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Disclaimer 
No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by 
any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used, 
without such permission, for any purposes other than that for which they were produced. HaskoningDHV Nederland 
B.V. accepts no responsibility or liability for these specifications/printed matter to any party other than the persons by 
whom it was commissioned and as concluded under that Appointment. The integrated QHSE management system of 
HaskoningDHV Nederland B.V. has been certified in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 
18001:2007. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Blaricum heeft de ambitie om het Voorland Stichtse Brug op te waarderen, zodat een 
aantrekkelijk uitloop- en recreatiegebied ontstaat voor de nieuwe bewoners en ondernemers uit de 
Blaricummermeent en de rest van de gemeente Blaricum.  
 
In het voortraject is onderzocht of er ruimte was voor de ontwikkeling van een recreatiegebied met 
jachthaven aan de oostzijde van het gebied. Hiertoe heeft Oranjewoud een milieueffectrapportage 
opgesteld (Oranjewoud, 2011). Deze ontwikkeling bleek uiteindelijk economisch niet haalbaar. Als 
alternatief heeft Geesink beheer in lijn met de gemeentelijke ambitie in 2015 het plan Blaricum aan Zee 
ingediend. Dit omvat de ontwikkeling van een opgespoten landtong “waar natuur, water, recreatie, horeca, 
ambacht en werken samenkomen”. Deze enclave was voorzien op het meest noordelijke deel van het 
recreatiestrand, ter hoogte van de accommodatie van de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij). Inmiddels heeft Geesink beheer een tweede ontwerp voor de enclave gemaakt die aan de 
zuidkant van het recreatiestrand is voorzien. In deze rapportage wordt hiernaar verwezen als Plan Zuid. 
 
Beide plannen zijn getoetst aan het huidige natuurbeleid en -wetgeving (Royal HaskoningDHV, 2016; 
Royal HaskoningDHV, 2017). Hieruit bleek dat een actualisatie van de flora- en faunagegevens gewenst 
was. In 2017 en 2018 is daarom door Royal HaskoningDHV een flora- en fauna-inventarisatie uitgevoerd 
met als doel de eerder verzamelde flora- en faunagegevens te actualiseren (Royal HaskoningDHV, 2018). 
 
Inmiddels heeft de gemeenteraad ingestemd met de verdere uitwerking van de plannen voor het tweede 
ontwerp. Omdat de natuurtoets uit 2017 is gebaseerd op verouderde gegevens, is Royal HaskoningDHV 
door gemeente Blaricum verzocht deze natuurtoets te actualiseren. Deze actualisatie wordt op moment 
van schrijven uitgevoerd. 
 
Momenteel staat de uitvoering op korte termijn van enkele relatief kleine werkzaamheden, als onderdeel 
van de upgrade van het gebied, op de planning. Het betreft voorzieningen voor bezoekers van het 
recreatiegebied, zoals verlichting, afvalbakken, fietsenrekken en een tijdelijk strandpaviljoen. De 
bestaande parkeerplaatsen worden voorzien van een nieuwe elementenverharding. Tevens wordt het 
huidige strand verbreed. Deze werkzaamheden worden onder de verzamelnaam “upgrade” geschaard 
binnen het grotere plan. Vanwege de korte termijn waarop de werkzaamheden dienen te worden 
uitgevoerd, zijn deze in dit rapport apart getoetst. 
 
De voorgenomen ontwikkeling kan leiden tot effecten op onder de Wet natuurbescherming beschermde 
soorten. Daarnaast liggen de geplande ontwikkelingen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om 
deze redenen heeft gemeente Blaricum gevraagd om het plan te toetsen aan de vigerende 
natuurwetgeving.  
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Figuur 1-1: Locatie van het plangebied. 

 

1.2 Doel 

Het doel van dit rapport is om de ecologische effecten van ontwerpplan Zuid en de “Upgrade Voorland” in 
beeld te brengen en deze te toetsen aan het natuurbeleid en de wetgeving ten behoeve van de 
besluitvorming door de gemeente Blaricum. Op basis van deze toetsingen worden aanbevelingen gedaan 
over de wijze van uitvoering en mogelijk te nemen mitigerende maatregelen en voor nader onderzoek en 
procedures. 
 

1.3 Werkwijze 

De natuurtoets voor de “upgrade” bestaat uit drie delen. De volgende vragen worden beantwoord:  
 Is er sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten (Wet 

natuurbescherming onderdeel soortenbescherming)? 
 Is er sprake van mogelijke negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebieden (Wet natuurbescherming onderdeel gebiedenbescherming)? 
 Zijn er significante effecten te verwachten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland? 
 
Het eerste deel betreft de toetsing in het kader van beschermde soorten (Hoofdstuk 3 Wnb). Uit deze 
toets moet duidelijk worden welke beschermde soorten in het plangebied leven, welke functie het gebied 
heeft voor de soort(en), in hoeverre deze wordt aangetast en/of verstoord door de voorgenomen 
ontwikkeling en welke beperkende (mitigerende) maatregelen dienen te worden uitgevoerd om de 
functionaliteit te behouden. 
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Het tweede deel betreft een Voortoets voor Natura 2000 in het kader van de Wet natuurbescherming 
(hoofdstuk 2 Wnb). In deze voortoets wordt nagegaan of het behalen van de instandhoudingsdoelstel-
lingen voor de kwaliteit en omvang van habitattypen, de kwaliteit en omvang van het leefgebied van 
soorten en de populatiedoelstelling van soorten in het geding komt. Als dit het geval is, moet een 
Passende Beoordeling worden opgesteld. Een Passende Beoordeling kan zowel als onderbouwing dienen 
voor de besluitvorming over een plan (Artikel 19j) als voor een vergunningaanvraag (Artikel 19d). 
 
Het derde deel betreft een “Nee, tenzij-toets” in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor 
de benodigde bestemmingswijziging binnen het NNN wordt, conform de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening en de NNN-wijzer van de provincie1, gekeken naar de effecten op wezenlijke kenmerken en 
waarden.  
 
Voor bovenstaande toetsingen is het volgende stappenplan gevolgd:  
1. omschrijving plangebied, geplande werkzaamheden van de “upgrade Voorland”;  
2. beschrijving van aanwezige beschermde natuurwaarden in het plangebied, op basis van eerdere 
onderzoeken van Royal HaskoningDHV (2016, 2017, 2018). Het meest recente onderzoek is een 
soortgerichte inventarisatie;  
3. effectanalyse en toetsing aan de Wnb en de PRV;  
4. beknopt advies voor mitigerende maatregelen;  
5. conclusie en vervolg.  
 
 

  

                                                      
1 https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Natuur/nnn-wijzer/index.html 
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2 Plangebied 

Onderstaande beschrijving is overgenomen uit een eerder rapport van Royal HaskoningDHV (2017). Het 
Voorland Stichtse Brug is een recreatie- en natuurgebied en is onderdeel van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Het gehele gebied is in bezit van Staatsbosbeheer. Het Voorland Stichtse Brug wordt 
begrensd door het Gooimeer, de A27 en de Gooise Zomerkade. Het gebied bevat twee komvormige 
zandstranden die van elkaar worden gescheiden door een bosstrook. 
 
De zuidelijke kom vormt een recreatiegebied met direct achter het strand een grasweide. De grasweide 
wordt door enkele bosschages gescheiden van de parkeerplaatsen en de A27. Het gebied wordt met 
name in de zomerperiode bezocht door zwemmers en andere recreanten. Gedurende het hele jaar wordt 
het gebruikt als hondenuitlaatgebied door bewoners. 
 
De noordelijke kom, beter bekend als het Groene Strand, is een natuurgebied. Bij noordwesterstorm wordt 
water vanuit het Markermeer en IJmeer het Gooimeer ingestuwd, waardoor het hooiland overspoeld wordt 
en het water een aantal dagen blijft liggen. Deze overstromingen komen enkele keren per jaar voor 
(Brandjes & Anema, 2016). Het gehele gebied is in de jaren ’70 opgespoten ten behoeve van de bouw 
van de Stichtse Brug. Het opgespoten materiaal is afkomstig uit het Gooimeer. Hiertoe zijn in het 
Gooimeer enkele zandwinputten van 30 meter diep aangelegd. 
 

 

Figuur 2-1 Ligging plangebied (geel omlijnd). Kaart: GlobeSpotter by Cyclomedia. Groen: zuidelijk deel; blauw: noordelijk deel. 
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3 Voorgenomen werkzaamheden en gebruik 

De volgende werkzaamheden worden volgens de huidige planning op korte termijn (dec 2018 – maart 
2019) uitgevoerd (zie Figuur 3-1): 

 Verbreden strand (opspuiten nieuw geel zand); 
 Vervangen verharding parkeerplaatsen; 
 Plaatsen nieuwe lichtmasten langs toegangsweg (4 m hoog); lage lichtpaaltjes (1 m hoog) bij 

parkeerplaatsen; 
 Plaatsen fietsrekken, prullenbakken, BBQ-plaatsen; 
 Aanleg nieuw kabel- en leidingtracé; 

 

  

Figuur 3-1: Geplande maatregelen in het kader van de “upgrade”. Het volleybalveld is reeds aanwezig en maakt dus geen deel uit 
van de toetsing. Het tijdelijke restaurant is gepland binnen het rood omlijnde zoekgebied. 

 
De verbreding van het strand is landinwaarts. De waterlijn blijft dus op dezelfde locatie. Tot 5 meter het 
water in wordt (onder water) het bestaande zand ontgraven, waarna nieuw geel (strand) zand terug wordt 
gestort. Vanaf de waterlijn wordt waar nodig 15 meter landinwaarts ook de bestaande ondergrond 
vervangen door nieuw geel zand. Daarmee ontstaat een zandstrand van totaal ongeveer 20 meter breed 
in totaal over een lengte van ongeveer 500 meter. 
 
De geschatte oppervlakte van het strand wordt daarmee ongeveer 10.000 m2 (oftewel 1 hectare), waarvan 
7.500 m2 op het landoppervlak. Het huidige strand heeft een oppervlakte van ongeveer 2.200 m2, 
gemeten op basis van de actuele luchtfoto over de lengte van het te verbreden deel. Het geschatte 
ruimtebeslag op grasland van het nieuwe strand is dan gelijk aan het op land te storten strandoppervlak 
verminderd met het reeds aanwezige strandoppervlak, oftewel 7.500 m2 – 2.200 m2 = 5.300 m2, ruim een 
halve hectare. Het zand wordt per as geleverd en aangebracht. 
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Mocht bij de uitvoering blijken dat het beeld al voldoet aan geel zand (dit is op sommige delen al het 
geval) dan wordt voor deze locaties geen zand vervangen. De situatie van 1 ha (500x20 m) aanpassen is 
dus worst case. 
 
Voor de parkeerplaatsen en plaatsing van de verlichting, fietsrekken, prullenbakken en BBQ-plaatsen 
bestaan de werkzaamheden uit: straatwerk, kleinschalig snoeien van takken (geen kap van bomen of 
struiken) en de aanleg van een persleiding en OV kabel (0,50 – 1,0 m diep). Deze werkzaamheden 
worden komende winterperiode (feb, maart) uitgevoerd. De verlichting van de parkeerplaatsen is 
maximaal 1,1 meter hoog, zodat de verlichting laag blijft (“Solispost” in Figuur 3-2). 
 

 

Figuur 3-2: Verlichtingspaaltjes voor de parkeerplaatsen. 

 
Tijdelijk strandpaviljoen 
Tevens is er vanuit Gemeente goedkeuring om in het voorjaar van 2019 een (tijdelijke) strandtent te 
openen. Beoogde locatie is aan de linkerzijde van het volleybalveld (Figuur 3-1). Voor de bouw van het 
strandpaviljoen wordt materieel ingezet voor constructie en vervoer. Het paviljoen is tijdelijk, dus er 
worden géén heipalen e.d. aangebracht. Uitvoering hiervan is volgens de voorlopige planning komend 

voorjaar (mei – juni). Zie ook  
Figuur 3-3 voor de detaillocatie. Het ruimtebeslag inclusief het terras is ongeveer 590 m2. 
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Figuur 3-3: Detail van de vlakken waar het tijdelijke strandpaviljoen komt. 

 
In de gebruiksfase brengt dit met zich mee: 

 meer bezoekers in het gebied; 
 meer aanwezigheid van (loslopende) honden; 
 meer verkeersbewegingen; 
 meer verlichting, op de parkeerplaats en langs de toegangsweg. 
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4 Aanwezige natuurwaarden 

4.1 Beschermde soorten Wnb 

De aanwezige beschermde soorten zijn onderzocht door Royal HaskoningDHV (2016, 2017, 2018). De 
resultaten van de buro- en veldonderzoeken zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Voor de 
onderzoeksmethodiek wordt verwezen naar het genoemde rapport. 
 

Tabel 4-1: De beschermde soorten die in (de omgeving van) het plangebied voorkomen. Vetgedrukte biotopen van soorten zijn in 
en direct rondom het plangebied aanwezig. Alleen Bron: RHDHV 2016, 2017, 2018. 

soortgroep soort (naam) functie leefgebied belang plangebied beschermingsregime 

vaatplanten geen -  - 

zoogdieren bunzing 
verblijfplaats, 
foerageergebied 

bosschages art. 3.10 Wnb 

vleermuizen 

gewone dwergvleermuis 
essentieel 
foerageergebied 

bosschage langs 
parkeerplaatsen 

art. 3.5 Wnb 
ruige dwergvleermuis paarverblijfplaatsen 

bosschage langs 
parkeerplaatsen 

 migratieroute strand, kustlijn 

laatvlieger, rosse vleermuis 
niet-essentieel 
foerageergebied 

bosschages en 
graslanden 

amfibieën poelkikker  
voortplanting, 
foerageergebied, 
overwintering 

poel en omliggend 
struweel NO-punt, 
buiten plangebied 

art. 3.5 Wnb 

reptielen ringslang 
foerageergebied, 
overwintering 

bosschages 
art. 3.10 Wnb 

  voortplanting moeras en bosrand 

vissen geen -  - 

broedvogels 

div. soorten, o.a. fuut, ekster, 
houtduif, merel, kraai, 
winterkoning, tjiftjaf etc. 

broedterritorium en 
leefgebied 

struwelen en 
bosschages 

art. 3.1 Wnb, nest niet 
jaarrond beschermd 

buizerd broedlocatie 
zuidwestelijke 
bosschage art. 3.1 Wnb, nest 

jaarrond beschermd 
 foerageerbiotoop 

plangebied en wijde 
omgeving 

ongewervelden niet aanwezig n.v.t.  N.v.t. 

 
Bijna alle in de tabel genoemde beschermde soorten hebben leefgebied in of direct rondom het 
plangebied van de “upgrade”. Uitzonderingen zijn de biotoop van de poelkikker (op tenminste 700 m 
afstand) en de voortplantingsplaats van ringslangen (broeihopen), op ongeveer 300 meter afstand.  
 

4.2 Beschermde gebieden Wnb 

Direct ten zuidoosten van de A27 ligt het Eemmeer, dat inclusief de oeverzones tot het Natura 2000-
gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever behoort. Het gebied is aangewezen als slaap- en 
foerageergebied voor een aantal vogelsoorten, en daarnaast als broedgebied voor de visdief. Het is geen 
Habitatrichtlijngebied, dus er zijn geen doelstellingen voor habitattypen of -soorten. 
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Tabel 4-2: Instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. 

 
leefgebied draagkracht 

aantal vogels oppervlakte kwaliteit 

Broedvogelsoorten 

A193 Visdief = = 280 

Niet-broedvogelsoorten 

A005 Fuut = = 160 

A017 Aalscholver = = 160 

A037 Kleine zwaan = = 2 

A043 Grauwe gans = = 300 

A050 Smient = = 4900 

A051 Krakeend = = 90 

A056 Slobeend = = 5 

A059 Tafeleend = = 790 

A061 Kuifeend = = 2700 

A068 Nonnetje = = 10 

A125 Meerkoet = = 1700 

 

 

Figuur 4-1: Ligging van Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer zuidoever ten opzichte van het Voorland. 

 
Raadpleging van de NDFF (op 12 december, gegevens laatste 5 jaar) en het ontwerpbeheerplan Natura 
2000 (Rijkswaterstaat, 2016) leert dat alle niet-broedvogels met een instandhoudingsdoelstelling in meer 
of mindere mate gebruik maken van het Eemmeer direct zuidoostelijk van de A27. Ook de visdief, 
broedvogel met een instandhoudingsdoelstelling, broed op één of meerdere van de eilandjes in dat deel 
van het Eemmeer. 
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4.3 NNN 

Het landgedeelte van het plangebied is geheel begrensd als NNN en bestaat uit een aantal biotopen, 
zoals in meer detail omschreven door Royal HaskoningDHV (2017). In het Natuurbeheerplan 2018 van 
Provincie Noord-Holland (2017) zijn geen specifieke kenmerkende waarden van het gebied Voorland 
Stichtsebrug opgenomen. 
 

 

Figuur 4-2: Beheertypenkaart, met globale aanduiding geplande werkzaamheden i.h.k.v. de “upgrade”. Bron: Povincie Noord-
Holland. 

 
Bijzondere plantensoorten 
Vooral in het noordelijk deel van het Voorland Stichtsebrug is een aantal bijzondere plantensoorten 
aanwezig. Het grasland is vochtig en kalkrijk. Voorkomende Rode Lijst soorten zijn o.a. valse kamille 
(Anthemis arvensis), ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia), moeraswespenorchis (Epipactis palustris), 
stijve ogentroost (Euphrasia stricta), parnassia (Parnassia palustris), moeraskartelblad (Pedicularis 
palustris) (RHDHV 2018). 
 
De moeraswespenorchis bereikt ter plaatse dichtheden tot wel 100 exemplaren per vierkante meter. Ook 
parnassia is lokaal in hoge dichtheden aanwezig. In totaal zijn er van beide soorten zeker 10.000 
exemplaren in het gebied aanwezig. 
 
Struweel en bosschage 
De struwelen en bosschages rondom de graslanden zijn broedbiotoop voor een aantal minder algemene 
vogelsoorten, waaronder nachtegaal, matkop, koekoek (Jonkers 2015). Doordat deze biotopen weinig 
verstoord zijn in de huidige situatie zijn ze geschikt broedgebied. 
 
Naast het bovengenoemde geldt dat ook de aanwezige beschermde soorten (zoals genoemd in paragraaf 
4.1) bijdragen aan de bijzondere kenmerken en waarden van het gebied. 
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5 Mogelijke effecten van de ontwikkeling 

De volgende voor natuurwaarden relevante effecten kunnen optreden in de realisatiefase: 
- ruimtebeslag; 
- mechanische verstoring / vergraving van grond tijdens de werkzaamheden; 
- verstoring door geluid, licht en optische effecten tijdens de werkzaamheden; 
- verstoring door licht en geluid in de gebruiksfase, door de nieuwe verlichting en verwachte 

toename recreatie. 
 
Het ruimtebeslag treedt op bij de bouw van het tijdelijke strandpaviljoen en de strandverbreding; dit is op 
plekken waar nu grasland is. Er is bij het ontwerp rekening gehouden met de groeizone van bijzondere 
flora (met name parnassia, in het noordelijk deel); hier vinden geen graafactiviteiten of wijzigingen aan de 
bestaande situatie plaats. De mechanische verstoring vindt plaats langs de bestaande toegangsweg en 
gaat alleen ten koste van korte grasvegetatie. Er wordt geen struweel of bosschage verwijderd.  
 
De meeste activiteiten zijn kleinschalig en kortdurend, en vereisen geen inzet van materieel. Het betreft 
hier de plaatsing van de verlichting, BBQ-plaatsen, fietsenhekken, cameramasten en afvalbakken. De 
bouw van het strandpaviljoen, de vervanging van de verharding op de parkeerplaatsen, de verbreding van 
het strand en de aanleg van kabels en leidingen brengen wel de inzet van materieel met zich mee, en zijn 
langduriger van aard. Verstoring door geluid, licht en optische effecten vindt in principe plaats in de 
periode april t/m juni. 
 
In de gebruiksfase zal er sprake zijn van meer bezoekers, autobewegingen en hondenuitlaat. De 
“upgrade” draagt bij aan de toename en kan los worden gezien van een mogelijke ontwikkeling van 
Blaricum aan Zee. 
 

5.1 Beschermde soorten Wnb 

5.1.1 Realisatiefase 

Dit grasland is niet van betekenis als leefgebied voor de in het gebied aanwezige beschermde soorten. 
Het ruimtebeslag leidt niet tot aantasting van de functionaliteit van verblijfplaatsen van deze soorten. De 
mechanische verstoring vindt plaats langs de al bestaande toegangsweg en gaat alleen ten koste van 
korte grasvegetatie die niet van waarde is als leefgebied voor de in het gebied aanwezige beschermde 
soorten. Er wordt geen struweel of bosschage verwijderd. De mechanische verstoring leidt niet tot 
aantasting van de functionaliteit van verblijfplaatsen van deze soorten. 
 
De plaatsing van de verlichting, BBQ-plaatsen, fietsenhekken, cameramasten en afvalbakken zijn 
kleinschalig en kortdurend en vereisen geen inzet van materieel. De verstoring die hiervan uitgaat is 
dermate kleinschalig dat negatieve effecten op fauna hierdoor niet te verwachten zijn. 
 
Verstoring door geluid, licht en optische effecten door de bouw van het strandpaviljoen, de vervanging van 
de verharding op de parkeerplaatsen, de verbreding van het strand en de aanleg van kabels en leidingen 
vindt in principe plaats in de eerst helft van 2019. De kwetsbare perioden van de in de omgeving 
aanwezige beschermde soorten zijn als volgt: 

- bunzing: april t/m augustus (paar-, kraam- en zoogtijd); 
- broedvogels: maart t/m augustus (afhankelijk van de soort); 
- ruige dwergvleermuis: april en augustus-september (balts-/paartijd en migratie); 
- gewone dwergvleermuis: mei t/m half juli (kraamtijd); 
- ringslang: oktober t/m maart (winterslaap); april t/m juli (voortplanting) 
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Bovenstaande kwetsbare perioden zijn de perioden die relevant zijn bezien vanuit het gebruik van het 
plangebied door deze soorten.  
 
De bunzing heeft zijn verblijfplaatsen in oude holen van bijvoorbeeld konijnen of vossen, of onder 
boomwortels. Deze zijn niet aanwezig op de plekken waar werkzaamheden worden uitgevoerd. In de 
kwetsbare periode worden geen verstorende werkzaamheden uitgevoerd bij het mogelijke leefgebied. 
Verstoring van deze soort is daarom niet aan de orde; overtreding van de Wnb is uitgesloten. 
 
De werkzaamheden worden grotendeels buiten de vogelbroedperiode uitgevoerd. Als er in maart nog 
verstorende werkzaamheden zijn, is het mogelijk dat broedgerelateerde activiteit wordt verstoord. 
Overtreding van de Wnb is daarmee niet op voorhand uitgesloten. Het buizerdnest is voldoende ver 
verwijderd van de werklocaties (> 100m) om verstoring te kunnen uitsluiten. 
 
Voor de gewone en ruige dwergvleermuis geldt dat er geen winterverblijfplaatsen zijn, dus is de 
winterperiode hier niet relevant. De gewone dwergvleermuis heeft daarnaast ook geen baltsterritoria, dus 
is de paartijd ook niet van belang. Daarentegen wordt er in de kraamtijd gefoerageerd, zodat de 
kraamperiode hier wel is opgenomen. 
 
Ten aanzien van vleermuizen kan gesteld worden dat de werkzaamheden niet verstorend zijn, ervan 
uitgaande dat er na maart niet ’s avonds of ‘s nachts wordt gewerkt. Mochten er na maart alsnog 
werkzaamheden ’s avonds of ’s nachts worden uitgevoerd, of verlichting aanwezig zijn op het strand of de 
parkeerplaatsen, dan is verstoring van de migratieroute (ruige dwergvleermuis) of foerageer-activiteit 
(gewone dwergvleermuis) niet uitgesloten. De te plaatsen verlichting op de parkeerplaats is dermate laag 
dat verstoring van foerageer-activiteit in de gebruiksfase niet aan de orde is. De hogere lichtmasten staan 
niet op de parkeerplaats en zijn daardoor niet verstorend. Overtreding van de Wnb is uitgesloten. 
 
Ringslangen kunnen in de omliggende bosschages overwinteren en in de eerste zonnige dagen van 
maart uit hun winterverblijf komen. Ze kiezen daarvoor zuid-/oost-geëxponeerde plekken, waardoor het 
niet aannemelijk is dat ze door de eventuele werkzaamheden in maart worden verstoord. Verstoring van 
ringslangen is niet aan de orde. Overtreding van de Wnb is uitgesloten. 
 

Tabel 5-1: Mogelijke effecten op beschermde soorten in de realisatiefase die een overtreding van de Wnb betekenen. 

soorten / soortgroep mogelijk effect oorzaak 

bunzing -  

gewone dwergvleermuis -  

ruige dwergvleermuis -  

laatvlieger, rosse vleermuis, Myotis sp. -  

poelkikker -  

ringslang -  

div. vogelsoorten, o.a. fuut, ekster, houtduif, 
merel, kraai, winterkoning, tjiftjaf etc. 

verstoring broedgevallen geluid, licht, optische effecten 

buizerd verstoring broedgeval geluid, licht, optische effecten 
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5.1.2 Gebruiksfase 

De bunzing en de vleermuissoorten zijn allemaal nachtactief en hebben relatief grote foerageergebieden. 
Omdat de recreatie voor het overgrote deel voor zonsondergang plaatsvindt, is verstoring van deze 
soorten verwaarloosbaar.  
 
Bunzing 
Het bosgebied en struweel binnen het plangebied worden door de bunzing gebruikt om overdag te rusten. 
In de nacht scharrelt het dier in en langs de contouren van deze elementen om zijn voedsel te vergaren. 
Doordat geen ingrepen in het bos en struweel zijn voorzien, blijft de functionaliteit van het leefgebied van 
de bunzing behouden. Een toename van het aantal recreanten kan er wel toe leiden dat bepaalde delen 
vaker worden betreden, waardoor verblijfplaatsen kunnen worden beschadigd of vernietigd. In het gebied 
is echter een grote populatie van konijnen aanwezig, die een uitgebreid stelsel aan holen en gangen in het 
gebied onderhouden. Er zijn hierdoor voldoende alternatieve verblijfplaatsen voor de bunzing in het 
plangebied aanwezig. Op veel plaatsen is bovendien een sterke ondergroei van braamstruweel aanwezig, 
waardoor de recreanten deze delen zullen mijden. Negatieve effecten op de functionaliteit van het 
leefgebied van de bunzing in de gebruiksfase kunnen daarom worden uitgesloten.  
 
Vleermuizen 
Voor de migratieroute en bijbehorende paarverblijfplaatsen geldt dat door lichtverstoring van de strandtent 
aantasting niet is uit te sluiten.  
 
In de zuidelijke kom is een migratieroute van de ruige dwergvleermuis vastgesteld en het recreatiestrand 
is in de migratieperiode (april en augustus-september) een belangrijk, essentieel foerageergebied. Hoewel 
de ruige dwergvleermuis niet zeer gevoelig is voor verlichting van haar foerageergebied, vermijdt zij op 
haar vliegroute wel verlichting (Schillemans et al. 2014). Het licht dat uit het tijdelijke strandpaviljoen naar 
de omgeving – met name richting het water – uitstraalt, kan daarom een verstorende invloed hebben op 
de migrerende ruige dwergvleermuizen. Het verstoren van deze soort is verboden (artikel 3.5 lid 2 Wnb). 
De provincie Noord-Holland heeft hanteert hierin een strenge lijn, zeker als de verstoring verband houdt 
met belangrijke elementen zoals een migratieroute en verblijfplaatsen.  
 
De zuidelijke kom heeft een belangrijke functie voor de soort, omdat hier ook paarverblijfplaatsen 
aanwezig zijn. De migrerende vrouwtjes doen in het najaar deze paarverblijfplaatsen aan. Wanneer de 
functionaliteit van de migratieroute wordt aangetast door lichthinder, is er ook kans dat de 
paarverblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuizen verdwijnen. Er is dan sprake van vernietiging van 
verblijfplaatsen en aantasting van de daaraan gerelateerde migratieroute, wat een overtreding is van 
verbodsbepaling artikel 3.5 lid 4 van de Wet natuurbescherming.  
 
De bosschages langs de parkeerplaatsen zijn daarnaast een belangrijk, essentieel foerageergebied voor 
zogende gewone dwergvleermuis vrouwtjes in de kraamperiode. Bij de upgrade van de parkeerplaatsen is 
hier in het ontwerp rekening mee gehouden; de verlichting wordt geplaatst op lage palen van 1,1 meter 
hoog. Langs de parkeervelden en het pad tot aan het restaurant zal vleermuisvriendelijke verlichting 
komen. Hierdoor blijft de functionaliteit van het foerageergebied intact en is er geen sprake van 
overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de gewone 
dwergvleermuis.  
 
Voor andere foeragerende vleermuissoorten (laatvlieger, rosse vleermuis) is het gebied geen essentieel 
onderdeel van het leefgebied; er is voldoende alternatief foerageergebied. Eventuele verstoring betekent 
niet dat de functionaliteit van verblijfplaatsen wordt aangetast. Daarom is er ten aanzien van die soorten 
geen overtreding van de Wnb te verwachten. 
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Vogels 
Ten aanzien van vogels is te verwachten dat met name het zuidelijke deel van het Voorland, direct 
rondom het plangebied van de “upgrade”-maatreglen, door de hogere bezoekersaantallen minder 
aantrekkelijk wordt als broedgebied. Mogelijk zal een aantal individuen, en mogelijk soorten, de omgeving 
van het recreatiegebied gaan mijden en elders broedbiotoop zoeken. Dit is een negatief effect, maar geen 
overtreding van de Wnb (maar zie paragraaf 5.3.3). De hogere bezoekersaantallen zullen er naar 
verwachting niet toe leiden dat vogels hun reeds gestarte broedgevallen verlaten, omdat de verstoring 
relatief voorspelbaar is. Verstoring van broedgevallen is daarom niet te verwachten. 
 
De buizerdhorst – een jaarrond beschermd nest – bevindt zich op meer dan 100 meter afstand het 
recreatiestrand, waardoor verstoring door bezoekers in principe is uitgesloten. Wel is er nog een 
grasstrook die het bosgebied doorsnijdt op een kleinere afstand en deze is momenteel nog vrij 
toegankelijk; toename van bezoekers kan daarmee mogelijk alsnog leiden tot verstoring. Om verstoring 
door toenemende recreanten te voorkomen, moet deze in de broedperiode worden afgesloten voor 
publiek. 
 
Het noordelijke deel van het Voorland zal naar verwachting ook te maken krijgen met verhoogde 
verstoringsdruk door mensen en honden. In dit gebied is het mogelijk dat de verstoring minder 
voorspelbaar is en dat vogelsoorten een broedsel beginnen dat vervolgens verstoord wordt door mensen 
en (vooral) loslopende honden. Hierdoor kunnen nesten worden vernield of zodanig worden verstoord dat 
de broedvogels het nest verlaten. Zonder maatregelen kan dit dan ook een overtreding van de Wnb ten 
aanzien van broedvogels betekenen. Door afsluiting van het noordelijke deel in het broedseizoen en door 
een aanlijnplicht voor honden te hanteren kan dit worden voorkomen. 
 
Ringslang 
De ringslang foerageert niet op de droge graslanden, alleen langs de oeverruigten en de moerassen op 
het noordelijk deel. Het is niet aannemelijk dat de toegenomen bezoekersaantallen leiden tot verstoring. 
 

Tabel 5-2: Mogelijke effecten op beschermde soorten in de gebruiksfase die een overtreding van de Wnb betekenen. 

soorten / soortgroep mogelijk effect oorzaak 

bunzing -  

gewone dwergvleermuis -  

ruige dwergvleermuis 
verstoring migratieroute en 
paarverblijven 

verlichting vanuit het 
strandpaviljoen naar de 
omgeving 

laatvlieger, rosse vleermuis, Myotis sp. -  

poelkikker -  

ringslang -  

div. soorten, o.a. fuut, houtduif, merel, 
nachtegaal, matkop, winterkoning, tjiftjaf 
etc. 

verstoring en vernieling 
broedgevallen 

aanwezigheid mensen en/of 
(loslopende) honden in het 
noordelijke deel van het 
Voorland, in het broedseizoen 

buizerd verstoring broedgeval 
aanwezigheid mensen in de 
grasstrook bij het nest in het 
broedseizoen 
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5.2 Natura 2000-gebied Gooi- en Eemmeer Zuidoever 

5.2.1 Realisatiefase 

Verstoring 
Het plangebied ligt naast het Natura 2000-gebied, maar wordt erbuiten gerealiseerd. Tijdens de realisatie 
van het plan is tijdelijk sprake van extra geluidsbelasting van de omgeving, als gevolg van inzet van 
machines bij graaf/ en bouwwerkzaamheden. Ook is er sprake van optische effecten, door de 
aanwezigheid van mensen en machines.  
 
Het dichtstbijzijnde (deel van) Natura 2000-gebied Gooi- en Eemmeer Zuidoever ligt aan de oostkant van 
de A27. Geluidsbelasting tijdens de aanleg reikt door de verhoogde ligging van de snelweg (2 tot 5 meter 
hoogteverschil met de planlocatie) nauwelijks tot in het Natura 2000-gebied. Door het maskerende effect 
van het reeds aanwezige geluid van de snelweg leidt het niet tot extra verstoring. Door de verhoogde 
ligging van de snelweg en de aanwezige bomenrijen en bosschages is er geen zicht op het plangebied 
vanuit het Natura 2000-gebied. Daarom is er ook geen sprake van optische verstoring tijdens de aanleg.  
 
Stikstofdepositie 
Tijdens de realisatie van het plan is tijdelijk sprake van extra stikstofdepositie, als gevolg van inzet van 
machines. Het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever is niet opgenomen in het 
Programma Aanpak stikstof, omdat het niet is aangewezen als Habitatrichtlijngebied en omdat de 
leefgebieden van de aangewezen vogelsoorten in dit Natura 2000-gebied niet stikstofgevoelig zijn 
(Programma Aanpak Stikstof 2015-2021, 1 juli 2015). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied dat wel 
stikstofgevoelige instandhoudingsdoelstellingen heeft is het Naardermeer. Dit ligt ruim 10 km ten westen 
van het plangebied. De effecten van stikstofdepositie reiken niet tot in stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden. Daarmee is er geen sprake van negatieve effecten van stikstofdepositie; aantasting van 
natuurlijke kenmerken (instandhoudingsdoelstellingen) van Natura 2000-gebieden is niet aan de orde. 
 

5.2.2 Gebruiksfase 

Verstoring 
In de gebruiksfase is er naar verwachting een toename van recreanten in het plangebied en in het 
natuurdeel in het noorden van het Voorland Stichtse Brug. Zoals aangegeven in paragraaf 5.2.1, is er 
voldoende afscherming door de verhoogde A27, de bomenrijen en de afstand, zodat er geen sprake is 
van verstoring door geluid, licht of optische effecten. van negatieve effecten van stikstofdepositie; 
aantasting van natuurlijke kenmerken (instandhoudingsdoelstellingen) van Natura 2000-gebieden is niet 
aan de orde. 
 
Stikstofdepositie 
In de gebruiksfase is er een kleine toename van stikstofdepositie te verwachten, door een toename van 
bezoekers die met de auto van en naar het gebied komen. Zoals aangegeven in paragraaf 5.2.1, is er 
geen sprake van negatieve effecten van stikstofdepositie; aantasting van natuurlijke kenmerken 
(instandhoudingsdoelstellingen) van Natura 2000-gebieden is niet aan de orde. 
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5.3 NNN 

5.3.1 Algemeen 

Vanuit de provinciale ruimtelijke verordening geldt in het NNN het zogenaamde ‘nee, tenzij’-regime. Dit 
betekent dat in NNN-gebieden geen ingrepen zijn toegestaan die de wezenlijke kenmerken en waarden 
van het gebied significant aantasten, tenzij sprake is van: 

 Een groot openbaar belang; 
 Afwezigheid van reële alternatieven; 
 Negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt; 
 Overgebleven effecten worden gecompenseerd. 

 
Dit houdt in dat ingrepen die de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied zodanig aantasten dat 
ze als significant moeten worden beschouwd, compensatieplichtig zijn.  
 
De provincie Noord-Holland hanteert geen strikte criteria voor de significantie-bepaling van een 
aantasting. Er is echter wel een aantal criteria die beschouwd dienen te worden bij de beoordeling van 
significantie, die daarom ook in deze toetsing worden meegenomen. In zijn algemeenheid wordt een 
aantasting eerder als significant bestempeld naarmate: 

 de oppervlakte die wordt aangetast groter is;  
 de aantasting ingrijpender is (bijvoorbeeld een sterkere grondwaterstandsdaling of een bredere 

strook asfalt met meer autoverkeer);  
 het type natuur (beheertype) zeldzamer is (nationaal en provinciaal);  
 de natuur ouder is;  
 het type natuur moeilijker te vervangen is;  
 de natuur van hogere kwaliteit of beter ontwikkeld is;  
 er een groter potentieel aan zeldzamere of hogere kwaliteit natuur is;  
 de ecologische verbinding tussen natuurterreinen verslechtert;  
 de soorten die te lijden hebben zeldzamer zijn of een negatieve trend vertonen (bijvoorbeeld 

soorten die we graag willen behouden en die op de rode lijsten en oranje lijsten staan);  
 het aantal individuen van soorten dat te lijden heeft, groter is (in verhouding tot de zeldzaamheid 

en de trend);  
 de resterende oppervlakte te klein wordt voor een duurzame populatie van de soorten. 

5.3.2 Realisatiefase 

In de onderstaande tabel is de effectbeoordeling per criterium aangegeven.  
 

Tabel 5-3: Effectbeoordeling van de realisatiefase op aspecten van het NNN. 

Criterium Kruiden- en faunarijk grasland Oordeel aantasting 

oppervlakte van de aantasting 

- 550 m2 (tijdelijk strandpaviljoen) 
- ~ 5.300 m2 (strandverbreding) 

totaal ~ 0,59 ha ruimtebeslag; op totaal van ruim 
3 ha, dus ~20% 

matig 

Ingrijpendheid van de aantasting  geen invloed op functioneren resterend grasland zeer beperkt 

zeldzaamheid van het type 
natuur(beheertype) 

algemeen in Nederland, lokaal echter 
versnipperd 

zeer beperkt 
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Ouderdom van de natuur 
het gebied is ~30 jaar oud; het grasland ~25 
jaar, maar door betreding in feite veel jonger 
(ontwikkeling nauwelijks aan de orde) 

zeer beperkt 

Vervangbaarheid van het type natuur  goed vervangbaar zeer beperkt 

kwaliteit en ontwikkeling van de natuur slecht, door betreding en lage diversiteit verwaarloosbaar 

Potenties voor zeldzamere of hogere 
kwaliteit natuur 

laag, vanwege huidig recreatief gebruik 
(betreding) 

verwaarloosbaar 

Aantasting van ecologische 
verbindingsfunctie tussen natuurterreinen  

nauwelijks verbindende functie verwaarloosbaar 

Zeldzaamheid en trends van voorkomende 
soorten  

geen bijzondere soorten verwaarloosbaar 

Het aantal individuen van soorten dat te 
lijden heeft van de ingreep 

alleen algemene plantensoorten verwaarloosbaar 

Draagkracht van de resterende oppervlakte 
voor duurzame populaties van de soorten 

wordt niet aangetast geen 

Eindoordeel niet significant 

 
Op basis van bovenstaande criteria kan gesteld worden dat de aantasting van het NNN in de 
realisatiefase niet significant is. Het gaat weliswaar om een relatief groot deel van het aanwezige kruiden- 
en faunarijk grasland, 20% van de aanwezige oppervlakte, maar de natuurwaarde van dit grasland is erg 
laag en goed vervangbaar. 
 

5.3.3 Gebruiksfase 

Een effectbeoordeling van de gebruiksfase op de kenmerkende waarden van het NNN is zeer lastig te 
maken met de huidige gegevens van de ontwikkeling. Er is niet op voorhand een kwantitatieve relatie te 
leggen tussen (geschatte) aantallen bezoekers en de mate van aantasting van natuurwaarden (betreding 
van waardevolle vegetatie, verstoring van fauna etc.). Het is wel duidelijk dat de bezoekersaantallen 
omhoog zullen gaan en dat er daardoor – zonder beperkende maatregelen – meer mensen in het hele 
Voorland aanwezig zullen zijn in met name het voorjaar en de zomer, waarin flora en fauna het meest 
kwetsbaar zijn. Het is ook te verwachten dat er meer honden in het gebied zullen zijn. 
 
Verhoogde aanwezigheid van bezoekers zal leiden tot: 

- meer betreding van de graslanden, waardoor planten vernield kunnen worden 
- meer verstoring door geluid en aanwezigheid/beweging van mensen 
- verstoren en doden van fauna en vernieling van nesten of holen door honden 

 
De verstoring van fauna is met name te verwachten in de bosschages en oeverruigten die rondom de 
graslanden staan. 
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Tabel 5-4: Effectbeoordeling van de gebruiksfase op aspecten van het NNN. 

Criterium Biotoop-type Aantasting 
Oordeel mate van 
aantasting 

oppervlakte van de 
aantasting 

kruiden- en faunarijk grasland onbekend; maximaal 3 ha potentieel groot 

vochtig hooiland onbekend; maximaal 7 ha potentieel groot 

ruigte, struweel en bosschage onbekend; maximaal 4,9 ha potentieel groot 

Ingrijpendheid van de 
aantasting  

kruiden- en faunarijk grasland 
vrij intense betreding, maar weinig 
ecologische schade 

verwaarloosbaar 

vochtig hooiland minder intense betreding matig 

ruigte, struweel en bosschage weinig betreding, wel verstoring matig 

zeldzaamheid van het 
type natuur(beheertype) 

kruiden- en faunarijk grasland 
algemeen in Nederland, lokaal 
versnipperd 

verwaarloosbaar 

vochtig hooiland 
minder algemeen in Nederland, lokaal 
versnipperd 

matig 

ruigte, struweel en bosschage 
algemeen; wel broedbiotoop voor 
minder algemene vogels 

beperkt 

Ouderdom van de 
natuur 

kruiden- en faunarijk grasland 
~25 jaar, maar door betreding 
nauwelijks ontwikkeld dus jong 

verwaarloosbaar 

vochtig hooiland ~25 jaar matig 

ruigte, struweel en bosschage ~30 jaar matig 

Vervangbaarheid van 
het type natuur  

kruiden- en faunarijk grasland goed vervangbaar verwaarloosbaar 

vochtig hooiland 
vervangbaar, als abiotische omstandig-
heden (vocht, zuurbuffering, 
voedselrijkdom) op orde zijn 

matig 

ruigte, struweel en bosschage vervangbaar beperkt 

kwaliteit en ontwikkeling 
van de natuur 

kruiden- en faunarijk grasland 
grotendeels slecht, door betreding en 
lage diversiteit 

verwaarloosbaar 

vochtig hooiland goed; hoge floristische diversiteit sterk 

ruigte, struweel en bosschage 
goed, door lage verstoringsgraad 
waardoor belangrijk broedgebied voor 
minder algemene vogelsoorten 

sterk 

Potenties voor 
zeldzamere of hogere 
kwaliteit natuur 

kruiden- en faunarijk grasland 
laag, vanwege huidig recreatief gebruik 
(betreding) 

verwaarloosbaar 

vochtig hooiland 
aanwezig, maar weinig/geen bronnen 
van andere soorten in de buurt 

beperkt 

ruigte, struweel en bosschage laag verwaarloosbaar 

Aantasting van 
ecologische 
verbindingsfunctie 
tussen natuurterreinen  

kruiden- en faunarijk grasland 
verbindende functie voor vleermuizen 
mogelijk aangetast door verlichting 

sterk 

vochtig hooiland nauwelijks verbindende functie verwaarloosbaar 

ruigte, struweel en bosschage 
door toename verstoring overdag 
aantasting van verbindingsfunctie; ’s 
nachts nog voldoende ongestoord 

matig 

Zeldzaamheid en 
trends van 
voorkomende soorten  

kruiden- en faunarijk grasland 
voorkomende soorten zijn (tamelijk) 
algemeen 

beperkt 

vochtig hooiland meerdere zeldzamere soorten matig 

ruigte, struweel en bosschage 
broedvogels zijn minder algemeen; 
trends deels negatief 

matig 

Het aantal individuen 
van soorten dat te lijden 
heeft van de ingreep 

kruiden- en faunarijk grasland nauwelijks bijzondere soorten verwaarloosbaar 

vochtig hooiland 
honderden exemplaren van relatief 
zeldzame plantensoorten 

sterk 
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Criterium Biotoop-type Aantasting 
Oordeel mate van 
aantasting 

ruigte, struweel en bosschage 
mogelijk meerdere soorten met minder 
broedgevallen door verstoring 

matig 

Draagkracht van de 
resterende oppervlakte 
voor duurzame 
populaties van de 
soorten 

kruiden- en faunarijk grasland 
geen aantasting van populaties van 
bijzondere soorten 

verwaarloosbaar 

vochtig hooiland 
te klein; geen gelijksoortige graslanden 
in de omgeving 

sterk 

ruigte, struweel en bosschage 
struwelen in de omgeving aanwezig, 
maar onbekend of deze geschikt zijn 
voor de broedvogels 

matig 

Eindoordeel, zonder 
mitigerende 
maatregelen 

kruiden- en faunarijk grasland 
 aantasting lage kwaliteit grasland 
 aantasting migratieroute ruige 

dwergvleermuis 
significant 

vochtig hooiland 
 aantasting door betreding noordelijk 

deel 
significant 

ruigte, struweel en bosschage 
 aantasting broedbiotoop door 

verstoring noordelijk deel 
significant 

Eindoordeel, indien: 
 geen betreding 

noordelijk deel 
 vleermuisvriendelijke 

verlichting zuidelijk 
deel 

kruiden- en faunarijk grasland 

 wel aantasting grasland, maar lage 
kwaliteit 

 geen aantasting migratieroute ruige 
dwergvleermuis 

niet significant 

vochtig hooiland  betreding nauwelijks aan de orde 
niet significant 

ruigte, struweel en bosschage  verstoring nauwelijks aan de orde 

 
Op basis van bovenstaande criteria kan gesteld worden dat er geen sprake is van significante aantasting 
van het NNN in de gebruiksfase, indien maatregelen worden genomen om betreding van het noordelijk 
deel van het Voorland Stichtse Brug te verhinderen of beperken en vleermuisvriendelijke verlichting wordt 
gebruikt in het zuidelijk deel. Indien die maatregelen niet worden genomen, dan is er wel een significante 
aantasting van NNN-waarden; het gaat dan met name om de migratieroute van de ruige dwergvleermuis, 
de floristische kwaliteit van het vochtige hooiland in het noordelijk deel en de verstoring van broedbiotoop 
van minder algemene broedvogelsoorten. De aantasting van het grasland in het zuidelijke deel is met de 
toename van recreatie onvermijdelijk, maar de kwaliteit van dat grasland is dermate laag dat de 
aantasting niet significant is.  
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6 Te nemen mitigerende maatregelen: 

6.1 Realisatiefase 

Uitvoeringsplanning en voorbereiding 
- realisatie strandpaviljoen, verbreden strand en aanleg kabels & leidingen buiten het broedseizoen; 
- bij werkzaamheden in maart t/m augustus: zorgen dat broedgevallen niet verstoord worden, door: 

o ecoloog voorafgaand aan werkzaamheden laten checken op aanwezige broedgevallen; 
o verstoring broedgevallen vermijden door niet binnen verstoringsafstand te werken tot de jongen 

vliegvlug zijn 
o eventueel voorafgaand aan het broedseizoen zorgen dat er geen broedgevallen optreden door 

struweel en riet te maaien 
o alle maatregelen moeten met een ecoloog worden afgestemd of door deze worden begeleid of 

uitgevoerd 
- vanaf eind maart geen werkzaamheden en geen verlichting ’s avonds of ’s nachts; 
 
Eisen en randvoorwaarden 
- geen gevelverlichting aan het strandpaviljoen; 
- beperking lichtuitstraling door aangepaste beglazing of plaatsing van schermen / schuttingen; 
 

 

 raster 

afsluiten in: 
broedseizoen 

 jaarrond 

  

Figuur 6-1: Aanbeveling voor het afsluiten van delen van het NNN-gebied in de gebruiksfase ten behoeve van broedbiotoop van de 
buizerd (geel) en vochtige hooilanden en broedbiotoop van bijzondere struweelvogels (rood). 

 

6.2 Gebruiksfase 

- afsluiten noordelijk deel voor bezoekers (zie figuur 6-1); 
- afsluiten grasstrook nabij het buizerdnest (zie figuur 6-1); 
- een aanlijnplicht voor honden; 
- geen evenementen met hoge geluidbelasting; 

- uitstraling van licht uit en om strandtent voorkomen door vleermuisvriendelijke oplossingen. 
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7 Conclusies en vervolgstappen 

7.1 Natuurwaarden en effecten 

In de onderstaande tabellen staan overzichten van de te verwachten negatieve effecten weergegeven, 
uitgesplitst voor enerzijds de realisatiefase en anderzijds de gebruiksfase. In geel staan niet-significante 
aantastingen weergegeven; in oranje de aantastingen die een overtreding van de Wnb (beschermde 
soorten) of een significante aantasting van het NNN betekenen. 
 

Tabel 7-1: Samenvatting van mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden door de “upgrade”: realisatiefase. 

Realisatiefase mogelijk effect op beschermde natuurwaarden 

 Wnb soorten Natura 2000 NNN 

Verbreden strand verstoring broedvogels - ruimtebeslag 

Vervangen verharding parkeerplaatsen verstoring broedvogels - - 

Plaatsen lichtmasten - - - 

Plaatsen cameramasten - - - 

Plaatsen fietsrekken - - - 

Plaatsen prullenbakken - - - 

Plaatsen bbq-plaatsen - - - 

Aanleg nieuw kabel- en leidingtracé verstoring broedvogels - tijdelijke aantasting 

Bouw tijdelijk strandpaviljoen verstoring broedvogels - ruimtebeslag 

 

Tabel 7-2: Samenvatting van mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden door de “upgrade”: gebruiksfase. 

Gebruiksfase mogelijk effect op beschermde natuurwaarden 

 Wnb soorten Natura 2000 NNN 

Toename recreatie - verstoring broedvogels - 
- verstoring broedvogels 
- betreding graslanden met 

bijzondere soorten 

Toename aanwezigheid honden 
- verstoring broedvogels 
- vernielen nesten 

- 

- verstoring broedvogels en 
andere fauna 

- doden en verwonden 
fauna 

- vernielen nesten en holen 
van fauna 

Toename auto’s - - - 

Verlichting vanuit strandpaviljoen 

- verstoring migratieroute 
ruige dwergvleermuis 

- verstoring 
paarverblijfplaatsen ruige 
dwergvleermuis 

- - 

Verlichting parkeerplaatsen - - - 
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7.2 Vervolgstappen 

De nodige vervolgstappen zijn: 
- uitwerken mitigerende maatregelen 
- afstemming met Provincie Noord-Holland over toetsing en aanpak ten aanzien van beschermde 

natuurwaarden en NNN 
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