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Algemene Voorwaarden van Ingenieursbureau AV Consulting B.V. 
zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te 's-Gravenhage op 20 augustus 2008 onder nummer 66/2008. 

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 

1.1 Op alle door Ingenieursbureau AV-Consulting B.V. (hierna te noemen AV-Consulting) 
aanvaarde opdrachten en werkzaamheden zijn van toepassing deze Algemene 
Voorwaarden en de "Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend 
ingenieursbureau' (RVOl 2001, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements
rechtbank te Den Haag op 29 juni 2001, hierna te noemen RVQI met inachtneming 
van de onderstaande bepalingen. In geval van tegenstrijdige bepalingen in deze 
Algemene Voorwaarden en de RVOl zal de inhoud van deze Algemene Voorwaarden 
prevaleren boven de RVOl. Indien één of meer artikelen in deze algemene voor 
waarden geheel ot gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, 
laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet. Alsdan geldt voor 
het nietige c.q. vernietigd artikel de RVOl. 

De opdrachtgever wordt geacht de RVOl met bijlagen te kennen. De RVOl ligt ter 
inzage op het kantoor van AV-Consulting. Op verzoek wordt door AV-Consulting 
kosteloos een kopie verstrekt. 

. . j De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van de opdracht 
akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze Aloemene Voorwaarden en 
de RVOl en afstand te doen van toepassing van eventueel door de opdrachtgever 
gehanteerde eigen voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de weder 
partij zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 

AiUkal 2 Olhrtas m opdracMbavesUglngan 

2.1 Al onze offertes - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten zijn 
vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbie
ding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld 
dienen te geschieden. 

2.2 Alle offertes van AV-Consulting hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.3 Een opdracht wordt tot stand gekomen geacht, na ondertekening en retournering 
van de offerte door de opdrachtgever. Indien door de opdrachtgever wijzigingen zijn 
aangebracht in een door AV-Consulting uitgebrachte offerte, behoudt AV-Consulting 
zich het recht voor de offerte te herzien. 

Artikel 3 PrtlslMpilIng m brt i l ingsn 

AV-Consulting dient haar declaraties in principe per maand in bij dooriopende projecten, 
tenzij anders overeengekomen. Het staat AV-Consulting vrij voorschotdecfaraties te 
zenden. Betaling van de (voorschot)dec[araties geschiedt binnen 14 dagen na dag
tekening. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige aftrek, verrekening, compensatie 
of schuldvergelijking toe te passen. Bij overschnjding van deze betalingstermijn is 
de wederpartij, zonder ingebrekestelling, in verzuim en is deze aan AV-Consuiting 
een rente verschuldigd ter grootte van 2% boven de wettelijke rente over het bedrag 
van de openstaande (voorschot)declaratie. Indien AV-Consutting al dan niet na rappel, 
geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven 
en is de wederpartij ook de daaraan verbonden kosten vermeerderd met omzetbe 
lasting verschuldigd. Voorts is de wederpartij alle andere kosten verschuldigd, hoe 
ook genaamd, die AV-Consulting moet maken om haar vordering te incasseren. 
Betalingen van de wederpartij worden altijd eerst in mindering gebracht op verschul
digde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, 
waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan. 

De na de offertedatum aan AV-Consulting op te leggen heffingen, leges, belastingen, 
retributies e.d. en respectievelijk verhogingen daarvan die betrekking hebben op 
projecten worden doorberekend aan de opdrachtgever 

De prijs van de werkzaamheden is in de offerte vermeld of is anderszins schriftelijk 
overeengekomen. Zijn over de prijs geen afspraken gemaakt, dan zijn de door 
AV-Consulting normaal gesproken gehanteerde prijzen en normen van toepassing. 
Op verzoek informeert AV-Consutting de wederpartij omtrent deze prijzen en normen, 
wijzigingen, aanvullingen en correcties in rapportages, rekenmodellen en adviezen 
op verzoek van en/of ten gevolge van beoordeling van derden worden verricht op 
basis van het uurtarief. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. 

Artikel 4 Intalledueel eigendom 

-4. • De wederpartij verkrijgt eigendom van de door AV-Consulting krachtens de over 
eenkomst afgegeven zaken nadat zij volledig heeft voldaan aan al haar verplichtingen, 
echter met uitzondenng van de intellectuefe eigendomsrechten van AV-Consulting Artikel 8 
en onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij jegens AV-Consulting aan 
zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst heeft voldaan. Tot die tijd blijven 
zaken eigendom van AV-Consulting. 

4.2 Modellen, rekenmodellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die 
zijn ontwikkeld of gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of 
onderzoeksresultaat ziin opgenomen, zijn en blijven het eigendom van AV-Consutting. 
openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van AV-
Consulting. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen 
voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de 
opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande 
van overeenkomstige toepassing. 

3.2 

3.3 

AftHBl 5 M i e n n r k en minderwerk 

5.1 AV-Consulting is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minder 
werk in mindering te brengen op het totaalbedrag van de aanbieding. 

5.2 Als meerwerk wordt mede beschouwd al het werk dat door AV-Consulting hetzij op 
verzoek van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe danwel gewij
zigde voorschriften is uitgevoerd tegen de geldende verrekentarieven. Evenzo wordt het 
minderwerit vastgesteld. Het bepaalde in artikel 7:755 BV̂  wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 6 Vrijwaring en aansprakelijkheid 

6,1 Algemeen hanteert AV-Consulting op het gebied van vrijwaring en aansprakelijkheid 
de voorwaarden van de RVOl. 

6.2 Met uitsluiting van iedere verdergaande aansprakelijkheid en met inachtneming 
van de beperkingen zoals hieronder gesteld, is AV-Consulting , een onder 

geschikte van haar en een niet-ondergeschikte die in opdracht van AV-
onsulting werkzaamheden verricht, tegenover de wederpartij slechts aar 

sprakelijk voor de schade die zij heeft geleden als rechtstreeks gevoig var 
opzet 01 bewuste roekeloosheid van AV-Consulting, de ondergeschikte of 
de niet ondergeschikte die in opdracht van AV-Consulting werkzaamheder 
verricht. De aansprakelijkheid is beperkt tot 50% van de prijs die AV-
Consulting toekomt voor de uitvoering van de overeenkomst in verband 
waarmee de schade is ontstaan, met dien veretande dat voor overeenkomsten 
met een looptijd van meer dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperifl is to 
50% van dat gedeelte van het bedrag dat verschuldigd is voor de van toepassir 
zijnde wericzaamheden gedurende de laatste zes maanden voorafgaand aan het 
ontstaan van de schade. Vergoeding van alle andere schade is uitgestoten. 

6.3 Indien de overeenkomst zowel het maken van een ontwerp, de directievoering 
alsook de uitvoering daarvan omvat, zal onder de prijs als hierbo\ffin bedoeld, tei 
aanzien van schade ten gevolge van ontwerpfouten, worden verstaan maximaal 
dat gedeelte van de prijs dat betrekking heen op het maken van het ontwerp. Ter 
aanzien van schade ten gevolge van uitvoeringsfouten wordt verstaan maximaal 
dat gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op de uitvoering exclusief de mater 
aalkosten. AV-Consutting is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade 
en/of alle andere schade. In geval van controle, directievoering, begeleiding en 
toezicht op uitvoeringswerkzaamheden namens opdrachtgever kunnen fouten in 
die controle of toeacnt AV-Consulting nimmer worden aangerekend. 

6.4 Elke aansprakelijkheid van AV-Consulting vervalt na verioop van één maand, 
te rekenen vanaf de dag waarop AV-Consulting haar werkzaamheden heeft 
voltooid, indien de opdrachtgever niet binnen één maand na beëindiging van 
de opdracht, met redenen omkleed, aan AV-Consulting te kennen heeft 
gegeven aanspraak te maken op schadevergoeding, 

6.5 AV-Consutbng is niet aansprakelijk voor gevolgen van, vanbutten komende ooi 
zaken, voorzien of niet voorzien, waarop AV-Consulting namelijk geen invloed 
kan uitoefenen, doch waardoor AV-Consulting evenwel niet in staat is haar ver 
plichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen. In geval van deze over 
macht aan de zijde van AV-Consulting wordt de uitvoering van de opdracht 
opgeschort zolang de overmacht situatie duurt. In geval van blijvende over 
macht is AV-Consulting gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, 
zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding. Mocht de 
overmachttoestand langer duren dan één maand dan heelt de opdrachtgever 
het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat hij evenwe 
aanspraak kan maken op vergoeding van eventueel geleden schade. 

Indien door de opdrachtgever onvoldoende of onduidelijke informatie wordt 
verstrekt over de ligging van kabels en leidingen op privaat terrein wordt aan 
sprakelijkheid voor eventuele gevolgschade door AV-Consulting afgewezen. 

AkoesHsche M M S Z H I en - meUngan 

De uitkomst wn akoestische metingen en berekeningen is in sterke mate afhai 
keiijk van de omstandigheden van het moment waarop de metingen worden 
vemcht. Bij de Interpretatie van het door AV-Consulting uitgebrachte rapport 
dient hiermee rekening te worden gehouden. AV-Consulting verricht de metin
gen naar beste weten en kunnen, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
conclusies die door derden aan het door AV-Consulting uitgebrachte rapport 
worden verbonden. Indien AV-Consutting met betrekking tot akoestische voor 
zienlngen adviezen uitbrengt, geschiedt dat uitbrengen van die adviezen naar 
beste weten en kunnen en op basis van de op dat moment bekende stand van 
de techniek, Oe mogelijkheid blijft aanwezig dat, ondanks het door AV-
Consulting uitgebrachte rapport met akoestische adviezen, het beoogde resul
taat niet (geheel) wordt bereikt. Tal van buiten onze invloedssfeer liggende 
omstandigheden kunnen daarvan de oorzaak zijn. Om die reden kan AV-
Consulting geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de mate van 
geluidwerendheid, ondanks het feit dat wericaamheden zijn verricht op advies 
van AV-Consutting om de gevolgen van geluidsproductie te beperken. 
Dit geldt niet indien AV-Consulting aantoonbaar fouten heeft gemaakt of 
niet heeft gehan deld naar eisen van goed vakmanschap, te beoordelen 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

Overmadit 

Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeen 
komst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvanq van AV-Consulting 
gevergd kan worden, geeft AV-Consulting het recht cfe overeenkomst 
geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorter 
zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van schaden en 
andere mogelijk hieruit voortvloeiende kosten. 

Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel wordt ondermeer verstaan: 
ooriog(sdreiging), oproer, brand, werkstaking bij betrokken bedrijven en 
diensten, ongunstige weersomstandigheden, stagnatie in levering door 
nutsbedrijven en onderaannemers, overheidsmaatregelen (w.o. niet op tijc 
verleende vergunningen en toestemmingen), verkeersstoringen en alle 
overige omstandigheden die buiten toecfoen van AV-Consultmg de nalevin 
van de overeenkomst kunnen verhinderen. 

Artikel 9 Toepasselijk recht 

Op alle door AV-Consulting aanvaarde en uitgevoerde opdrachten is 
uitsluitend het Nederiands recht van toepassing. 

9.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Bevoegde Rechter ln het 
arrondissement waar het betreffende filiaal van AV-Consulting is gevestigd. 

9.3 Partijen kunnen slechts gezamenlijk besluiten tot alternatieve geschillen 
beslechting. 

6.6 

Artikel? 

7.i 

8.1 

8.2 
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1. I N L E I D I N G 

1.1 Aanleiding 

Provincie Zuid-Holland is voomemens om de Provinciale weg de N446 te Leiderdorp te 
verbreden. Voor dit project dienen onder andere de gevolgen van de ruimtelijke ingrepen op 
de aanwezige flora en fauna te worden weergegeven. In dit kader is de onderhavige Eco-
effectscan door AV-Consulting, in samenwerking met Aqua-Terra Nova BV, in opdracht van 
Provincie Zuid-Holland uitgevoerd. 

1.2 Doelstelling 

De Eco-effectscan heeft als doel te inventariseren of het project in strijd zou kunnen zijn met 
de natuurwetgeving. Deze natuurwetgeving betreft de: 
1 Flora- en faunawet voor beschermde soorten 
2 Natuurbeschermingswet voor beschermde natuurgebieden 
3 Nota Ruimte voor het planologisch veiligstellen van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) via de Wet Ruimtelijke Ordening 

Een samenvatting van de natuurwetgeving en het beleid omtrent de EHS staat in Bijlage 1. 

13 Methode en werkwijze 

De Eco-effectscan is een risicoanalyse welke bestaat uit 5 stappen: 

Stap ï: Inventarisatie activiteiten 
Als eerste wordt onderzocht welke activiteiten er in het projectgebied voorgenomen zijn aan 
de hand van door de opdrachtgever verstrekte informatie. Hieruit worden de effecten op 
natuurgebieden (stap 2) en soorten (stap 3) gedestilleerd. 

Stap 2: Inventarisatie beschermde gebieden 
Met behulp van kaartmateriaal en informatie van gebiedsbeherende organisaties wordt 
geïnventariseerd welke beschermde natuurgebieden er rond het projectgebied liggen. 

Stap 3: Inventarisatie beschermde soorten 
Tijdens een locatiebezoek aan het projectgebied zijn de aanwezige biotopen geïnventariseerd 
en zijn de aanwezige soorten planten en dieren en hun sporen genoteerd. In combinatie met 
een literatuurstudie aan de hand van verspreidingsatlassen, naslagwerken en informatie van 
derden, is een indruk verkregen van de biotopen en mogelijke aanwezigheid van dieren- en 
plantensoorten. Aan de hand hiervan is een inventarisatielijst opgesteld. In deze lijst zijn ook 
soorten aangegeven die potentieel in de omgeving voor kuimen komen. 

Stap 4: Toetsing aan beschermde natuurgebieden (Natuurbeschermingswet, EHS-beleid) 
Aan de hand van de geplande activiteiten (stap 1) en de ligging van het natuurgebied (stap 2) 
wordt getoetst of het project effect kan hebben op doelstellingen van beschermde 
natuurgebieden. In gebieden die volgens de Natuurbeschermingswet beschermd worden zijn 
dit de instandhoudingsdoelstellingen en in EHS-gebieden de wezenlijke kenmerken en 
waarden. Hierbij wordt rekening gehouden met de exteme werking van de wetgeving. 
De toetsing leidt tot één van de volgende adviezen: 
1. Het project heeft geen effect op beschermde natuurgebieden. 



2. Er is een nadere toetsing nodig. Voor gebieden die beschermd worden volgens de 
Natuurbeschermingswet is dit de zogenaamde 'Habitattoets' of 'Passende beoordeling' en 
voor EHS-gebieden is dit de 'Nee tenzij -toets. 

Stap 5: Toetsing aan beschermde soorten (Flora- en faunawet) 
De effecten (stap 1) worden per soortgroep (stap 3) getoetst aan de artikelen 8 t/m 13 uit de 
Flora- en faunawet (zie bijlage / ) , waama een advies wordt opgesteld. Indien het project kan 
leiden tot overtredingen van deze artikelen, kan het advies uit de volgende onderdelen 
bestaan: 
1. Door eenvoudige maatregelen te nemen kan overtreding van de Flora- en faunawet 

voorkomen worden. 
2. Er is nader onderzoek nodig naar het voorkomen van een beschermde soort(groep) of de 

te treffen maatregelen. 
3. Er is een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig en er dienen maatregelen te worden 

genomen. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden het project en de locatie en beschreven. De resultaten van de 
inventarisatie en de te verwachten effecten worden in hoofdstuk 3 beschreven. Tevens wordt 
hier aangegeven welke maatregelen wenselijk of noodzakelijk zijn om eventuele negatieve 
gevolgen te minimaliseren. In hoofdstuk 4 worden de conclusies gegeven. De gebruikte 
infomiatiebronnen staan vermeld in hoofdstuk 5 en tot slot volgen de bijlagen. In de bijlagen 
wordt de natuurwetgeving toegelicht en zijn kaarten van het kilometerhok en situatieschetsen 
van het project opgenomen. Daamaast is er een inventarisatielijst opgenomen met de 
resultaten van het locatiebezoek en de literatuurstudie. 



2 PROJECTGEBIED 

2.1 Beschrijving project 

De projectbeschrijving is gebaseerd op de situatieschets van het plangebied (zie bijlage 2) en 
mondeling door de opdrachtgever verstrekte informatie. 

De hoofdrijbaan van de N446 wordt van kilometerpaal 0.7 tot kilometerpaal 2.0 verbreed aan 
de zuidwestzijde. De weg wordt met ca 1 meter verbreed van 6.6 meter breed naar 7,5 meter 
breed. De N446 blijft een provinciale weg, waarvoor dezelfde maximum snelheid blijft 
gelden. De ligusterhaag en de jonge essen tussen de N446 en de Hofdijkweg zullen gerooid 
worden. Na afronding van de werkzaamheden zullen er opnieuw bomen worden geplant. 

De parallelweg wordt van kilometerpaal 0,7 tot kilometerpaal 2.0 met 1 meter verbreed aan de 
zuidwestzijde. De parallelweg wordt van kilometerpaal 0,7 tot kilometerpaal 0,8 met ca. 1,5 a 
2 meter omgelegd naar de noordoostzijde. Ter plaatse van de omlegging van de Hofdijkweg 
zal de watergang mogelijk verlegd moeten worden. Voor de omlegging is een 
bestemmingsplanprocedure nodig. 

Ten behoeve van de bouwwerkzaamheden zal er een bouwterrein worden ingericht. De locatie 
hiervoor is nog niet bekend. 

De volgende activiteiten kunnen worden benoemd: 
Kappen: ligusterhaag en jonge essen 
Dempen en graven: mogelijk verplaatsen watergang over 100 meter 
Bouwrijp maken: iiuichting bouwterrein, verwijderen vegetatie, egaliseren grond 
Verbreding: weg en verplaatsing parallelweg 
Gebruik: provinciale weg en parallelweg 

2.2 Beschrijving projectgebied 

De Provincialeweg 6 (N446) loopt langs de noordoostrand van Leiderdorp, grenzend aan het 
veenweidegebied. Het te verbreden traject, tussen kilometerpaal 0.7 en 2.0 met een lengte van 
ca. 1,3 km, ligt tussen twee rotondes. De noordelijke rotonde, bij kilometerpaal 0.7, is de 
kruising met provinciale weg 5 (N445) en de zuidelijke rotonde, bij kilometerpaal 2.0, is de 
kruising met de Persant Snoepweg / Verlengde zuidzij derweg, nabij de A4. 

De N446 is een geasfalteerde provinciale weg met één rijbaan heen en één rijbaan terug, 
zonder middenberm. Langs de weg liggen smalle grasbermen en kavelsloten. Aan de 
noordoostzijde is een parallelweg, de Hofdijklaan, gelegen. Tussen de Hofdijklaan en de 
N446 ligt een grasberm met een rij jonge essen en een lage ligusterhaag (zie foto voorzijde 
rapport). De Hofdijklaan is een klinkerpad, dat ongeveer ter hoogte van kilometerpaal 0,9 
overgaat in een fietspad. 

Aan de noordoostzijde van de N446 liggen het Ghoybos, enkel vrijstaande woningen en een 
weidegebied met boerenbedrijven (melkvee). Het Ghoybos is een populierenbos met een 
beperkte ondergroei van brandnetels en bereklauw. De watergang langs de Hofdijklaan heeft 
onbeschoeide oevers met een beperkte oevervegetatie. Er is geen aaneengesloten 
helofytenkraag aanwezig. In de watergangen groeit kroos en op enkele plekken is 
sterrenkroos, pijlkruid en boomblad zichtbaar. Langs de woningen is de watergang beschoeid. 



Aan de zuidwestzijde liggen volkstuinen met sportvelden erachter en de nieuwbouwwijk 
Leyhof De volkstuinen zijn van de N466 en de watergang afgescheiden door een rij bomen 
en stmiken met o.a. zwarte els, es, hazelaar, vlier en lijsterbes. De watergang langs de N446 
heeft onbeschoeide oevers en een beperkte oevervegetatie. Er is geen aaneengesloten 
helofytenkraag aanwezig. In de watergang groeit kroos en op enkele plekken gele plomp, 
hoornblad en waterpest. 

Ten tijde van het locatiebezoek zijn de watergangen net geschoond en in het schoonsel is veel 
flab zichtbaar. De bermvegetatie bestaat uit algemene soorten van voedselrijke bodem. 

foto 1: watergang langs de paralellweg richting NO foto 2: watergang langs N446 richting NO 

foto 5: watergang parallelweg richting rotonde NO foto 6: watergang langs N446 richting NO 



3 RESULTATEN ECO-EFFECTSCAN 

3.1 Natuurbeschermingswet en EHS 

3.1.1 Aanwezige beschermde gebieden 
De locatie maakt geen deel uit van een Natuurbeschermingsgebied. een Vogel- en 
Habitatgebied of de landelijke Ecologische Hoofd stmctuur. Het gebied ten noordoosten van 
de N446 is wel opgenomen in het concept-Natuurbeheerplan van de Provincie Zuid-Holland 
(zie bijlage 4). Het Natuurbeheerplan is de specifieke uitwerking aan de realisatie van de 
Provinciale Ecologische Hoofdstmctuur van Zuid-Holland (PEHS). De weilanden zijn 
aangewezen als weidevogelgebied en voor het Ghoybos zijn de volgende beheertypes 
aangewezen: hoog- en laagveenbos, haagbeuken en essentype, moeras, zoete plas, kmiden en 
structuurrijk grasland en bloemdijk. Het Ghoybos betreft een bos met jonge, aangeplante 
populieren. De bomen staan in rechte lijnen en een ondergroei van struiken en kmiden 
ontbreekt. Zonder een goed ontwikkelde oude bosgrond zullen typische bossoorten en de 
bijbehorende fauna nog ontbreken. De bosgemeenschappen zullen nog in ontwikkeling zijn en 
er wordt daarom nog geen hoge biodiversiteit verwacht. 

Over de Zuidzij dervaart, op een afstand van ca. 1 km ten noordoosten van de N446. loopt een 
ecologische verbindingszone. Deze zone verbindt de Kagerplassen en Huys te Warmont met 
de Weide Aa. 

3.1.2 Effecten en maatregelen 
Het plangebied ligt niet in een beschermd natuurgebied, maar grenst wel aan gebieden die de 
provincie heeft aangewezen als beheersgebieden van de PEHS. De verbreding van de N446 
vindt buiten de PEHS plaats. 
Het huidige verkeer over de N446 heeft een negatief effect op vogels, die in het aangrenzende 
PEHS weidevogelgebied broeden. Weidevogels zijn op afstanden van meer dan 100 meter 
gevoelig voor verstoring. Daarom worden er op korte afstand van de weg geen nesten van 
storingsgevoelige soorten verwacht. De verbreding van de weg heeft geen sterke toename van 
het verkeer tot gevolg, aangezien de weg niet van fimctie verandert en de maximum snelheid 
daardoor gehandhaafd blijft. Als gevolg van een betere doorstroming zouden er wel meer 
auto's per tijdseenheid kurmen passeren. Er wordt niet verwacht dat dit tot een significante 
toename van de verstoring zal leiden of een achteruitgang van de kwaliteit van het 
weidegebied als leef- en broedgebied. De verbreding van de weg zal geen significant effect op 
de weidevogeldoelstelling van het PEHS-gebied hebben. 

Het huidige verkeer over de N446 en de A4 kan ook verstorend (geluid en licht) zijn voor de 
fauna in het Ghoybos. Vanwege het gebrek aan beschutting zal er ook weinig geluid en licht 
gedempt worden. Aangezien er geen sterke toename van het verkeer wordt verwacht, zal ook 
de verstoring van het verkeer niet significant toenemen ten opzichte van de huidige 
verstoring. Er wordt daarom niet verwacht dat de verbreding van de weg een significant 
negafief effect op de doelstellingen van het Ghoybos zal hebben. 

Er wordt niet verwacht dat de verbreding van de weg significant negatieve effecten heeft op 
de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Geadviseerd wordt dit rapport aan het 
bevoegd gezag (de afdeling groen, bureau natuur van de Provincie Zuid-Holland) te 
overleggen. Zij zullen aangeven of een nadere toetsing (Nee-tenzij toets) voor het project 
nodig is en of het compensatiebeginsel toegepast dient te worden. 



3.2 Gemeentelijk natuurbeleid: GEHS 

3.2.1 Aanwezige beschermde gebieden 
Voor een toelichting op het gemeentelijke natuurbeleid wordt verwezen naar bijlage 1. 
In het Groenstmctuurplan van Leiderdorp zijn de aangrenzende volkstuinen en het 
sportcomplex op de kwaliteitenkaart aangewezen als: 'huidig groen en natuur' met 'hoge 
natuurwaarden' en 'grote groenvlakken met natuur en recreatie (beeld)bepalend voor het 
heel dorp'. De N446 is aangewezen als 'duidelijk verschillende randen met open polders, 
water en een coulissenlandschap'. Het sport- en volkstuinencomplex behoort tot de 
kemgebieden van de GEHS. De N446 behoort niet tot een verbindingszone van de GEHS. Er 
zijn wel ecologische verbindingen die de N446 kmizen. De kwaliteitenkaart en de GEHS zijn 
in bijlage 5 opgenomen. 

3.2.2 Effecten en maatregelen GEHS 
De verbreding van de N446 heeft geen effect op de gemeentelijke natuurwaarden. Er vinden 
geen werkzaamheden in sport- en volkstuinencomplex plaats en de N446 vormt nog steeds 
een duidelijke rand met open polders, water en een coulissenlandschap. Geadviseerd wordt bij 
de uitwerking van het ontwerp van de verbreding van de N446 aan te sluiten bij het 
gemeentelijk beleid van de GEHS. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 

3 3 Flora- en faunawet: wilde planten 

De resultaten van de inventarisatie en de literatuurstudie staan in bijlage 3. Het Natuurloket 
geeft aan dat de kilometerhokken waarbinnen zich het plangebied bevindt matig zijn 
onderzocht. Er is in het kilometerhok X:97A':464 één beschermde plantensoort 
waargenomen. Tijdens het locatiebezoek zijn er in de grasbermen alleen algemeen 
voorkomende soorten van voedselrijke bermen aangetroffen. In de watergang langs de 
Hofdijklaan is, nabij kilometerpaaltje 1,2 ter hoogte van de Hofdijklaan nr 23, aan de zijde 
van de weilanden, een zwanenbloem (Flora- en faunawet, tabel 1) waargenomen (zie foto 6). 

F(Ho 7: zwanenbloem langs watergang 

Verder zijn er tijdens het locatiebezoek in de berm en langs de watergangen geen beschermde 
plantensoorten waargenomen. Uit een literatuurstudie van het Hoogheemraadschap 
(Ecologica, 2007) blijkt dat de omgeving kansrijk is voor de brede orchis, de rietorchis. 



bijenorchis, waterdrieblad, aardaker en het zomerklokje. Deze soorten zijn er tijdens het 
locatiebezoek niet aangetroffen en aangezien het voedselrijke bermen met algemene soorten 
betreft en watergangen met een beperkte helofytenvegetatie en veel kroos en flab, worden 
deze soorten er ook niet verwacht. 

3.3.1 Effecten 
Indien de watergang langs de Hofdijklaan gedempt of vergraven zal worden, zou de 
zwanenbloem kunnen beschadigen. Aangezien de Hofdijklaan mogelijk van kilometerpaal 0.8 
tot 0.7 zal worden verlegd, zal het geen effect hebben op beschermde plantensoorten. 

3.3.2 Maatregelen 
De zwanenbloem valt onder de vrijstellingsregeling van de Flora- en faunawet. Voor 
beschadiging van groeiplaatsen hoeft geen ontheffmg te worden aangevraagd. In verband met 
de zorgplicht wordt geadviseerd de groeiplaats van de zwanenbloem te sparen. Aangezien er 
geen werkzaamheden plaatsvinden nabij de groeiplaats van de zwanenbloem, wordt hieraan 
voldaan. 

3.4 Flora- en faunawet: broedvogels 

3.4.1 Aanwezige soorten 
De resultaten van de inventarisatie en de literatuurstudie staan in bijlage 3. Uit de rapportage 
van Het Natuurloket blijkt dat alleen de broedvogels in kilometerhok X:97/Y:465 redelijk zijn 
onderzocht en er 18 beschermde vogelsoorten zijn waargenomen en 8 Rode Lijstsoorten. 

Door derden zijn in de omgeving van het plangebied ruim 75 vogelsoorten waargenomen (zie 
bijlage 4). Van de soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd worden, zijn in het 
plangebied geen geschikte nestlocalies aanwezig. Dit betreffen o.a. spechten, uilen en 
roofvogels. Er staan langs de N446 geen hoge oude bomen met boomholtes en er zijn tijdens 
het locatiebezoek geen nesten van roofvogels aangetroffen. In de weilanden kunnen 
weidevogels broeden en in en rond de watergangen kunnen watervogels broeden. Door derden 
zijn de volgende weide- en watervogels waargenomen: 
- Weidevogels: kluut, tureluur, regenwulp, scholekster, kievit 
- Watervogels: krakeend, kuifeend, meerkoet, waterhoen, wilde eend, slobeend, bergeend 
In de bomen en struiken in het Ghoybos, rond de volkstuinen en in de privé-tuinen kunnen 
daamaast diverse soorten bos- en stmweelvogels broeden. In de ligusterhaag en in de essen 
langs de N446 worden geen nestelende vogels verwacht, omdat de bomen hiervoor te jong 
zijn en de verstoring van de weg te groot. In de grasbermen van de kavelsloten worden geen 
nestelende watervogels verwacht, gezien de bestaande verstoring van het verkeer over de 
N446 en de beperkte schuilmogelijkheden door het ontbreken van een rietzone. 

3.4.2 Effecten 
Het verkeer over de bestaande provinciale weg. zal verstorend zijn voor vogels. In de directe 
omgeving van de weg worden daarom geen nesten van verstoringgevoelige vogelsoorten 
verwacht. De bouwwerkzaamheden voor de verbreding van de weg kunnen vogels verstoren. 
Deze verstoring is onregelmatiger en daardoor ongunstiger dan de bestaande verstoring door 
het verkeer. Ook verlichting van koplampen van auto's en van de bouwplaats kan vogels in de 
avonduren verstoren. De verstoring is met name tijdens het broedseizoen schadelijk. Vogels, 
die in een open gebied broeden (weidevogels), zijn zeer gevoelig voor verstoring. Vogels die 
in een beschutte omgeving broeden (bos- en stmweelvogels) zijn over het algemeen minder 
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gevoelig voor verstoring. Er wordt niet verwacht dat de bos- en stmweelvogels ernstige 
hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. 
Als gevolg van de verbreding zal het verkeer niet sterk toenemen, aangezien de functie van de 
weg en daarmee de maximum snelheid behouden blijft. Hierdoor zal de verbreding van de 
weg weinig effect hebben op de kwaliteit van het gebied als verblijf- en nestgebied voor 
weidevogels. 

Tabel 2: Beschermde soorten 
Soort 
weidevogels 

watervogels 

Bos- en 
stmweelvogels 

Functie 
Nest in weiland 

Nest op oever watergangen 
in weiland 
Nest in bomen en stmiken 

Activiteit en effect 
Verstoring nest bij 
werk (art. 11) 
Beperkte verstoring 
nest bij werk (art. 11) 
Beperkte verstoring 
nest bij werk (art. 11) 

Kwetsbare periode 
Voortplanting 
(15 mat/m 15jul) 
Voortplanting 
(15 mat/m 15jul) 
Voortplanting 
(15 mat/m 15jul) 

3.4.3 Maatregelen 
Aangezien alle inheemse vogels beschermd zijn dient men in het kader van de zorgplicht (art 
2, Flora- en faunawet) voorzorgsmaatregelen te nemen om vogels niet te storen tijdens het 
nestelen. Geadviseerd wordt de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. De 
meeste vogels broeden tussen 15 maart en 15 juli. Indien de werkzaamheden voor het 
broedseizoen van start gaan en onafgebroken worden voortgezet, wordt verwacht dat vogels 
die er desondanks zijn gaan broeden, van de werkzaamheden geen hinder ondervinden. 

3.5 Flora- en faunawet: zoogdieren 

3.5.1 Aanwezige soorten 
De resultaten van de inventarisatie en de literatuurstudie staan in bijlage 3. Uit de rapportage 
van Het Natuurloket blijkt dat deze soortgroep niet is onderzocht. Tijdens het locatiebezoek 
zijn er geen sporen van zoogdieren aangetroffen. De bennen van de watergangen vormen een 
geschikte biotoop voor algemeen voorkomende muizensoorten, zoals veldmuis en 
huisspitsmuis. Uit de literatuurstudie van het hoogheemraadschap blijkt dat de omgeving 
kansrijk is voor waterspitsmuis en de noordse woelmuis. Er zijn waarnemingen van de 
noordse woelmuis bekend van de Kaag en de Weide Aa. Het plangebied vormt echter geen 
geschikte habitat voor deze soorten, door het ontbreken van brede rietkragen. De noordse 
woelmuis en de waterspitsmuis worden er daarom niet verwacht. Ook voor vos, marters en 
egels is het plangebied weinig geschikt vanwege het autoverkeer en de beperkte 
schuilmogelijkheden. De volkstuinen, de boerenerven en het jonge bos vormen een beter 
geschikt gebied. Groot wild, zoals herten en wild zwijnen, wordt er in deze omgeving niet 
verwacht. Het bos vormt hiervoor geen geschikte biotoop. In het omliggende 
veenweidegebied boven de plassen, vaarten en weilanden kunnen meervleermuizen en rosse 
vleermuizen foerageren. Nabij de stedelijke omgeving kunnen ook laatvliegers, gewone en 
ruige dwergvleermuizen voorkomen. Het plangebied is zelf echter weinig geschikt als 
foerageergebied voor deze soorten, vanwege het verkeer en de verlichting. De essen, de 
bomen langs de volkstuinen en in het Ghoybos zijn ook niet geschikt als vaste verblijiplek 
voor vleermuizen, omdat het jonge bomen zonder boomholtes betreft. Foeragerende 
vleermuizen worden in en langs de volkstuinen en langs de randen van het bos verwacht. 
Laatvlieger en rosse vleermuis worden ook wel eens jagend rond een lantaarnpaal 
waargenomen. 
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3.5.2 Effecten 
Als gevolg van graafwerkzaamheden nabij de oever kunnen verblijfplekken van algemene 
muizensoorten verloren gaan. Na afloop van de werkzaamheden kunnen deze soorten nieuwe 
holen maken. De werkzaamheden, die hoofdzakelijk overdag plaatsvinden, zullen potentieel 
aanwezige foeragerende vleemiuizen niet verstoren. Daarbij is er in de huidige situatie ook al 
sprake is van verlichting. 
De bredere weg zal een grotere barrière vormen voor overstekende marters, vossen, egels en 
andere kleine zoogdieren. 

Tabel 3; Beschermde soorten 
Soort 
Veldmuis, 
huisspitsmuis 

Functie 
Nest in oevers watergangen 

Activiteit en effect 
Verstoring nest bij 
werk (art. 11) 

Kwetsbare periode 
Voortplanting 
(voorjaar t/ herfst) 

3.5.3 Maatregelen 
De potentieel aanwezige algemene muizensoorten vallen onder de vrijstellingsregeling van de 
Flora- en faunawet. Voor verstoring (art 11) van deze soorten hoeft geen ontheffing te worden 
aangevraagd. Aangezien de overige potentieel voorkomende zoogdieren door de 
werkzaamheden niet verstoord zullen worden, is het niet nodig aanvullende maatregelen te 
treffen. 

3.6 Flora- en faunawet: amfibieên en reptielen 

De resultaten van de inventarisatie en de literatuurstudie staan in bijlage 3. Uit de rapportage 
van Het Natuurloket blijkt dat de reptielen in de kilometerhokken niet en de amfibieên alleen 
in kilometerhok X:97A':464 slecht zijn onderzocht. In dit kilometerhok is één beschermde 
amfibiesoort waargenomen. Uit de literatuurstudie van het hoogheemraadschap blijkt dat er in 
de omgeving van het plangebied geen ringslangen of mgstreeppadden (Flora- en faunawet, 
tabel 3) worden verwacht. Het plangebied is ook weinig geschikt voor deze soorten. De 
watergangen vormen wel een geschikt leef- en voortplantingsgebied voor algemeen 
voorkomende amfibieên, zoals kleine watersalamander, gewone pad, groene en bmine kikker. 

3.6.1 Effecten 
Indien er graafwerkzaamheden in de oeverzone plaatsvinden, bijvoorbeeld bij omlegging van 
de Hofdijklaan, kunnen er amfibieên verstoord worden. Deze verstoring is met name 
schadelijk tijdens het voortplantingsseizoen. Graaf- en dempwerkzaamheden kunnen 
daamaast tijdens het winterseizoen schadelijk zijn voor overwinterende kikkers. Tijdens de 
graafwerkzaamheden in de bermen kunnen de amfibieên het gebied ontvluchten. 
De bredere weg zal een grotere barrière vormen voor overstekende sunfibieën met name 
tijdens de trek naar de voortplantingswateren. 

Tabel 4: Beschermde soorten 
Soort 
o.a. gewone pad, 
kikker, salamander 

Functie 
Voortplanting in water, 
leefgebied op oevers 

Activiteit en effect 
Verstoring bij graafwerk 
nabij water (art. 11) 

Kwetsbare periode 
Voortplanting (ma t/m 
jul). winter (dec t/m ma) 

3.6.2 Maatregelen 
De aanwezige soorten amfibieên vallen onder de vrijstellingsregeling van de Flora- en 
faunawet. Voor verstoring van deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. In 
het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd werkzaamheden in oever en watergang buiten 
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het voortplantingsseizoen van amfibieên uit te voeren en graaf- of dempwerkzaamheden in de 
watergang niet tijdens de winterperiode uit te voeren. 

3.7 Flora- en faunawet: vissen 

3.7. / Aanwezige soorten 
De resultaten van de inventarisatie en de literatuurstudie staan in bijlage 3. Uit de rapportage 
van Het Natuurloket blijkt dat de vissen in de kilometerhokken niet onderzocht zijn. Uit de 
literatuurstudie van het hoogheemraadschap blijkt dat de omgeving kansrijk is voor 
bittervoom (Flora- en faunawet, tabel 3) en de kleine modderkmiper (Flora- en faunawet, 
tabel 2). Tijdens het locatiebezoek zijn er in het schoonsel en in de watergangen geen 
zoetwater mosselen waargenomen, die bittervooms nodig hebben om eieren in af te zetten. In 
combinatie met de beperkte onderwatervegetatie betekent dit dat de watergangen weinig 
kansrijk zijn voor de bittervoom. De kleine modderkruiper, die wel vaker in smalle 
poldersloten wordt aangetroffen, zou er wel voor kuimen komen. De watergangen zijn 
daamaast geschikt voor algemeen voorkomende vissoorten, zoals stekel baarzen, baars, snoek 
en blankvoom. 

3.7.2 Effecten 
Indien er werkzaamheden aan de watergangen plaatsvinden, kunnen er vissen, waaronder 
potentieel de kleine modderkmiper, verstoord worden. Dit betreft werkzaamheden als het 
vergraven van de oevers, dempwerkzaamheden of het aanleggen van beschoeiingen. Dit is 
aan de orde indien bij de omlegging van de Hofdijklaan tussen kilometerpaal 0.7 en 0.8 ook 
de watergang verplaatst wordt. 

Tabel 5: Beschermde soorten 
Soort 
Kleine 
modderkmiper 

Functie 
Leefgebied in water 

Activiteit en effect 
Verstoring bij graafwerk in 
water (art. 11) 

Kwetsbare periode 
Voortplanting (ma t/m aug) 

3.7.3 Maatregelen 
Indien er werkzaamheden m de watergang plaatsvinden, waarbij de watergang vergraven of 
gedempt wordt, wordt geadviseerd een visinventarisatie uit te voeren om te onderzoeken of er 
beschermde vissoorten in de watergangen aanwezig zijn. 
Indien er beschermde vissoorten in de watergang voorkomen en de vissen als gevolg van de 
werkzaamheden verstoord kunnen worden, zal er voor het project een ontheffmg van de 
Flora- en faunawet nodig zijn en zullen er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. 

3.8 Flora- en faunawet: overige soorten 

3.8.1 Aanwezige soorten 
Binnen deze groep behoren onder andere insecten zoals dag- en nachtvlinders, kevers, 
sprinkhanen, libellen maar ook andere ongewervelden zoals kreeftachtigen, en weekdieren. 
De resultaten van de inventarisatie en de literatuurstudie staan in bijlage 3. Uit de rapportage 
van het Natuurloket blijkt dat de dagvlinders en hbellen in kilometerhok X:97/Y:464 goed en 
de sprinkhanen redelijk zijn onderzocht. Ook in kilometerhok X:97/Y:465 zijn de sprinkhanen 
redelijk onderzocht. Alleen in kilometerhok X:97/Y:464 is één Rode Lijstsoort libelle 
waargenomen. Tijdens het locatiebezoek zijn enkele algemeen voorkomende soorten 
waargenomen, zoals lantaamtje, koolwitje, bont zandoogje en gehakkelde aurelia. Uit de 
literatuurstudie van het hoogheemraadschap blijkt dat er in de omgeving geen 
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waterroofkevers of glazenmakers verwacht worden. Het plangebied heeft hier ook geen 
geschikte biotoop voor. Vanwege de beperkte oevervegetatie en de soortenarme bermen 
worden er ook geen beschermde soorten uit deze soortgroepen verwacht. 

3.8.2 Effecten 
Aangezien er geen bescheimde soorten worden verwacht, zijn effecten niet aan de orde. 

3.8.3 Maatregelen 
Aangezien er geen beschermde soorten worden verwacht, zijn maatregelen niet aan de orde. 
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4 CONCLUSIES 

4.1 Inleiding 

Op basis van een locatiebezoek en een literatuurstudie is geïnventariseerd welke beschermde 
soorten er in het projectgebied aanwezig kunnen zijn en welke beschermde natuurgebieden er 
in de omgeving van het projectgebied liggen. Aan de hand van de projectbeschrijving is 
getoetst of het project in strijd is met de natuurwetgeving: de natuurbeschermingswet, EHS-
beleid en de Flora- en faunawet. De conclusies van de toetsing worden hieronder 
weergegeven. 

4.2 Beschermde gebieden 

Het plangebied ligt niet in een Europees of landelijk bescheimd natuurgebied, maar grenst 
wel aan gebieden die de provincie heeft aangewezen als beheersgebieden van de PEHS. Er 
wordt niet verwacht dat de verbreding van de weg significant negatieve effecten heeft op de 
wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Geadviseerd wordt dit rapport aan het 
bevoegd gezag (de afdeling groen, bureau natuur van de Provincie Zuid-Holland) te 
overleggen. Zij zullen aangeven of een nadere toetsing (Nee-tenzij toets) voor het project 
nodig is en of het compensatiebeginsel toegepast dient te worden. 

4.3 Beschermde soorten 

De onderstaande tabel is een samenvatting van de resultaten van de Eco-effectscan uit 
hoofdstuk 3. In de laatste kolom wordt verwezen naar de paragraaf, waarin de te nemen 
vervolgactie wordt uitgewerkt. 

Tabel 6: Effecten en vervolgactie beschermde soorten 
Soort(groep) Activiteit en effect Kwetsbare periode Wet' Actie 
weidevogels Verstoring/ verwijderen nesten 

tijdens werkzaamheden (art 11) 
Broedseizoen (15 maart 
t/m 15 juli) 

FF2 4.4 

watervogels Verstoring/ verwijderen nesten 
tijdens werkzaamheden (art 11) 

Broedseizoen (15 maart 
t/m 15 juli) 

FF2 4.4 

Bos- en 
stmweelvogels 

Verstoring/ verwijderen nesten 
tijdens werkzaamheden (art 11) 

Broedseizoen (15 maart 
t/m 15 juli) 

FF2 4.4 

gewone pad, 
kikker, 
salamander 

Verstoring bij graafwerk nabij 
water (art 11) 

Voortplanting (ma t/m 
jul), winter (dec t/m ma) 

FFI 4.4 

Kleine 
modderkmiper 

Verstoring tijdens werk aan water 
(art 11) 

Voortplanting (15 maart 
t/m 15 juli) 

FF2 4.5, 
4.6 

bescherming onder FF ^ Flora- en faunawet, tabel 1, 2 of 3 of HR= Habitatrichtlijn, bijlage II of IV 

4.4 Voorzorgsmaatregelen (Zorgplicht, art 2 Flora- en faunawet) 

In deze paragraaf komen maatregelen aan de orde om te voorkomen dat er een artikel uit de 
Flora- en faimawet overtreden wordt of maatregelen die in het kader van de Zorgplicht 
(artikel 2) geadviseerd worden. 
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4.4.1 Vogels 
Aangezien alle inheemse vogels beschermd zijn dient men in het kader van de zorgplicht (art 
2, Flora- en faunawet) voorzorgsmaatregelen te nemen om vogels niet te storen tijdens het 
nestelen. Geadviseerd wordt de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. De 
meeste vogels broeden tussen 15 maart en 15 juli. Indien de werkzaamheden voor het 
broedseizoen van start gaan en onafgebroken worden voortgezet, wordt verwacht dat vogels 
die er desondanks zijn gaan broeden, van de werkzaamheden geen hinder ondervinden. 

4.4.2 Amfibieên 
In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd werkzaamheden in oever en watergang 
buiten het voortplantingsseizoen van amfibieên uit te voeren en graaf- of 
dempwerkzaamheden in de watergang niet tijdens de winterperiode uit te voeren. 

4.5 Nader onderzoek 

Indien er werkzaamheden in de watergangen plaatsvinden, waarbij de watergang vergraven of 
gedempt wordt, wordt geadviseerd een visinventarisatie uit te voeren om te achterhalen of er 
beschermde vissoorten in de watergangen aanwezig zijn. 
Indien er beschermde vissoorten in de watergangen voorkomen en de vissen als gevolg van de 
werkzaamheden verstoord kunnen worden, zal er voor het project een ontheffing van de 
Flora- en faunawet nodig zijn en zullen er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. 

4.6 Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet 

Indien er beschermde vissoorten in de watergangen voorkomen en de vissen als gevolg van de 
werkzaamheden verstoord kimnen worden, zal er voor het project een ontheffmg van de 
Flora- en faimawet nodig zijn en zullen er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. 

4.7 Ten slotte 

In dit onderzoek is op een adequate en zorgvuldige wijze getracht om een zo volledig 
mogelijk beeld te schetsen van de potentieel aanwezige beschermde planten en diersoorten en 
om alle effecten in beeld te brengen die het project op deze soorten kan hebben. Niettemin 
kunnen aan dit onderzoek geen rechten worden ontleend. Indien in de loop van het proces 
blijkt dat er andere dan de genoemde beschermde soorten in het projectgebied voorkomen of 
andere dan de genoemde effecten aan de orde komen, zullen hiertoe adequate maatregelen 
moeten worden genomen. 

16 



5 AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden ideeën gegeven om het projectgebied aantrekkelijker in te richten als 
verblijfgebied voor planten en dieren. Men is niet verplicht deze aanbevelingen over te nemen 
in het kader van de Flora- en faunawet of de Natuurbeschermingswet. De aanbevelingen 
dienen ter inspiratie om het projectgebied ecologisch interessant in te richten en aan te sluiten 
op natuur- en recreatiegebieden of ecologische verbindingszones in de omgeving. 

5.1 Algemeen 

Aanbevolen wordt om, bijvoorkeur drie maanden voor aanvang in overleg een ecologische 
deskundige van Aqua-Terra Nova de werkzaamheden te bespreken in verband met eventuele 
veranderingen op het terrein, of veranderingen in de wetgeving waarop geanticipeerd moet 
worden. 

5.2 Ecologische verbindingen GEHS 

ln de Gemeentelijke Ecologische Hoofdstmctuur (GEHS) zijn over de N446 twee ecologische 
verbindingen aangegeven. De eerste ecologische verbinding loopt vanaf de noordelijke grens 
van de volkstuinen richting de boerderij aan de Hofdijklaan. De tweede ecologische 
verbinding loopt aan de zuidrand van de volkstuinen richting het Ghoybos (zie bijlage 5). 
Bij de uitwerking van het ontwerp van de verbreding van de N446, kan hier rekening mee 
gehouden worden, door maatregelen te nemen om de barrièrewerking van de weg te 
verminderen. Dit kan door het planten van bomen en stmiken. het beperken van de verlichting 
op deze locaties of het aanleggen van faunatunnels. Een mogelijke locatie voor de realisatie 
van een ecologische verbinding is de bmg/duiker onder de N446 heen. Voor een nadere 
uitwerking hiervan kunt u ons bureau benaderen. 

5.3 Groenstrook tussen N446 en Hofdijklaan 

Zoals de provincie reeds voomemens is, wordt geadviseerd langs de weg opnieuw bomen te 
planten. Een bomenrij kan een deel van het geluid en licht van het verkeer dempen. Als de 
boomkronen op den duur op elkaar aansluiten, kan de bomenrij tevens als vliegroute voor 
vleermuizen, vlinders en andere insecten dienen. 

Naast een bomenrij is het gunstig om voor een ondergroei van kmiden of stmiken zorg te 
dragen. Ook deze zone kan als verspreidingsroute voor kleine organismen (kleine zoogdieren, 
amfibieên) dienen. De groene strook vormt tevens een tussenberm voor overstekende (kleine) 
dieren, waardoor de barriérewerking iets afiieemt. 

5.4 Sparen jonge essen 

Geadviseerd wordt de jonge essen, die momenteel langs de N446 staan, later langs de weg 
temg te zetten of op een andere locatie temg te zetten. De bomen zijn nog jong, maar 
desalniettemin duurt het een paar jaar voordat een boom deze omvang heeft bereikt. Jonge 
bomen zijn nog relatief gemakkelijk te verplaatsen. 

5.5 Beperking verstoring weidevogels 

Om de verstoring van weidevogels door het verkeer te beperken, kan voor de wegverharding 
gekozen worden voor een geluidabsorberend materiaal, zoals geluiddempend asfalt. 
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B I J L A G E 1 W E T T E L I J K K A D E R EN B E L E I D S K A D E R 

Vogel- en Habitatrichtlijn en Natura 2000 

Bij mimtelijke ontwikkelingen dient met de Europese wetgeving rekening te worden 
gehouden. Hiervan is met name de Vogel- en Habitatrichtlijn van belang. De Vogelrichtlijn 
heeft als doel alle in het wild levende vogels en hun leefomgeving, op het grondgebied van de 
Europese Unie te beschermen en beheren. De Habitatrichtlijn heeft als doel de biologische 
diversiteit in de Europese Unie in stand te houden. In de richtlijn worden enerzijds 
aangewezen natuurgebieden beschermd en anderzijds worden aangewezen soorten 
beschermd. De in deze richtlijn aangewezen beschermde gebieden worden ook wel de Natura 
2000 gebieden genoemd. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde 
natuurgebieden in de Europese Unie. Dit netwerk vormt de basis van het Europese 
biodiversiteitbeleid. De Vogel- en Habitatrichtlijn is in de Nederlandse wetgeving 
opgenomen. De onderdelen over de gebiedsbescheiming zijn opgenomen in de 
Natuurbeschermingwet en de onderdelen over de soortenbescherming zijn opgenomen in de 
Flora- en faunawet, zoals in de onderstaande paragrafen wordt toegelicht. 

Natuurbeschermingswet 

De natuurbeschermingswet heeft als doel het beschermen en instandhouden van bijzondere 
gebieden in Nederland. Deze 'Beschermde Natuurmonumenten' omvatten zowel particuliere 
als staatseigendommen. Op 1 oktober 2005 zijn ook de beschermde gebieden uit de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijn (ook wel Natura 2000 gebieden genoemd) erin opgenomen. 
Handelingen binnen de beschermde gebieden worden slechts onder strikte voorwaarden 
toegestaan. Handelingen of activiteiten in of rondom beschermde natuurgebieden, die 
schadelijk kunnen zijn voor de doelstellingen van het gebied, zijn verboden, tenzij de minister 
van LNV of de provincie een vergunning heeft verleend. Dit wordt het 'Nee tenzij' principe 
genoemd. Hierbij dient ook met invloeden van buiten het beschermde natuurgebied rekening 
te worden gehouden. Dit wordt de 'externe werking' van de Natuurbescherminsgwet 
genoemd. Tot slot dient met de cumulatie van effecten van andere projecten of plannen 
rekening te worden gehouden. 

De instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen in het doelendocument van het Ministerie 
van LNV en het aanwijzingsbesluit van het desbetreffende natuurgebied. De 
instandhoudingsdoelstellingen beschrijven de doelen voor de instandhouding van 
leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties in het wild levende plant- en diersoorten, 
zoals vereist door de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze natuurwaarden moeten in een gunstige 
staat van instandhouding gebracht of gehouden worden. Hierbij wordt zowel gedoeld op de 
kwaliteit van de habitats als de verstoring van aangewezen soorten. 

Flora- en faunawet 

In 2002 is de nieuwe Flora- en faunawet in werking getreden. Het doel van de Flora- en 
faunawet is het instandhouden en beschermen van in het wild voorkomende planten- en 
dierensoorten. De Flora- en faunawet geldt voor de aangewezen beschermde soorten in heel 
Nederland, dus ook buiten de beschermde natuurgebieden. Bij het instandhouden en 
bescheimen van in het wild voorkomende planten- en dierensoorten wordt het 'nee, tenzij 
principe' gehanteerd. Dit betekent dat potentieel schadelijke handelingen per definitie 
verboden zijn, tenzij er een groot maatschappelijk belang is of er bijzondere omstandigheden 
zijn. De schadelijke handelingen zijn opgenomen in de onderstaande verbodsbepalingen: 
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Art 8: verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, 
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van 
beschermde inheemse planten. 

Art 9: verbiedt het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daartoe opsporen 
van beschermde inheemse dieren. 

Art 10: verbiedt het opzettelijk verontmsten van beschermde dieren. 
Art 11: verbiedt het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde 
inheemse dieren. 

Art 12: verbiedt het beschadigen, vernielen en uitnemen van eieren van beschermde dieren. 
Art 13: verbiedt planten of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, te 

vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, of onder zich te hebben. 
Alleen onder strikte voorwaarden zijn afwijkingen van de verbodsbepalingen mogelijk. 
Hiertoe zal een ontheffmg ex. Artikel 75 moeten worden aangevraagd. De doelstelling van de 
wet is om van de beschermde soorten in Nederland duurzame populaties in stand te houden. 
Hiertoe dient de gunstige staat van instandhouding' van de soort gewaarborgd te worden. 

6.1.1 Ontheffmg artikel 75 
Er kan een ontheffing worden aangevraagd als er verbodsbepalingen worden overtreden, maar 
de activiteiten en/of de mimtelijke ontwikkelingen geen negatieve effecten op de duurzame 
instandhouding van beschermde soorten zullen hebben. De beschermde soorten zijn in drie 
verschillende tabellen opgenomen, namelijk tabel 1, 2 en 3. Voor werkzaamheden die een 
negatief effect op soorten uit tabel 3 hebben zal bij mimtelijke ontwikkelingen een 
ontheffingaanvraag ingediend moeten worden. Bij soorten uit tabel 2 kan ook gebmik 
gemaakt worden van een gedragscode (zie paragraaf 2.3.3). Vogels vallen onder tabel 2. Alle 
inheemse vogelsoorten worden gedurende het broedseizoen beschermd. Voor het verstoren 
van broedende vogels wordt in principe geen ontheffing verleend, omdat de verstoring 
voorkomen kan worden door de activiteiten buiten het broedseizoen uit te voeren. Van enkele 
vogelsoorten (spechten, uilen en roofvogels) zijn de nesten jaarrond beschermd. Voor 
verstoring van hun nesten kan wel ontheffing worden aangevraagd. Soorten uit tabel 1 vallen 
onder de vrijstellingsregeling, waarvoor een ontheffing niet nodig is. Voor alle (beschermde) 
soorten geldt daamaast de algemene Zorgplicht (zie paragraaf 2.3.3). Jurispmdentie in het 
kader van de Flora- en faunawet heeft bepaald dat alleen een onderzoek naar de aanwezigheid 
van die beschermde soorten dient plaats te vinden, als aannemelijk is dat deze soorten in de 
betreffende omgeving voor kunnen komen. In deze Eco-effectscan wordt onderzocht of er 
beschermde soorten in de onderzoekslocatie aanwezig zijn of verwacht kunnen worden. 

6.1.2 Gedragscode 
In de gedragscode beschrijft een organisatie, hoe tijdens werkzaamheden de schade aan 
beschermde dieren en planten wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. De 
gedragscode moet aangeven hoe er in de praktijk "zorgvuldig wordt gehandeld". De 
gedragscode kan zelf worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
minister van LNV. Indien men werkt volgens een goedgekeurde gedragscode hoeft men voor 
activiteiten in het leefgebied van soorten van tabel 2 geen ontheffing aan te vragen. Voor 
bestendig beheer en onderhoudswerkzaamheden in natuurbeheer, landbouw of bosbouw geldt 
de gedragscode ook voor soorten uit tabel 3, met uitzondering van de soorten die ook onder 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn vallen. 
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6.1.3 Zorgplicht 
Bij elk project, op elke locatie en bij elke handeling of activiteit geldt naast de 
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet bovendien de 'zorgplicht'. Een ieder (van de 
projectontwikkelaar die achter zijn bureau werkt aan de opzet van een nieuw project tot aan 
de uitvoerende mensen op de bouwlocatie) dient zó te handelen, of juist handelingen na te 
laten, dat de in het wild voorkomende dieren- en plantensoorten geen of zo min mogelijk 
hinder ondervinden. 

Ecologische Hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstmctuur (EHS) is in het Natuiubeleidsplan geïntroduceerd. In de Nota 
Ruimte is het beleid van de EHS overgenomen. In de EHS worden grote natuurkemgebieden, 
via ecologische verbindingszones, onderling tot een samenhangend netwerk verbonden. Dit 
netwerk bestaat uit: 

bestaande natuurgebieden, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden; 
landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer; 
robuuste verbindingen en grote wateren. 

De provincie is het bevoegd gezag voor de realisatie van de EHS. In het streekplan werd de 
EHS voorheen begrensd en in natuurgebiedsplannen worden de specifieke waarden en 
keimierken (natuurdoelen of natuurdoeltypen) van de Provinciale EHS (PEHS) beschreven. 
Met de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (juli 2008) zijn de streekplannen komen te 
vervallen. Deze worden vervangen door stmctuurvisies. Gemeentes dienen de EHS en ook de 
Natura 2000-gebieden en andere beschermde natuurgebieden op te nemen in een 
bestemmingsplan. 

Gemeentelijke natuurbescherming 

Gemeentes dienen de (P)EHS, de Natura 2000-gebieden en andere beschermde 
natuurgebieden op te nemen in een bestemmingsplan. 

Voor Nederland is een Ecologische Hoofdstmctuur (EHS) opgesteld om een samenhangend 
netwerk van groene gebieden te krijgen, dat de versnippering van de natuur en het landschap 
tegengaat. De provincie heeft dit vertaald naar het provinciale niveau (PEHS). Leiderdorp 
heeft dit vertaald naar gemeentelijk niveau; Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur 
(GEHS). De GEHS is een verdere uitwerking van de drie Leiderdorpse natuumetwerken zoals 
deze beschreven zijn in het Groenstmctuurplan 2000. Voor Leiderdorp ligt de nadruk vooral 
op de verbinding naar de polders en het met elkaar verknopen van het grotere wijkgroen en de 
Houtkamp en de Bloemerd. Daamaast heeft Leiderdorp ook een taak richting Leiden. 
Leiderdorp moet er voor zorgen dat de ecologische verbindingszones van Leiden die via ons 
grondgebied lopen in verbinding kunnen blijven staan met het open veenweide landschap (dit 
is vooral voor Leiden van belang). 

De GEHS bestaat uit kemgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. 
Kemgebieden zijn gebieden met al bestaande ecologische waarden en een behoorlijke 
oppervlakte. Het beleid is gericht op behoud en verdere ontwikkeling van de aanwezige 
natuurwaarden. De parken en de veenweidepolders zijn kemgebieden. Verbindingszones 
brengen de kem- en natuurontwikkelingsgebieden met elkaar in verbinding. Ze zijn belangrijk 
om de verspreiding van, en de contacten tussen, dieren en planten te verbeteren. Een 
voorbeeld van een verbindingszone die al gerealiseerd is, is de Gallaslaan. Deze verbindt de 
Bloemerd met de Houtkamp. 
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BIJLAGE 2: PROJECTGEBIED 

Bron: Google-earth 

• = projectgebied bestaand 

23 



BIJLAGE 2: KILOMETERHOK 

X: 97 / Y: 465 en X: 97 / Y: 464 

O plangebied 
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BIJLAGE 3: INVENTARISATIELIJST 

Datum: 
Inventariseerder: 
Projectgebied: 
Weer: 
Km-hok; 

17 juli 2009 
C. van der Graaf 
N446 
droog, bewolkt, windkracht 3-4, 25°C 
X: 97 / Y: 465 en X: 97 / Y: 464 

planten: 

aardaker 
abeel 
bijenorchis 
brede orchis 
div. grasssen 
div. pioniersoorten 
div. soorten tredzone 
div. soorten voedselrijke 
berm 
duizendblad 
egelskop 
es 
gedoomd boomblad 
gele gentiaan 
gele plomp 
gewone bereklauw 
haagwinde 
hazelaar 
kroos 
ligusterhaag 
lijsterbes 
meidoom 
pijlkmid 
populier 
rietgras 
rietorchis 
sterrekroos 
vlier 
waterdrieblad 
waterpest 
zomereik 
zomerklokje 
zwanenbloem 
zwarte els 

Bron (jaar) 

Rijnland '07 
ATN'09 
Rijnland '07 
Rijnland '07 
ATN'09 
ATN*09 
ATN'09 

ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
Rijnland '07 
ATN'09 
ATN'09 
Rijnland '07 
ATN'09 
ATN'09 
Rijnland '07 
ATN'09 
ATN'09 

Waarneming (locatie) 

kansrijke omgeving 
populierenbos 
kansrijke omgeving 
kansrijke omgeving 
beim langs N446 
berm langs N446 
berm langs N446 

berm langs N446 
berm langs N446 
watergang langs N446 
berm langs N446 
watergang langs N446 
watergang langs N446 
watergang langs N446 
berm langs N446 
stmiken langs volkstuinen 
stmiken langs volkstuinen 
watergang langs N446 
berm langs N446 
stmiken langs volkstuinen 
stmiken langs volkstuinen 
watergang langs N446 
populierenbos 
watergang langs N446 
kansrijke omgeving 
watergang langs N446 
stmiken langs volkstuinen 
kansrijke omgeving 
watergang langs N446 
stmiken langs volkstuinen 
kansrijke omgeving 
watergang langs N446 
stmiken langs volkstuinen 

bescherming 

FFI 
-

FF2 
FF2 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FF2 
-

-

FF2 
-

-

FF2 
FFI 

-
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Vogels: 

blauwe reiger 

boerenzwaluw 

boomkruiper 

Bmine Kiekendief 

buizerd 

gierzwaluw 

groene specht 

grote bonte specht 

havik 

houtduif 

huismus 

ijsvogel 

kauw 

meerkoet 

oeverzwaluw 

ransuil 

ringmus 

slechtvalk 

sperwer 

torenvalk 

visdief 

waterhoen 

zwarte kraai 

Zoogdieren: 

egel 

bosmuis 

bunzing 

gewone dwergvleermuis 

haas 

hermelijn 

huisspitsmuis 

laatvlieger 

Meervleermuis 

mol 

Noordse woelmuis 

mige dwergvleermuis 

veldmuis 

vos 

waterspitsmuis 

wezel 

Bron (jaar) 

ATN'09 

wm '08/'09 

wm '08/'09 

wm '08/09 

wm mro9 
wm '08/'09 

wm '08/'09 

wTn '08/'09 

wm '08/09 

ATN'09 

WTn mro9 
wm '08/'09 

ATN'09 

ATN'09 

wm '08/09 

wm '08/09 

wm '08/09 

wm '08/09 

wm '08/'09 

wm '08/09 

WTn '08/'09 

ATN'09 

ATN'09 

Bron (jaar) 

wm '08/'09 

wTTi '08/09 

Rijnland '07 

Rijnland '07 

Waarneming (locatie) 

watergang langs N446 

Leiderdorp 

Leiderdorp 

knooppunt Leiderdorp 

Leiderdorp 

Leiderdorp 

Leiderdorp 

Leiderdorp 

knooppunt Leiderdorp 

watergang langs N446 

Leiderdorp 

Leiderdorp 

watergang langs N446 

watergang langs N446 

knooppunt Leiderdorp 

Leiderdorp de Bloemerd 

Leiderdorp 

knooppunt Leiderdorp 

Leiderdorp 

knooppunt Leiderdorp 

Leiderdorp 

watergang langs N446 

watergang langs N446 

Waarneming (locatie) 

potentieel 

potentieel 

A4 Leiderdorp, slachtoffer 

potentieel foeragerend 

potentieel in weiland 

potentieel 

potentieel foeragerend 

potentieel foeragerend weiland 

knooppunt Leiderdorp 

kansrijke omgeving 
potentieel foeragerend 

potentieel 

potentieel foeragerend 

kansrijke omgeving 
potentieel foeragerend 

bescherming 

FF 

FF,RL 

FF 

FF,VR 

FF 

FF 

FF.RL 

FF 

FF 

FF 

FF,RL 

FF,VR 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF,VR,RL 

FF 

FF 

FF,VR,RL 

FF 

FF 

bescherming 

FFI 

FFI 

FFI 

FF3,HRIV 

FFI, RL 

FFI. RL 

FFI 

FF3,RL 
FF3,HRJ1,HR1V 

FFI 
FF3,HR1I,HRIV,RL 

FF3,HRIV 

FFI 

FFI 

FF3 

FFI, RL 
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Amfibieên, reptielen: 
bmine kikker 
Gewone pad 
Kleine watersalamander 
meerkikker 
middelste groene kikker 

Vissen: 
baars 
bittervoom 
blankvoom 
brasem 
driedoomige stekel baars 
karper 
Kleine Modderkruiper 
snoek 

Overige soorten: 
lantaamtje 
kool witje 
bont zandoogje 
gehakkelde aurelia 

Bron (jaar) 
wm '08/'09 

Bron (jaar) 

Rijnland '07 

Rijnland '07 

Bron (jaar) 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 
ATN'09 

Waarneming (locatie) 
Leiderdorp 
potentieel 
potentieel 
potentieel 
potentieel 

Waarneming (locatie) 
potentieel 

kansrijke omgeving 
potentieel 
potentieel 
potentieel 
potentieel 

kansrijke omgeving 
potentieel 

Waarneming (locatie) 
berm langs N446 
berm langs N446 
berm langs N446 
berm langs N446 

bescherming 
FFI 
FFI 
FFI 
FFI 
FFI 

bescherming 
-

FF3.HRII 
-

-

-

-

FF2,HR1I 

bescherming 
-

-

-

-

bron Omschrijving 

ATN tijdens locatiebezoek / inventarisatie aangetroffen 

Potentieel wanneer het biotoop geschikt wordt geacht en de soort mogelijk hiervan gebruik maakt 

Rijnland Gegevens van een literatuuronderzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland (2007) 

wm Waarneming door derden van www.waameming.nl 

Bescherming 
FF 
HRll 

HRIV 

VR 
RL 

Wet/ norm 
Flora- en faunawet 
Habitatrichtlijn 
Bijlage II 

Habitatrichtlijn 
Bijlage IV 
Vogelrichtlijn 
Rode lijst 

Omschrijving 
de soort is beschermd volgens de Flora- en faunawet 
dieren- en plantensoorten van communautair belang voor de instandhouding 
waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is 

dieren- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden 
l>eschermd 
de soort is beschermd volgens een of meerdere bijlagen van de Vogelrichtlijn 
De soort staat op een gepubliceerde lijst van in Nederland bedreigde dieren- of 
plantensoorten, de zogenaamde Rode lijst 
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BIJLAGE 4: ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 
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Pfövlnclaie tcoiogi.scne lioorastructuur pagma 1 van 

Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur 

Kies e«n kaan.,. ImS""^""" 

Achtergrondinformatie 
Print kaart I Contact I Help 

Q^i^Q^ê 
Onder welpen LeyeiHlii 

PEHS bestaand of gepland? 

P Bestaand 

\ ^ Gepland 

— Gepland, zoekgebted 

Status van terreinen In PEHS 

• Natuurgebied 

Waternatuurgebied 

• Ecologische verbinding 

•eioemdijk 

• Schurveling 

• Recreatiegebied 

• Overig land 

• Overig i^ater 

Ecologische verbindingszones globaal 

^ Topografie 

2000 m 

http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/kaart_pehs.htrT)l?ext=95394.730913089,462309.768653184^02423.89444669,467498.42697185 17-7-2009 

http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/kaart_pehs.htrT)l?ext=95394.730913089,462309.768653184%5e02423.89444669,467498.42697185


i«jaiuuiuüiit!uipiüii u'd 1 van 

Natuurbeheerplan 

Kies een kaart... 7-;;HOLLAND 

Achtergrondinformatie A ) ^ & ( ^ '̂̂ '* ^^ ^ -̂  
Print kaart I Contact I Help ^ ^ v \ c^ irn V 

Onderweipen Leyendö 

Agrarisch tutuurtehfertype 

u'̂ î Merfaunagebied 

leheertyp e natuur 

^ M Grootschalig zout <g«tjd«n:i water 

Grootschalig duin- ot kwelderlarKls 

Grootschalig rrvier-ofmoeraslind! 

Grootschalig zand- of l<alklandsch! 

Rî îer 

Beek en Bron 

Kranswierwater 

Zoete plas 

m Brak water 

1 ^ Afgesloten zeearm 

• • M o e r a s 

• • Gemaaid rietveid 

^ •Veenmosr ie t l anden inoerasheide 

^ • T r l l v n n 

^•HoogvHD 

^ H Vochtige heide 

•IZwakgebufferdven 

^ ^ Zuur ven oltioogveenven 

Drog« heide 

• • ^dven tu i v ing 

http://geo.zuid-honand.n!/geo-loket/kaart_natuurbeheerplan.titnil?ext=95044.8432029596,462309.768653184,102773.78215682,467498.42... 17-7-2009 

http://geo.zuid-honand.n!/geo-loket/kaart_natuurbeheerplan.titnil?ext=95044.8432029596,462309.768653184,102773.78215682,467498.42


BIJLAGE 5: GEMEENTELIJKE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

Kwaliteitenkaart: Groenstructuurplan 2000, blz 24 
GEHS: Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur, blz 4 
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Groenstructuurplan Leiderdorp 2000 
W i j k t y p e r l n g s k a a r t 

L«g«nda 

Wijktypering 

1̂ 1̂  I Bijzonder element 

iMmMint* Laldardorp 2000 
•chMl : 1:16.SOO 

AdvlHliuraau vooc lar>d«<l)k gatM*d an itad«<l|k >nill*u 

^ n I 0 U ^ / \ / I 3 n d ''>»tbu« 932 6700 AM WW^ingan 
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