een bepaalde omvang
komt te overlijden bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Bij dit risico worden de
bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van de bevolking tijdens verschillende dagdelen
betrokken. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek (de zogenaamde Fn-curve) waarin
op de horizontale as het aantal slachtoffers (n) wordt uitgezet en op de vertikale as de kans op dat
aantal slachtoffers per jaar .
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f (kans)

N(aantal personen)

Indien het groepsrisico betrekking heeft op transport, is het uitgedrukt als de kans op een bepaald
aantal dodelijke slachtoffers per kilometer route.
De richtlijnen voor het groepsrisico zijn oriënterend. Kenmerkend voor het groepsrisico is dat dit
risico niet ruimtelijk inzichtelijk te maken is.

Rijksbeleid
Het beleid voor externe veiligheid is gebaseerd op risicobenaderingen en is nog
niet wettelijk vastgelegd. Er zijn normen voor het plaatsgebonden risico (PR,
locatiegericht) en groepsrisico (GR, gericht op grootte van een slachtoffergroep).
De normen voor nieuwe situaties zijn strenger dan voor bestaande situaties. Het
beleid voor externe veiligheid en het omgaan met gevaarlijke stoffen is
beschreven in verschillende rijksdocumenten. Hierin wordt onderscheid gemaakt
in vervoer van gevaarlijke stoffen enerzijds en inrichtingen anderzijds. In dit mer
wordt alleen in gegaan op het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) 4
Ministerie van VROM (2001)
In het NMP 4 is geconstateerd dat het huidige beleid voor gevaarlijke stoffen
vanwege gebrekkige handhaving en het ontbreken van een wettelijke grondslag
geen garantie biedt dat de risico’s voor de bevolking zo laag mogelijk worden
gehouden. Het kabinet heeft na de vuurwerkramp in Enschede van het externe
veiligheidsbeleid een topprioriteit gemaakt. De minister van VROM is coördinator
op rijksniveau. De norm voor het plaatsgebonden risico krijgt op termijn een
wettelijke status, aan de hand van een AMvB Milieukwaliteitseisen externe
veiligheid bij inrichtingen en de AMvB externe veiligheid bij transport. Van de
laatste is nog geen (ontwerp-)besluit bekend.
nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS)
TK (1995-1996) 24 611 nrs.1-2; TK (2000-2001) 24611 nr. 3; TK (2001-2002)
24611 nr. 4
In deze nota is de normering van transportrisico’s beschreven. Centraal staat hoe
dient te worden omgegaan met het plaatsgebonden risico (voorheen individueel
risico) en het groepsrisico rond transport van gevaarlijke stoffen. In essentie komt
het erop neer dat kwetsbare bestemmingen, zoals woningen, niet mogen
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voorkomen op plaatsen waar het PR groter is dan 10-6 per jaar, waarbij deze norm
voor nieuwe situaties geldt. Meer specifiek geldt voor nieuwe situaties dat:
- binnen de 10-5 contour geen kwetsbare bestemmingen anders dan
transportinfrastructuur zijn toegestaan;
- tussen de 10-5 en 10-6 contour geen kwetsbare bestemmingen zijn toegestaan.
Minder kwetsbare bestemmingen, zoals bedrijfswoningen en kantoren of
hotels met een lage bezetting (<50 personen) zijn wel toegestaan;
- buiten de 10-6 contour alle bestemmingen zijn toegestaan, mits wordt voldaan
aan de voorwaarden voor het groepsrisico.
Voor bestaande situaties met een PR groter dan 10-6 moet ernaar worden gestreefd
om aan de grens van kwetsbare bestemmingen het PR te verlagen. Voor deze
situaties geldt in ieder geval een verbod op nieuwe ontwikkelingen.
Het groepsrisico wordt getoetst aan de norm die is gedefinieerd als een
oriënterende waarde. Bij het beoordelen van het GR wordt het bevoegd gezag de
mogelijkheid geboden om gemotiveerd van de oriënterende waarde voor het GR
af te wijken.
Formeel heeft het RNVGS geen wettelijke status, maar er is bij ontbreken van
andere wetgeving wel jurisprudentie ontstaan.
8.4.3

Externe Veiligheid

Spoor
Uit de risico-atlas spoor blijkt dat er nauwelijks gevaarlijke stoffen per spoor
worden vervoerd op het traject Haarlem-Leiden (50 wagons giftige gassen per
jaar). Het plaatsgebonden risico langs dit traject ligt derhalve ruimschoots (ca
factor 100) onder de norm van 10-6/jaar [6]. Bij deze lage vervoersaantallen wordt
de oriënterende waarde voor het groepsrisico evenmin overschreden [62].
Weg
Wat vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg betreft, deze mag over de meeste
wegen plaatsvinden. Uitzonderingen hierop vormen de situaties die door
gemeenten zijn aangewezen in een routeringsbesluit. Vervoer van gevaarlijke
stoffen vindt dus ook over de N205 en N206 plaats en zal vermoedelijk ook over
de nieuwe verbindingsweg plaatsvinden.
In de risicoatlas [4] is het risico van enkele wegen in het studiegebied bepaald, te
weten de A4 en N201. Bij deze wegen wordt de 10-6/jaar norm voor het
plaatsgebonden risico niet overschreden als gevolg van het vervoer van
gevaarlijke stoffen over deze wegen. Het groepsrisico voor de woonkernen is niet
bepaald.
In de studie naar de relatie tussen verkeer en milieu [54] is het risico van
verschillende wegen in Noord-Holland in kaart gebracht. De wegen die in het
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studiegebied liggen en zijn onderzocht zijn de A9, N201 en N205. Hiervoor is de
risicosituatie berekend voor de bestaande situatie (1995) en de toekomstige
situatie (2010). Voor alle wegen geldt dat er geen sprake is van overschrijding van
de norm voor het plaatsgebonden risico van 10-6/jaar (het PR langs deze wegen is
ca een factor 100 lager). Vanwege de lage vervoersaantallen ligt het groepsrisico
langs deze wegen ver onder de oriënterende waarde en vormt eveneens geen
probleem.
In de studies zijn slechts enkele wegen bepaald. Dit zijn echter wel de
belangrijkste wegen, waarover vermoedelijk ook het meeste vervoer van
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het risico langs de overige wegen zal dus lager
zijn.
8.5

Sociale aspecten

8.5.1

Algemeen

Sociale aspecten zijn subjectief van aard en daardoor moeilijk meetbaar. De
waardering van het woon- en leefmilieu aan de hand van deze aspecten berust
over het algemeen op persoonlijke ervaringen en beleving. Bij de beoordeling van
de sociale aspecten dient rekening te worden gehouden met dubbeltelling met
andere milieuaspecten. Het onderzoek naar de sociale aspecten vertoont namelijk
veel overeenkomsten met andere milieuthema’s. Het aantal te amoveren
woningen, altijd een zeer gevoelig punt, komt ook in deze paragraaf aan bod.
8.5.2

Beleid en toetsingscriteria

Met een analyse van de sociale aspecten wordt getracht in beschrijvende zin de
gevolgen van de infrastructurele ingreep voor vooral bewoners langs of in de
directe omgeving van de verbinding tussen de N205 en de N206 aan te geven.
Zowel bestaande als nieuwe infrastructurele voorzieningen kunnen een grote
invloed hebben op de sociale beleving.
De doelstellingen met betrekking tot de sociale aspecten van het woon- en
leefmilieu kunnen vanuit verschillende beleidsvelden worden benaderd. In het
ruimtelijke ordeningsbeleid, alswel het verkeers- en vervoersbeleid en het
milieubeleid, wordt op rijks-, provinciaal en lokaal niveau gestreefd naar het in
stand houden en waar mogelijk verbeteren van het woon- en leefmilieu.
Toetsingscriteria
De volgende toetsingscriteria zijn voor de sociale aspecten gehanteerd:
Te amoveren woningen
In het plangebied ligt een aantal woongebieden. Het kan noodzakelijk zijn dat ten
gevolge van de aanleg van de nieuwe verbinding woningen moeten worden
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geamoveerd. De woningen die geamoveerd dienen te worden zullen financieel
worden gecompenseerd (bijlage 1).
Barrièrewerking
Barrièrewerking kan optreden wanneer een nieuwe weg functionele of sociale
relaties doorsnijdt. Verder kan de bereikbaarheid verminderen doordat met name
langzaam verkeer moet omrijden en/of hoogteverschillen moet overbruggen en
dus te maken krijgt met tijdverlies.
Visuele hinder
Verkeer en verkeersvoorzieningen (wegen, bruggen, geluidsschermen en
dergelijke) vormen een dominant onderdeel van het landschap. De waardering die
de meeste mensen hebben voor het uitzicht op verkeer is zelden positief.
Tabel 8.18: toetsingscriteria Sociale aspecten

Sociale aspecten
 Te amoveren woningen
 Barrièrewerking
 Visuele hinder
8.5.3

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Huidige situatie
Momenteel vindt er veel vervoer plaats tussen Hillegom en Bennebroek. Het gaat
daarbij vooral om doorgaand verkeer maar ook om recreatief en woonwerkverkeer tussen beide kernen. Veel mensen uit Bennebroek bezoeken
Hillegom voor dagelijkse activiteiten (school, winkelbezoek, recreatief), dit komt
omdat veel voorzieningen in Bennebroek niet voorhanden zijn. Er is momenteel
sprake van een leefbaarheidsprobleem dat onder andere wordt veroorzaakt door de
verkeersdrukte.
Het gebied tussen Hillegom en Bennebroek is een open agrarisch gebied met
enkele landbouwwegen. In het gebied zijn woningen gesitueerd in de overige
kleine kernen (Vogelenzang, Zwaanshoek, De Zilk, Beinsdorp) en in de
lintbebouwing langs de N208, de Ringvaart en de Trekvaart. De bewoners hiervan
zijn voor hun voorzieningen grotendeels afhankelijk van Hillegom.
Autonome ontwikkeling
In de autonome ontwikkeling zal het leefbaarheidsprobleem verder toenemen. De
verkeersdrukte op de bestaande wegen zal toenemen waardoor de visuele hinder
en de barrièrewerking toeneemt.
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8.5.4

Effectbeschrijving

Te amoveren woningen
Er moeten in alledrie de varianten en ook in het MMA woningen worden
geamoveerd. Weliswaar zullen de woningen die worden gesloopt financieel
worden gecompenseerd (zie bijlage 1), toch worden de gevolgen altijd negatief
ervaren. Hieronder wordt per variant verder uitgewerkt om hoeveel woningen het
gaat. De meeste woningen zullen in alle vier de gevallen worden geamoveerd
langs de N208. De vormgeving van het kruispunt en het handhaven van het
vrijliggende fietspad zijn daarvan mede de oorzaak.
Bij de Bennebroekervariant gaat het om 25 woningen op de volgende plekken:
• 2 woningen bij de Spieringweg,
• 1 woning aan de Hillegommerdijk,
• 1 woning aan de Bethlehemlaan
• 20 woningen aan de Haarlemmerstraat en
• 1 woning aan de Bartenweg
Bij de Oosteindervaartvariant zullen op de volgende plekken in totaal 17
woningen moeten worden geamoveerd:
• 2 woningen aan de Spieringweg,
• 1 woning aan de Hillegommerdijk,
• 1 woningen aan de Betlehemlaan,
• 9 woningen aan de Haarlemmerstraat en
• 4 woningen aan de Zilkerduinweg.
Bij de Hillegommervariant zullen 20 woningen moeten worden geamoveerd:
• 2 woningen aan de Oude Weerlaan,
• 11 woningen aan de Weeresteinstraat
• 2 woningen aan de Pastoorslaan,
• 1 woning aan de 1e Loosterweg,
• 1 woning aan de Leidsche vaart en
• 3 woningen aan de Zilkerduinweg.
Bij het MMA zullen op de volgende plekken in totaal 22 woningen moeten
worden geamoveerd:
• 1 woning aan de Hillegommerdijk
• 2 woningen aan de Oude Weerlaan,
• 11 woningen aan de Weeresteinstraat
• 2 woningen aan de Pastoorslaan,
• 1 woning aan de 1e Loosterweg,
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•
•

1 woning aan de Leidsche vaart en
4 woningen aan de Zilkerduinweg.

Bij de Hillegommervariant en het MMA wordt ook de toekomstige
woningbouwlocatie Treslong Oost aangetast. Daarop wordt bij het criterium
“verlies oppervlakte woongebied of voorzieningen” ingegaan.
Omdat de aantallen te amoveren woningen in de drie varianten en het MMA niet
zeer veel uiteenlopen scoren ze alle vier negatief.
Barrièrewerking
Alledrie de varianten en het MMA doorsnijden de noord-zuid bewegingen die er
nu zijn tussen Hillegom en Bennebroek. Dit heeft gevolgen voor de
bereikbaarheid van Hillegom voor de bewoners van de kleine kernen en langs de
linten. De meeste bewegingen vinden nu plaats tussen Hillegom en Bennebroek
en gaan over de N208. In het geval van de Oosteinder- en de Bennebroekervariant
zal er een extra kruising met de N208 ontstaan. (Voor de Hillegommervariant en
het MMA is in de referentiesituatie reeds sprake van een kruising tussen de N208
en de Weerlaan). Dit zal vertragend werken op de noord-zuid verbinding tussen
Bennebroek en Hillegom. Bij de Hillegommervariant en het MMA zal de
aansluiting Weerlaan-Sattelietbaan-Voltstraat-nieuwe verbindingsweg voor met
name het locale verkeer ook vertragend werken. Toch weegt de vertragende
werking op de N208 in dit verband zwaarder omdat daar meer mensen gebruik
van zullen maken.
De functionele en sociale bereikbaarheid staat verder onder druk langs een klein
aantal af te sluiten wegen.
Bij de Oosteindervaartvariant zal het zuidelijk deel van de Zandlaan worden
afgesloten, voor één woning (nr. 28) zal een oplossing gevonden moeten worden.
De Hillegommervariant en ook het MMA zorgt voor een afsluiting van een deel
van de Pastoorslaan. Deze afsluiting wordt ondervangen door een nieuwe
verbinding langs de Noorderlaan. De gevolgen van deze afsluiting zijn derhalve
beperkt.
Al met al kan gesteld worden dat ten aanzien van het aspect Barrièrewerking de
varianten en het MMA niet wezenlijk anders scoren, in alle gevallen is er sprake
van een beperkt negatief effect.
Visuele hinder
De Bennebroekervariant scoort op dit criterium vooral negatief ten zuiden van
Bennebroek in de Oosteinderpolder en ten zuidoosten van Vogelenzang. Op die
plekken is er voor relatief veel woningen en recreanten sprake van visuele hinder.
Ook de brug over de Ringvaart en de hoge ligging ten westen ervan zorgt bij deze
variant voor een negatief effect voor omwonenden.
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De Oosteindervaartvariant scoort negatief in de Oosteinderpolder, daar zorgt het
tracé voor visuele hinder langs de Oosteindervaart. Ook in het gebied tussen de
N208 en het spoor zal voor omwonenden het effect negatief zijn evenals ten
westen van de Trekvaart. Ten westen van de Trekvaart is de hoge ligging van het
tracé oorzaak van een negatieve score. Ook in dit alternatief zorgt de brug over de
Ringvaart en de hoge ligging ten westen ervan voor visuele hinder voor
omwonenden.
De Hillegommervariant tot slot, scoort op dit criterium negatief omdat in de
Haarlemmermeer sprake zal zijn van een enorme ingreep in het landelijk gebied
(ongunstige schuine doorsnijding door Groenproject). De brug over de Ringvaart
zorgt ook hier voor een negatief effect. Vooral voor de toekomstige recreanten
zorgt de visuele hinder in de Haarlemmermeerpolder voor een negatief effect. Ten
westen van de Leidsche Trekvaart is sprake van visuele hinder voor omwonenden
vanwege de hoge ligging van het tracé (4,4 m boven maaiveld).
Het MMA scoort ten aanzien van visuele hinder beperkt negatief. Net als bij de
Hillegommervariant is er sprake van visuele hinder in het toekomstig Strategisch
Groenproject in de Haarlemmermeer. Bij het MMA is die hinder echter beperkter
doordat de lengte van het tracé kleiner is. De beperkt negatieve score wordt verder
bepaald door de overbrugging van de Ringvaart en de opvallende ligging van het
tracé tussen de Trekvaart en de Zilkerduinweg. Vergeleken met de drie andere
varianten scoort het MMA op dit aspect iets beter.
Overlast tijdens de aanlegfase
De Overlast tijdens de aanlegfase is geen criterium in dit MER, toch is het goed
daar nog enige aandacht aan te besteden. Naast de genoemde effecten die zullen
optreden na realisering van de drie varianten is het belangrijk bij de aanleg van de
weg rekening te houden met de overlast voor de omgeving. De aanlegfase zal
maanden in beslag nemen en zal onherroepelijk hinder veroorzaken. Vooral bij de
aanleg van de Hillegommervariant is dat het geval op de Weerlaan en de Oude
Weerlaan.
Om de overlast voor mens en dier te beperken moet rekening gehouden worden
met: de bereikbaarheid voor omwonenden, het stof/zand, geluidhinder
(werkzaamheden overdag uitvoeren en niet ’s nachts en geen zwaar vrachtverkeer
’s nachts), veiligheid, verstoring voor fauna en lichthinder.

Tabel 8.19: Effecten op sociale aspecten

Uitbreidingsalternatieven
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Referentiesituatie
Aspect Sociale
aspecten
Te amoveren
woningen
Barrièrewerking
Visuele hinder
Totaal

MMA
Bennebroekervariant

Oosteindervaartvariant

HillegommerVariant

0

-

-

-

-

0

0/-

0/-

0/-

0/-

0

-

-

-

0/-

0

-

-

-

0/-
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9

LEEMTEN IN KENNIS

De in dit MER gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de beschikbare kennis
en informatie. Op een aantal punten bestaan echter leemten in kennis. Hieronder
zijn verschillende leemten opgesomd, gerangschikt per aspect.
Bodem en water
Er is geen informatie over benodigd ophoogmateriaal en de herkomst daarvan.
Natuur
Er is geen informatie beschikbaar over kolonieplaatsen (verblijfplaatsen) van
vleermuizen.
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10

EVALUATIEPROGRAMMA

Wettelijke basis
Wettelijk bestaat de verplichting om een evaluatieonderzoek uit te voeren. In deze
evaluatie wordt alleen aandacht besteed aan het uiteindelijk in het besluit gekozen
en daadwerkelijk te realiseren alternatief. Onderzocht worden de werkelijke
milieueffecten tijdens en na uitvoering van het alternatief.
Moment van evaluatie
De evaluatie kan, afhankelijk van doel en onderwerp, op verschillende momenten
worden uitgevoerd: tijdens en/of na de aanleg. Het evaluatieprogramma wordt
samen met de streekplannen vastgesteld. In de streekplannen wordt het tijdpad
aangegeven voor de uitvoering van de evaluatie.
Functie van de evaluatie
De m.e.r.-evaluatie betreft een vorm van ex post evaluatie. Er is een besluit
genomen en achteraf wordt dit besluit nog eens geëvalueerd. Ex post evaluatie
kan drie functies vervullen: de correctiefunctie, de kennis- of leerfunctie en de
communicatiefunctie. De ex post evaluatie kan bijvoorbeeld niet verwachte
milieueffecten (vanwege bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen of verkeerde
aannames) in beeld brengen, waardoor tijdig corrigerende maatregelen kunnen
worden genomen. Daarnaast kan een ex post evaluatie kennis opleveren voor
voorbereiding en uitvoering van soortgelijke projecten. Bovendien kan een ex
post evaluatie een belangrijk communicatief hulpmiddel zijn bij de uitvoering van
het project.
Doelstelling van de evaluatie
Bij evaluatie spelen de feitelijke of werkelijke effecten tijdens of na realisatie van
het alternatief een rol, evenals de in de MER voorspelde milieueffecten. De vraag
is of de werkelijke en voorspelde effecten overeenkomen dan wel verschillen.
Men kan proberen de verschillen op te sporen door milieumetingen, echter
daarmee wordt nog niet de oorzaak duidelijk. Aan het evaluatieonderzoek zal een
duidelijk gebruiksdoel ten grondslag moeten liggen, aangezien milieumetingen
een forse inspanning vergen. Voordat men besluit een specifiek project te gaan
evalueren moet men zich bewust worden van hetgeen men met de (resultaten van)
m.e.r.-evaluatie wil bereiken.
Methoden van evaluatie
Afhankelijk van wat men wil met de resultaten van de evaluatie (het gebruiksdoel)
bepaalt men de aanpak. Het vergaren van informatie kan met meerdere methoden
gebeuren dan met alleen het meten van milieuparameters in het veld. Soms is
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bijvoorbeeld het doen van literatuur- of documentonderzoek, het gebruik maken
van bestaande monitoringsprogramma's, het analyseren van klachten of het
houden van gesprekken of interviews efficiënter en voldoende om het gewenste
gebruiksdoel te bereiken.
De onderwerpen die in de evaluatie aan de orde moeten komen, zijn gericht op de
volgende aspecten:
• de milieueffecten die zich significant van de referentiesituatie onderscheiden;
• de leemten in kennis uit het MER;
• externe ontwikkelingen (veranderende inzichten in de ernst van de
milieueffecten);
• discussiepunten bij de uiteindelijke besluitvorming.
Aanzet tot een evaluatieprogramma
Hieronder volgt per onderwerp een aantal aandachtspunten:
Verkeer en vervoer:
• intensiteiten;
• verkeersveiligheid, met name op de gelijkvloerse kruispunten van de tracés.
Groen milieu:
• gevolgen voor landschap en natuur met name in de binnenduinrand en de
veenweide gebieden;
• gevolgen voor cultuurhistorie/ archeologie tijdens aanleg, iets waardevols
gevonden?;
• gevolgen voor bodem en water.
Ruimtegebruik:
• gevolgen voor landbouw, vooral in het bollengebied;
• gevolgen voor recreatie met name in het Strategisch Groenproject,
deelgebieden Ringvaart – West en Zwaansbroek – West..
Woon- en leefmilieu:
• geluidoverlast, wordt aan de normen voldaan? Geluidsniveau op
geluidgevoelige bestemmingen;
• sociale aspecten: barrièrewerking, sociale onveiligheid.
Daarnaast zal nagegaan moeten worden of de effecten die in dit MER voorzien
worden ook werkelijk op zullen treden. Daartoe dient een evaluatieprogramma
opgesteld te worden. In de volgende tabel is een aanzet voor dit
evaluatieprogramma gegeven.
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Tabel 10.1:Aanzet voor een evaluatieprogramma
Aspect
Geluidhinder
werkverkeer
Verkeer
Geluid

Lucht
Natuur
Grondwater
Recreatie

Onderzoek
Nagaan of hinder optreedt
Bepalen verkeersintensiteit
Vaststellen geluidsniveau op
geluidsgevoelige bestemmingen
waaronder recreatiegebied
Vaststellen luchtkwaliteit en
emissies
Inventarisatie van flora en fauna
in het gebied
Nagaan of grondwaterstand
wijzigt
De gevolgen op het toekomstige
Strategisch Groen Project
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Methode
(bijv.) instellen van klachtentelefoon,
communicatie met de bewoners
Meten tellen
Meting geluidsniveaus

Periode
Tijdens aanleg
Jaarlijks
Enkele jaren na
openstelling

Berekening emissies op basis van
(nieuwe) verkeerscijfers
Inventarisatie beschermde, zeldzame
en bedreigde soorten
Meten door middel van peilbuizen

Enkele jaren na
openstelling
Enkele jaren na
openstelling
Na uitvoering

Nagaan of voldoende aandacht is
besteed aan beperken van effecten

Na uitvoering

Mogelijke maatregelen
Evt. aanpassen gang van
zaken bij aanleg
n.v.t.
Meer geluidwerende
voorzieningen, aanpassen
rijsnelheden
Snelheidsverlaging,
brongericht beleid
Aanvullende maatregelen
t.b.v. bepaalde soorten
Aanpassen watersysteem
Meer camoufleren van de
weg, geluidswerende
maatregelen, aanleg fietsen wandeltunnels
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11

VERKLARENDE WOORDENLIJST

achtergronconcentratie: concentratie van een stof in bodem, water of lucht, die
tot stand komt zonder beïnvloeding door menselijke activiteiten
amoveren: afbreken, verwijderen
autonome ontwikkeling: op zichzelf staande ontwikkeling, zonder dat één van de
alternatieven wordt uitgevoerd
bereikbaarheid: manier waarop en de tijd waarin een locatie bereikbaar is
Bevoegd Gezag: overheidsorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen over de
voorgenomen activiteit van de Initiatiefnemer
bodemkwaliteit: de kwaliteit van de bodem zegt iets over de
bodemverontreiniging in het betreffende gebied.
compenserende maatregel: maatregel om de nadelige invloeden van de
voorgenomen activiteit op een andere plaats te compenseren
dB(A): decibel (A-gewogen), maat voor geluidsterkte
ecoduiker: onderdoorgang infrastructuur voor fauna
externe veiligheid: de mate waarin eventuele risico's voor omwonenden als
gevolg van een activiteit optreden
fysische bodemstructuur: is een ander woord voor de opbouw van de bodem. De
bodem is opgebouwd uit verschillende lagen die uit fijn en grof zand, klei en veen
kunnen bestaan.
intensiteit: aantal motorvoertuigen dat per tijdseenheid (meestal per uur) een
wegvak passeert.
meest milieuvriendelijk alternatief (MMA): alternatief waarbij de best
bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu zijn toegepast
m.e.r.: milieueffectrapportage (procedure)
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MER: milieueffectrapport (document)
mitigerende maatregelen: maatregelen die optredende milieueffecten kunnen
verzachten of beperken
robuustheid: duurzaamheid van de verkeerskundige oplossing
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BIJLAGE 1

KOSTENOPBOUW EN TABELLEN

Voor de onderscheiden ontwerp-varianten is per variant een studie en een
schetsraming gemaakt, hierbij is de indeling volgens de publicatie 137 van
CROW gehanteerd. De kosten zijn geraamd volgens de standaardsystematiek voor
kostenramingen in de GWW-sector. Gezien de globaliteit van de ramingen zijn de
kosten op hoofdposten benoemd en overwegend geraamd met kengetallen. De
raming is gecompleteerd middels opslagpercentages voor ”nader te detailleren” en
onvoorzien. De bandbreedte is niet nader onderbouwd maar wordt voor het
bouwkundig deel (incl.engineering, voorbereiding, administratie en toezicht)
ingeschat op een bandbreedte van +30% en – 30%. De bandbreedte met
betrekking tot grondverwerving, vastgoed en bijkomende kosten wordt ingeschat
op +250% en –50%. Dit ten gevolge van de toepassing van (grove) kengetallen en
aannames.
Kostensoorten
Voorziene/ onvoorziene kosten
Voorziene kosten zijn kosten die op grond van een programma van eisen kunnen
worden voorzien. Onvoorziene kosten zijn kosten ter dekking van kosten die in de
toekomst mogelijk ontstaan.
Directe/indirecte kosten
De voorziene kosten worden onderverdeeld in directe en indirecte kosten.
De directe kosten zijn de kosten die specifiek voor de productie van de in het
project onderscheiden objecten gemaakt worden (bv. verwerken van materialen en
loonkosten).
De indirecte kosten betreft de volgende kosten:
- eenmalige kosten (inrichten werkterrein, vergunningen, beveiliging),
- tijdgebondenkosten cq uitvoeringskosten ( directiekosten, keten loodsen enz.),
- algemene bedrijfskosten bouwbedrijf (kantoor, directie enz.), Winst en Risico,
- bijdragen (wegenbouwkundigonderzoek) e.d.
Bekende/ nader te detailleren kosten
Zowel de directe als indirecte kosten worden in het algemeen opgebouwd uit
bekende kosten (direct af te leiden van het ontwerp) en een opslag voor nader te
detailleren (grijze vlekken in het ontwerp).
Het opslag percentage "nader te detailleren" is gezien het globale detailniveau van
het ontwerp ingeschat op 25% . Dit percentage dekt alle wel voorziene doch niet
expliciet aangegeven kosten in de raming
Kostencategorieën
Bouwkosten
De bouwkosten hebben betrekking op de fysieke realisatie van de in het project
onderscheiden objecten (bouwwerken). Het detailleringsniveau van het ontwerp
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bepaalt het aantal te onderscheiden objecten. In de ramingen zijn de posten, te
amoveren woningen, schuren en bedrijven gebaseerd op de in het MER genoemde
aantallen
Vastgoedkosten (grondverwerving en aankoop opstallen)
De vastgoedkosten zijn alle kosten die nodig zijn voor de verwerving van het
vastgoed, compensatie regelingen en schade vergoedingen.
Gezien de mogelijke omvang en de onzekerheid van deze kosten is het aan te
bevelen hier nader onderzoek naar te verrichten.
Engineeringskosten (voorbereiding, administratie en toezichtskosten)
Dit zijn kosten voor werkzaamheden op het terrein van de techniek en daarmee
verbandhoudende vakgebieden omtrent organisatie, milieutechnische juridische
en economische aspecten. Tot deze post behoren de eigen apparaatskosten van de
opdrachtgever en het uitbesteden van werkzaamheden aan derden zoals
bijvoorbeeld adviesbureau’s. In de ramingen is hier een percentage aangehouden
van 15% van de bouwkosten.
Overige bijkomende kosten
Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld kosten zoals vergunningen, leges, kabels
en leidingen en kosten NS bij een beperkte buitengebruikstelling. In de ramingen
zijn de eenheidsprijzen voor de beide laatst genoemde posten gebaseerd op
inschattingen en aannames.
Onvoorzien
Object onvoorzien is een opslagpercentage op de onderscheiden objecten. In de
ramingen is het percentage object onvoorzien opgenomen in de post project
onvoorzien.
Project onvoorzien is een toeslag op de basisraming ter dekking van
toekomstonzekerheden die niet zijn toe te wijzen aan een specifiek object. Het
percentage project onvoorzien (overall percentage) is ingeschat op 20 %. Dit
percentage dekt alle niet voorziene zaken zoals bijvoorbeeld calamiteiten tijdens
de bouw en andere ongewenste gebeurtenissen die bij een nadere uitwerking aan
het licht komen.
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Zie aparte bijlage met kostentabellen
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BIJLAGE 2

TRACÉ HILLEGOMMERVARIANT

De Hillegommervariant is zowel doorgerekend met een aansluiting op de
Noordelijke Randweg van Nieuw Vennep als met een aansluiting op de Nieuwe
Bennebroekerweg. De Hillegommervariant met aansluiting op de Nieuwe
Bennebroekerweg laat ten opzichte van de Hillegommervariant met een
aansluiting op de Noordelijke Randweg Nieuw Vennep de volgende verschillen
zien:
• de N206, de N208 ten noorden van Lisse en de N207 hebben een hogere
intensiteit (gemiddeld rijden er tussen de 100 à 350 voertuigen meer in de
spits);
• de N205 tussen Bennebroek en Venneperweg kent een sterkere
intensiteitdaling (ten opzichte van de situatie met aansluiting op de
Noordelijke Randweg Nieuw Vennep daalt in de spits de intensiteit met
ruim 800 voertuigen);
• de nieuwe verbindingsweg wordt in de Hillegommervariant met
aansluiting op de Nieuwe Bennebroekerweg zwaarder belast (ruim 180
voertuigen (beide richtingen) op het deel ten westen van de N208).
• de kernen van Hillegom, Vogelenzang en Bennebroek (N208 en brug)
hebben te maken met een daling in intensiteiten. Op de brug bij Hillegom
scheelt het circa 125 voertuigen, op de N208 is dit ruim 550 voertuigen;
Het oplossend vermogen van de Hillegommervariant met aansluiting op de
Noordelijke Randweg van Nieuw Vennep is minder dan die met aansluiting op de
Nieuwe Bennebroekerweg.
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BIJLAGE 3

GELUIDSCONTOUREN

Zie aparte bijlage met contourenkaart
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BIJLAGE 4

RESULTATEN LUCHT

NO2
Huidige
situatie Autonome Bennebroeker Oosteindervaart Hillegommer

Straatnaam

ug/m3

ontwikkeling

variant

variant

variant

ug/m3

ug/m3

ug/m3

ug/m3

N205 tussen aansluiting Nieuwe Bennebroekerweg en nieuw tracé 15

24

24

24

24

N205 tussen nieuw tracé en Noordelijk RW

16

23

23

23

23

N205 tussen Noordelijke RW en N207

17

23

22

22

22

30

30

30

30

N205:Schipholweg, Ringvaart-N205/A9, Haarlem

18

33

N205:Rottepolderplein-Vijfhuizerweg

19

32

29

29

29

29

N206:Vogelenzangseweg ten Noorden Bartenweg

20

32

25

25

25

25

N206Vogelenzangseweg ten Zuiden Bekslaan

21

34

26

27

26

27

N206:Vogelenzangseweg ten Noorden Bekslaan

22

27

23

23

23

23

N206:Bartenweg, Margrietenlaan Nrd-Prov.grens

23

31

23

24

23

23

N206:Margrietenlaan, Zilkerduinweg-Bartenweg

24

25

21

21

21

21

N206:Prov.weg, N244-Zilkerduinweg, de Zilk

25

23

20

21

21

21

N206:Prov.weg, Delfweg-N244 (Hoogduinweg) Nrdwhout

26

24

21

22

22

22

N206:Prov.weg, Herenweg-Delfweg Noordwijkerhout

27

26

22

22

22

22

N207 tussen N205 en Ijweg

28

29

23

24

24

24

N207:Prov.grens-N208, Hillegom

29

29

25

25

25

24

N208 Rijksstraatweg prinsenlaan, Bennebroekerlaan Bbroek

30

43

33

32

32

32

N208:Leidsestraat, N207-beb.kom Hillegom

31

40

28

29

28

28

N208:Leidsestraat, Westelijke Randweg-N207, H'gom

32

29

26

26

26

25

N208:West.Randweg, Stationsweg (Lisse) -Heereweg, Lisse

33

32

24

24

24

23

N442:Beeklaan, beb.kom Hillegom-N206

34

27

23

22

22

22

N442:Beeklaan, Leidsevrt- Nrd-Regenvlietweg, Hgom

35

30

26

24

25

25

Meerlaan brug over Ringvaart Hillegom-Beinsdorp, Hgom

36

35

31

29

28

29

Leidsevaart ten Noorden Zwarteweg, Bennebroek

37

31

24

24

24

24

Leidsevaart ten Zuiden Zwarteweg, Bennebroek

38

25

22

22

21

21

Bekslaan tussen Leidsevaart en Vogelenzangseweg, Blmdaal

39

22

21

21

21

21

Leidsestraat (Van den Endelaan/Leidsestraat)

40

47

32

33

32

32

Van den Edelaan

41

27

24

24

23

23

Wilhelminalaan (Wilhelminaln-Van de Endelaan)

42

26

22

22

22

22

Hoogduinweg/Beeklaan/Wilhelminalaan

43

24

21

21

21

21

Nieuweweg

44

23

22

21

22

22

Stationsweg (Hillegom)

45

25

21

21

21

21

Weeresteinstraat (Pastoorslaan-Weeresteinstraat)

46

33

25

26

25

26
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Weerlaan

47

23

22

21

21

21

Pastoorslaan

48

24

21

21

20

21

Vogelzangseweg

49

31

24

25

24

25

Bartenweg

50

38

27

27

27

27

Leidsevaartweg

51

34

24

24

23

24

Meerweg

52

33

26

26

26

26

Glipperweg

53

30

23

23

23

23

Glipperdreef

54

31

24

24

24

24

Bennebroekerdreef

55

26

23

23

23

23

Glipperweg/Binnenweg

56

27

22

22

22

22

Cruquiusweg

57

38

31

31

31

31

Heemsteedsedreef

58

34

25

25

25

25

Bennebroekerlaan

59

23

22

22

22

22

Bennebroekerdijk

60

29

24

24

24

24

Nieuwe Bennebroeker-weg (2020)

61

24

24

24

24

24

Bekslaan

62

21

21

21

21

21

Zwarteweg

63

34

24

24

24

24

Hillegommerdijk

64

28

22

22

22

22

Noordelijke ontsluiting Getsewoud (2020)

65

24

22

23

23

23

Westelijke Randweg (N208)

66

39

30

30

30

30

Zilkerduinweg

67

24

21

25

25

25

N206-N208

22

21

21

N208-N205

23

Var Oosteindervaart N208-industrieterrein
Var Oosteindervaart industrieterrein-N205
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PM10
Huidige
situatie Autonome Bennebroeker Oosteindervaart Hillegommer

straatnaam

ug/m3

ontwikkeling

variant

ug/m3

ug/m3

variant

variant

ug/m3

ug/m3

N205 tussen aansluiting Nieuwe Bennebroekerweg en nieuw tracé 15

30

30

30

30

N205 tussen nieuw tracé en Noordelijk RW

16

30

30

30

30

N205 tussen Noordelijke RW en N207

17

30

29

29

29

N205:Schipholweg, Ringvaart-N205/A9, Haarlem

18

36

32

32

32

32

N205:Rottepolderplein-Vijfhuizerweg

19

35

32

31

32

32

N206:Vogelenzangseweg ten Noorden Bartenweg

20

35

30

30

30

30

N206Vogelenzangseweg ten Zuiden Bekslaan

21

37

31

31

31

31

N206:Vogelenzangseweg ten Noorden Bekslaan

22

34

30

30

30

30

N206:Bartenweg, Margrietenlaan Nrd-Prov.grens

23

36

30

30

30

30

N206:Margrietenlaan, Zilkerduinweg-Bartenweg

24

34

29

29

29

29

N206:Prov.weg, N244-Zilkerduinweg, de Zilk

25

32

29

29

29

29

N206:Prov.weg, Delfweg-N244 (Hoogduinweg) Nrdwhout

26

33

29

29

29

29

N206:Prov.weg, Herenweg-Delfweg Noordwijkerhout

27

33

29

29

29

29

N207 tussen N205 en Ijweg

28

34

29

29

30

30

N207:Prov.grens-N208, Hillegom

29

34

30

29

30

30

N208 Rijksstraatweg prinsenlaan, Bennebroekerlaan Bbroek

30

41

34

32

33

33

N208:Leidsestraat, N207-beb.kom Hillegom

31

39

31

31

31

31

N208:Leidsestraat, Westelijke Randweg-N207, H'gom

32

34

30

30

30

30

N208:West.Randweg, Stationsweg (Lisse) -Heereweg, Lisse

33

35

30

29

30

29

N442:Beeklaan, beb.kom Hillegom-N206

34

34

29

29

29

29

N442:Beeklaan, Leidsevrt- Nrd-Regenvlietweg, Hgom

35

35

31

30

30

30

Meerlaan brug over Ringvaart Hillegom-Beinsdorp, Hgom

36

37

33

31

32

32

Leidsevaart ten Noorden Zwarteweg, Bennebroek

37

35

30

30

30

30

Leidsevaart ten Zuiden Zwarteweg, Bennebroek

38

33

29

29

29

29

Bekslaan tussen Leidsevaart en Vogelenzangseweg, Blmdaal

39

33

29

29

29

29

Leidsestraat (Van den Endelaan/Leidsestraat)

40

44

33

32

33

33

Van den Edelaan

41

34

30

30

30

30

Wilhelminalaan (Wilhelminaln-Van de Endelaan)

42

33

29

29

29

29

Hoogduinweg/Beeklaan/Wilhelminalaan

43

33

29

29

29

29

Nieuweweg

44

33

29

29

29

29

Stationsweg (Hillegom)

45

33

29

29

29

29

Weeresteinstraat (Pastoorslaan-Weeresteinstraat)

46

36

31

30

30

31

Weerlaan

47

33

29

29

29

29
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Pastoorslaan

48

33

29

29

29

29

Vogelzangseweg

49

35

30

30

30

30

Bartenweg

50

39

31

31

31

31

Leidsevaartweg

51

36

30

30

30

30

Meerweg

52

36

31

30

31

31

Glipperweg

53

35

30

30

30

30

Glipperdreef

54

35

30

30

30

30

Bennebroekerdreef

55

34

30

30

30

30

Glipperweg/Binnenweg

56

34

30

29

30

30

Cruquiusweg

57

38

32

32

32

32

Heemsteedsedreef

58

36

31

30

31

31

Bennebroekerlaan

59

33

30

29

30

30

Bennebroekerdijk

60

34

30

30

30

30

Nieuwe Bennebroeker-weg (2020)

61

33

30

30

30

30

Bekslaan

62

32

29

29

29

29

Zwarteweg

63

37

30

30

30

30

Hillegommerdijk

64

34

29

29

29

29

Noordelijke ontsluiting Getsewoud (2020)

65

33

29

29

29

29

Westelijke Randweg (N208)

66

37

32

31

32

32

Zilkerduinweg

67

33

29

30

30

30

N206-N208

29

29

29

N208-N205

29

Var Oosteindervaart N208-industrieterrein
Var Oosteindervaart industrieterrein-N205
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BIJLAGE 5

CRITERIA EN RANDVOORWAARDEN WATER

Lijst van criteria en randvoorwaarden water voor N205-N206
In het kader van de watertoets hebben de waterbeheerders aangegeven welke punten in
het MER terug moeten komen.
Oppervlaktewaterkwantiteit/wateroverlast
 Veiligheid: de lengte van de waterkeringen dient niet toe te nemen bij de kruising
van de Ringvaart, en in het algemeen, mag de waterkerende functie van de
waterkeringen niet worden aangetast.
 Uitbreidingen van verhard oppervlak dienen te worden gecompenseerd met een
percentage open water of met een bepaalde breedte van de wegsloten dat
verschilt per watersysteemeenheid. Wanneer er gedempt wordt moet er
aangegeven worden hoe en waar er in de omgeving gecompenseerd gaat worden.
Dit heeft immers ook effecten op de omgeving. Het oppervlak van alle
dempingen dient volledig te worden gecompenseerd met nieuw open water,
boezem/polderwater niet afsluiten van de boezem/polder zonder volledige
compensatie.
 De bestaande gemaalcapaciteit van de polders wordt niet vergroot. Eventuele
toename van de afvoer moet door middel van waterberging in het peilvak worden
opgevangen.
 Aan weerszijden van de nieuwe hoofdinfrastructuur (2*2 rijstroken) dienen
watergangen aangelegd te worden van tenminste 7 meter op de waterlijn.
 Compartimentering watersystemen: in de polder mag het water niet worden
opgeknipt in kleinere peilvakken/watersystemen. Bij de inrichting van
watergangen streven naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aan
duikers of andere kunstwerken. Geen doodlopende watergangen.
 De Hillegommervariant levert mogelijk een beperking op voor de waterberging
in Zwaansbroek van ongeveer 20 à 30 ha..
 Bij de aanleg van de weg in de Haarlemmermeerpolder moet rekening worden
gehouden met de mogelijkheden om het water uit de seizoensberging in
Zwaansbroek te transporteren naar de Boseilanden, het gebied tussen N201,
N205, Spieringweg en Bennebroekerweg (= het gebied ten noordoosten van
Zwaanshoek).
 Infiltratiebermen en onderhoudsstroken kunnen gecombineerd worden.
Rekening houden met geo-hydrologische omstandigheden (kweltoename,
opbarst-problematiek).
 Wij verzoeken u de functies van de polder- en boezemwatersystemen en de
gevolgen voor deze functies bij wijzigingen in de zone van de oostwestverbinding expliciet te laten beschrijven in de MER. De invloed van het plan
op de waterhuishouding dient per waterhuishoudkundige eenheid beoordeeld te
worden.
 Als waterbeheerders zijn we betrokken bij diverse deelprojecten van het
strategisch groen project Haarlemmerméér Groen, te weten Ringvaart-west en
Zwaansbroek. Wij zouden graag zien dat de gevolgen van de aanleg van de weg
op deze projecten en eventuele nieuwe functies in de gebieden (o.a.
seizoensberging en piekberging) expliciet worden aangegeven in de MER.
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Riolering
 Afkoppelen van schoon verhard oppervlak. Zorgen voor extra open water om dit
op te vangen. Vervuiling van het afstromende regenwater –door bij voorbeeld
uitlogende bouwmaterialen, of vervuilende activiteiten op straat – vermijden.
Bodemdaling
 Grondwaterneutraal bouwen in veen en klei gebieden.
Grondwateroverlast
 Zorgdragen voor voldoende drooglegging.
 Niet verdiept bouwen in kwel of opbarstgevoelige gebieden.
Oppervlaktewaterkwaliteit
 In de startnotitie voor de MER wordt een effectenanalyse van de veranderingen
in de waterhuishouding en oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit ten gevolge
van voorgenomen wijzigingen in de hele zone van de weg genoemd. We zouden
graag zien dat de waterkwaliteitseffecten van de run-off van de oostwestverbinding, verzilting, kweltoename en daarmee ontoelaatbare
nutriëntenbelasting expliciet in kaart worden gebracht. Daarbij zijn met name
veranderingen in de belasting van zowel het polder- als het boezemwater in de
zomermaanden (april- september) van belang.
 De bermen langs de weg moeten tenminste 7 meter breed worden in verband met
de diffuse verontreiniging van het wegverkeer.
 Een natuurvriendelijke oeverinrichting wordt gestimuleerd, gericht op de
algemene kwaliteit van het watersysteem. Het streven is dat minimaal 50% van
de oevers natuurvriendelijk wordt ingericht.
 Zoveel mogelijk aaneengesloten waterelementen met een minimum aan duikers
of andere kunstwerken.
 De verschillen in bodemopbouw en geohydrologie moeten, waar bekend,
opgenomen worden in de MER.
Grondwaterkwaliteit
 Geen werkzaamheden uitvoeren die leiden tot verzilting.
Verdroging
 Geen onnodig diepe drooglegging.
Natte natuur
 Zie ook opmerkingen bij de thema’s ‘waterkwaliteit’ en ‘verdroging’.
 Niet onderscheidend.
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BIJLAGE 6

ONTWERPTEKENINGEN

Invoegen ontwerptekeningen
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