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1. Inleiding 3 

1.1. Beoogde ontwikkeling 

In het kader van de herinrichting van het Noorderpark bestaat het voornemen om de Bethu-
nepolder om te vormen van agrarisch gebied naar natuurgebied (zie hoofdstuk 2). Hiervoor 
is een definitief inrichtingsplan voor de Bethunepolder in de maak. Om deze ontwikkeling ook 
juridisch-planologisch mogelijk te maken, biedt het op te stellen bestemmingsplan Landelijk 
gebied Maarssen mogelijkheden voor de omzetting van agrarische gronden naar natuur.  
 
 
1.2. Ligging plangebied 

Het plangebied waar deze mer-beoordeling betrekking op heeft betreft het plangebied van 
het bestemmingsplan Landelijk gebied Maarssen. Het omvat, naast de herinrichting van de 
Bethunepolder, ook de bestaande natuurgebieden Tienhovensche Plassen, Molenpolder en De 
Veenderij en het bestaande recreatiegebied Wilgen Plas (zie figuur 1.1). 
 
 
1.3. Waarom een mer-beoordelingsplicht? 

De natuurontwikkeling van het landelijk gebied van Maarssen is mer-beoordelingsplichtig. Dit 
blijkt uit onderdeel D9 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Bij een landinrichtingsproject (of 
wijziging/uitbreiding daarvan) moet een mer-beoordeling worden verricht bij een functiewij-
ziging van water, natuur, recreatie of landbouw met een oppervlakte van 125 ha of meer. In 
het bestemmingsplan wordt voor circa 150 ha de bestemming gewijzigd van Agrarisch naar 
Natuur (130 ha in de Bethunepolder en 20 ha daarbuiten). Het totaal aantal hectare ligt 
daarmee boven de plandrempel uit het Besluit m.e.r., waardoor het bestemmingsplan mer-
beoordelingsplichtig is.  
 
Niet alle ontwikkelingen worden overigens in dit bestemmingsplan met een directe bestem-
ming mogelijk gemaakt. Doordat in deze mer-beoordeling de gehele ontwikkeling van het 
landelijk gebied van Maarssen is meegenomen, is de mer-beoordelingsplicht voor hierna op 
te stellen wijzigingsplannen voor natuurontwikkeling 'uitgewerkt'.  
 
Aangezien de ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan geen significante negatieve ge-
volgen heeft voor Natura 2000-gebieden (zie hoofdstuk 3) is een passende beoordeling (en 
daar aan gekoppeld een planMER) niet aan de orde. 
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1.4. Wat houdt een mer-beoordeling in? 

Voorafgaande aan de besluitvorming over een activiteit, die onder de mer-beoordelingsplicht 
valt (in dit geval het bestemmingsplan), neemt het bevoegd gezag (de gemeenteraad van 
Stichtse Vecht) op basis van een mer-beoordelingsnotitie een besluit of de procedure van de 
projectmer al dan niet moet worden gevolgd. 
 
De wettelijke regeling voor de mer-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil 
zeggen, een projectmer-procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is van 'belangrijke na-
delige gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. 
Bij een besluit omtrent het al dan niet doorlopen van een mer-procedure, dient de gemeen-
teraad volgens het Besluit m.e.r. rekening te houden met de omstandigheden zoals aange-
geven in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling, te weten: 
- de kenmerken van de projecten; 
- de plaats van de projecten; 
- de kenmerken van de potentiële effecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 

 
Deze omstandigheden zijn in het navolgende schema uitgewerkt. 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht kan op grond van deze mer-beoordelingsnotitie (for-
meel 'aanmeldingsnotitie' geheten) beoordelen of de ontwikkelingen die het bestemmings-
plan mogelijk maakt tot belangrijke nadelige milieugevolgen kan leiden, waardoor het op-
stellen van een volwaardig milieueffectrapport wenselijk of noodzakelijk is. In hoofdstuk 4 
wordt op basis van de uitgevoerde beoordeling hierover een samenvattende conclusie ge-
trokken. 
  



 Inleiding 5 

Adviesbureau RBOI  300602.16441.00 
Rotterdam / Middelburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.2  Omstandigheden waarmee bij beoordeling rekening wordt gehouden 
 
 
1.5. Procedure mer-beoordeling 

De procedure van een mer-beoordeling ziet er kort samengevat als volgt uit. Wanneer 
sprake is van een mer-beoordelingsplichtige activiteit deelt de initiatiefnemer (in dit geval 
formeel de provincie Utrecht) dit mee aan het bevoegd gezag (de gemeenteraad van Stichtse 
Vecht). Tevens dient de initiatiefnemer een beoordelingsnotitie in waarin wordt nagegaan of 
sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' die het project voor het milieu kan hebben. 
 
  

kenmerken projecten plaats projecten kenmerken potentieel effect 

• omvang project 
• gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen 
• productie van afvalstoffen 
• verontreiniging en hinder 
• risico en ongevallen 
• de cumulatie met andere 

projecten 

• bijzondere gebieden 
• bestaand grondgebruik 
• rijkdom/kwaliteit/re-

generatievermogen van 
natuurlijke hulpbronnen van 
het gebied 

• het opnamevermogen van 
het natuurlijk milieu, met in 
het bijzonder aandacht voor 
de typen gebieden zoals 
weergegeven in het 
volgende kader 

• bereik 
• grensoverschrijdende ka-

rakter van het effect 
• orde/grootte/complexiteit 

effect 
• waarschijnlijkheid effect 
• duur, frequentie, onom-

keerbaarheid van het ef-
fect 

kunnen deze omstandigheden leiden tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen die 
het opstellen van een MER noodzakelijk maken? 

gebieden waarbij het opnamevermogen van het natuurlijk milieu in het bijzonder van belang is 
1. wetlands 
2. kustgebieden 
3. berg- en bosgebieden 
4. reservaten en natuurparkengebieden die in de wetgeving van Nederland zijn aangeduid/door die 

wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones in het kader van de Vogel- of 
Habitatrichtlijn 

5. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds 
worden overschreden 

6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid 
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

omstandigheden die een mer-procedure noodzakelijk kunnen maken 
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Binnen zes weken na ontvangst van deze mededeling beslist het bevoegd gezag of bij de 
voorbereiding van de voorgenomen activiteit al dan niet het doorlopen van een mer-proce-
dure noodzakelijk is. De Wet milieubeheer voorziet niet in een inspraakprocedure over een 
mer-beoordeling.  
 
In de Wet milieubeheer zijn geen precieze aanwijzingen gegeven op welk moment de mer-
beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. Het besluit moet worden genomen in 'een zo 
vroeg mogelijk stadium van de voorbereiding van het mer-beoordelingsplichtige besluit'. Dit 
kan worden vertaald naar het uitgangspunt dat de gemeenteraad van Stichtse Vecht het 
benodigde besluit neemt voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. 
 
De beslissing om al dan niet de mer-procedure te doorlopen, wordt bekendgemaakt door 
mededeling in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Een beslissing dat geen 
milieueffectrapport wordt opgesteld, wordt tevens gepubliceerd in de Staatscourant. Tegen 
de beslissing kunnen belanghebbenden volgens artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs-
recht bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag. Vervolgens staat voor belanghebbenden 
de beroepsgang open naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State1

 

). 

 
1.6. Doel en leeswijzer 

In deze notitie is de genoemde milieubeoordeling voor de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen 
in het landelijk gebied van Maarssen uitgevoerd. Hoofdstuk 2 beschrijft de voorgenomen 
activiteit (inclusief plangebied en meest relevante beleidskader) ten behoeve van deze be-
oordeling. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in beknopte vorm in op de bestaande milieusituatie 
en de te verwachten gevolgen voor het milieu. De mer-beoordelingsnotitie wordt afgesloten 
met de conclusie in hoofdstuk 4. 
 

                                                
1)  Volgens jurisprudentie kunnen echter alleen de initiatiefnemers als belanghebbende beschouwd worden. Deze kan 

bezwaar maken tegen de beslissing van het bevoegd gezag om wel of juist geen mer-procedure verplicht te stellen. 
Overige organisaties of personen kunnen alleen in latere fasen van de planvorming (procedure in het kader van het 
bestemmingsplan) bezwaar maken tegen deze beslissing. 
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2. Voorgenomen activiteit 7 

2.1. Herinrichting 

2.1.1. Herinrichting Noorderpark 
Voor het ten noorden en noordoosten van de Maarsseveense Plassen en de Gageldijk gele-
gen gebied is de Herinrichting Noorderpark (vastgesteld door de Landinrichtingscommissie op 
27 januari 1995 en herzien in 2005) in uitvoering. De herinrichting van delen van het plan-
gebied maakt hier onderdeel van uit. Aanvankelijk was door agrarische organisaties een ruil-
verkaveling aangevraagd. Omdat in het gebied de niet-agrarische functies, waaronder de 
recreatie en de natuur, van steeds grotere betekenis worden, is besloten voor het gebied een 
herinrichtingsplan op te stellen.  
 
Karakterschets Noorderpark met bijbehorende ontwikkelingsrichting  
Het Noorderpark is de planologische bufferzone tussen Hilversum en Utrecht en heeft als doel het ge-
bied te vrijwaren van stedelijke functies en de landelijke functies te versterken. Het provinciale ruimte-
lijke beleid is daarbij uitgangspunt. 
In het westelijk deel van het gebied zijn met name natuurreservaten en natuurontwikkelingsgebieden 
gelegen. Hier wordt de natuurfunctie versterkt door grondverwerving, grondruil, natuurinrichting en 
verbetering van de waterbeheersing.  
Het oostelijke deel heeft een overwegend agrarische functie. Met inachtname van de belangen van 
natuur en landschap, worden hier de productieomstandigheden voor de agrarische sector verbeterd. 
In het zuidelijk deel van het gebied, direct grenzend aan de stadsrand van Utrecht, worden boscom-
plexen aangelegd en wordt een gebied voor de intensieve dagrecreatie ingericht.  
In het gehele herinrichtingsgebied worden voorts wandel- en fietspaden aangelegd om zowel het lande-
lijk gebied, het natuurgebied als het blijvend agrarisch gebied, voor recreatief medegebruik geschikt te 
maken. Door een aantal natuurontwikkelingsprojecten te realiseren, wordt invulling gegeven aan de 
ecologische verbindingszone tussen de Lage Vuursche-Hollandsche Rading en het Landgoed Sandwijck. 
 
 
2.1.2. Herinrichting plangebied (in hoofdzaak Bethunepolder) 
Herinrichting Bethunepolder 
Binnen het plangebied vinden de natuurontwikkelingen met name plaats in de Bethunepol-
der. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de herinrichting Noorderpark die momenteel 
deels reeds is uitgevoerd. In het bestemmingsplan wordt in de Bethunepolder circa 130 ha 
rechtstreeks omgezet van agrarische functie naar natuurfunctie.  
 
De provincie heeft in samenwerking met het waterschap, terreinbeheerders, landinrichtings-
commissie, bewoners en gemeente een voorontwerpinrichtingsplan voor de Bethunepolder 
opgesteld en vastgelegd in een door alle partijen ondertekende 'Verklaring herinrichting 
Bethunepolder' (maart 2011). Het voorontwerp zal uitgewerkt worden tot een definitief ont-
werp en peilbesluit alvorens het gerealiseerd kan worden. 
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Algemene water- en natuurdoelen Bethunepolder 
Herinrichting van de Bethunepolder is nodig om de beleidsdoelstellingen van de provincie 
Utrecht te bereiken. Hierbij zijn natuur- en waterdoelen aan elkaar gekoppeld, ofwel de wa-
terdoelen staan ten dienste van de natuurdoelen. Het waterdoel is het terugdringen van de 
hoeveelheid kwel in de diepgelegen Bethunepolder met 10% (besluit GS, augustus 2007), 
met als randvoorwaarde dat er voldoende en kwalitatief goed water beschikbaar blijft om 
jaarlijks minimaal 25 miljoen m³ drinkwater voor de gemeente Amsterdam te produceren. 
Met de kwelreductie wordt een bijdrage geleverd aan natuurdoelen buiten de Bethunepolder 
en blijft de gemeente Amsterdam gegarandeerd voldoende en kwalitatief goed drinkwater 
ontvangen. Daarnaast zijn er ook natuurdoelen binnen de polder: het realiseren van Natura 
2000-doelen1

 

), een robuuste ecologische verbindingszone en de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Deze natuurdoelen stellen op hun beurt ook weer eisen aan de waterhuishouding. 
Daarnaast zijn er randvoorwaarden vanwege wonen, werken en recreatie. 

Samengevat zijn de doelen voor de Bethunepolder: 
- verminderen verdroging van natuur in omgeving Bethunepolder (kwelreductie met 

10%); 
- realiseren van de Natura 2000-doelen, in en buiten de polder; 
- realiseren van een robuuste ecologische verbindingszone (Groene Ruggengraat); 
- realiseren van de EHS; 
- extensieve recreatie. 
 
Waterhuishouding in de Bethunepolder 
Door de lage ligging van de Bethunepolder en de drainerende werking die dit heeft op de omgeving, is 
water altijd een belangrijk probleem in de polder geweest. Naast kwelwater vanuit de omliggende pol-
ders, kwelt er ook water op dat afkomstig is uit de Utrechtse Heuvelrug. Het wegmalen van het kwel-
water uit de polder kostte in het begin van de 20e eeuw zoveel dat dit niet opwoog tegen de opbreng-
sten uit de landbouw. Men wilde de polder vol laten lopen. Vanwege de goede kwaliteit van het kwel-
water heeft het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam echter de kosten voor bemaling op zich 
genomen. Kwelwater wordt bemalen onder ander ten bate van de productie van drinkwater. Kwelwater 
wordt ook gebruikt voor aanvulling van de Loosdrechtse Plassen. De aanwezigheid van goed kwelwater 
heeft de Bethunepolder destijds voor 'verdrinking' behoed. 
 
Hoe ziet de natuur er in de toekomst uit in de Bethunepolder? 
De natuurontwikkeling zoals deze voor de Bethunepolder wordt nagestreefd is gebaseerd op 
de Natura 2000-doelstellingen die voor dit gebied gelden. Zoals figuur 2.2 laat zien is nage-
noeg het hele plangebied Vogelrichtlijngebied en gedeeltelijk Habitatrichtlijngebied (zie te-
vens paragraaf 3.3).  
 
De Bethunepolder is alleen Vogelrichtlijngebied. De woningen, tuinen, erven en verhardingen 
zijn overigens geëxclaveerd in de begrenzing van het Natura 2000-gebied. Het aanwijzings-
besluit voor de Oostelijke Vechtplassen geeft aan voor welke vogelsoorten het gebied is aan-
gewezen. Van belang is om voor deze soorten geschikte leefgebieden in de Bethunepolder te 
realiseren. Op grond van de aangewezen soorten (zie tabel 2.1) wordt duidelijk dat het 
vooral om 'moerasnatuur' met flexibele peilen moet gaan in de Bethunepolder. De Natura 
2000-doelstellingen zijn hierbij leidend boven het provinciale Natuurbeheersplan 2009. De 
natuurtypen die gerealiseerd zullen worden zijn: 
- bos; 
- droog riet/open water/jonge verlanding; 
- nat schraal grasland; 
- lage helofyten/open water/jonge verlanding; 
- waterriet; 
                                                
1)   De Bethunepolder maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. 
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- hooiland oevers; 
- bloemrijk grasland. 
 

 
Figuur 2.2  Uitsnede ontwerpkaart behorende bij ontwerpbesluit van het Natura 2000-gebied 
Oostelijke Vechtplassen  
(bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) 
 
In bijlage 1 is op een kaart aangegeven waar welke natuurdoelen en waterpeilen worden 
gerealiseerd. 
 
Tabel 2.1  Aangewezen soorten in het kader van de Vogelrichtlijn 
 

broedvogelsoorten niet-broedvogelsoorten 
A021 - roerdomp A017 - aalscholver 
A022 - woudaapje A041 - kolgans 
A029 - purperreiger A043 - grauwe gans 
A110 - porseleinhoen A050 - smient 
A197 - zwarte stern A051 - krakeend 
A229 - ijsvogel A056 - slobeend 
A292 - snor A059 - tafeleend  
A295 - rietzanger A068 - nonnetje 
A298 - grote karekiet  

 
Overige uitgangspunten ontwikkeling Bethunepolder 
Voor de beoogde ontwikkeling van de Bethunepolder gelden de volgende uitgangspunten: 
- ten behoeve van de drinkwatervoorziening moet minimaal 25 miljoen m³ water per jaar 

beschikbaar blijven; 
- huidige bewoning blijft mogelijk: grondwateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen 

of vergoed (vooraf en/of achteraf); 
- de bestaande twee agrarische bedrijven in de polder behouden; 
- uitvoering van onderdelen van het natuurbeheer door agrariërs uit de polder nastreven; 
- uitgaan van het Plan van toedeling uit de landinrichting; 
- recreatievormen zijn alleen extensief en niet strijdig met natuurdoelen (Landinrichtings-

plan 1995). 
Enkele van deze punten worden onderstaand nog kort toegelicht.  
 
- Huidige bewoning blijft mogelijk 
Uitgangspunt van het inrichtingsplan is dat huidige bewoning van het gebied mogelijk blijft. 
Eventuele toename van grondwateroverlast bij bebouwing en tuinen wordt zoveel mogelijk 
voorkomen, eventueel worden peilen stapsgewijs ingevoerd om natschade te monitoren. Als 
blijkt dat de overlast niet geheel te voorkomen is, worden er mitigerende en eventueel com-
penserende maatregelen genomen.  
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- Landbouw 
De hele polder is aangewezen als EHS. Tegelijk is in de Verklaring herinrichting Bethunepol-
der het behoud van twee agrarische bedrijven in de polder een randvoorwaarde. Daar waar 
zich reële mogelijkheden voordoen om de rol van de landbouw in het gebied af te stemmen 
op de te realiseren natuurdoelen, heeft het de voorkeur die kansen te benutten. Dat kan 
betrekking hebben op het gebruik van de landbouwpercelen, dan is er sprake van 'Boeren 
voor natuur', maar het kan ook gaan om de rol die de agrariërs kunnen spelen in het beheer 
van de natuurterreinen.  
 
- Recreatie 
De realisatie van enkele langzame recreatieve routes wordt meegenomen in de ontwerpop-
gave die er voor de toekomst ligt. In het landinrichtingsplan Noorderpark is voor de Bethu-
nepolder als recreatieve route een wandelpad langs de Veenkade opgenomen. Tevens wordt 
gedacht aan een kanoroute.  
 
Overige ontwikkelingen 
In de andere delen van het plangebied vindt op beperktere schaal directe omzetting van 
agrarische functie naar natuurfunctie plaats (circa 20 ha). In het algemeen wordt in het be-
stemmingsplan met een wijzigingsbevoegdheid de transformatie van agrarisch naar natuur-
gebied voor het plangebied mogelijk gemaakt. Momenteel is niet bekend op welke schaal, 
wanneer en op welke locatie hiervan in de toekomst gebruikt wordt gemaakt. De aard van de 
natuurontwikkeling ter plaatse wordt afgestemd op de Natura 2000-doelstellingen. Er is geen 
inrichtingsplan bekend.  
In de mer-beoordeling ligt de focus in eerste instantie op de herinrichting van de Bethune-
polder, waarbij tevens een doorijk wordt gegeven naar de milieueffecten van de andere ont-
wikkelingen.  
 
 
2.2. Relevante overige ontwikkelingen  

In het plangebied 
In deze mer-beoordelingsnotitie wordt met name ingegaan op de effecten die de beoogde 
herinrichting van de Bethunepolder met zich meebrengt (omzetten agrarische functie naar 
natuurfunctie). Hierbij wordt een doorkijk gegeven naar natuurontwikkeling van andere ge-
bieden en wordt waar relevant ingegaan op de cumulatie met andere, meer kleinschalige, 
ontwikkelingen in het plangebied.  
 
In de omgeving 
Zoals reeds eerder is aangegeven, maakt de herinrichting van delen van het plangebied 
(Bethunepolder) onderdeel uit van de herinrichting Noorderpark. Delen van deze grotere 
natuurontwikkeling zijn reeds juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Voor een globale 
beschrijving van deze herinrichting wordt verwezen naar paragraaf 2.1.  
Aan de noordzijde van de Nieuweweg vindt uitbreiding van de recreatieve voorzieningen 
plaats (jachthaven Van Manten).  
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3. Bestaande milieusituatie en gevolgen voor 
het milieu 

13 

3.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving van de bestaande milieusituatie en de te ver-
wachten gevolgen voor het milieu. Op grond hiervan vindt een beoordeling plaats aan de 
hand van de omstandigheden zoals opgenomen in bijlage III van de EEG-richtlijn Milieuef-
fectbeoordeling. In de beoordeling staat de vraag centraal of er belangrijke nadelige milieu-
effecten kunnen optreden die het opstellen van een volwaardig milieueffectrapport, waarin 
ook alternatieven voor de inrichting worden gezocht, noodzakelijk maken. 
 
Gelet op het karakter van de mer-beoordelingsplichtige activiteiten en de lokale omstandig-
heden, wordt in deze mer-beoordelingsnotitie ingegaan op de volgende milieuthema's: 
- bodem en water; 
- ecologie; 
- archeologie en cultuurhistorie; 
- verkeer, woon- en leefmilieu. 
Onder de noemer woon- en leefmilieu wordt hierbij ingegaan op de aspecten externe veilig-
heid, luchtkwaliteit en geluid. 
 
 
3.2. Bodem en water 

3.2.1. Toetsingskader en gebruikte bronnen 
Relevante toetsingscriteria 
Voor de beoordeling van de milieueffecten op het gebied van bodem en water worden met 
name de volgende toetsingscriteria gehanteerd, aanhakend bij bijlage III van de EEG-richt-
lijn Milieueffectbeoordeling: 
- kenmerk van het project (verontreiniging, waterberging, knelpunten, cumulatie andere 

projecten); 
- plaats van het project (regeneratievermogen van het watersysteem, bijzondere gebie-

den, opnamevermogen van het natuurlijk milieu); 
- potentieel effect (bereik/grootte effect). 
 
Hierbij worden de gevolgen voor de bodemkwaliteit in beeld gebracht en de gevolgen voor 
de waterhuishouding (waterkwaliteit en waterkwantiteit). 
De wateraspecten zijn toegespitst op de beschrijving van effecten en bevat nadrukkelijk niet 
de volledige watertoets van de ruimtelijke ontwikkeling. Deze komt wel terug in de water-
paragraaf van het bestemmingsplan. 
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Gebruikte bronnen 
- Provincie Utrecht, Waternet, Bepaling grond- en oppervlaktewaterpeilen voor herinrich-

ting Bethunepolder; 10 mei 2011. 
- www.bodemdata.nl 
- www.bodemloket.nl 
- www.ahn.nl 
 
3.2.2. Bestaande situatie 
Bodem 
Bodemopbouw 
Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat de ondergrond van nature uit een deklaag (ver-
aarde grond en/of klei) op veen op zand bestaat. Uit het Actuele Hoogtebestand Nederland 
blijkt dat het maaiveld afloopt van circa NAP -0,3 m in de zuidoosthoek tot circa NAP  
-0,7 m in het noorden en circa NAP -1 m in het westen (met uitzondering van de droogma-
kerij Bethunepolder). De droogmakerij Bethunepolder ligt lager dan de omgeving en in deze 
polder loopt het maaiveld af van circa NAP -2 m in de zuidoosthoek tot circa NAP -3,5 m in 
het westen. 
 
Bodemkwaliteit 
Er zijn opvallend veel Wet bodembeschermingslocaties gelegen binnen het plangebied (36 in 
totaal). Deze kunnen ingedeeld worden in de volgende categorieën (op basis van de Status 
beoordeling): 
- 14 gevallen van ernstige bodemverontreiniging; 
- 7 potentieel ernstige gevallen;  
- 3 potentiële verontreinigingsgevallen;  
- 1 zorgplichtgeval (nieuw geval van bodemverontreiniging, ontstaan door een calami-

teit); 
- 4 locaties waarvan de Status beoordeling onbekend is; 
- 7 gevallen van niet ernstige bodemverontreiniging (hier zijn plaatselijk wel sterke ver-

ontreinigingen gemeten).  
 
Naast de locaties waar een bodemverontreiniging bekend is, is er ook een aantal locaties 
waarvan op grond van (voormalige) bodemgebruik vermoed wordt dat de bodem verontrei-
nigd kan zijn geraakt. Hier is echter nog geen bodemonderzoek uitgevoerd. Deze locaties 
worden als potentieel verdacht aangemerkt. 
 
Water 
Grondwater 
Door de relatief lage ligging (ten opzichte van de Utrechtse Heuvelrug) en de ondiepe water-
voerende grondlaag is het grondwaterpeil in de polder relatief hoog.  
In het zuidoosten is er sprake van grondwatertrap III, in het midden van grondwatertrap II 
en in het westen van grondwatertrap I. In de onderstaande tabel 3.1 is weergegeven tussen 
welke waarden het grondwaterpeil van nature fluctueert.  
 
Tabel 3.1  Grondwatertrappen met bijbehorende grondwaterstanden 
 

grondwatertrap Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand (t.o.v. maaiveld) 

Gemiddeld Laagste  
Grondwaterstand (t.o.v. maaiveld) 

I < 40 cm < 50 cm 
II < 40 cm 50 cm-80 cm 
III < 40 cm 80 cm-120 cm 

 

http://www.bodemdata.nl/�
http://www.ahn.nl/�
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Het plangebied, met name de Bethunepolder, heeft een grote zoete kweltoevoer (plaatselijk 
circa 20 m/dag) afkomstig van met name de hoger gelegen gebieden in de directe omgeving. 
Een gevolg hiervan is bodemdaling van de veenweidelandschappen in de omringende pol-
ders. Deze processen worden in het provinciale verdrogingbeleid benoemd.  
 
Het Noorderpark, waarvan het landelijk gebied van Maarssen deel uitmaakt, wordt in het 
provinciaal beleid inzake verdroging aangeduid als een TOP-gebied. In het kader van het 
Convenant Verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden, worden de komende jaren maatregelen 
genomen om de verdroging van hier gelegen natuurgebieden tegen te gaan. In het kader 
van het opstellen van het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Oostelijke vechtplassen 
wordt de aanpak van de verdroging uitgewerkt. 
 
De Bethunepolder is, naast het Waterleidingkanaal, aangewezen als provinciaal 
waterwingebied (zie figuur 3.1). De gemeente Amsterdam bemaalt jaarlijks ongeveer 
34miljoen m3 water uit de polder om deze droog te houden. Minimaal 25 miljoen m3 van dit 
bemaalde kwelwater (een gegarandeerde winning) wordt jaarlijks gebruikt voor de productie 
van drinkwater ten bate van de gemeente Amsterdam en omstreken (Convenant 
bethunepolder 1997). Dit komt overeen met 40% van de drinkwaterbehoefte van 
Amsterdam. Daarnaast wordt jaarlijks 4 – 7 miljoen m3 van het bemaalde water (een 
surplus) gesuppleerd aan de Loosdrechtse Plassen ten bate van peilbeheer. Grote delen van 
de verworven gebieden in de polder betreft gronden met de (toekomstige) functie natuur in 
combinatie mat landschappelijke waarden. 
 

 
Figuur 3.1  Overzicht ligging waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied 
 
Waterkwantiteit 
Om te voldoen aan de diverse gebruiksvoorwaarden hanteert het Hoogheemraadschap flexi-
bele zomer- en winterpeilen. In het kader van het crisisbeheersplan heeft het Hoogheem-
raadschap in 2008 nog te realiseren wateropgaven berekend. De provincie heeft een 
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zoekgebied waterberging in de polder Maarsseveen-Westbroek aangewezen. In de polders 
zijn stelsels van hoofd- en secundaire watergangen aanwezig. De waterstroomrichting loopt, 
net als de helling van het maaiveld, van het zuidoosten naar het noordwesten.  
 
Alle vier de polders worden apart bemalen. De Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven wordt 
bemalen door het gemaal Dwarsdijk. Het gemaal voor de bethunepolder voert het water via 
het waterleidingkanaal naar de Loosdrechtse Plassen. Het gemaal Gansenhoef maalt het 
water naar het Tienhovens kanaal en de polder Maarsseveen Westbroek watert af op de 
Vecht. 
 
Afhankelijk van de gebruiksfuncties van de polders hanteert het waterschap diverse 
waterpeilen. Deze waterpeilen variëren van NAP -1,45m tot NAP -1,0 m. Eens in de 10 jaar 
moet het waterschap nieuwe waterpeilen vastleggen in een peilbesluit. Voor 2015 wordt een 
nieuw peilbesluit vastgesteld voor het gebied. Voor een overzicht van de thans geldende 
peilen wordt verwezen naar de voor het plangebied van toepassing zijnde 
Watergebiedsplannen. 
 
Waterkeringen 
Rondom de Bethunepolder en in de Oostelijke Binnenpolder liggen secundaire veendijken. 
Deze dijkringen zijn met veiligheidsnormen op basis van 1:1250 overstromingskansen ont-
worpen. In de Stroomgebiedvisie Amstelland zijn deze polders geklasseerd als overstro-
mingsgevoelige gebieden. Dit betekent dat de polders (met name de Bethunepolder) snel 
zullen vollopen ingeval van een primaire dijkdoorbraak langs de Neder-Rijn. In het pro-
gramma 'Ruimte voor de Lek' zijn maatregelen opgenomen om de risico's van dergelijke 
dijkdoorbraken te verminderen. 
 
Verder zijn er in het plangebied een aantal tertiaire waterkeringen (polderkades) aanwezig. 
Deze polderkades markeren de afscheiding van polders en beschermen het gebied tegen 
onderlopen. Op deze polderkades mogen geen bomen worden aangeplant in verband met de 
stabiliteit van de keringen. 
 
Waterkwaliteit en ecologie 
Het plangebied is van nature waterrijk en heeft een goede waterkwaliteit. Door de diverse 
menselijke ingrepen is de waterkwaliteit in de loop der tijd afgenomen. Gelukkig is de water-
kwaliteit in recente jaren verbeterd en voldoet het meeste oppervlaktewater aan de water-
kwaliteitsnorm voor zwemwater. De gemeten biologische kwaliteit (vis, plankton, ma-
crofauna en vegetatie) voldoet reeds aan de norm 'Goed Ecologisch Potentieel' voor de lange 
termijn tot 2027. Door de grote kwelstroom wordt hier geen gebiedsvreemd water ingelaten. 
Door de goede waterkwaliteit is het zoete water in de Bethunepolder geschikt als bron voor 
de productie van drinkwater. 
  
3.2.3. Verwachte milieueffecten 
Gevolgen van natuurontwikkeling 
De relevante ontwikkelingen in het plangebied voor het thema bodem en water hebben 
vooral betrekking op de Bethunepolder. De agrarische functie van deze polder zal groten-
deels verdwijnen ten gunste van natuur en recreatief medegebruik in de vorm van natuur-
beleving, wandelen en andere extensieve recreatievormen.  
 
Het voorontwerpinrichtingsplan van de Bethunepolder heeft mede tot doel de kwel te redu-
ceren met 10%. Deze reductiedoelstelling is gericht op behoud van voldoende drinkwater-
productie en het voorkomen van grondwateroverlast bij bestaande bebouwing. Dit wordt 
bereikt door verhoging van het waterpeil in de polder. Verhoging van het waterpeil is ook 
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gunstig voor het bereiken van de nieuwe natuurdoelstellingen. Na vaststelling van het inrich-
tingsplan voor de Bethunepolder zal een nieuw peilbesluit worden genomen. 
 
De nieuwe peilvakken in de polder zijn op kaart aangegeven (bijlage 1), met daarin de mi-
nimum en maximum peilen voor het oppervlaktewater. Kenmerkend is dat het oppervlakte-
waterpeil getrapt verloopt van hoog (ten opzichte van NAP) in de zuidoosthoek naar laag in 
de noordwesthoek. Binnen deze hoofdstructuur zijn ten behoeve van de nieuwe natuur deel-
vakken aangegeven.  
 
In het voorontwerp inrichtingsplan variëren de oppervlaktewaterpeilen ruimtelijk gezien tus-
sen NAP -2,76 m en NAP -3,91 m. In het grootste deel van de Bethunepolder bevindt het 
oppervlaktewaterpeil zich tussen NAP -3,83 m en NAP -3,91 m. In de polder wordt uitgegaan 
van jaarpeilen en flexibele peilen. In peilgebieden met een vast jaarpeil wordt gedurende het 
hele jaar dit peil aangehouden met een marge van 5 cm hoger en 5 cm lager dan dit peil. In 
gebieden met een flexibel peil hoeft, wordt het peil binnen de vastgestelde min en maximale 
waarden gehouden. Door de hoge kweldruk in Bethunepolder zal het voor een lager peil no-
dig zijn het peil te sturen door de stuw te verlagen.  
In de praktijk betekent dit dat hoge waterstanden vooral zullen voorkomen in winter en 
voorjaar en lage waterstanden gedurende een aantal maanden in de zomer.  
De nieuwe waterpeilen betreffen, op drie kleine gebiedjes na, een verhoging van de water-
peilen ten opzichte van de huidige situatie. In een groot deel van de polder is de peilverho-
ging beperkt tot circa 0,1 m. Lokaal bedraagt de peilverhoging tussen 0,5 m en circa 1 m. 
 
Uitgaande van bovengenoemde oppervlaktewaterpeilen bedraagt de gemiddelde droogleg-
ging1

 

) in de Bethunepolder circa 0,4 tot 0,8 m. Lokaal bevinden de oppervlaktewaterpeilen 
zich aan of boven maaiveld (drooglegging nul of negatief). Aan de zuidoosthoek van de pol-
der is de drooglegging iets groter, de drooglegging bedraagt hier circa 1 tot 1,6 m. 

Bij het opstellen van het peilbesluit zullen de peilvakken en oppervlaktewaterpeilen in detail 
worden uitgewerkt en zal nog een aantal aanvullende, specifieke toetsen voor het functio-
neren van het watersysteem worden uitgevoerd, zoals het risico op wateroverlast door he-
vige neerslag. Bij de uitwerking van het definitief ontwerp en het peilbesluit kan daarom de 
exacte ligging van de peilvakgrenzen, vanwege de situatie ter plaatse, marginaal wijzigen.  
 
De maximale peilen, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1, zijn in principe ook de 
maximale peilen die in het peilbesluit gehanteerd zullen worden, behoudens afronding en een 
standaard marge voor beheer. 
In het voorontwerp herinrichtingsplan (zie hoofdstuk 2) wordt gesproken van minimum en 
maximum waterpeilen. Er zijn peilvakken waar het minimum en maximum peil gelijk zijn aan 
elkaar. Dan is er sprake van een zogenaamd jaarpeil. In peilvakken waar er een verschil is 
tussen het minimum en maximum peil, is sprake van een flexibel peil. 
 
Risico's op grondwateroverlast 
Als gevolg van de verhoogde oppervlaktewaterpeilen nemen de risico's op grondwaterover-
last toe. Het gaat hierbij om grondwateroverlast ter plaatse van aanwezige bebouwing, parti-
culiere gronden, wegen en sportvelden. Voor het in beeld brengen van de risico's op grond-
wateroverlast zijn modelberekeningen uitgevoerd. Het betreft berekeningen voor natte om-
standigheden die gemiddeld genomen kunnen voorkomen.  
 

                                                
1)  Drooglegging = hoogteverschil tussen maaiveld en oppervlaktewaterpeil; een vaak gehanteerde term om de 

geschiktheid voor landbouw en bebouwing mee aan te duiden. 
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In de Bethunepolder komen locaties met risico's op toename van grondwateroverlast, ver-
spreid voor. Met name aan de westzijde van de polder (aan de Griendweg, Bethuneweg, 
Veenkade en delen van de Middenweg en Nieuweweg) bestaan risico's op toename van 
grondwateroverlast ter plaatse van de aanwezige bebouwing (ontwateringsdiepte is hier klei-
ner dan 0,6 m). 
 
Ter plaatse van de bebouwing aan de Laan van Nifterlake/Looydijk is de ontwateringsdiepte 
(uitgaande van langjarig gemiddeld natte omstandigheden) meer dan 0,8 m. Hier worden 
geen knelpunten ten aanzien van grondwateroverlast verwacht.  
 
Voor de risico's op toename van grondwateroverlast ter plaatse van tuinen, grasland- en 
landbouwpercelen, is gekeken naar de diepte van de berekende grondwaterstand bij (langja-
rig) gemiddeld natte omstandigheden ten opzichte van het maaiveld. Daarbij gaat het om de 
gronden buiten de natuurontwikkelingsgebieden. 
In de eindvariant heeft circa 38,2 ha van de tuinen, grasland en landbouwgebieden in de 
polder een ontwatering gelijk aan of groter dan 40 cm. Circa 36,9 ha particulier terrein heeft 
een kleinere ontwatering dan 20 cm.  
Het areaal met een grondwaterstijging van meer dan 5 cm ten opzichte van de huidige situ-
atie en een grondwaterniveau kleiner dan 40 cm -mv is in totaal circa 25,5 ha.  
 
Tabel 3.3 Ontwateringsdiepte op basis van areaal tuinen, grasland en landbouw-

gronden (eindvariant) 
 

ontwateringsdiepte areaal particuliere percelen areaal met grondwaterstijging van 
> 5 cm en een grondwaterniveau 
van < 40 cm–mv 

< 20 cm 36,9 ha 12,2 ha 
20 cm - 40 cm 30,0 ha 13,3 ha 
> 40 cm 38,2 ha nvt 
 
Effecten op veiligheid en waterkering 
Het realiseren van de bovenstaande ontwikkelingen leidt tot een robuustere waterhuishou-
ding. Er zal vernatting plaatsvinden en minder kwelstroming onder de dijkring. Dit heeft een 
beperkt positief effect op de stabiliteit van de secundaire veendijken. De beschreven ontwik-
kelingen hebben geen gevolgen voor de primaire waterkeringen buiten het plangebied. 
 
Effecten op de waterhuishouding 
In het voorontwerpherinrichtingsplan Bethunepolder zijn maatregelen opgenomen om nieuwe 
natuur te realiseren. Om plaatselijk water op te zetten worden bijvoorbeeld extra stuwen in 
de watergangen geplaatst. Verder hebben de maatregelen in het kader van de ecologische 
verbindingszone Gansenhoef een positief effect op het waterbergend vermogen. De ontwik-
kelingen voorzien niet of nauwelijks in een toename aan verhard oppervlak. Voor de extra 
verharding zijn er mogelijk in beperkte mate watercompenserende maatregelen nodig. 
 
Effecten voor waterkwaliteit (ook voor ecologie) en bodemkwaliteit  
In het plangebied zijn geen maatregelen nodig om te voldoen aan de norm 'Goed Ecologisch 
Potentieel' op lange termijn tot 2027, maar wel in het kader van het beheerplan voor het 
Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. De realisatie van nieuwe natuur zal echter zo-
wel de kwaliteit van het oppervlakte- als van het grondwater positief beïnvloeden. Door de 
vermindering van de wegzijgend grondwater, zal de zoutconcentratie in het grondwater in de 
omringende polders en plassen afnemen. Er wordt niet voorzien in de uitbreiding van recrea-
tiemogelijkheden die de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden. 
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De beoogde ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor de bodemkwaliteit. Gezien het 
grote aantal verontreinigde locaties is het raadzaam dat er, voorafgaande aan de graafwerk-
zaamheden, een grondstromenplan opgesteld wordt, waarbij rekening gehouden wordt met 
de reeds bekend verontreinigingen. Wellicht is het nodig om een raambodemsaneringsplan 
door de provincie (bevoegd gezag Wet bodembescherming) te laten goedkeuren. Gelet op de 
omvang van het grondverzet en de vele verontreinigde locaties die in het gebied voorkomen, 
is het daarnaast mogelijk interessant om een bodemkwaliteitskaart op te stellen voor het 
gebied. Hiermee zijn mogelijk minder partijkeuringen nodig en zijn de terugsaneerwaarden 
hoger.  
 

Effecten overige ontwikkelingen plangebied en in de omgeving (samenhang) 
Ook buiten de Bethunepolder zijn in het bestemmingsplan mogelijkheden voor natuurontwik-
keling opgenomen. Deze natuurontwikkeling zal, aangezien deze eveneens wordt afgestemd 
op de natuurdoelen van het Natura 2000-gebied, een positief effect hebben op het aspect 
water. 
Als gevolg van de natuurontwikkelingen in het plangebied zal er sprake zijn van functiever-
andering van agrarische bedrijfscomplexen. Als de provinciale Ruimte-voor-Ruimteregeling 
wordt toegepast, wordt de functie gewijzigd in 'Wonen'. Bij sloop van minimaal 1.000 m² 
agrarisch bedrijfsgebouwen ontstaat dan de mogelijkheid om één extra woning te bouwen op 
de locatie zelf of elders op een geschikte plek. Als gevolg hiervan zal het verhard oppervlak 
afnemen en zal het waterbergend vermogen van het gebied toenemen. 
De overige, met name natuurontwikkelingen, versterken dan ook de positieve effecten die 
reeds door de herinrichting van de Bethunepolder worden bereikt.  
 

3.2.4. Conclusie 
Over het algemeen heeft het bestemmingsplan een positief effect op het aspect water. De 
herinrichting van de Bethunepolder leidt op termijn tot een nog betere waterkwaliteit, heeft 
een positief effect op de veendijken en gaat de verdroging van de overige polders tegen. Op 
sommige plekken zou grondwateroverlast kunnen ontstaan, maar bij de ontwikkeling van het 
herinrichtingsplan is er naar gestreefd om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Het opzetten 
van de peilen zal worden gemonitord. 
De overige overwegend natuurontwikkelingen in en buiten het plangebied zullen de positieve 
effecten naar verwachting nog versterken. 
De beoogde ontwikkeling draagt dan ook niet bij aan het optreden van eventuele belangrijke 
negatieve milieueffecten die het doorlopen van een mer-procedure wenselijk maken. 
 
 

3.3. Ecologie 

3.3.1. Toetsingskader en gebruikte bronnen 
Relevante toetsingscriteria 
De voorgenomen ontwikkeling heeft een aantal gevolgen voor de natuurwaarden in het ge-
bied. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende omstandigheden zoals aangegeven 
in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling: 
- kenmerk van het project (waardevolle kenmerken, verontreiniging en hinder); 
- plaats van het project (bijzondere gebieden, bestaand grondgebruik, natuurlijke hulp-

bronnen van het gebied, opnamevermogen van het natuurlijk milieu); 
- kenmerk van het potentieel effect (bereik/grootte effect). 
 
Bij de beoordeling op het gebied van ecologie worden de volgende toetsingscriteria gehan-
teerd: 
- gevolgen voor bijzondere soorten; 
- gevolgen voor ecologische samenhangen (Ecologische Hoofdstructuur). 
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Gebruikte bronnen 
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plassen, 3e concept'. 
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- Toelichting (eindconcept) op de Verklaring Herinrichting Bethunepolder, juni 2011. 
- Waardenburg BV (2007): 'Concept rapportage beoordeling beschermde soorten Maars-
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- 'Das in Utrecht 2008' van de provincie Utrecht. 
- RAVON, 2006. 
 

3.3.2. Bestaande situatie 
Gebiedsbescherming 
Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen' 
Het gebied Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de 
Vecht en de oostrand van Utrechtse Heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwinning 
ontstane meren en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept 
door zandwinning. De combinatie van rivierinvloeden en invloeden van het watersysteem van 
de zandgronden heeft een rijke schakering van typen van moeras en moerasvegetaties doen 
ontstaan. In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te onderscheiden: van noord naar 
zuid loopt een gradiënt van meer gesloten gebied (bos) naar meer open landschap (grasland, 
trilveen en rietland), terwijl van west naar oost een gradiënt is te zien van toenemende kwel 
(in petgaten en trilvenen). Het plangebied maakt deel uit van het zuidoosten van het Natura 
2000-gebied. De bestaande natuurgebieden in het plangebied zijn, zoals tabel 2.1 laat zien, 
belangrijk als broedgebied voor vogels van rietmoerassen (roerdomp, purperreiger) en zeer 
belangrijk voor vogels van moerassen met veel waterriet en lange oeverlijnen (woudaap, 
grote karekiet). Het is ook van enig belang als broedgebied voor enkele andere moeras- en 
watervogels (porseleinhoen, zwarte stern, ijsvogel). De Bethunepolder heeft nog een groten-
deels agrarisch karakter. 
 

In het plangebied zijn de Molenpolder en Tienhovensche Plassen naast Vogelrichtlijngebied 
ook aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Tabel 3.4 geeft aan voor welke habitattypen en  
-soorten deze gebieden zijn aangewezen. In tabel 2.1 in hoofdstuk 2 staat aangegeven voor 
welke soorten het Natura 2000-gebied in het kader van de Vogelrichtlijn is aangewezen. 
 

Tabel 3.4  Aangewezen soorten in het kader van de Habitatrichtlijn  
 

habitattypen habitatsoorten 
H3140 - kranswierwateren H1042 - gevlekte witsnuitlibel 
H3150 - meren met krabbenscheer H1082 - gestreepte waterroofkever 
H4010B - vochtige heiden (laagveengebied) H1134 - bittervoorn 
H6410 - blauwgraslanden H1149 - kleine modderkruiper 

http://geo.provincie-utrecht.nl/�
http://www.bethunepolder.nl/�
http://www.ravon.nl/�
http://www.waarnemingen.nl/�
http://www.sovon.nl/�
http://www.zoogdiervereniging.nl/�


 Bestaande milieusituatie en gevolgen voor het milieu 21 

Adviesbureau RBOI  300602.16441.00 
Rotterdam / Middelburg 

habitattypen habitatsoorten 
H7140A - overgangs- en trilvenen (trilvenen) H1163 - rivierdonderpad 
H7140B - overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) H1318 - meervleermuis 
H7210 - *galigaanmoerassen H1340 - *noordse woelmuis 
H91D0 - *hoogveenbossen H1903 - groenknolorchis 
 H4056 - platte schijfhoren 
* prioritaire soorten 
 
Op dit moment wordt gewerkt aan het (ontwerp)beheerplan voor het Natura 2000-gebied 
Oostelijke Vechtplassen, waar de Bethunepolder onderdeel van uitmaakt. Het toekomstbeeld 
voor de Oostelijke Vechtplassen in het concept beheerplan luidt als volgt: 
 'De Oostelijke Vechtplassen vormen een zeer divers veengebied met kwelrijke moerassen, 
droogmakerijen, grote open plassen en een petgatenlandschap. Voldoende water van goede 
kwaliteit is de motor van deze landschapstypen. De diversiteit uit zich in veel verschillende 
plant- en diersoorten die samen specifieke waardevolle habitats vormen. Door de uitvoering 
van het beheerplan is in de toekomst het gevarieerde landschap behouden, maar herbergt 
het plassengebied een grotere verscheidenheid in flora en fauna. Ook het ecohydrologisch 
systeem is op orde. De Oostelijke Vechtplassen vormen een robuust systeem met voldoende 
water van een goede waterkwaliteit. De goede waterkwaliteit komt tot uiting in de aanwezig-
heid van waterplanten die in relatief heldere, basenrijke en voedselarme wateren gedijen, 
zoals krabbenscheer, kranswieren en fonteinkruiden. Plaatselijk hebben gebieden een flexibel 
peil, is het rietareaal ten behoeve van zeldzame broedvogels uitgebreid en is sprake van een 
vitale verlandingsreeks. De ecologische verbinding van de Ankeveense plassen met het 
Naardermeer is gerealiseerd. En naar het zuiden en westen is er een verbinding naar Botshol 
en de Nieuwkoopse Plassen (Groene Ruggengraat). Hierdoor is het voor diersoorten zoals 
noordse woelmuis en gevlekte witsnuitlibel mogelijk om zich te verspreiden. Ganzen en een-
den foerageren en rusten in de winterperiode in de ruigten en op de rustige open watervlak-
ten.' 
 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
Een groot deel van het landelijk gebied van Maarssen maakt niet alleen deel uit van Natura 
2000, maar valt ook onder de Ecologische Hoofdstructuur (zie figuur 3.2). Polder Groot-
Wilnis-Vinkeveen-polder Haarrijn en de Bethunepolder zijn aangewezen als ecologische ver-
bindingszone (EVZ 7). Beukenburg-Polder de Gagel en einde Gooi zijn tevens aangewezen 
als ecologische verbindingszone (EVZ 11).  
 
Verder is de zogenaamde 'Groene Ruggengraat' van belang. Dit is een robuuste ecologische 
verbindingszone door het Groene Hart vanaf de Alblasserwaard naar het Gooimeer. De 
Groene Ruggengraat Utrechtse Vecht en Weiden verbindt bestaande natuurkerngebieden en 
loopt ten zuiden en oosten van de Loosdrechtse Plassen. Tussen de Geuzensloot nabij de 
afslag A2-Vinkeveen en de Bethunepolder moet deze verbinding tot stand komen. In overleg 
met grondgebruikers en grondeigenaren wordt thans gezocht naar mogelijkheden om aan 
deze opgave invulling te geven.  
 
Voor de Groene Ruggengraat Venen-/Vechtstreek is het hoogste ambitieniveau ('B3') afge-
sproken: duurzaam voortbestaan garanderen van soorten ook ingeval van onvoorziene ri-
sico's zoals klimaatverandering. Dit betekent dat de verbindingszones ingericht moeten wor-
den als leefgebied, zodat het landschap doorlaatbaar wordt ook voor weinig mobiele soorten. 
De consequentie van dit hoge ambitieniveau is dat de robuuste verbindingszone geschikt 
moet zijn voor alle doelsoorten horend bij moeras- of graslandecosystemen, van kritische 
soorten als de noordse woelmuis en kamsalamander tot mobielere soorten als rietzanger of 
ringslang. 
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Elk ecosysteemtype in de Groene Ruggengraat bestaat uit een aantal kenmerkende natuur-
doeltypen1

 

): 

ecosysteemtypen moeras, struweel en groot 
water 

grasland met klein water 

   
bijgehorende vegetatietypen moeras (en droogvallend water) bloemrijk grasland 
 natte strooiselruigte dotterbloemgrasland 
 wilgenstruweel nat schraalgrasland 
 petgat nat matig voedselrijk grasland 
 kanaal, vaart en boezemwater veenmosrietland 
  trilveen 

  poel 
 
Voor het goed functioneren van de Groene Ruggengraat (onderdeel van de EHS) en de EHS 
als geheel, zijn faunapassages nodig. Veel dijken en wegen zijn voor dieren, maar ook voor 
een aantal plantensoorten (bijvoorbeeld met drijvende zaden) moeilijk passeerbaar. Een 
faunapassage onder de weg of over de dijk, dient voldoende gedimensioneerd te zijn, een 
droge en natte component te bezitten en voorzien zijn van geleidende structuren.  
 
Soortenbescherming 
Algemeen 
Het plangebied bestaat uit de Bethunepolder (inclusief de Veenderij), de Oostelijke Binnen-
polder van Tienhoven, de Polder Maarsseveen-Westbroek en de Polder Gansenhoef. Onder-
staand worden de ecologische kenmerken van ieder deelplangebied weergegeven.  
 
Bethunepolder (inclusief de Veenderij): 
- vegetaties van kwelmilieus en schoon water; 
- soortenrijke graslandvegetaties in veenderij; 
- veenderij van betekenis voor moerasvogels; 
- veenderij van betekenis voor amfibieën en reptielen. 
 
Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven/Polder Gansenhoef: 
- rijk weidevogelgebied; 
- soortenrijke oevervegetaties in oostelijk deel; 
- vegetaties van kwelmilieus en schoon water; 
- trilveenvegetaties; 
- van betekenis voor amfibieën en reptielen; 
- westelijke deel van grote betekenis voor libellen en potentieel van betekenis voor vlin-

ders; 
- veel ganzen. 
 
Polder Maarsseveen-Westbroek/Molenpolder: 
- langs oostrand vegetaties van kwelmilieus en schoon water; 
- trilveenvegetaties; 

                                                
1)  Bronnen:  

- Verkenning Natte As Provincie Utrecht. Arcadis in opdracht van provincie Utrecht, Hoofdrapport, april 2005. 
- Natte As door de Vechtstreek. Royal Haskoning, in opdracht van provincie Noord-Holland. Eindrapport, mei 

2006. 
- DLG, regio West, Uitwerking ecologische doelen Groene Ruggengraat Venen-Vechtstreek. In opdracht van 

provincie Utrecht. Eindrapport jan. 2009. 
- Advies tracés Groene Ruggengraat Bethunepolder, Alterra wageningen UR, in opdracht van provincie Utrecht. 

Sept. 2009. 
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- soortenrijke graslandvegetaties langs noordrand; 
- soortenrijke oevervegetaties in oostelijke deel; 
- oostelijke deel rijk weidevogelgebied; 
- westelijk deel van grote betekenis voor amfibieën en reptielen; 
- westelijk deel van grote betekenis voor libellen en potentieel van betekenis voor vlin-

ders; 
- veel ganzen. 
 
Flora 
Delen van het plangebied maken onderdeel uit van het Utrechtse laagveengebied. In het 
laagveenmoerassencomplex, waar de Molenpolder en Polder Maarsseveen onder vallen, ko-
men diverse successiestadia van het laagveencomplex voor. Belangrijke onderdelen van het 
moerasgebied zijn het open water (de trekgaten of petgaten) de verlandingsfasen 'natte 
schraallanden' en 'trilvenen' (een dikke vegetatiedeken op het water die, als men eroverheen 
loopt mee geeft) en de broekbossen. Het moerasgebied is een verzamelbegrip dat op alle 
stadia slaat van open water naar een totale verlanding; van het maken van legakkers en 
petgaten via de vorming van trilvenen en rietvelden naar het laatste stadium dat van moe-
rasbossen van voornamelijk wilgen en elzen. In een moerasgebied zijn dus de vegetatievor-
men van de diverse stadia naast elkaar aanwezig. De trilvenen vormen ecologisch de meest 
waardevolle fase in de successiereeks. Ze zijn uiterst soortenrijk en herbergen veel soorten 
die vrijwel alleen in trilvenen voorkomen. Trilvenen met bijvoorbeeld moeraskartelblad, 
kamvaren en ronde zegge (zoals deze voorkomen binnen het plangebied), komen slechts op 
enkele plaatsen voor in Europa en ontstaan slechts onder zeer specifieke omstandigheden.  
 
In de Bethunepolder, de Oostelijke Binnenpolder en de Polder Maarsseveen zijn de meest 
waardevolle water- en moerasvegetaties aangetroffen (veldbezoek RBOI, 2009). Hier zijn 
plantensoorten aangetroffen die kenmerkend zijn voor zeer schoon water zoals verschillende 
soorten fonteinkruid, waterranonkel, brede waterpest en gewoon blaasjeskruid. De ge-
noemde soorten groeien samen met typische kwelindicatoren zoals holpijp en kleine egels-
kop. Hieruit blijkt de essentiële rol die het kwelwater speelt bij het in stand houden van de 
goede waterkwaliteit in het gebied.  
 
De graslanden in het gebied kennen overwegend een intensief agrarisch gebruik en worden 
gekenmerkt door algemene graslandvegetaties. Tevens komen de kropaar-grote vos-
sestaartvegetaties voor. Deze vegetatie fungeert als een soort bufferzone voor de meer 
waardevolle graslanden, oevers en moerassen. Waardevolle oevervegetaties als blauwe 
zegge, ruw walstro, dotterbloem en rietorchis komen met name voor in de Bethunepolder, de 
Oostelijke Binnenpolder en de Molenpolder. In de sloten van de Molenpolder is de zwanen-
bloem meerdere keren aangetroffen.  
 
De zwaar beschermde groenknolorchis (tevens Habitatrichtlijnsoort) is ook zeker te ver-
wachten in de veenmoerassen waar enige aanvoer van basisch kwelwater aanwezig is binnen 
het plangebied. 
Op de meer voedselrijke plaatsen zijn moerasrolklaver, scherpe zegge en grote kaardenbol 
waargenomen in de Bethunepolder.  
 
In deze Polder Maarsseveen zijn volgens de verspreidingsgegevens (www.waarneming.nl) de 
volgende beschermde planten aangetroffen: brede wespenorchis en gewone vogelmelk. De 
zwaar beschermde soort daslook en tongvaren zijn in de bosschages nabij de Molenpolder 
aangetroffen (Bureau Waardenburg, 2007). 
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Fauna 
Zoogdieren 
Het landelijk gebied van Maarssen is rijk aan zoogdieren. Gezien de aanwezige gevarieerde 
biotopen en de verspreidingsgegevens, vormt het plangebied leefgebied voor onder andere: 
ree, mol, egel, gewone bosspitsmuis, waterspitsmuis, noordse woelmuis, dwergmuis, veld-
muis, bosmuis, hermelijn, wezel, bunzing, rosse woelmuis, woelrat, haas en das.  
De zwaar beschermde soorten waterspitsmuis is meerdere keren waargenomen in de Molen-
polder (www.waarneming.nl). De waterspitsmuis heeft een voorkeur voor moerasgebieden 
en sloten met een dichte oeverbegroeiing. Deze soort kan ook in heggen en grasvelden aan-
getroffen worden. De noordse woelmuis (Habitatrichtlijn) maakt onder andere gebruik van de 
natte habitattypen veenmosrietland en vochtige heide en komt voor in de Westbroekse Zod-
den en Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven (provincie Noord-Holland, 2011). 
 
De volgende soorten vleermuizen zijn uit de regio bekend: gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis 
(Limpens et. al., 1997). De combinatie van bosschages, oevervegetatie en water maakt het 
plassengebied een geschikte locatie om te foerageren. Tevens zijn de bomen, struiken en 
watergangen zeer geschikt voor vleermuizen als essentieel onderdeel van hun vliegrouten. 
Vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen (gewone dwergvleermuis meer-
vleermuis en laatvlieger) kunnen mogelijk aanwezig zijn in de gebouwen in het plangebied. 
Boombewonende soorten als ruige dwergvleermuis, watervleermuis en gewone grootoor-
vleermuis zijn meerdere keren aangetroffen (www.waarneming.nl) binnen het plangebied. 
Mogelijk hebben deze soorten ook vaste verblijfplaatsen in de oudere bomen binnen het 
plangebied. 
 
In de nabije omgeving van het plangebied zijn meerdere foeragerende exemplaren van de 
gewone dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis vastgesteld. Waarnemingen van de 
zoogdiervereniging (VZZ, 2007) geven aan dat de soorten tweekleurige vleermuis, meer-
vleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis 
mogelijk tot waarschijnlijk in de omgeving van het plangebied foerageren. Tevens zijn er 
geschikte bomen aanwezig langs de Grote Maarsseveense Plas die als verblijfplaats kunnen 
functioneren. Van de meervleermuis zijn geen vaste verblijfplaatsen bekend in de omgeving 
van de Oostelijke Vechtplassen. Gegevens met betrekking tot aantallen vleermuizen en 
spreiding door het jaar zijn niet voorhanden. 
 
Op de kaart 'Das in Utrecht 2008' van de provincie Utrecht, is aangegeven dat de Polder 
Maarsseveen deel uitmaakt van het gebied waar in de periode 2003-2008 dassen zijn gesig-
naleerd.  
 
Vogels 
Broedvogelsoorten op grond waarvan het Natura 2000-gebied is aangewezen als woudaapje, 
zwarte stern, purperreiger, zwarte stern, snor, rietzanger en grote karekiet zijn met name 
aangetroffen binnen de Bethunepolder. De vier tot vijf broedlocaties van de roerdomp zijn te 
vinden in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, de Tienhovense Plas en de Molenpolder 
(provincie Noord-Holland, 2011). De ijsvogel vindt zijn nestgelegenheid in hoogveenbossen, 
maar ook andere oudere bossen,. Er zijn enkele broedlocaties bekend bij de Molenpolder 
(provincie Noord-Holland, 2011). 
De oudere bossen en opgaande begroeiing bieden leefgebied aan verschillende bosvogels als 
bosuil, houtsnip, wielewaal, holenduif, boomklever, havik, sperwer en verschillende spech-
ten.  
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Waardevolle weidevogelgebieden zijn gelegen in met name de Oostelijke Binnenpolder van 
Tienhoven, maar ook Bethunepolder en de Polder Maarsseveen. Voorkomende weidevogels 
zijn hier de tureluur, slobeend, watersnip, grutto, kievit en scholekster. Andere soorten die 
voorkomen binnen het plangebied zijn bruine kiekendief, ransuil, steenuil, huismus, huis-
zwaluw, boerenzwaluw en patrijs. 
 
Het plangebied vormt ook een geschikt leefgebied voor algemene soorten als zwarte kraai, 
blauwe reiger, merel, zanglijster, houtduif, roodborst, winterkoning, heggenmus, fitis en 
tjiftjaf. Sloten en oevers in het hele plangebied vormen geschikt leefgebied voor wilde eend, 
waterhoen, meerkoet, fuut en knobbelzwaan.  
 
Volgens de verspreidingsgegevens (www.waarneming.nl) zijn ook soorten als smient, ta-
feleend, kuifeend, brilduiker, kokmeeuw, stormmeeuw en zilvermeeuw aangetroffen in en 
rondom de plassen. In het hele gebied worden brandganzen, grauwe ganzen en Canadese 
ganzen aangetroffen. 
Andere bijzondere en/of karakteristieke soorten die broedend in en nabij het plangebied zijn 
aangetroffen zijn: kerkuil, blauwborst, sprinkhaanzanger, snor, spotvogel, grasmus, water-
ral, groenling, putter, kneu, bosuil en goudvink. 
 
Amfibieën  
In het plangebied zijn waarnemingen van meerdere soorten amfibieën bekend. Naast de 
algemene soorten bruine kikker, groene kikker gewone pad en kleine watersalamander, zijn 
uit de omgeving van het plangebied (onder andere Polder de Gagel) waarnemingen bekend 
van de zwaar beschermde rugstreeppad en heikikker (Bureau Waardenburg, 2007). De 
goede waterkwaliteit speelt een grote rol in de soortendiversiteit.  
Mede door de vrij grote populaties van amfibieën is het gebied van nationale betekenis voor 
deze soortengroep, met name de Oostelijke Binnenpolder, de Bethunepolder en de Molenpol-
der. Gezien de voorkomende biotopen (water, stenen en ruigte) zijn zowel voortplanting-, 
foerageer- en overwinteringsplaatsen te verwachten. 
 
Reptielen 
Volgens www.waarneming.nl zijn er meerdere waarnemingen van ringslang binnen het plan-
gebied bekend en komt deze soort vrij algemeen voor in het buitengebied van Maarssen 
(www.ravon.nl). Tevens is de hazelworm hier aangetroffen (www.ravon.nl). Genoemde soor-
ten hebben voorkeur voor goede waterkwaliteit en afwisselende biotopen en de migratie-
routes naar de zandige natuurgebieden. 
 
Vissen 
De watergangen en plassen in het gebied zijn rijk aan vissen waaronder brasem, snoek, ste-
kelbaarssoorten en de beschermde soorten kleine modderkruiper, bittervoorn en rivierdon-
derpad (RAVON, 2006). 
 
Insecten en overige soorten 
In het buitengebied zijn meerdere algemene vlindersoorten als citroenvlinder, dagpauwoog, 
kleine vos en bont zandoogje aangetroffen tijdens het veldbezoek (RBOI, 2009). 
De afwisselende biotopen en de verbinding tussen verschillende gebieden als bloemrijke 
graslanden, oevers en bermen zorgt voor een vlinderrijke omgeving. Dit geldt tevens voor de 
libellenfauna die zich voornamelijk in de laagveengebieden met minder voedselrijke wateren 
concentreren en daarmee vooral binnen het westelijk deel van de Oostelijke Binnenpolder en 
het westelijk deel van de Molenpolder bevinden. Naast deze biotopen zijn ook de houtsingels 
en ruigtebegroeiing die in het cultuurlandschap aanwezig zijn van groot belang voor libellen 

http://www.ravon.nl/�
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en vlinders. Tijdens het veldbezoek (RBOI, 2009) zijn algemene soorten als gewone oeverli-
bel, paardenbijter en blauwe glazenmaker aangetroffen in de Molenpolder. 
 
Tevens is de zwaar beschermde (Habitatrichtlijnsoort) gestreepte waterroofkever volgens 
verspreidingsgegevens (www.waarneming.nl) aanwezig binnen het plangebied. Deze soort 
maakt veelal gebruik van grote plassen en sloten. Ook de zwaar beschermde platte schijfho-
ren (Habitatrichtlijnsoort) komt binnen de sloten die deel uitmaken van het plangebied veel-
vuldig voor (www.waarneming.nl). Deze soort heeft voorkeur voor helder stilstaand water 
van veengebieden met een rijke plantengroei. 
 
In tabel 3.5 is aangegeven welke soorten wettelijk beschermd zijn binnen het plangebied en 
in welke beschermingsregime zij vallen. 
 
Tabel 3.5  Beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet  
 

vrijstellingsregeling 
Ffw 

tabel 1  zwanenbloem, dotterbloem, grote kaardenbol, 
gewone vogelmelk en brede wespenorchis 
 
ree, mol, egel, gewone bosspitsmuis, dwergspits-
muis, dwergmuis, veldmuis, bosmuis, hermelijn, 
wezel, bunzing, rosse woelmuis, woelrat en haas 
 
bruine kikker, groene kikker, gewone pad en 
kleine watersalamander 

ontheffingsregeling 
Ffw 

tabel 2  rietorchis, daslook en tongvaren 
 
kleine modderkruiper en rivierdonderpad 

 tabel 3 bijlage 1 AMvB bittervoorn 
 
waterspitsmuis, das 
 
ringslang en hazelworm 

  bijlage IV HR groenknolorchis 
 
noordse woelmuis 
 
alle vleermuizen 
 
kamsalamander, heikikker en rugstreeppad 
 
groene glazenmaker, gestreepte waterroofkever, 
platte schijfhoren 

 vogels cat. 1 t/m 4 steenuil, kerkuil, ransuil, havik, sperwer en huis-
mus 

 
3.3.3. Verwachte milieueffecten 
Gebiedsbescherming 
Natuurontwikkeling 
De Bethunepolder maakt onderdeel uit van het Natura 2000 gebied 'Oostelijke Vechtplassen'.  
Oorspronkelijk is de Bethunepolder aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Er gelden geen ha-
bitatdoelstellingen (vegetatiekundige doelen) voor de Bethunepolder zelf, maar de aangege-
ven instandhoudingsdoelen voor vogels zijn (indirect) wel bepalend voor de inrichting van-
wege de eisen die deze vogels aan hun leefgebied stellen. Vanwege de uitbreidingsopgave in 
het Oostelijke Vechtplassengebied zijn roerdomp, purperreiger, woudaapje en zwarte stern 
van belang. Het gebied is nog niet definitief aangewezen. 
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Door Bureau Waardenburg zijn de instandhoudingsdoelen en uitbreidingsopgaven voor 
moerasvogels voor de Bethunepolder afgeleid uit de kansen voor instandhouding en uitbrei-
ding in het hele Oostelijke Vechtplassengebied. De terrein-/natuurtypen van Bureau Waar-
denburg zijn specifiek voor Natura 2000 ontwikkeld. In de loop der jaren zijn voor Bethune-
polder diverse indelingen gebruikt. Om de onderlinge vergelijking en controle mogelijk te 
maken, is een vertaaltabel gebruikt. Uiteindelijk is voor het voorontwerpinrichtingsplan ge-
werkt met de in tabel 3.6 genoemde natuurtypen. Deze typen omvatten meer dan alleen 
moerasachtige typen. In de tabel zijn zowel de doelen voor EHS en Natura 2000 benoemd. 
 
Tabel 3.6 Overzicht natuurtypen 
 

natuurtype type uit Index Na-
tuur 

doel 
(ha) 

voorontwerp 
 (ha) 

achtergrond doel 

bos hoog- en laagveenbos 24 24 bestaand bos 
droog riet/open wa-
ter/jonge verlanding 

gemaaid rietland, 
moeras 

69-75 74 5,25 ha Natura 2000 
en 64-70 ha EHS 

nat schraal grasland nat schraalland 29 33 EHS 
lage helofyten/open 
water/jonge verlanding 

nat schraalland, tril-
veen vorm 

28-40 32 12-19,5 ha 
Natura 2000 en 16-
20 ha EHS 

waterriet moeras (waterriet) 7-18,5 12 Natura 2000 
hooiland oevers vochtige hooilanden - (in andere) ecologische grasver-

binding 
bloemrijk grasland kruiden- en faunarijk 

grasland 
- 203 restpost EHS 

 
Uit de tabel blijkt dat het voorontwerpinrichtingsplan voor de Bethunepolder voldoende in-
vulling geeft aan de Natura 2000-doelen. De doelen voor de EHS worden niet geheel bereikt, 
er is namelijk een tekort aan open water en jonge verlandingsvegetaties.  
 
Effecten overige ontwikkelingen plangebied en in de omgeving (samenhang) 
Naar de herinrichting van de Bethunepolder biedt het bestemmingsplan ook daarbuiten mo-
gelijkheden voor natuurontwikkeling. Aangezien het plangebied grotendeels bestaat uit Na-
tura 2000-gebied, worden de natuurdoelen hierop afgestemd. Dit heeft een positief effect op 
de Natura 2000 en EHS. 
Naast de natuurontwikkeling biedt het bestemmingsplan nog ontwikkelingsruimte aan de 
bestaande veehouderijbedrijven. Via een wijzigingsbevoegdheid kunnen deze bedrijven hun 
bouwvlak vergroten tot 1,5 ha. De vergroting van een bouwvlak kan leiden tot een toename 
van het aantal dieren, wat weer kan leiden tot een toename van de stikstofdepositie. Of dit 
daadwerkelijk plaatsvindt hangt af van de toegepaste stalsystemen. Elk bedrijf dient, om 
gebruik te kunnen maken van de wijzigingsbevoegdheid, aan te tonen dat de beoogde uit-
breiding vergunbaar is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Negatieve effecten 
op Natura 2000 kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten. 
 
Soortenbescherming 
Natuurontwikkeling 
Het bestemmingsplan kent één grote ontwikkeling in de vorm van de herinrichting van de 
Bethunepolder. Tijdens de aanleg (bijvoorbeeld afplaggen, verbreden sloten) zullen zwaar 
beschermende soorten zoals bepaalde vissen en amfibieën worden verstoord. Na realisering 
zal het plangebied echter meer geschikt zijn voor deze en andere bijzondere soorten.  
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Een deel van de agrarische bedrijven in het gebied zal beëindigd worden. Voor de gebouwen 
zullen nieuwe functies worden gezocht. Deze herinrichting kan dan mogelijk ecologische ef-
fecten hebben, al zal dit op kleine schaal zijn (te denken valt aan verstoring van gebouwbe-
wonende soorten als vleermuizen en vogels).  
 
Effecten overige ontwikkelingen plangebied en in de omgeving (samenhang) 
Ook bij de overige natuurontwikkelingsmogelijkheden elders in het plangebied kunnen be-
schermde soorten worden verstoord, maar uiteindelijk heeft de natuurontwikkeling een posi-
tief effect op deze soorten. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het grondgebruik op de resterende agrarische bedrij-
ven wordt geïntensiveerd, wat gepaard kan gaan met andere teelten, zoals maïs, hetgeen 
het graslandkarakter, de openheid en de waterkwaliteit in de veenweidepolders zal aantas-
ten. Dergelijke ontwikkelingen kan de soortensamenstelling negatief beïnvloeden. Met name 
voor de weidevogels kan dit negatieve effecten hebben. Ook kan door intensivering behoefte 
bestaan aan slootdemping, ter vergroting van de agrarische percelen, hierdoor kan de bij-
zondere waterflora en -fauna aangetast worden. 
 
Voor zwaar beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet geldt overigens dat 
door middel van mitigerende en compenserende maatregelen strijdigheid met de Flora- en 
faunawet dient te worden voorkomen. Het is namelijk zeer de vraag of ten behoeve van een 
ruimtelijke ontwikkeling ontheffing kan worden verkregen voor soorten die voorkomen op 
bijlage IV van de Habitatrichtlijn (zoals bijvoorbeeld vleermuizen en rugstreeppad). Jurispru-
dentie (21 januari 2009) wijst namelijk uit dat voor het aantasten van vaste rust-, verblijfs- 
en voortplantingsplaatsen van zwaar beschermde soorten alsmede vogels geen ontheffing 
Flora- en faunawet meer kan worden verkregen ten behoeve van een ruimtelijke ontwikke-
ling. De Raad van State heeft geoordeeld dat de Flora- en faunawet op dit punt een te ruime 
vertaling geeft van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. (zie uitspraak 200802863/1, d.d. 
21 januari 2009). Doordat mitigerende en compenserende maatregelen moeten worden ge-
troffen, komt het voortbestaan van beschermde soorten in het plangebied niet in gevaar. 
 
3.3.4. Conclusie 
De beoogde natuurontwikkeling leidt in de aanlegfase tot verstoring van beschermde soorten 
in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Op het moment 
dat de nieuwe natuur gerealiseerd is, ontstaat voor deze soorten echter een nog geschikter 
leefgebied. Door de realisatie van de verbindingszones wordt het leefgebied vergrot en is 
uitwisseling met andere gebieden mogelijk. Per saldo is dan ook sprake van een positief ef-
fect op het aspect ecologie. Deze effecten worden versterkt door de overige natuurontwikke-
lingen in en om het plangebied. 
Er is geen sprake van belangrijke negatieve milieugevolgen die op kunnen treden en die het 
doorlopen van een mer-procedure wenselijk maken. 
 
 
3.4. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

3.4.1. Toetsingskader en gebruikte bronnen 
Relevante toetsingscriteria 
De voorgenomen ontwikkeling heeft een aantal gevolgen voor de aspecten landschap, cul-
tuurhistorie en archeologie in het gebied. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende 
omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling: 
- kenmerk van het project (waardevolle kenmerken); 
- plaats van het project (bijzondere gebieden, bestaand grondgebruik, opnamevermogen 

van het natuurlijk milieu); 
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- kenmerk van het potentieel effect (bereik/grootte effect). 
 
Bij de beoordeling op het gebied van landschap, archeologie en cultuurhistorie worden de 
volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
- gevolgen voor het landschap; 
- gevolgen voor cultuurhistorische waarden; 
- gevolgen voor archeologische waarden. 
 
Ten aanzien van het thema landschap, archeologie en cultuurhistorie wordt ingegaan op de 
aanwezige waarden in het gebied (landschappelijke patronen en elementen, gebouwen, ste-
denbouwkundige patronen, archeologie).  
 
Gebruikte bronnen 
- Gemeente Maarssen (2010): Landschapsontwikkelingsplan Maarssen. 
- Gemeente Maarssen, Loenen, Breukelen en Abcoude (2009): Archeologische verwach-

tings- en beleidsadvieskaart. 
- Ministerie van OC&W (1999): Nota Belvedère. 
 
3.4.2. Bestaande situatie 
Landschap en cultuurhistorie 
Op grond van de historisch-geografische situatie kunnen binnen het plangebied vier land-
schapstypen worden onderscheiden: 
- het veenplassenlandschap; dit betreft de zodde- en plassengebieden waaronder de Mo-

lenpolder, Tienhovensche Plassen en de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven; 
- het slagenlandschap (veenweidelandschap) van de polder Maarsseveen; 
- het droogmakerijlandschap van de Bethunepolder; 
- de blokverkaveling van de polder Gansenhoef. 
 
Het ruimtelijk patroon wordt bepaald door de parallel aan de polderdijken (ontginningsbases) 
gelegen nederzettingen (lintbebouwing) zoals Tienhoven en Oud Maarsseveen. De verkave-
lingsvorm uit zich in smalle langgerekte kavels de zogenaamde strookverkaveling. Dit land-
schapstype kan men nog het beste waarnemen in de polder Maarsseveen. De bebouwing is 
in hoofdzaak geconcentreerd op de kop van de kavels, langs de ontginningsbases, hier en 
daar is een open zicht naar achteren waardoor het gebied een open indruk geeft. De Molen-
polder en polder Maarsseveen vormen een afwisselend geheel van open graslandgebieden en 
zoddegebieden. Deze variatie in combinatie met de aanwezige lintbebouwing is van grote 
landschappelijke waarde. De polder Maarsseveen ten zuiden van de Oudedijk vormt een be-
sloten plassengebied met beplante legakkers. De legakkers en petgaten spelen een belang-
rijke rol voor de natuurwaarden. 
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Waardering en kwetsbaarheden 
Het plangebied is in de afgelopen eeuw landschappelijk zeer weinig veranderd en daardoor 
cultuurhistorisch bijzonder waardevol (zie figuur 3.3). Het maakt onderdeel uit van het Bel-
vedèregebied Vecht- en Plassengebied. Het is een veenweidelandschap dat gekenmerkt 
wordt door: 
- de zeer lange opstrekkende verkavelingen, soms in waaiervorm en de karakteristieke 

lintbebouwing langs ontginningsassen (Loosdrecht, Westbroek) met waardevolle boer-
derijen; 

- de cultuurhistorisch waardevolle verveningsrestanten en petgaten;  
- de restanten van eendenkooien, jaagpaden, kaden en weteringen; 
- het graslandkarakter. 
 

   
Figuur 3.3   Situatie in het plangebied rond 1900 (links) en in 2005 (rechts) 
 (bronnen: KICH en Google Earth) 
 
Deze kenmerken zijn vooral kwetsbaar voor veranderingen in het grondgebruik, de centrale 
factor in een cultuurlandschap. Behoud of versterking van de landschappelijke kwaliteit zal 
dan ook gestuurd moeten worden via het grondgebruik. Daarnaast is het landschap kwets-
baar voor aantasting van elementen en patronen door bijvoorbeeld slootdemping of het ver-
waarlozen van karakteristieke beplantingen en gebouwen. 
 
In het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is aangegeven dat het landelijk gebied cultuur-
historisch zeer waardevol is en vele uiteenlopende waarden bevat. 
 
Het plangebied maakt deel uit van het Nationaal Landschap het Groene Hart. Kernkwaliteiten 
van het Groene Hart zijn: 
- de landschappelijke diversiteit; 
- het veenweide karakter; 
- de openheid; 
- de rust en de stilte. 
Ook in het landelijk gebied van Maarssen zijn deze kernkwaliteiten zichtbaar en beleefbaar. 
Aanvullend zijn in de onderscheiden delen van het landelijk gebied de volgende 
kenmerkende cultuurhistorische waarden  aanwezig.  
 
In het veenweidegebied zijn de cultuurhistorische waarden: 
- het ontginningssysteem: de copeverkaveling met een systeem van langgerekte percelen 

in vaste maat, weteringen, vaarten en sloten en achterkanalen van de ontginning; 
- de oude ontginningslinten met bijbehorende monumentale boerderijen, slotenpatronen 

en erfbeplantingen; 
- de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het inundatiegebied met diverse forten en kazematten. 
 
De cultuurhistorische waarden van het petgatengebied zijn: 
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- de bijzondere legakkers en petgaten; 
- de oudere villa's op de legakkers; 
- de molen 'De Trouwe Wachter' een wipwatermolen uit 1832. 
 
De cultuurhistorische waarden van de droogmakerij Bethunepolder zijn: 
- de rationele blokverkaveling; 
- de Nieuwe Hollandse Waterlinie met het inundatiegebied bij Fort Tienhoven; 
- de kwel als basis voor de drinkwaterwinning. 
 
In het bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen is een lijst opgenomen met de monu-
menten en beeldbepalende panden/objecten in het plangebied. Het betreft kerken, molens, 
boerderijen, woningen, sluiscomplexen onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
beleid is gericht op het beschermen van deze cultuurhistorisch waardevolle objecten 
 
Ter bescherming van de molen aan de Dwarsdijk dient rekening te worden gehouden met 
een 'molenbiotoop'.  
 
Een groot deel van het plangebied maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(NHW). De NHW is het voormalige verdedigingsstelsel van inundatiegebieden en forten dat 
het westen van ons land moest verdedigen tegen vijanden uit het oosten en zuiden. De NHW 
is grotendeels in de 19e eeuw tot stand gekomen, maar had zijn wortels al enkele eeuwen 
eerder. De linie bestond uit een gebied van zo'n 85 km lang van Muiden aan de Zuiderzee tot 
aan de Biesbosch. Hier kon een strook land van 2 tot 5 km breed onder water worden gezet 
met behulp van een ingenieus systeem van kanalen en sluizen. Daar waar hoger gelegen 
delen waren die niet onder water gezet konden worden, werden forten gebouwd, waaronder 
het Fort bij Tienhoven. Tot aan de Tweede Wereldoorlog is de waterlinie voortdurend 
aangepast aan de militaire ontwikkelingen. Op 27 september 2009 heeft de minister van 
OCW bekend gemaakt dat de NHW op de lijst van rijksmonumenten wordt geplaatst, de 
procedure hiervoor is gestart. 
 
De kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn: 
- historische landschapselementen in de vorm van forten (Fort Tienhoven), 

groepsschuilplaatsen en betonnen werken (kazematten), de joodse begraafplaats,  
dijken, kanalen, inundatiekommen en openheid schootsvelden , onderdelen van het 
verdedigingssysteem; 

- het groene en open karakter. 
In het landelijk gebied van Maarssen zijn onderdelen van deze kernkwaliteiten zichtbaar en 
beleefbaar.  
 
Voor het bebouwingslint van Tienhoven – Oud Maarsseveen is in 2010 een 
beeldkwaliteitkader opgesteld. Dit beeldkwaliteitkader geeft regels voor het vervangen en 
vernieuwen van bebouwing in het lint, rekening houdend met de aanwezige kenmerkende 
ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. 
 
Archeologie 
Samen met de gemeente Abcoude heeft de gemeente Stichtse Vecht een Archeologische 
verwachtings- en beleidsadvieskaart laten opstellen. Hierin is aangegeven waar de kans het 
grootst is om archeologisch materiaal te vinden en wanneer een verstoorder al dan niet 
onderzoek moet laten doen. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is een onderscheid ge-
maakt in deelgebieden. De voor dit plangebied relevante deelgebieden worden hieronder 
beschreven. 
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Veengebieden 
Veengebieden boden tot aan de ontginning ervan over het algemeen weinig mogelijkheden 
voor bewoning. Het veengebied heeft, met uitzondering van de oude woonkernen en de ont-
ginningsassen, een lage archeologische verwachtingswaarde. 
 
Ontginningsassen 
De ontginningsgrenzen hebben een hoge archeologische verwachtingswaarde gekregen voor 
resten vanaf de middeleeuwen. De bebouwingslinten De Laan van Niftarlake en de Looydijk 
zijn Archeologisch Monumentenkaart-terrein (dat wil zeggen dat hier archeologische resten 
zijn vastgesteld). Langs de ontginningsassen is in de richting van de ontginning een buffer-
zone gelegd van 50 m, gemeten vanaf het midden van de weg. Voor deze breedte is geko-
zen, omdat middeleeuwse agrarische bebouwing zich doorgaans direct aan de ontginningsas-
sen bevond en de boerderijen en schuren meestal niet dieper waren dan enkele tientallen 
meters.  
 
Verstoorde gebieden 
De Bethunepolder is afgegraven tot op het pleistocene dekzand. Mogelijk liggen hier nog 
archeologische resten maar de kans op intacte vindplaatsen wordt niet zo groot geacht. Pas 
bij bodemverstorende activiteiten die meer dan 10 ha beslaan en de bodem tot meer dan 
0,3 m wordt geroerd dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. 
 
3.4.3. Verwachte milieueffecten 
Natuurontwikkeling 
De Bethunepolder zal worden heringericht. Door het opzetten van het waterpeil zal het be-
staande landschap van de droogmakerij grotendeels verdwijnen en ontstaat een landschap 
van moeras en natte natuur. Eigenlijk gaat het landschap door de herinrichting een stap te-
rug in de ontginningsgeschiedenis. Doordat in het grootste deel van de Bethunepolder 
bloemrijk grasland wordt ontwikkeld, blijft het bestaande verkavelingspatroon hier wel her-
kenbaar.  
 
De ontwikkelingen gaan plaatselijk gepaard met grondwerkzaamheden wat schadelijk kan 
zijn voor de archeologische waarden in de bodem. De Bethunepolder heeft overigens geen 
hoge archeologische verwachtingswaarde.  
 
Effecten overige ontwikkelingen plangebied en in de omgeving (samenhang) 
De landschappelijk relevante ontwikkelingen worden hoofdzakelijk bepaald door veranderin-
gen in het (agrarisch) grondgebruik. Verwacht wordt dat een groot deel van de agrarische 
bedrijven in het gebied op termijn beëindigd zal worden. De gronden worden voor een groot 
deel omgezet naar natuur. Voor de gebouwen zullen nieuwe functies worden gezocht. Daar-
naast bestaat de mogelijkheid dat het grondgebruik op de resterende agrarische bedrijven 
wordt geïntensiveerd, wat gepaard kan gaan met andere teelten, zoals maïs, het dempen 
van sloten en het diepploegen en egaliseren van landbouwgronden. 
 
Dergelijke ontwikkelingen zullen het graslandkarakter en de openheid van de veenweidepol-
ders aantasten. Ook kan door intensivering behoefte bestaan aan slootdemping ter vergro-
ting van de agrarische percelen, waardoor de karakteristieke verkaveling verdwijnt. 
De beëindiging van de agrarische functie kan echter ook leiden de sloop van agrarische be-
drijfsgebouwen en het terug bouwen van woningen (Ruimte-voor-Ruimteregeling). Dit kan 
een positieve bijdrage leveren aan de beeldkwaliteit in het gebied. In het bebouwingslint 
kunnen eventuele nieuwe gebouwen echter de schaars aanwezige doorzichten naar de open 
polders doen verdwijnen. Kwetsbaar voor nieuwe bouwactiviteiten zijn verder de waardevolle 
oude beplantingen en historische gebouwen. 
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Plaatselijk kunnen de ontwikkelingen leiden tot aantasting van archeologische waarden. 
 
In het bestemmingsplan is in de regels overigens voor de meeste agrarische gronden opge-
nomen dat nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden tot onevenredige aantasting van de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
 
3.4.4. Conclusie 
De Bethunepolder zal vernatten, hierdoor verandert het aanzien van het landschap. In een 
groot deel van de polder blijven huidige kenmerken echter nog bestaan. Er wordt geen aan-
tasting van archeologische waarden verwacht.  
Overige ontwikkelingen kunnen plaatselijk leiden tot aantasting van landschappelijke, cul-
tuurhistorische en archeologische waarden. Dit zal echter maar zeer beperkt zijn, aangezien 
in de regels van het bestemmingsplan voor de meeste agrarische gronden is opgenomen dat 
nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden tot onevenredige aantasting van de landschappe-
lijke en cultuurhistorische waarden. 
Er is geen sprake van belangrijke negatieve milieugevolgen die op kunnen treden en die het 
doorlopen van een mer-procedure wenselijk maken. 
 
 
3.5. Verkeer, woon- en leefmilieu 

3.5.1. Toetsingskader en gebruikte bronnen 
Relevante toetsingscriteria 
Bij de beoordeling van milieueffecten voor het verkeer, woon- en leefmilieu wordt rekening 
gehouden met de volgende omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-
richtlijn milieueffectbeoordeling: 
- kenmerken van het project (verontreiniging en hinder, omvang project, risico en onge-

vallen, cumulatie andere projecten); 
- plaats van het project (bijzondere gebieden, bestaand grondgebruik); 
- kenmerken van het potentiële effect (bereik/grootte/waarschijnlijkheid effect). 
 
Op het gebied van woon- en leefmilieu worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
- gevolgen op het gebied van verkeer (verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, verkeersvei-

ligheid); 
- gevolgen op het gebied van luchtkwaliteit; 
- gevolgen op het gebied van wegverkeerslawaai; 
- gevolgen op het gebied van externe veiligheid (plaatsgebonden risico en groepsrisico). 
 
Gebruikte bronnen 
- Bestemmingsplan landelijk gebied Maarssen. 
- Natuur- en Milieubeleidsplan Maarssen. 
- www.risicokaart.nl 
 
3.5.2. Bestaande situatie 
Verkeer 
Bereikbaarheid en verkeersafwikkeling gemotoriseerd verkeer 
De belangrijkste ontsluitingsroute door het plangebied wordt gevormd door de Maarsse-
veense Vaart. Deze weg vormt de verbinding tussen Maarssen en de kernen Tienhoven, Oud 
Maarsseveen en Westbroek. Eveneens wordt vanaf de Maarsseveense Vaart via de Swereng-
seweg ontsloten op de N230, welke aansluit op de A2. 
 



 Bestaande milieusituatie en gevolgen voor het milieu 35 

Adviesbureau RBOI  300602.16441.00 
Rotterdam / Middelburg 

Andere belangrijke verbindingswegen binnen het plangebied zijn de Burgemeester Huydeco-
perweg, de Nieuweweg, de Laan van Niftarlake, de Looydijk, de Oude Dijk en de Westbroek-
sebinnenweg. De Burgemeester Huydecoperweg vormt een begrenzing van het plangebied 
aan de oostzijde en vormt de ontsluitingsweg van de kern Westbroek. Aan de noordzijde is 
de Nieuweweg gelegen, die Breukeleveen en eveneens de kernen Tienhoven en Oud Maars-
seveen via de Laan van Niftarlake en de Looydijk ontsluit. De Oude Dijk en de Westbroekse-
binnenweg vormen de verbinding tussen de Maarsseveense Vaart en de Burgemeester Huy-
decoperweg. De ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer is goed te noemen. 
 
In het plangebied is gedurende de zomermaanden veel recreatief verkeer (vanwege de 
Loosdrechtse Plassen en Maarsseveense Plassen). Vooral de Nieuweweg is een drukbereden 
route. De verkeersveiligheid op deze weg laat te wensen over, mede doordat geparkeerde 
auto's in de berm het zicht belemmeren. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen dient het parkeren altijd op eigen terrein opgevangen te worden. 
 
Openbaar vervoer 
Het plangebied wordt ontsloten door een busdienst die Maarssen/Maarssenbroek met Utrecht 
verbindt en een bushalte heeft gelegen langs de Maarsseveense Vaart ter hoogte van het 
zwembad. Een andere busdienst verbindt Hilversum met Utrecht via de kernen Tienhoven en 
Oud Maarsseveen. Langs de Looydijk en de Laan van Niftarlake zijn diverse bushaltes gele-
gen. De haltes hebben een invloedsgebied van circa 400 m, dit is een acceptabele loopaf-
stand. Hiermee wordt echter slechts een deel van het plangebied bestreken. De ontsluiting 
van het plangebied per openbaar vervoer is redelijk te noemen. 
 
Buiten het plangebied is de spoorlijn Utrecht-Amsterdam gelegen. Vanuit het plangebied is 
het NS-station Maarssen moeilijk bereikbaar door de ligging aan de andere zijde van het Am-
sterdam Rijnkanaal. 
 
Langzaam verkeer 
Het fiets- en voetgangersverkeer binnen het plangebied wordt op de erftoegangswegen 
(60 km/h) grotendeels samen met het autoverkeer afgewikkeld. Een uitzondering hierop 
vormen de Maarsseveense Vaart, de Burgemeester Huydecoperweg en de Nieuweweg waar-
langs vrijliggende fietspadden zijn gelegen. Langs de Laan van Niftarlake zijn fietssuggestie-
stroken gelegen.  
 
Voor het recreatief verkeer (fietser en wandelaars) is in het buitengebied met de hier aanwe-
zige recreatieve voorzieningen het secundaire netwerk van belang. Recreatieve fietsroutes 
zijn gelegen langs de Nieuweweg, de Maarsseveense Vaart, de Oudedijk en de Westbroekse 
Binnenweg. 
 
De ontsluiting van het buitengebied van Maarssen voor het langzaam verkeer is goed te 
noemen. Een verdere uitbreiding van de recreatieve fiets- en wandelroutes om het buitenge-
bied meer beleefbaar te maken voor recreanten is echter gewenst.  
 
Luchtkwaliteit en geluid 
Uit de informatie die beschikbaar is via de Monitoringstool (die bij het Nationaal Samenwer-
kingsprogramma Luchtkwaliteit hoort) blijkt dat de jaargemiddelde concentratie fijn stof 
langs wegen binnen het plangebied in de huidige situatie overal onder de 30 µg/m³ ligt. De 
jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide ligt langs de maatgevende wegen in het gehele 
plangebied onder de 37 µg/m³. Hieruit blijkt dat ruimschoots aan de grenswaarden uit de 
luchtkwaliteitswetgeving wordt voldaan.  
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Een groot deel van het plangebied is door de provincie Utrecht aangewezen als stiltegebied.  
 
Binnen het plangebied en in de omgeving daarvan liggen verschillende ontsluitingswegen. 
Hoewel de intensiteiten op deze wegen over het algemeen relatief laag zijn, is in de zones 
langs direct langs de wegen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
voor wegverkeerslawaai. De ligging van de 48 dB-contour ligt (afhankelijk van de intensiteit 
en de wegdekverharding) op maximaal 50 m van de weg.  
 
Externe veiligheid 
Volgens de provinciale risicokaart en het Natuur- en Milieubeleidsplan Maarssen zijn binnen 
het plangebied geen risicorelevante bedrijven aanwezig. De risicovolle inrichtingen buiten het 
plangebied leiden niet tot ruimtelijke beperkingen binnen het plangebied. Binnen het plange-
bied vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de weg, het water of het spoor. 
Wel ligt langs de zuidoostgrens van het plangebied een planologisch relevante gasleiding 
(druk van 40 bar en uitwendige diameter van 12,75 inch). De personendichtheid binnen de 
inventarisatieafstand van deze leiding is zeer laag. Dit heeft tot gevolg dat het groepsrisico 
ook zeer laag is. Binnen een zone van 4 m aan weerszijden van de leiding gelden op grond 
van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) beperkingen, niet alleen voor bebou-
wing, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om beplanting. 
 
3.5.3. Verwachte milieueffecten 
Verkeer 
Voor het landelijk gebied worden geen ontwikkelingen voorzien die ten aanzien van de af-
wikkeling van het verkeer relevante gevolgen hebben. De ontwikkeling van de Bethunepolder 
tot natuurgebied, met recreatief medegebruik in de vorm van natuurbeleving, wandelen en 
andere extensieve recreatievormen leidt niet tot een noemenswaardige toename van het 
verkeer. Bovendien worden de meeste agrarische activiteiten in de Bethunepolder die ook 
verkeer aantrekken (deels zwaarder verkeer) beëindiging. De bereikbaarheid of verkeersaf-
wikkeling wordt dan ook niet relevant beïnvloed.  
 
Ten behoeve van de natuurontwikkeling worden verschillende nieuwe langzaam verkeersver-
bindingen gerealiseerd. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid voor het langzaam verkeer.  
 
Luchtkwaliteit en geluid 
De beoogde ontwikkelingen leiden niet tot noemenswaardige effecten op het gebied van 
wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit. De ontwikkelingen hebben geen negatieve effecten op 
het stiltegebied. 
 
Externe veiligheid 
Er worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die leiden tot een relevante toename van 
de personendichtheid en daarmee tot een toename van het groepsrisico nabij de aanwezige 
aardgastransportleiding. De leiding ligt buiten het gebied waar de natuurontwikkelingen zijn 
voorzien.  
 
Effecten overige ontwikkelingen plangebied en in de omgeving (samenhang) 
De overige ontwikkelingen in het plangebied en de omgeving zullen geen relevante gevolgen 
hebben voor de verkeersafwikkeling, de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het weg-
verkeerslawaai. Het bestemmingsplan zal slechts kleinschalige ontwikkelingen mogelijk ma-
ken die niet of 'niet in betekende mate' bijdragen aan de concentraties luchtverontreinigende 
stoffen. Hierbij moet gedacht worden aan (kleine) uitbreidingsmogelijkheden van agrarische 
bedrijven en het bieden van de mogelijkheid om bij agrarische bedrijven nevenfuncties te 
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realiseren. Aan de noordzijde van de Nieuweweg vindt uitbreiding van de recreatieve voor-
zieningen plaats (jachthaven Van Manten). Langs de Nieuweweg is sprake van een 
parkeerprobleem omdat niet alle aanwezige jachthavens over voldoende parkeerplaatsen 
beschikken. In overleg met belanghebbenden wordt naar oplossingen gezocht die na 
bestuurlijke besluitvorming in het bestemmingsplan verwerkt zullen worden.  
 
3.5.4. Conclusie 
De beoogde ontwikkelingen hebben geen belangrijke negatieve milieugevolgen op het gebied 
van verkeer, geluid en luchtkwaliteit tot gevolg die het doorlopen van een volledige project-
mer-procedure noodzakelijk maken. De effecten zijn op dit vlak in het algemeen neu-
traal/niet relevant. 
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De beoogde natuurontwikkeling (van met name de Bethunepolder) in het bestemmingsplan 
Buitengebied Maarssen is mer-beoordelingsplichtig. Derhalve wordt voor dit bestemmings-
plan een mer-beoordelingsprocedure doorlopen. Ten behoeve van deze procedure is deze 
mer-beoordelingsnotitie opgesteld.  
 
 
4.1. Samenvattende beoordeling in relatie tot toetsingscriteria 

In deze mer-beoordelingsnotitie zijn de gevolgen van de beoogde ontwikkeling voor het mi-
lieu beschreven. In bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling worden, zoals 
reeds in de inleiding is vermeld, drie criteria genoemd die volgens de Wet milieubeheer bij 
een mer-beoordeling moeten worden betrokken: 
- de kenmerken van de projecten; 
- de plaats van de projecten; 
- de kenmerken van de potentiële effecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 
Op grond van de in hoofdstuk 3 beschreven informatie kunnen in relatie tot deze criteria de 
volgende conclusies worden getrokken. 
 
Kenmerken van het project 
In deze mer-beoordeling is de herontwikkeling van de Bethunepolder met name bekeken, 
waarbij waar nodig tevens aandacht is besteed aan de samenhang met andere projecten in 
het plangebied en in de omgeving. De omvang van deze projecten samen en de bijbeho-
rende milieueffecten leiden niet de noodzaak voor een projectmer-procedure. In het alge-
meen zijn de milieueffecten van de beoogde natuurontwikkeling positief, ook voor omrin-
gende gebieden (bijvoorbeeld door het tegengaan van verdroging in omringende polders). 
De beoogde ontwikkeling heeft vooral positieve effecten op het gebied van water, ecologie 
en landschap en heeft geen noemenswaardige effecten op de leefomgevingskwaliteit (bij-
voorbeeld geen relevante verkeers- en verkeersgerelateerde effecten).  
 
Plaats van het project 
De ontwikkeling vindt plaats in een gebied dat grotendeels als beschermd gebied is aange-
wezen in het kader van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. De beoogde ontwikkeling draagt 
derhalve verder bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen van deze beschermde ge-
bieden. Er is op dat vlak dan ook geen sprake van (belangrijke) negatieve milieugevolgen die 
het doorlopen van een volledige projectmer-procedure noodzakelijk maken.  
 
Kenmerken van het potentiële effect 
De potentiële effecten zijn in het algemeen positief. Wel kan de beoogde natuurontwikkeling 
in de aanlegfase tijdelijk leiden tot verstoring van beschermde soorten in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Op het moment dat de nieuwe na-
tuur gerealiseerd is, ontstaat voor deze soorten echter een nog geschikter leefgebied. Door 
de herinrichting gaat het landschap een stap terug in de ontginningsgeschiedenis. 
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4.2. Conclusie 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de beoogde ontwikkelingen geen belangrijke nega-
tieve milieueffecten kunnen veroorzaken die een volwaardige mer-procedure noodzakelijk 
maken. 
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Bijlage 1 Natuurdoelen en waterpeilen Bethu-
nepolder 

 

 



Verklaring Herinrichting Bethunepolder
Bijlage 1: Voorontwerp herinrichting Bethunepolder – natuurdoelen en waterpeilen
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