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BESLUIT
Inpassingsplan ‘aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden’
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Infrastructuur
en Milieu;
overwegende,
dat het ten behoeve van de aanleg en het gebruik van een aardgastransportleiding in de
gemeenten Beverwijk, Zaanstad, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Kaag en Braassem, Rijnwoude, Zuidplas, Ouderkerk, Bergambacht, Nederlek, Nieuw-Lekkerland
en Graafstroom (op 1 januari 2013 zal de nieuwe gemeente Molenwaard ontstaan door
samenvoeging van de Zuid-Hollandse gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland)
alsmede ten behoeve van de aanleg en het in gebruik hebben van 7 bijbehorende
afsluiterlocaties in de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Kaag en
Braassem, Rijnwoude, Zuidplas en Bergambacht, het noodzakelijk is een planologische regeling
als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) te treffen;
dat in artikel 39b, eerste lid van de Gaswet, voor zover hier van belang, is bepaald dat ten
behoeve van een uitbreiding van het landelijk gastransportnet als de onderhavige, de
procedure, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wro van toepassing
is;
dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is;
dat, gelet op artikel 3.28, eerste lid, van de Wro, provinciale staten van Noord- en Zuid-Holland
en de gemeenteraden van de hiervoor genoemde gemeenten zijn gehoord over het voornemen
tot vaststelling van het inpassingsplan;
dat overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) is
gepleegd met de besturen van hiervoor genoemde gemeenten, de provincies Noord-Holland en
Zuid-Holland, de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, van Schieland en de
Krimpenerwaard en van Rijnland, het Waterschap Rivierenland, de veiligheidsregio’s
Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Hollands-Midden en Zuid Holland Zuid, de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Rijkswaterstaat, Prorail en de Dienst Regelingen.
dat er voor de vaststelling van de in artikel 3.28, vijfde lid, van de Wro bedoelde termijn van
moet worden uitgegaan dat de aanleg en realisatie van de aardgastransportleiding en de
afsluiterlocaties maximaal 3 jaar duurt, zodat de planologische regeling daarvan gedurende in
elk geval die termijn veilig gesteld moet worden;
dat het gelet op het bepaalde in artikel 6.12, eerste lid, van de Wro in samenhang met artikel
6.2.1 van het Bro niet noodzakelijk is ten behoeve van het inpassingsplan een exploitatieplan
vast te stellen;
dat echter, met het oog op de financiële uitvoerbaarheid van het inpassingsplan een
overeenkomst is gesloten met N.V. Nederlandse Gasunie omtrent het verhaal van kosten van
planschade;
dat bij de vaststelling gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam
o_NL.IMRO.0000.ELIrip11GUBW-1000;
dat het ontwerp van het onderhavige besluit met de bijbehorende regels en bijlagen en daarop
betrekking hebbende stukken, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.OOOO.ELIip11GUBW3000, van PM tot en met PM voor een ieder ter inzage heeft gelegen;
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dat gedurende deze termijn PM zienswijzen zijn ingediend, waarvan PM uniek;
dat … [PM toelichting op consequenties die aan zienswijzen zijn verbonden];

onder verwijzing naar het milieueffectrapport aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden,
het toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie voor de
milieueffectrapportage en de toelichting bij het inpassingsplan, waarin een motivering van de te
nemen besluiten, alsmede een uitgebreide beschrijving van het inpassingsplan en de hieraan
ten grondslag liggende onderzoeken, zijn opgenomen;
gelet op het bepaalde in de artikelen 3.28 en 3.35 van de Wro en artikel 39b van de Gaswet;
Besluiten:
Artikel 1
De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.OOOO.ELIip11GUBW-3000, met de bijbehorende regels en bijlagen worden
vastgesteld en vormen het inpassingsplan ‘aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden’.
Artikel 2
1. De gemeenteraden van de gemeenten Beverwijk, Zaanstad, Velsen, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Rijnwoude, Zuidplas, Ouderkerk,
Bergambacht, Nederlek, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom (op 1 januari 2013 zal de nieuwe
gemeente Molenwaard ontstaan door samenvoeging van de Zuid-Hollandse gemeenten
Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland) en provinciale staten van Noord-Holland en
Zuid-Holland zijn gedurende een periode van 3 jaar na vaststelling van dit inpassingsplan
niet bevoegd een bestemmingsplan, respectievelijk een inpassingsplan, vast te stellen voor
de gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien een gemeenteraad een bestemmingsplan
vaststelt of provinciale staten een inpassingsplan vaststellen dat voorziet in de
bestemmingen zoals neergelegd in het inpassingsplan, genoemd in artikel 1.
Artikel 3
Er wordt geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro vastgesteld.
drs. M.J.M. Verhagen

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

Minister van Infrastructuur en Milieu
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Voorliggende toelichting bij het inpassingsplan bevat de motivering van het besluit van de
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Infrastructuur en
Milieu om de hierna beschreven aardgasleiding en afsluiterlocaties in een inpassingsplan te
regelen en de toelichting op de wijze van regeling. Daar waar in deze toelichting de ministers
wordt genoemd, worden voornoemde ministers bedoeld; deze vormen samen het bevoegd
gezag voor het inpassingsplan. De N.V. Nederlandse Gasunie (verder Gasunie genoemd) is
initiatiefnemer voor de aanleg en gebruik van de aardgasleiding en afsluiterlocaties.
Gasunie is voornemens om tussen Beverwijk en Wijngaarden een nieuwe
aardgastransportleiding te realiseren. Met de realisatie van deze aardgastransportleiding wordt
beoogd de leveringszekerheid van gas in Nederland te garanderen en voorwaarden te scheppen
voor de ontwikkeling van de Nederlandse gassector, energiehandel en industriële activiteiten in
Nederland.
Het nieuwe tracé wordt aangelegd tussen de bestaande compressorstations Beverwijk en
Wijngaarden en zal zoveel als mogelijk naast bestaande gasleidingen worden gerealiseerd
(bundelingsprincipe). Een impressie van de ligging van het leidingtracé is opgenomen in de
figuren 1.1 en 1.2.

Figuur 1-1: Leidingtracé
Met het inpassingsplan voorzien de ministers in de volgende activiteiten:

de realisatie van een nieuwe aardgastransportleiding van 48 inch (circa 122 cm) tussen het
compressorstation nabij Beverwijk en het compressorstation nabij Wijngaarden. De lengte
van het tracé bedraagt in totaal circa 90 km. De nieuw aan te leggen
aardgastransportleiding heeft een ontwerpdruk van 79,9 bar;
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Figuur 1-2: Leidingtracé
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het uitbreiden van 5 bestaande afsluiterlocaties en het realiseren van 2 nieuwe
afsluiterlocaties. Dergelijke locaties dienen ervoor om een deel van een
aardgastransportleiding zo nodig te kunnen afsluiten en gasvrij te kunnen maken en dienen
voor het beperken van de af te blazen hoeveelheid gas bij calamiteiten of reparaties aan de
aardgasleiding;
het ter plaatse van de nieuwe aardgastransportleiding voorzien in een belemmeringenstrook
van 5,0 m aan weerszijden, gemeten vanaf het hart van de leiding, waarbinnen beperkingen
gelden ten aanzien van het gebruik van de gronden ter bescherming van de betreffende
aardgastransportleiding.

Dit plan vormt de juridisch-planologische basis voor de realisering van deze
aardgastransportleiding en bijbehorende afsluiterlocaties.

1.2 Nut en noodzaak
De Rijksoverheid heeft de ambitie om Nederland een belangrijke rol te laten spelen in de
borging van de energievoorzieningszekerheid voor Noordwest-Europa. Deze ambitie ten aanzien
van de zogenoemde ‘Gasrotonde’ is uiteengezet in een brief van de minister van Economische
Zaken aan de Tweede Kamer van 23 oktober 2009.1
In het kort behelst deze ambitie het volgende: De Gasrotonde strategie is een belangrijk
onderdeel van het streven van de Nederlandse overheid naar energievoorzieningszekerheid en
is ook uit economisch, innovatief en regionaal oogpunt van belang gezien de investeringen, de
innovaties en handelsactiviteiten die hiermee worden gegenereerd. Het kabinet streeft naar een
situatie waarin Nederland als knooppunt in de internationale gasstromen en als
distributiecentrum van gas in Noordwest-Europa fungeert.
Door alle betrokken partijen wordt gewerkt aan de realisatie van deze ambitie, waarbij
Nederland gaat optreden als spil van de Noordwest-Europese gasrotonde. Om dit te realiseren
zorgt de Rijksoverheid voor een goed investeringsklimaat, verbetering van de marktwerking en
de internationale positionering van Nederland als gasland. Samen met buurlanden wordt
gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdende handel. Gelijktijdig
werkt het rijk op dit moment aan de Structuurvisie Buisleidingen (SvB) waarmee voor de lange
termijn ruimte wordt gereserveerd voor transport van aardgas en andere stoffen per
buisleiding.
Door de historisch sterk ontwikkelde gasinfrastructuur vanwege de vondst van het
Slochterengas heeft Nederland een unieke en sterke positie in de gasvoorziening van
Noordwest-Europa. De uitbouw van de gasrotonde vormt een ‘icoon’ van het Nederlandse
energiebeleid. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de driehoek van het
energiebeleid: borging van voorzieningszekerheid, de efficiënte werking van de energiemarkt en
de transitie naar een duurzame energievoorziening, waarin gas in de komende jaren een
cruciale rol zal spelen en een belangrijke betekenis zal houden voor de Nederlandse economie.
Door Nederland als ‘verkeersknooppunt’ zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de import,
export, doorvoer, opslag en handel in gas, kan Nederland blijvend rendement halen uit de hier
aanwezige kennis, infrastructuur en gunstige geografische ligging.

1

Deze brief is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2009/10/23/kamerbrief-gasrotonde.html
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Gasrotonde
Een goed werkende gasrotonde steunt op 3 belangrijke pijlers:
1. Een sterk gastransportnet dat gasstromen vanuit diverse bronnen naar de Nederlandse
markt verzorgt en een strategisch gepositioneerd knooppunt vormt binnen het Europese
net.
2. Voldoende opslagcapaciteit om aan piekvragen te kunnen voldoen.
3. De aanvoer van aardgas van buiten de Europese Unie.

Figuur 1-3: Schematische weergave ‘gasrotonde’ Nederland*
* Bron: DHV, 2009

De realisatie van de gasrotonde is zowel van belang voor de voorzieningszekerheid van aardgas
in Nederland als voor de nationale economie.

1.2.1

Gasvoorziening

Aardgas is zowel voor Nederland als voor Europa een belangrijke brandstof en grondstof en is
van groot belang voor onze samenleving en economie. De winning van de Nederlandse
gasvoorraden heeft een grote bijdrage geleverd aan de Nederlandse welvaart en zorgt nog
steeds jaarlijks voor miljarden aan baten. Aardgas speelt een grote rol in de voorzienings- en
leveringszekerheid binnen Nederland en de Europese Unie en kan dit met de juiste
investeringen ook in de komende decennia blijven doen. Aardgas is de schoonste fossiele
brandstof en speelt daarom een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame
energievoorziening.
De gasvoorraden in Nederland zullen de komende jaren fors teruglopen. Uiteindelijk zal steeds
meer gas van steeds verder moeten worden aangevoerd en zal Nederland moeten omschakelen
van gasproductie en gasexport naar gasimport. Ondergrondse opslagvoorzieningen zijn daarom
in de toekomst essentieel om gasvraag en -aanbod op elkaar te laten aansluiten. Gezien de
centrale positie van Nederland in Noordwest-Europa, de hoogwaardige kennis van
gastechnologie en gasopslag in leeg geproduceerde gasvelden en zoutcavernes en de
uitstekende gasinfrastructuur heeft Nederland de potentie nieuwe gasstromen aan te trekken en
te verdelen en hiermee een aanbieder van gasflexibiliteit in de Noordwest-Europese gasmarkt te
worden.
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Het Integrated Open Season (IOS)
Het gas dat wordt getransporteerd door GTS/Gasunie is eigendom van handelspartijen (de
zogenoemde ‘shippers’) die gas inkopen (bij de NAM of andere producenten van aardgas) en het
vervolgens aan afnemers in binnen- en buitenland leveren. Om de transportbehoefte bij
shippers te bepalen, organiseert GTS eens per 2 jaar een zogenoemd Open Season. De meest
recente was het ‘Integrated Open Season 2009’ (IOS). Het IOS liet opnieuw een groei aan
transportbehoefte bij de handelsbedrijven in gas zien.
In oktober 2009 hebben de shippers contracten afgesloten met GTS waarin voor lange termijn
(minimaal 10 jaar) deze nieuwe benodigde transportcapaciteit is vastgelegd. Concreet is er
vanaf 2014 een toename van benodigde transportcapaciteit met 7 % ten opzichte van de reeds
beschikbare en in aanbouw zijnde capaciteit.
Verder zijn er sterke aanwijzingen dat dit ook het benodigde capaciteitsniveau voor de komende
decennia zal zijn. Het overgrote deel van de gecontracteerde capaciteit is het gevolg van
toenemende importstromen en van gasopslag in bergingen. Deze veranderingen zijn een direct
gevolg van veranderende omstandigheden op de Noordwest-Europese gasmarkt en worden
hieronder toegelicht.
Veranderingen in vraag en aanbod van aardgas op de Europese energiemarkt
Er doet zich in de energiemarkt een aantal veranderingen voor, dat tot gevolg heeft dat de
internationale handel en transport in gas toeneemt en dat de onderlinge connecties tussen de
gasmarkten van verschillende landen worden versterkt.

Op initiatief van de Europese Unie is begonnen aan liberalisering van de energiemarkt.
Hierdoor veranderen de omstandigheden op de Europese gasmarkt.

De Noordwest-Europese gasproductie loopt hard terug maar de vraag naar gas in
Noordwest-Europa neemt toe.
In figuur Figuur 1-4 en figuur Figuur 1-5 is te zien dat de eigen productie van aardgas in de
Europese lidstaten met meer dan 70 % afneemt tussen 2012 en 2031, terwijl de vraag naar
aardgas in diezelfde periode met ongeveer 6 % toeneemt.
Noordwest-Europese gasvraag
(Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken)
CERA 2010, GTS
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Figuur 1-4: Verwachte toename gasafzet
Vraag naar aardgas over periode 2010 – 2031 in een aantal Noordwest-Europese landen[10]
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Noordwest-Europese gasproductie
Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Denem arken
Woodmackenzie 2010, TNO
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Figuur 1-5: Gasproductie in Noordwest-Europa[10]

In figuur Figuur 1-6 is de additionele behoefte aan import van gas in Noordwest-Europa tot en
met het jaar 2031 gevisualiseerd. De Europese landen worden steeds meer afhankelijk van
import van buiten Europa. Hierbij moeten grote afstanden worden overbrugd ook deels via
grondgebied van andere Europese landen.

Benodigde import Noordwest-Europa
Cera 2010, Woodmackenzie 2010, GTS
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Figuur 1-6: Additionele behoefte aan gasimport in Noordwest-Europa[10]

Buiten Noordwest-Europa bevinden zich grote voorraden aardgas. De belangrijkste
mogelijkheden voor import zijn Russisch gas, Noors gas en LNG (vloeibaar aardgas dat per
schip kan worden aangevoerd). Voornaamste importpunten in Nederland zijn voor Russisch gas
Oude Statenzijl (in het noordoosten van Groningen), voor Noors gas Termunterzijl (idem) en
voor LNG de recent in bedrijf genomen LNG-terminal van GATE op de Maasvlakte. In figuur
Figuur 1-7 is dit aangegeven.

- 18 -

Figuur 1-7: Belangrijkste import en export punten van gas

Wat betekenen deze veranderingen in Europa voor Nederland?
Uit de voorgaande figuren blijkt dat in Nederland de binnenlandse vraag naar gas in de
komende decennia in beperkte mate zal toenemen. In Nederland is echter ook sprake van een
significante afname van het binnenlandse aanbod. De productie van de zogenoemde ‘kleine
velden’ en het Groningenveld daalt in de komende 10 jaar met meer dan 1/3, waardoor meer
import nodig is. Daarnaast is door de winning van het gas in de afgelopen decennia de druk in
de gasvelden gedaald en daardoor daalt de maximaal op dagbasis te produceren capaciteit
zodat ook pieken in de vraag minder goed kunnen worden opgevangen. Deze wegvallende
flexibiliteit maakt meer import nodig maar ook meer opslag van gas in bergingen.

1.2.2

Waarom dit project?

De gecontracteerde capaciteiten in het Integrated Open Season van 2009 maken een verdere
uitbreiding van het landelijk gastransportnet noodzakelijk. De vervoerscapaciteit in het westelijk
deel van de rotonde moet worden uitgebreid door het realiseren van een robuuste verbinding
met een transportfunctie in beide richtingen. Hiermee wordt rekening gehouden met de LNG
terminal in Rotterdam en mogelijke uitbreidingen daarvan, met de locatie van de Bergermeer
gasberging in Noord-Holland, de locatie van belangrijke industrieën in West-Nederland en de
verbinding met Groot-Brittannië via de Balgzand-Bacton Leiding in Noord-Holland.
Wanneer het Nederlandse gastransportnet wordt beschouwd als een rotonde met op en afritten
(zie figuur Figuur 1-8) dan blijkt dat een deel van de ‘rotonde’ een beperktere capaciteit heeft
dan de rest. De dikte van de lijn in de figuur is daarbij een indicatie voor de capaciteit van de
verbinding en de mate van beschikbaarheid van ‘back-up’ van de verbinding. Dit laatste verwijst
naar het al dan niet aanwezig zijn van (parallel liggende) leidingen, die elkaar kunnen
‘opvangen’. In figuur Figuur 1-8 is te zien dat de verbinding tussen Beverwijk en Wijngaarden
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op dit moment de zwakste schakel is in de rotonde. Dit is te vergelijken met een
verkeersrotonde waarbij bijna de gehele rotonde vierbaans is, maar een deel nog éénbaans. Dit
leidt ertoe dat het aardgas onder bepaalde condities ‘driekwart rotonde’ rond moet om op de
juiste plaats aan te komen. Dat is onwenselijk. Versterking van de verbinding BeverwijkWijngaarden lost dit op.

Figuur 1-8: Visualisatie van de transportcapaciteit van de huidige gasrotonde
Alleen door de rotonde in West-Nederland op deze manier te versterken kan gas optimaal van
bron naar gebruiker worden gebracht met een minimale transportafstand en de vereiste
flexibiliteit. Met deze extra aardgastransportleiding kunnen meer afnemers in Noord- en ZuidHolland van 2 kanten beleverd worden. Dit vergroot de leveringszekerheid van aardgas in een
situatie waarin Nederland meer en meer afhankelijk gaat worden van gasimport uit
verschillende landen en van bergingen. Dit terwijl commerciële partijen bepalen of gas
beschikbaar is.
Samenvattend zijn er meerdere ontwikkelingen die vragen om een oplossing in de vorm van
een uitbreiding van het landelijk gastransportnet. De belangrijkste zijn:
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een toename in behoefte aan transportcapaciteit, zoals gebleken uit het Integrated Open
Season van 2009;
op de langere termijn een blijvende structuurwijziging in de gasmarkt, in de vorm van:
o meer gasimport;
o verschuiving van aanvoerpunten;
o uitbreiding en toename van gasbergingen.

Conclusie
Een versterking van het gastransportnet tussen Beverwijk en Wijngaarden is de robuuste
toekomstvaste oplossing voor de toegenomen transportbehoefte voor aardgas.

1.3 Planvorm en vigerende bestemmingsplannen
Met het inpassingsplan wordt door het toevoegen van een dubbelbestemming aan de vigerende
bestemmingen de aardgastransportleiding mogelijk gemaakt. Ook worden door het opnemen
van een enkelbestemming 2 nieuwe afsluiterlocaties mogelijk gemaakt en wordt de uitbreiding
van 5 bestaande afsluiterlocaties geregeld.
Het tracé van de aardgastransportleiding strekt zich uit over de gemeenten Beverwijk,
Zaanstad, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem,
Rijnwoude, Zuidplas, Ouderkerk, Bergambacht, Nederlek, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom (op
1 januari 2013 zal de nieuwe gemeente Molenwaard ontstaan door samenvoeging van de ZuidHollandse gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland). De uit te breiden
afsluiterlocaties zijn gelegen in de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Haarlemmermeer (Hoofddorp), Kaag en Braassem, Rijnwoude en Zuidplas. Een overzicht van de
vigerende bestemmingsplannen die betrokken zijn bij het inpassingsplan is hierna weergegeven.
Gemeente

Datum
Raad

Bergambacht

BP
Berkenwoude Landelijk Gebied
1982

Datum GS

Bergambacht

Buitengebied 2011

Beverwijk

Beverwijk Oost (5 e wijziging)

Beverwijk

de Buitenlanden

26-6-2008 11-11-2008

Graafstroom

Compressorstation Wijngaarden

25-5-2009

Graafstroom
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude

Buitengebied

25-1-2010

Haarlemmermeer

Schiphol e.o.

Haarlemmermeer

Schipholspoorlijn

Haarlemmermeer

Datum RvS

17-9-1984
13-12-2011

Vereenigde Binnenpolder

7-7-1988

28-2-1989
29-7-2009
15-12-2010

1-1-1969

2-5-2006

14-1-1975

16-3-1976

29-11-1994

4-7-1995

6-11-1975

15-3-1977

1-2-1979

8-4-1980

de Hoek

22-11-1984

6-8-1985

Haarlemmermeer

Landelijk Gebied

24-11-1988

11-7-1989

8-3-1991

Haarlemmermeer

Schiphol West e.o.

19-2-1998

7-7-1998

29-4-1999

Haarlemmermeer

Zuidtangent

28-1-1999

1-6-1999

8-3-2001

Haarlemmermeer

A44 en HSL

30-3-2000

Haarlemmermeer

A4 Zone West

22-2-2005

1-3-2006

Haarlemmermeer

Schiphol

Landelijk Gebied
Sportcomplex Spaarndam

1-1-2004

7-2-2007

16-1-1987

24-11-2011

Haarlemmermeer

N207

8-12-2011

Kaag en Braassem

Landelijk Gebied Oost Plus

30-3-1998 17-11-1998

Kaag en Braassem
Nederlek

Buitengebied Jacobswoude
Lekkerkerk Landelijk Gebied
1982

28-6-1983

Nederlek

Landelijk Gebied

25-5-2010
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6-3-2008 11-11-2008

29-9-2010

Nieuw-Lekkerland

Buitengebied

Ouderkerk

Landelijk gebied Gouderak

17-1-2002

3-7-2002

2-2-1978

27-3-1979

10-7-2008

3-2-2009

Ouderkerk

Kattendijk

Rijnwoude

Tussen Rijn en Rijksweg

2-4-2002 31-10-2002

17-6-2003

Rijnwoude

Buitengebied Rijnwoude

29-4-2004 14-12-2004

28-12-2005

Rijnwoude

Bentwoud

Rijnwoude

CO2 distributienetwerk bentwoud

Velsen

Velserbroek

Velsen
Velsen

11-12-2008

12-2-2003

7-7-2009

9-12-2010
(KROON)
17-11-1987
(KROON)
12-7-1990

20-10-1983

31-7-1984

Recreatiegebied Spaarnwoude

3-3-1988

4-10-1988

23-11-1995

28-2-1996

Velsen

Velserbroek 1e herziening
Recreatiegebied Spaarnwoude
(1e herz)

22-6-2000

12-1-2001

Velsen

Zuiderscheg

Zaanstad

Poldergebied Assendelft

Zuidplas

Landelijk gebied 1990

Zuidplas
Zuidplas

Landelijk Gebied Moordrecht
Tweemanspolder en polder Wilde
Veenen

Zuidplas

Restveen en Groene Waterparel

Zuidplas

Rode Waterparel

11-6-2009

10-8-2011

Zuidplas

Het Nieuwe Midden

16-6-2009

10-8-2011

Zuidplas

Zuidplas Noord

16-6-2009

10-8-2011

Zuidplas

Moerkapelle dorp

3-11-2011

3-2-2011
18-10-2001

14-5-2002

28-8-1990
17-12-1996

15-7-1997

26-9-1997

21-10-2008

16-6-2009

9-6-2010

27-1-2009

7-7-2009

10-8-2011

1.4 De rijkscoördinatieregeling en inpassingsplan
Het voorliggende plan is een rijksinpassingsplan als bedoeld in artikel 3.28 van de Wet
ruimtelijke ordening (hierna ook: Wro). Op grond van artikel 39b, eerste lid, van de Gaswet is
de rijkscoördinatieregeling van artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening op dit
project van toepassing is.
Een rijksinpassingsplan heeft de status van een bestemmingsplan maar wordt vastgesteld door
het Rijk, in dit geval door de Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van
Infrastructuur en Milieu. In een rijksinpassingsplan wordt de bestemming van de betrokken
gronden bindend bepaald. Na vaststelling maakt het inpassingsplan op grond van artikel 3.28
derde lid Wro, deel uit van de bestemmingsplannen waarop het plangebied betrekking heeft.
De wettelijke procedure voor vaststelling van het inpassingsplan is gelijk aan de procedure voor
de vaststelling van een bestemmingsplan. Naast deze ruimtelijke besluitvorming wordt voor dit
project ook de rijkscoördinatieregeling toegepast. Dit betreft de gecoördineerde voorbereiding
van de uitvoeringsbesluiten (diverse vergunningen) die voor dit project nodig zijn.
In hoofdstuk 6 is een nadere toelichting op de rijkscoördinatieregeling opgenomen.

1.5 De m.e.r.-procedure
1.5.1

Milieueffectrapportage

Een milieueffectrapportage dient om de milieueffecten van een voorgenomen besluit in beeld te
brengen zodat het milieu een volwaardige rol kan spelen in de besluitvorming. ‘Milieueffecten’
zijn daarbij effecten op zowel de mens (veiligheid, gezondheid, hinder) als de leefomgeving
(bodem en water, natuur, landschap en archeologie). De resultaten van het onderzoek worden
neergelegd in een milieueffectrapport (MER). Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r)
bepaalt voor welke activiteiten en welke plannen en besluiten een MER moet worden opgesteld.
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1.5.2
M.e.r.-plicht inzake aardgastransportleiding Beverwijk Wijngaarden
Ten behoeve van het onderhavige project is een m.e.r.-procedure doorlopen en een MER
opgesteld. De m.e.r.-plicht voor het te nemen besluit, de vaststelling van het inpassingsplan,
houdt verband met de volgende elementen uit het Besluit m.e.r.:
Bijlage bij Besluit m.e.r, onderdeel C, categorie 8
De activiteit betreft een aardgastransportleiding met een grotere diameter dan 80 cm en een
lengte van meer dan 40 km. Ingevolge Bijlage bij Besluit m.e.r., onderdeel C, categorie 8 is het
inpassingsplan m.e.r.-plichtig.
Voor het inpassingsplan wordt de uitgebreide procedure voor een m.e.r. doorlopen. Met de
m.e.r. geeft het bevoegd gezag inzicht in de (mogelijke) effecten van het voornemen.
Bijlage bij Besluit m.e.r,.onderdeel C, categorie 15.1
De onttrekking van grondwater is sinds de inwerkingtreding van de Waterwet vergunningplichtig
op grond van de Keur van het waterschap. De keurvergunning was ten tijde van de startnotitie
niet als m.e.r.-plichtig besluit aangewezen.
Op 1 april 2011 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden en is de
keurvergunning voor wateronttrekking alsnog als m.e.r.-plichtig besluit aangewezen (Bijlage bij
Besluit m.e.r., onderdeel C, categorie 15.1). Derhalve is ook voor dit besluit de
(gecombineerde) m.e.r.-procedure doorlopen. Hiervan is op 14 juni 2011 kennisgegeven.
Het MER (Aardgastransportleiding Beverwijk – Wijngaarden) is dan ook opgesteld ten behoeve
van het inpassingsplan én de watervergunningen voor de onttrekking van grondwater tijdens de
aanleg van de aardgastransportleiding. Het MER voldoet aan de eisen voor een plan-MER en een
besluit-MER.

1.6 Leeswijzer
Het inpassingsplan is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op het project
en de aanlegmethoden. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de keuze voor het tracé en de
uitgangspunten die daar ten grondslag aan liggen, daarnaast komt de bestaande ruimtelijke
situatie van het plangebied en de directe omgeving aan de orde en volgt een beschrijving van
het tracé per gemeente. Daarna worden de afwijkingen in het tracé gemotiveerd in relatie tot de
ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen en het bundelingsprincipe. Hoofdstuk 4 gaat in op het van
toepassing zijnde beleid en regelgeving. In hoofdstuk 5 wordt een samenvatting gegeven van
de uitgevoerde onderzoeken en de conclusies daarvan. Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op de
juridische regeling. De uitvoerbaarheid wordt kort verwoord in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8
worden de resultaten van het op grond van artikel 3.1.1. Bro gevoerde overleg en de
zienswijzenprocedure (na de terinzagelegging van het ontwerp) verwoord. In bijlage 1 is een
overzicht opgenomen van effectbeperkende maatregelen bij de realisatie van dit plan, zoals die
op verschillende plaatsen in de toelichting zijn aangegeven.
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2 Projectbeschrijving
2.1 Inleiding
Het gehele project tot uitbreiding van het landelijk gastransportnet omvat (in grote lijnen) de
volgende onderdelen:

Een 48 inch (circa 122 cm) 79,9 bar aardgastransportleiding tussen de bestaande
compressorstations Beverwijk en Wijngaarden;

2 nieuwe afsluiterlocaties en 5 uit te breiden afsluiterlocaties.

2.2 Leidingen
De aan te leggen aardgastransportleiding zal een diameter hebben van 48 inch en een druk van
circa 80 bar. Tussen Beverwijk en Wijngaarden bedraagt de gronddekking minimaal 1,25 m.
Het gehele tracé van Beverwijk naar Wijngaarden heeft een lengte van circa 90 km. Rondom de
aardgastransportleiding komt conform artikel 14 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen
(Bevb) een in het inpassingsplan vastgestelde belemmeringenstrook te liggen van 5,0 m aan
weerszijden van het hart van de leiding. Binnen deze belemmeringenstrook gelden beperkingen
ten aanzien van het gebruik van de gronden ter bescherming van de aardgastransportleiding.

2.3 Afsluiterlocaties
Afsluiterlocaties binnen het gasnetwerk dragen bij aan de veiligheid van de
aardgastransportleiding, omdat op deze locaties in het geval van calamiteiten de toevoer van
gas kan worden stopgezet en de leiding gasvrij kan worden gemaakt.
Het tracé telt in totaal 7 afsluiterlocaties. Bij het bepalen daarvan is getracht waar mogelijk
aansluiting te vinden bij bestaande locaties. Het bleek mogelijk om door middel van een
uitbreiding gebruik te maken van 5 bestaande locaties: Spaarndam, Hoofddorp, Rijpwetering,
Moerkapelle en Zuidelijk Dwarsweg. Daarnaast zijn 2 nieuwe afsluiterlocaties bij knooppunt
Raasdorp en de Verlengde Zuidbroek te Berkenwoude voorzien. Op de afsluiterlocaties en de
motivatie die aan de nieuwe locaties ten grondslag ligt wordt in paragraaf 3.7 nader ingegaan.

2.4 De aanleg
In beginsel wordt de aardgastransportleiding door middel van open ontgraving aangelegd. Dit
houdt in dat een sleuf wordt gegraven waarin vervolgens de leiding wordt gelegd. Voor de
aanleg is een werkstrook nodig van circa 50 m breed. Binnen de werkstrook wordt een tijdelijke
rijbaan aangelegd door het aanbrengen van zand, boomschors en rijplaten.
De ondergrond ter plaatse van de sleuf wordt ontgraven en per grondsoort gescheiden in depot
gezet. Na het aanleggen van de aardgastransportleiding wordt de sleuf aangevuld met het zand
van de rijbaan en wordt in de depot gezette ondergrond in omgekeerde volgorde van ontgraven
teruggeplaatst, waarbij de oorspronkelijke bodemopbouw zoveel mogelijk wordt hersteld. Als
laatste wordt de teelaarde teruggebracht en wordt het tracé afgewerkt en ingezaaid.
De benodigde tijd om een leidingsectie (aaneengesloten aardgastransportleiding over
afwisselende tracélengte, die ontstaat door aan elkaar lassen van leidingdelen in het veld) aan
te leggen op voornoemde wijze is gemiddeld 20 weken. Voor het transport van materieel en
dergelijke ten behoeve van de aanleg van de aardgastransportleiding wordt zoveel mogelijk
gebruikgemaakt van bestaande wegen en doorgangen.
Voor het kruisen van infrastructuur (wegen, watergangen, spoorlijnen), maar ook waardevolle
beplantingen en andere landschappelijke of cultuurhistorische elementen wordt waar mogelijk
gebruikgemaakt van geboorde aanlegmethoden.
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In bijlage 2 van het MER kan meer informatie worden gevonden met betrekking tot de aanleg
van de aardgastransportleiding, de verschillende methoden die hiervoor worden gebruikt en het
beheer van de aardgastransportleiding nadat deze in gebruik is genomen. In bijlage 8 van het
MER is ook een compleet overzicht opgenomen van alle kruisingen, inclusief de te gebruiken
methode.
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3 Tracékeuze
3.1 Algemeen
Dit hoofdstuk gaat in op de randvoorwaarden die door de ministers zijn gehanteerd bij de
tracékeuze en beschrijft vervolgens de ligging van het tracé. Als algemene randvoorwaarden
gelden:

duurzaam veilige ligging van de aardgastransportleiding ten opzichte van de omgeving,
binnen de vigerende regelgeving;

minimalisatie van het ruimtebeslag en optimale beheersbaarheid door bundeling met
bestaande leidingen en andere infrastructuur. Dat betekent dat het streven is om de nieuwe
leidingen naast bestaande leidingen te realiseren;

aanleg en bedrijfsvoering binnen de geldende milieuwetgeving.

3.2 Uitgangspunten tracékeuze
Het tracé is allereerst bepaald door de ligging van het begin- en eindpunt. Doel van het tracé is
het realiseren van extra transportcapaciteit tussen de compressorstations Beverwijk en
Wijngaarden (zie hoofdstuk 1).
Om het tracé te bepalen, heeft een aantal uitgangspunten (willekeurige volgorde) als basis
gediend:

De aardgastransportleiding wordt, waar mogelijk, gebundeld met andere infrastructuur
(andere gasleidingen, verkeersinfrastructuur) aangelegd conform het rijksbeleid en
regelgeving (de inmiddels ingetrokken Nota Ruimte en de in voorbereiding zijnde
Structuurvisie Buisleidingen).

afwijking van het bundelingsprincipe is mogelijk vanwege externe veiligheid, technische
onmogelijkheden of overige omgevingsfactoren.

Het streven is om de lengte van het tracé zo kort mogelijk te houden (dit is vanuit
economisch en energetisch oogpunt aantrekkelijk).

Het tracé wordt zo goed mogelijk ingepast in de omgeving.

3.2.1

Bundelingsprincipe

In de Nota Ruimte (die vervangen is door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte) was
vastgelegd dat infrastructuur zoveel mogelijk gebundeld moet worden aangelegd, zodat zo
efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Dit geldt ook voor een
aardgastransportleiding. Door een nieuwe aardgastransportleiding naast een bestaande
(aardgas)leiding aan te leggen, ontstaan zo min mogelijk nieuwe ruimtelijke belemmeringen
voor andere functies in de vorm van zoneringen voor externe veiligheid, beperking van
eigendoms- en gebruiksrechten en andere (fysieke) belemmeringen in de ruimtelijke ordening.
Als de aardgastransportleiding daarentegen in nieuw ‘maagdelijk’ gebied komt te liggen,
ontstaan nieuwe beperkingen, zoals de belemmeringenstrook, waarmee in ruimtelijke plannen
rekening moet worden gehouden. In de ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen wordt dit
bundelingsbeleid voor buisleidingen gecontinueerd.
Aansluiten bij bestaande leidingtracés heeft daarom in beginsel de voorkeur vanwege de
externe veiligheid (zonering) en vanwege reeds verkregen eigendoms- of gebruiksrechten.

3.2.2

Afwijken van bundelingsprincipe: een brede afweging

Het bundelingsprincipe is een belangrijk uitgangspunt. Er kunnen echter redenen zijn om
hiervan af te wijken. 3 categorieën van redenen zijn:
1. knelpunten uit oogpunt van externe veiligheid;
2. technische beperkingen/mogelijkheden;
3. overige omgevingsfactoren.
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Externe veiligheidknelpunten
Eén van de redenen om af te wijken van bundeling kan zijn dat met de nieuwe
aardgastransportleiding niet voldaan wordt aan de eisen die vanuit externe veiligheid (zie ook
hoofdstuk 5) worden gesteld. Deze eisen hebben te maken met de ligging van
aardgastransportleidingen ten opzichte van woon- en werklocaties en bijvoorbeeld
windmolenparken. Op locaties waar niet kan worden voldaan aan deze veiligheidseisen, en geen
aanvullende maatregelen mogelijk zijn, zal afgeweken moeten worden van het
bundelingsprincipe. In het tracé zijn geen aanpassingen gedaan met betrekking tot de ligging
ervan als gevolg van externe veiligheidseisen. Daar waar aan externe veiligheidseisen niet kan
worden voldaan met het standaard ontwerp van de aardgastransportleiding zijn aanpassingen
gedaan door de wanddikte te verhogen of de diepteligging onder het maaiveld aan te passen.
Dit resulteert in een lagere faalkans van de leiding waarmee wel aan de externe veiligheidseisen
wordt voldaan.
Technische beperkingen/ mogelijkheden
Het kan voorkomen dat de ruimtelijke omgeving van de bestaande leidingen gebundelde aanleg
uitsluit. Hiervan is sprake als de werkzaamheden gezien de beschikbare werkruimte ongewenst
zijn of niet veilig uitgevoerd kunnen worden. In dat geval moet van bundeling worden
afgeweken. Dat geldt in een aantal gevallen eveneens op plaatsen waar de
aardgastransportleiding wordt aangelegd door toepassing van een gestuurde boring. Gestuurde
boringen maken het mogelijk op een aantal plaatsen een meer effect beperkende
constructiewijze te kiezen dan open ontgraving. Om die reden wordt dan op die plaatsen van
bundeling afgeweken.
Overige omgevingsfactoren
Naast externe veiligheid spelen ook andere belangen een rol bij het bepalen van het tracé. Het
gaat daarbij in het bijzonder om: geluid, trillingen, natuur, archeologie, bodem, water,
cultuurhistorie en landschap. Die belangen kunnen ertoe aanleiding geven dat lokaal wordt
afgeweken van het bundelingsprincipe. Zo wordt een nieuwe aardgasleiding bijvoorbeeld zo
getraceerd dat sloop van huizen of bedrijfspanden niet noodzakelijk is. Maar ook bijvoorbeeld
beschermde natuurgebieden en bodemgesteldheid kunnen van invloed zijn op de tracékeuze
van een nieuwe aardgasleiding.

3.2.3

Lengte aardgastransportleiding: bij voorkeur zo kort mogelijk

De voorkeur van Gasunie gaat er naar uit om de lengte van het nieuw aan te leggen tracé zo
kort mogelijk te houden. In het algemeen is daarmee het ruimtebeslag (en daarmee de
belemmering voor andere functies) het kleinst en is dit ook de goedkoopste oplossing. Daarbij
wordt tevens, waar relevant, gelet op andere belangen zoals ruimtelijke ordening, natuur en
bodem (van het kortste, rechte tracé kan bijvoorbeeld worden afgeweken omdat anders
onevenredige schade wordt toegebracht aan een archeologisch object). Naast de hiervoor
bedoelde argumenten gelden technische beperkingen voor de lengte van de aardgasleidingen.
Er gelden voorts beperkingen ten gevolge van de benodigde druk van het gas; dit moet met een
zekere druk worden aangeleverd om te kunnen worden verwerkt. Hierbij geldt hoe langer de
aardgastransportleiding, hoe meer drukverlies. Het tracé is dan ook bij voorkeur zo kort
mogelijk.

3.3 Tracékeuze
3.3.1

Voorkeursalternatief MER

Uitgaande van het bundelingsprincipe en het streven de lengte van het tracé zo kort mogelijk te
houden, is een tracé langs de bestaande leidingen de meest logische keuze.
Tussen Beverwijk en Wijngaarden liggen reeds gasleidingen. Deze volgen verschillende tracés.
Uitgaande van het hierboven beschreven uitgangspunten is in eerste instantie gekeken naar de
bestaande gasleidingen waarmee gebundeld kan worden. Er zijn in beginsel 4 tracés mogelijk
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als wordt uitgegaan van bundeling met bestaande gasleidingen. Dit is mogelijk door combinaties
te maken van 2 mogelijkheden in het noordelijk deel (Figuur 3-1: Ligging westelijke en
oostelijke tracédelen**, tracédeelnummers 2 en 3) en 2 in het zuidelijk deel (Figuur 3-1:
Ligging westelijke en oostelijke tracédelen**, tracédeelnummers 5 en 6).

Figuur 3-1: Ligging westelijke en oostelijke tracédelen*
*De tracédelen lopen van het punt waar de tracés opsplitsen tot waar ze bij elkaar komen.

Er is in de startnotitie “Aardgastransportleiding Beverwijk – Wijngaarden - Startnotitie voor de
milieueffectrapportage” al geïnventariseerd waar zich op de verschillende tracés mogelijke
knelpunten voordoen en of er varianten mogelijk zijn. Bij de inventarisatie is rekening gehouden
de relevante omgevingsfactoren (zoals externe veiligheid, technische (on-)mogelijkheden en
andere omgevingsfactoren). De tracédelen 2 en 3 zijn daarop met elkaar vergeleken evenals de
tracédelen 5 en 6. Voor de delen 1, 4 en 7 van het tracé (zie figuur 3.1) zijn, uitgaande van
bundeling, geen alternatieven voorhanden.
Deze inventarisatie heeft in de startnotitie reeds geleid tot de conclusie dat de tracédelen 2 en 5
op voorhand af dienen te vallen als mogelijk tracé omdat daaraan onoverkomelijke of
belangrijke nadelen kleven ten opzichte van, respectievelijk, de tracédelen 3 en 6. Daarom is in
het MER het alternatief bestaande uit de tracédelen 1, 3, 4, 6 en 7 (het oostelijk tracé) als
uitgangspunt genomen.
De vraag heeft zich voorgedaan of het zinvol is om naast dit gebundelde alternatief in het MER
nog een volledig ander, niet met gasleidingen gebundeld, alternatief te onderzoeken. Het
bevoegd gezag heeft in de startnotitie en de notitie reikwijdte en detailniveau MER
geconcludeerd dat dit niet het geval was. Gebleken is uit een eerste inventarisatie dat zich bij
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bundeling met de bestaande gasleiding hooguit zeer lokaal enkele knelpunten zullen voordoen
die in het algemeen door middel van een kleine aanpassing in tracé of uitvoeringswijze kunnen
worden vermeden.
Gelet op de aanmerkelijke ruimtelijke voordelen van bundeling en het (rand)stedelijke karakter
van het betrokken gebied was het daarom niet zinvol een niet-gebundeld tracéalternatief in het
MER te onderzoeken.
Deze keuze van het bevoegd gezag kreeg de instemming van de Commissie m.e.r.. De
Commissie m.e.r. acht het voldoende aannemelijk gemaakt dat:

de westelijke tracé alternatieven (2 en 5) vanwege milieugevolgen afvallen;

ongebundelde tracéalternatieven geen aanzienlijke milieuvoordelen bieden ten opzichte van
het voorkeurstracé.
Daarom is in het MER ten behoeve van dit inpassingsplan volstaan met de uitwerking van het
voorkeurstracé bestaande uit de tracédelen 1,3,4,6 en 7 met de mogelijkheid het tracé
gedurende de MER-onderzoeken verder uit te werken (optimaliseren) wat zou kunnen leiden tot
kleine tracéwijzigingen.
De volledige afweging waarom de tracédelen 2 en 5 niet verder zijn onderzocht is terug te
vinden in de Startnotitie voor de milieueffectrapportage.

3.3.2

Tracéoptimalisatie

In de startnotitie voor het MER zoals vastgesteld in de notitie reikwijdte en detailniveau MER is
op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten een voorlopig voorkeursalternatief
benoemd. Nadien is dit voorkeurstracé meer in detail uitgewerkt. Dit is gebeurd aan de hand
van de verkregen kennis over het betrokken gebied, andere ontwikkelingen die zich daar
voordoen, technische aspecten rondom aanleg en beheer, de zienswijzen op de startnotitie,
gesprekken met betrokken overheden en andere belanghebbenden, en de verwachte
milieueffecten. Deze detailuitwerking wordt ‘optimalisatie’ genoemd. Op deze wijze is het
definitieve tracé zoals vastgelegd in het inpassingplan bepaald. De ligging van het tracé wordt in
de volgende paragraaf toegelicht.

3.4 Bestaand gebied
Het tracé van de aardgastransportleiding is gelegen in de gemeenten Beverwijk, Zaanstad,
Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Rijnwoude,
Zuidplas, Ouderkerk, Bergambacht, Nederlek, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom. Het gebied
valt niet eenduidig te typeren. Wel zijn verschillende gebiedstypen te onderscheiden. In de
onderstaande paragrafen wordt een korte typering gegeven van de verschillende gebieden waar
het aardgastransportleidingtracé doorheen loopt.

3.4.1

Beverwijk/ Zaanstad/ Velsen/ Haarlemmerliede/ Spaarndam

Figuur 3-2: Gemeenten noordelijk tracédeel
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Figuur 3-3: Recreatiegebied Spaarnwoude
Het noordelijkste deel van het tracé beslaat de gemeenten Beverwijk, Zaanstad, Velsen,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het gebied wordt voornamelijk gevormd door kleinschalige
polders en loopt tot aan de Haarlemmermeerpolder. Ten noorden van het Noordzeekanaal ligt
ter hoogte van Beverwijk de Wijkermeerpolder. Dat is de droogmakerij van het Wijkermeer, het
vroegere uiteinde van het IJ, nu vooral in gebruik als akkerland.
Ten zuiden van het Noordzeekanaal tussen Amsterdam, Haarlem en Velsen ligt het
recreatiegebied Spaarnwoude. Het gebied is eind jaren '60 van de 20e eeuw aangelegd als
groene buffer tegen de opkomende verstedelijking. Het gebied bestaat uit polderlandschappen,
bossen, veenweidegebieden, graslanden, rietlanden, moerassen en veel water. Spaarnwoude
kent een rijke flora en fauna. Het landschap van recreatiegebied Spaarnwoude heeft een
historische waarde.
In het noordelijke deel van het tracé bevinden zich karakteristieke oude dorpen en vele
monumenten, zoals oude dijken, sluizen en gebouwen zoals molens en gemalen. Ook bevinden
zich militaire verdedigingswerken over het gehele gebied. Doorsnijdend element vormt de A9.

3.4.2

Haarlemmermeerpolder

Dit deel van het tracé beslaat de gemeente Haarlemmermeer. De Haarlemmermeerpolder is een
droogmakerij en gelijknamige gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie NoordHolland. In de eeuwen voor de droogmaking in de jaren 1849 - 1852 was het Haarlemmermeer
een enorme watervlakte.
De Haarlemmermeer is omgeven door een ringvaart. In het noordoosten van de gemeente ligt
de luchthaven Schiphol. Ongeveer van noordoost naar zuidwest loopt de Hoofdvaart dwars door
de polder. De polder wordt droog gehouden door 5 gemalen en wordt doorsneden door een
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strak patroon van wegen en afwateringskanalen. Ongeveer in de richting noordoost-zuidwest
loopt elke 2 km een weg en precies in het midden daartussen een kanaal.
Dwars daarop, ongeveer in de richting zuidoost-noordwest loopt om de 3 km een weg, met
direct naast de weg een kanaal. De oriëntatie van het patroon is gebaseerd op de lijn tussen
Fort Schiphol en Fort De Liede; langs wat nu de Schipholweg is was ooit een inundatiekade
gepland. De kanalen hebben namen die eindigen op "tocht", behalve de Hoofdvaart en de
Kruisvaart. In het noorden van de polder is het patroon inmiddels sterk gefragmenteerd door de
start- en landingsbanen van Schiphol.

Figuur 3-4: Gemeente Haarlemmermeer nu en na drooglegging

3.4.3

Rijnland en Kaag

Dit deel van het tracé beslaat de gemeenten Kaag en Braassem en Rijnwoude. De grotere regio
waarin deze 2 gemeenten liggen (Holland Rijnland, een bestuurlijk samenwerkingsverband
conform de Wet gemeenschappelijke regelingen) is vernoemd naar de Oude Rijn, die dwars
door het gebied stroomt en uitmondt in de Noordzee. Het gebied kent een afwisseling van
veenweidegebieden, plassen (Kagerplassen) en geestgronden die internationaal bekend staan
als hét bollengebied van Nederland. Geestgrond is een cultuurgrond, dat bestaat uit duinzand
dat vermengd is met klei en/of veen dat van elders is aangevoerd. Het grondmengsel is erg
geschikt voor de bloembollenteelt.
Het grootste deel van het tracé gaat hier door veenweidegebied. Met veenweide wordt weiland
bedoeld dat op laagveen gelegen is. Het wordt meestal doorsneden door vele sloten en slootjes
en begraasd door runderen en schapen. Het is een favoriet broedgebied van weidevogels zoals
de grutto en de tureluur. Veengrond is zacht en moet vochtig gehouden worden om niet in te
klinken. Het kan geen landbouwmachines dragen en is niet geschikt voor de meeste
landbouwgewassen; daarom wordt deze grond bijna uitsluitend als weide gebruikt. De sloten in
een veenweidegebied dienen verschillende doelen tegelijkertijd: winplaatsen van grond om de
weilanden boven water te houden, barrière voor het vee, en vervoersweg. De sloten moeten
regelmatig uitgebaggerd worden om niet te verlanden. De veenweidegebieden zijn nog het
meest herkenbaar door dat er bijzonder weinig hekken of prikkeldraad aanwezig is.
Kenmerkend voor dit gebied zijn verder nog de aanwezigheid van de HSL tunnel en het
kassengebied bij Roelofarendsveen.
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Figuur 3-5: Gemeenten centraal tracédeel

3.4.4

Zuidplaspolder

Dit deel van het tracé beslaat de gemeente Zuidplas. De gemeente is op 1 januari 2010
ontstaan door een vrijwillige fusie van de voormalige gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan
den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. Vroeger zijn door intensieve veenwinning in dit gebied
verschillende meren ontstaan. Net zoals met de Haarlemmermeer is gebeurd, vormden zich
door erosie en afslag van lieverlee grotere meren die dorpen en wegverbindingen bedreigden.
De oplossing waren droogmakerijen die bovendien vruchtbare landbouwgrond opleverden. De
eerste droogmakerij in Schieland was de Wilde Veenen bij Moerkapelle. Deze droogmakerij werd
voltooid in 1660. In de 18e eeuw ging het droogmaken verder, de eerste in deze eeuw was de
de Binnenwegse polder. Spoedig volgden de Honderdveertig Morgen, de Tweemanspolder, de
Eendrachtspolder en de Bleiswijkse droogmakerij. Ook in de 19e eeuw ging het droogmaken
onverdroten voort. De 2 grootste droogmakingsprojecten in deze eeuw waren de Zuidplas en de
Kleine Plas. Dit leidde tot 2 nieuwe grote polders: de Zuidplaspolder en de polder Prins
Alexander.

Figuur 3-6: Gemeente Zuidplas
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Het tracé loopt in dit gebied door een aantal van deze polders (De Wilde Venen, Tweemans
polder en Zuidplaspolder) waarvan de Zuidplaspolder verreweg de grootste is. De
Zuidplaspolder is een droogmakerij in de provincie Zuid-Holland, gelegen tussen Zevenhuizen,
Moerkapelle, Waddinxveen, Gouda, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. In deze polder
bevindt zich het laagste punt van Nederland met 6,76 m onder NAP. Door intensieve
veenwinning heeft tot in de 19e eeuw een groot meer bestaan, de "Zuidplas". In 1825 werd
begonnen met de daadwerkelijke drooglegging van het gebied. Met behulp van dertig
windmolens werd de polder leeggemalen. Tegenwoordig staan er elektrische gemalen. Op
enkele plaatsen na is het oorspronkelijke verkavelingraster bewaard gebleven.
De Zuidplaspolder, die voorheen deel uitmaakte van het Groene Hart, zal zijn landelijke status
in de 21e eeuw geheel verliezen. Het gebied zal een grote gedaanteverandering ondergaan. In
het gebied liggen al de A12 en A20, de spoorlijnen Gouda-Den Haag en Gouda-Rotterdam en de
HSL. Door de al bestaande infrastructuur nog sterk uit te breiden kan de Zuidplaspolder geheel
verstedelijkt worden.
Het is niet de bedoeling dat er een nieuwe stad wordt gebouwd, maar dat de omliggende steden
kunnen uitbreiden in de polder. In de meest extreme variant (Zoetermeest genaamd) zou
Zoetermeer uitgroeien tot de 5e stad van Nederland. Behalve woningen moeten er ook bedrijven
en kastuinbouw komen. Aan de noordzijde zal als natuurcompensatie het nieuwe
recreatiegebied Bentwoud komen, dat loopt van Zoetermeer tot Waddinxveen.

3.4.5

Alblasserwaard/ Krimpenerwaard

Figuur 3-7: Gemeenten zuidelijk tracédeel
Dit deel van het tracé beslaat de gemeenten Ouderkerk, Bergambacht, Nederlek, NieuwLekkerland en Graafstroom. Het gebied bestaat uit 2 verschillende ‘waarden’. De
Krimpenerwaard is een gebied dat wordt omsloten door de Hollandse IJssel, de Lek en de Vlist.
'Krimp' betekent rivierbocht, en een 'waard' is een geheel door rivieren omgeven stuk land. Er
zijn meerdere polders in het gebied. In de periode 1000 - 1300 werd begonnen met het
ontginnen van de Krimpenerwaard. Dit gebeurde vanaf de rivieren: de Lek, de IJssel en de Vlist.
Langs deze wateren werden dijken aangelegd, waarachter zich de eerste lokale vormen van
lintbebouwing vormde. Door de omdijking komt een eind aan de afzetting door rivieren.
Wanneer de mens het gebied gaat ontginnen graaft hij greppels en weteringen om de
afwatering te versnellen. Hierdoor klinkt het veen in. De voormalige, met zand en grind
opgevulde riviergeulen, klinken minder in en komen als langgerekte ruggen temidden van het
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omringende veencomplex te liggen. Deze zogenaamde stroomruggen vormen later door hun
hogere ligging de plaats voor nederzettingen.
De Alblasserwaard wordt in het noorden begrensd door de rivier de Lek, in het zuiden door de
rivier de Merwede en in het westen door de rivier de Noord. In het oosten vormen de Oude
Zederik (in 1370 gegraven tussen Ameide en Meerkerk), het Merwedekanaal en de Linge de
grens met de Vijfheerenlanden. Pas na de voltooiing van de Oude Zederik was het gebied
geheel door waterlopen omringd en werd daardoor een waard. Kort daarna kwam de naam
"Alblasserwaard" in zwang.
De Alblasserwaard kan men globaal verdelen in een landelijk en een verstedelijkt gedeelte. Het
westelijk en zuidelijke gedeelte is verstedelijkt en omvat de gemeenten Gorinchem,
Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam. Het noordelijk en oostelijk
gedeelte van de Alblasserwaard is overwegend landelijk en omvat de gemeenten NieuwLekkerland, Graafstroom, Liesveld, Giessenlanden en Zederik. In de Alblasserwaard ligt de
beroemde molengang van Kinderdijk, die sinds 1997 is toegevoegd aan de UNESCO
Werelderfgoedlijst.

3.5 Beschrijving van het tracé
Hierna volgt een beschrijving van het tracé van noord naar zuid. Per gemeente wordt het tracé
kort beschreven. Bij de tracering heeft vanaf de startnotitie de parallelle ligging ten opzichte
van bestaande leidingen centraal gestaan. Daarbij zal de ligging van het tracé worden
gemotiveerd, waarbij met name aandacht wordt besteed aan die gedeelten:

waar wordt afgeweken van de leidingstroken uit de ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen
(ontwerp-SvB);

waar wordt afgeweken van het bundelingsprincipe;

waar het definitieve tracé is aangepast ten opzichte van het voorlopig voorkeurstracé uit de
startnotitie (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.);

waar de aardgastransportleiding niet wordt aangelegd met een open ontgraving maar door
boring (korte boringen om bijvoorbeeld een watergang of weg te passeren worden niet
specifiek toegelicht).

3.5.1

Het tracé door de gemeente Beverwijk

Het tracé van de aardgastransportleiding in de gemeente Beverwijk is gelegen in een strook
direct ten oosten van de rijksweg A9 in de Wijkermeerpolder. Ten westen van de A9 ligt
Beverwijk. Er is sprake van bundeling met bestaande leidingen. De aardgastransportleiding
verlaat de gemeente aan de zuidkant ter hoogte van het Noordzeekanaal.
De aardgastransportleiding komt iets ten noorden van de Noorderweg te liggen in gronden met
de bestemming baggerdepot. De aanleg van de leiding staat de realisatie van het baggerdepot
echter niet in de weg. De leiding komt te liggen in gronden die voor de landschappelijke
inpassing / ontsluiting van het baggerdepot zijn voorzien. Er zijn wel voorwaarden van
toepassing voor het verrichten van werkzaamheden in de voor de aardgastransportleiding
bestemde strook. Over de invulling daarvan zal te zijner tijd nader overleg plaats moeten
vinden tussen de gemeente Beverwijk, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de
Gasunie. De gebruiksvoorschriften van het inpassingsplan sluiten het gebruik als baggerdepot
van de gronden met de bestemming leiding niet uit waardoor ook in de toekomst geen sprake
zal zijn van botsende bestemmingen.

3.5.2

Het tracé door de gemeente Zaanstad

Het tracé van de aardgasleiding in de gemeente Zaanstad is zeer beperkt en is gelegen in de
meest zuidwestelijke punt van de gemeente achter het Fort Zuidwijkermeer van de Stelling van
Amsterdam. Er is sprake van bundeling met bestaande leidingen. Door toepassing van een
horizontaal gestuurde boring onder het Noordzeekanaal, zal er geen open ontgraving
plaatsvinden in de gemeente Zaanstad.

- 35 -

3.5.3

Het tracé door de gemeente Velsen

Het tracé van de aardgastransportleiding in de gemeente Velsen is in zijn totaliteit gelegen in
bundeling met bestaande leidingen en de A9 en passeert deels via een boring het
Recreatiegebied Spaarnwoude. De A9 wordt met een boring gekruist evenals Zijkanaal B. Bij
Velserbroek gaat het tracé (evenals de bestaande leidingen) langs een toekomstige
woningbouwlocatie. Dit leidt niet tot externe veiligheidsknelpunten (zie paragraaf 5.6).
Het tracé wijkt binnen de gemeente Velsen ter hoogte van Zijkanaal B af van het tracé uit de
ontwerp-SvB. Het geplande tracé voor de aardgastransportleiding Beverwijk – Wijngaarden ter
plaatse van de passage met Zijkanaal B, is gebundeld met de bestaande gasleiding A561. Dit
geeft de minste overlast voor omwonenden bij de aanleg van de leidingen. De beschikbare
ruimte bij de bestaande gasleiding A561 in het gebundelde tracé is echter onvoldoende voor de
in de ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen gewenste strookbreedte voor de aanleg van
meerdere toekomstige leidingen. Voor de ontwerp-SvB is daarom gekozen voor een ander tracé.
Dat tracé is gebundeld met de bestaande gasleidingen A553 en A554.

3.5.4

Het tracé door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Het tracé van de aardgastransportleiding in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is
in zijn geheel gebundeld met bestaande leidingen en de A9. Zijkanaal C en enkele sportvelden
worden met een lange boring gepasseerd evenals de A9 en het knooppunt Rottepolderplein en
bedrijventerrein Halfweg.
Het tracé wijkt binnen deze gemeente ter hoogte van de rijksweg A9 af van het tracé uit de
ontwerp-SvB. De A9 wordt met een kleine hoek gekruist door een boring. Reden om ter hoogte
van de A9 een ander tracé dan de ontwerp-SvB te volgen is dat de gestuurde boring met kleine
hoek leidt tot een kortere aardgastransportleiding én het aardkundig monument bij
Spaarnwoude (strandwal) ontziet. Bezien vanuit het belang van het beheer van de rijksweg is
een enkele kruising van de A9 door middel van een lange gestuurde boring onder een kleine
hoek bij uitzondering toelaatbaar. Vanuit het belang van het wegbeheer is een vergelijkbare
aanleg van meerdere leidingen echter onwenselijk. Het tracé in de ontwerp-SvB gaat daarom uit
van een haakse kruising van de A9.

3.5.5

Het tracé door de gemeente Haarlemmermeer

In de Haarlemmermeer volgt de aardgastransportleiding de oorspronkelijke
verkavelingstructuur van de droogmakerij. Het tracé van de aardgastransportleiding in de
gemeente Haarlemmermeer is gelegen parallel aan de A9 op enige afstand (circa 500 tot
1.000 m) van het knooppunt Rottepolderplein tot aan knooppunt Raasdorp. Dan kruist de
aardgastransportleiding het knooppunt van de A5 met de A9 (Raasdorp) met een boring en
vervolgens de ‘vijfde baan’ (Polderbaan) van Schiphol met een boring om ter hoogte van
Hoofddorp parallel te gaan lopen met de N201. Dit tot aan knooppunt De Hoek (A4/A5). Daar
volgt de aardgastransportleiding parallel zijn weg aan de A4 op circa 250 m en passeert het
deels nog te realiseren bedrijventerrein De Hoek en de nog te realiseren bedrijventerreinen De
Hoek Noord en A4 zone West. Voorbij knooppunt Burgerveen worden de A44 en de HSL met een
boring gekruist om vervolgens op iets grotere afstand van, maar wel nog parallel aan de A4 de
gemeente weer te verlaten door middel van kruising met een boring van de ringvaart om de
polder.
Bij knooppunt Raasdorp zal het tracé niet in overeenstemming met het tracé uit de SvB zijn. Er
is gekozen voor een tracé dat wordt gebundeld met de bestaande leidingen A553 en A554, dat
onder het knooppunt doorgaat. Van wegbeheerder Rijkswaterstaat mag de leiding bij
uitzondering nog onder het knooppunt door. In de SvB zal gekozen worden voor een tracé dat
het knooppunt ontziet. Reden hiervoor is dat de aanleg van extra leidingen (na aanleg van
onderhavige gasleiding) vanuit de belangen van de wegbeheerder onwenselijk wordt geacht
(onder andere wegens het risico op verzakkingen). Bij de gebundelde aanleg van de
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aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden met de bestaande leidingen zijn deze risico’s
nog niet beperkend.

3.5.6

Het tracé door de gemeente Kaag en Braassem

Het tracé van de aardgastransportleiding in de gemeente Kaag en Braassem loopt van noord
naar zuid door de gemeente op ongeveer 500 à 1.000 m ten westen van Roelofarendsveen, de
HSL en de A4 om de HSL en A4 te kruisen met een boring ter hoogte van Rijpwetering. Daarna
vervolgt het tracé zijn weg door de Veenpolder, waarna de Wijde Aa (EHS-gebied) met een
boring gepasseerd wordt en de aardgastransportleiding in zuidwestelijke richting afbuigt om in
de zuidwestelijke hoek van de gemeente deze te verlaten en de gemeente Rijnwoude binnen te
gaan ten zuiden van Hoogmade.

3.5.7

Het tracé door de gemeente Rijnwoude

Het tracé van de aardgastransportleiding in de gemeente Rijnwoude loopt door de
Hondsdijksepolder in de richting van Zoeterwoude-Rijndijk. Ten oosten van dit dorp en ten
westen van Hazerswoude kruist de aardgastransportleiding de Oude Rijn en het bebouwingslint
met een boring. Pal zuidwaarts vervolgt de leiding zijn weg richting Hazerswoude-Dorp, waar
het bebouwingslint eveneens met een boring wordt gepasseerd en gaat tussen de opduikende
HSL-tunnel en hoogspanningsverbinding verder zuidwaarts door de Noordplas polder richting
Moerkapelle min of meer parallel aan de hoogspanningsverbinding. Nadat het Bentwoud
grotendeels met boringen is gepasseerd verlaat het tracé dan de gemeente ten oosten van
Zoetermeer bij ‘Het land van belofte’.

3.5.8

Het tracé door de gemeente Zuidplas

Het tracé van de aardgastransportleiding in de gemeente Zuidplas komt de gemeente binnen in
Polder de Wilde Venen ter hoogte van boerderij ‘Het land van belofte’ die deels wordt
gepasseerd met een boring. Het tracé volgt vanaf hier even parallel de gemeentegrens met
Lansingerland en de Honderdveertig Morgen polder. Vervolgens buigt het tracé ter hoogte van
de plek waar de Rotte ontspringt naar het oosten om zo de Moerkapelse Zijde loodrecht te
kunnen kruisen ter hoogte ten westen van Moerkapelle. De aardgastransportleiding vervolgt zijn
weg dan lijnrecht verder om vervolgens in zuidoostelijke richting de snelweg A12 en de spoorlijn
Utrecht – Gouda - Den Haag te kruisen door middel van een meer dan 1.200 m lange gestuurde
boring. De aardgastransportleiding duikt vervolgens de Zuidplaspolder in. Ter hoogte van de
kruising van de A12 en spoorlijn wijkt het tracé af van de bundeling met bestaande leidingen.
Deze afwijking wordt gemaakt om geplande bebouwing, de infrastructuur en boven de
bestaande leiding gebouwde kassen te ontwijken.
Na de boring volgt het tracé de bestaande leiding weer en volgt parallel de Vierde Tocht tot aan
de A20. Hier wordt wederom met een lange boring zowel de snelweg (A20) als de spoorlijn
(Utrecht – Gouda – Rotterdam) gekruist alvorens de polder en gemeente wordt verlaten na
passage van de Ringvaart van de Zuidplas polder en de Hollandsche IJssel ten zuiden van
Moordrecht.
Het tracé passeert in de gemeente Zuidplas (evenals de bestaande leidingen) potentiële
toekomstige woningbouwlocaties. Dit leidt niet tot externe veiligheidsknelpunten (zie
paragraaf 5.6).
In de gemeente Zuidplas wordt in totaal circa 4.230 m aangelegd door middel van 3 horizontaal
gestuurde boringen waarmee de Rijkswegen A-12, A-20 met het spoor en de Hollandsche IJssel
gekruist worden. Daarnaast wordt circa 1.650 m aan weerszijden van de Zuidelijke dwarsweg
ook sleufloos aangelegd met behulp van deze techniek. Hierbij wordt echter geen infrastructuur
gekruist. De reden voor de aanleg met horizontaal gestuurde boringen is de beperkte
toegankelijkheid van het gebied, het beperken van grondtekorten bij aanleg van de leiding en
het ontzien van enkele kreekruggen.
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3.5.9

Het tracé door de gemeente Ouderkerk

Het tracé van de aardgastransportleiding in de gemeente Ouderkerk heeft een lengte van circa
3,0 km en maakt hier zijn entree in de Krimpenerwaard. Na de passage van de Hollandsche
IJssel en het dijkbebouwingslint bij Gouderak met een lange boring, duikt de leiding op in de
Krimpenerwaard. Vanaf hier volgt de aardgastransportleiding in zuidoostelijke richting de
richting van de veensloten. De aardgastransportleiding verlaat de gemeente vlak nadat de
hoogspanningsleiding gepasseerd is door middel van kruising van de Ouderkerkse
Landscheiding.
In de gemeente Ouderkerk wordt circa 2.300 m sleufloos met behulp van boringen aangelegd,
namelijk nabij de Lange Tiendweg vlakbij Achterbroek (hier deels in de gemeente Bergambacht,
zie hierna). Ook hiervoor is de reden de beperkte toegankelijkheid van het gebied, het beperken
van de grondtekorten bij aanleg van de leiding en het ontzien van enkele kreekruggen.

3.5.10 Het tracé door de gemeente Bergambacht
Het tracé van de aardgastransportleiding in de gemeente Bergambacht kruist het lint van
Achterbroek aan de zuidkant zuidelijker dan de bestaande leiding en wijkt hierdoor zo’n 220 m
af van het bestaande leidingtracé (voor toelichting zie paragraaf ‘Afwijkingen ten opzichte van
bundeling met bestaande leidingen en/of infrastructuur’). In de nabijheid van de volgende kern,
Berkenwoude, wordt de bestaande leiding weer opgezocht.
Dit lukt gedeeltelijk omdat door de lastige passage van de bestaande leiding het uitlopende lint
van Berkenwoude door middel van een lange boring gekruist moet worden. Ten behoeve van
het bepalen van de locatie waar het lint gepasseerd wordt is rekening gehouden met
toekomstige woningbouwmogelijkheden van de gemeente. Wanneer de aardgastransportleiding
boven komt ten noorden van Zuidbroek wordt hier eerst nog de Ringvaart van de
Zuidbroekpolder gepasseerd voordat het tracé de gemeente weer verlaat ter hoogte van het
Loetbos.
Naast het lint van Berkenwoude wordt noordelijk in Bergambacht nog circa 1.700 m sleufloos
aangelegd met dezelfde techniek wegens de beperkte toegankelijkheid van het gebied, het
beperken van de grondtekorten bij aanleg van de leiding en het ontzien van enkele
kreekruggen.

3.5.11 Het tracé door de gemeente Nederlek
Het tracé van de aardgastransportleiding in de gemeente Nederlek heeft een lengte van circa
3,5 km en loopt vanaf het Loetbos, de Loet (EHS) en de provinciale weg N210, die gezamenlijk
met een lange borging worden gepasseerd, in de verkavelingsrichting zuidwaarts naar de Lek bij
Opperduit. In de gemeente Nederlek wordt behalve de kruising met de Lek (en lintbebouwing
Opperduit) over een lengte van 940 m ook nog noordelijk van de Lek circa 2.150 m met
2 gestuurde boringen sleufloos aangelegd wegens de beperkte toegankelijkheid van het gebied,
het beperken van de grondtekorten bij aanleg van de leiding en het ontzien van enkele
kreekruggen.

3.5.12 Het tracé door de gemeente Nieuw-Lekkerland
Het tracé van de aardgastransportleiding in de gemeente Nieuw-Lekkerland heeft een lengte
van circa 2,3 km en is na de boring onder de Lek en Opperduit door de Alblasserwaard
binnengekomen. De aardgastransportleiding loopt na de opduiking achter de Lekdijk in bijna
kaarsrechte lijn de beoogde nieuwe gemeente binnen na de kruising van de huidige
gemeentegrens. In de gemeente Nieuw Lekkerland wordt behalve een gedeelte van de boring
onder de Lek nog circa 2.300 m met 2 gestuurde boringen sleufloos aangelegd wegens de
beperkte toegankelijkheid van het gebied, het beperken van de grondtekorten bij aanleg van de
leiding en het ontzien van enkele kreekruggen. Hieronder is ook de kruising met
het Achterwaterschap. Een gedeelte van de laatste boring (600 - 700 m) ligt in de gemeente
Graafstroom.
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3.5.13 Het tracé door de gemeente Graafstroom
Het tracé van de aardgastransportleiding in de gemeente Graafstroom heeft een lengte van
circa 3,3 km en ligt na de passage van het Achterwaterschap diagonaal op de
verkavelingsrichting van de polder Noordzijde van de Alblasserwaard. Na de kruising met de
hoogspanningslijn volgt het tracé daarna weer de verkavelingsrichting. Dit gebeurt net voordat
de rivier de Alblas met een gestuurde boring van 580 m wordt gepasseerd waarna de
aardgastransportleiding na de laatste kilometer zijn eindbestemming bereikt bij het ten noorden
van Wijngaarden gelegen gelijknamige compressorstation. Na de kruising met de Alblas en
voordat het compressorstation wordt bereikt wijkt het tracé nog even af van de bestaande
leiding zoals te lezen is in de paragraaf ‘Afwijkingen ten opzichte van bundeling met bestaande
leidingen en/of infrastructuur’. Dit geldt ook voor de andere afwijkingen die hier niet in de
tracébeschrijving per gemeente aan bod zijn gekomen en die hierna zijn toegelicht.

3.6 Afwijkingen ten opzichte van bundeling met bestaande
leidingen en infrastructuur
Bij de bepaling van het tracé voor de aardgasleiding Beverwijk – Wijngaarden is het
bundelingsprincipe gehanteerd, waarbij in eerste instantie is gestreefd naar het bundelen van de
nieuwe aardgasleiding met bestaande gasleidingen. Op de volgende plaatsen in het tracé is van
de bundeling met bestaande gasleidingen afgeweken:

Tracé ten noordoosten van Knooppunt Raasdorp;

Kruising met de Wijde Aa ten oosten van Hoogmade;

Tracé ten zuiden van de provinciale weg N11;

Kruising met rijksweg A12 ten noorden van Zevenhuizen;

Tracé in de Achterbroek Polder ten noorden van Berkenwoude;

Tracé tussen Alblas en Wijngaarden.
De redenen dat in deze gevallen wordt afgeweken van het bundelingsprincipe zijn de volgende:

Tracé ten noorden van Knooppunt Raasdorp
De aardgastransportleiding Beverwijk – Wijngaarden is over ongeveer 800 m niet direct
gebundeld met de bestaande gasleidingen, maar met de aan de aardgastransportleiding parallel
lopende waterleidingen. Door deze bundeling met de waterleidingen kunnen meerdere
kruisingen met de waterleidingen worden vermeden en ligt de aardgastransportleiding direct
aan de goede zijde van de bestaande bundel kabels en leidingen richting het knooppunt
Raasdorp.

Figuur 3-8: tracéligging
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Kruising met de Wijde Aa
Door het kruisen van de Wijde Aa door middel van een gestuurde boring wordt een constructief
lastige kruising van de Kromme Does met een zinkerconstructie in een zeer slecht toegankelijk
gebied vermeden. Bovendien hoeft, door toepassing van de gestuurde boring, de Kromme Does
als Ecologische hoofdstructuur niet te worden ontgraven. De aardgastransportleiding Beverwijk
- Wijngaarden verlaat hier de bundeling met de bestaande gasleidingen, maar loopt wel
grotendeels parallel aan de leiding van de Nederlandse Pijpleidingmaatschappij. Bundeling blijft
dus gehandhaafd. Ook stemt deze kruising overeen met het tracé van de ontwerpStructuurvisie Buisleidingen.

Figuur 3-9: tracéligging

Tracé ten zuiden van de rijksweg N11
De Oude Rijn, de spoorlijn Leiden – Utrecht en de rijksweg N11 worden gekruist door middel
van een gestuurde boring. Door het kruisen van deze 3 objecten door middel van 1 gestuurde
boring wordt de overlast beperkt en wordt voorkomen dat de ecologische hoofdstructuur, die
ligt tussen de spoorlijn en de rijksweg, dient te worden ontgraven. Bovendien is de
toegankelijkheid tussen het spoor en de N11 beperkt voor het uitvoeren van
constructiewerkzaamheden. Het alternatief voor deze oplossing zou zijn de verschillende
objecten te kruisen met afzonderlijke boringen. Eén gestuurde boring onder de Oude Rijn,
gevolgd door een tracé parallel aan de bestaande leiding, een schildboring onder de spoorbaan
en een tweede schildboring onder de rijksweg. Het gevolg van de gekozen oplossing is wel dat
de aardgastransportleiding Beverwijk – Wijngaarden over ongeveer 300 m niet strak gebundeld
wordt met de 2 bestaande gasleidingen.

Figuur 3-10: tracéligging
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Kruising met rijksweg A12
Bundeling met de bestaande gasleiding is voor het kruisen van de rijksweg A12 en de spoorlijn
Utrecht – Den Haag niet mogelijk vanwege de bestaande en geplande bebouwing en
infrastructuur. Deze kruising kan wel worden gerealiseerd door een gestuurde boring. Het
gevolg is dat over een lengte van ongeveer 1.200 m de nieuwe aardgastransportleiding niet
wordt gebundeld met de bestaande gasleiding.

Figuur 3-11: tracéligging

Tracé in de Achterbroek Polder
Door de bestaande bebouwing is het voor het kruisen van de Achterbroek niet mogelijk de
nieuwe aardgastransportleiding te bundelen met de bestaande gasleiding. Ook moet een ten
zuiden van de Achterbroek gelegen eendenkooi worden gepasseerd. De oplossing voor deze
passages is gevonden door de nieuwe aardgastransportleiding over een lengte van ongeveer 2
km op iets grotere afstand, ongeveer 220 m, van de bestaande gasleiding te leggen.

Figuur 3-12: tracéligging
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Tracé tussen de Alblas en Wijngaarden

Vanwege de gekozen aanlegtechniek gestuurde boring, ligt het tracé ten zuiden van de Alblas
over circa 800 m op een gemiddelde afstand van circa 50 m van de bestaande Gasunie
leidingen, om de Alblas te kruisen. Hierdoor wordt voorkomen dat percelen diagonaal worden
doorsneden.

Figuur 3-13: tracéligging

3.7 Locatiekeuze afsluiterlocaties
De afsluiterlocaties dienen ervoor om een deel van een aardgastransportleiding zo nodig te
kunnen afsluiten en dienen voor het beperken van de af te blazen hoeveelheid gas bij
calamiteiten of reparaties aan de aardgastransportleiding. Zowel in het vigerende Bevb als in de
recentste versie van NEN-norm 3650 worden geen richtlijnen voor de afstand tussen
afsluiterlocaties gegeven. Gasunie hanteert voor het bepalen van de afstand tussen
afsluiterlocaties daarom voorschriften gebaseerd op de circulaire Zonering langs hogedruk
aardgastransportleidingen uit 1984 en de oude versie van NEN-norm 3650. Deze voorschriften
gaan uit van circa 15 km afstand tussen afsluiterlocaties. Deze afstand garandeert dat de
leidingsectie binnen een uur kan worden afgeblazen.
Het tracé telt in totaal 7 afsluiterlocaties. Bij het bepalen daarvan is getracht waar mogelijk
aansluiting te vinden bij bestaande locaties. Het bleek mogelijk om door middel van een
uitbreiding gebruik te maken van 5 bestaande locaties: Spaarndam, Hoofddorp, Rijpwetering,
Moerkapelle en Zuidelijk Dwarsweg.
Om te voldoen aan de limitering van het in te sluiten volume aardgas is daarnaast een nieuwe
afsluiterlocatie nodig ter hoogte van Knooppunt Raasdorp. Ook ten zuiden van Berkenwoude is
een nieuwe afsluiterlocatie noodzakelijk.
Deze paragraaf bevat een toelichting op de ligging van de uitbreidingen en de nieuwe locaties.
In de effectbeoordeling van het MER zijn per aspect de effecten van de afsluitersluiters al
betrokken bij de algehele beoordeling van het tracé. Daar waar relevant wordt in deze paragraaf
beknopt ingegaan op de effecten.
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Beschrijving afsluiterlocaties
Locatie Spaarndam
Het betreft hier een bestaande afsluiterlocatie. De locatie bevindt zich aan de rand van een
perceel langs een watergang. Aan de andere kant van de locatie ligt een bestaande olieleiding.
Beide objecten, de watergang en de bestaande leiding, zijn objecten waarmee rekening
gehouden moet worden bij de keuze voor de uitbreiding van de afsluiterlocatie.
De beheerder van de olieleiding, Chevron, geeft aan geen problemen te hebben met een
uitbreiding aan de kant van hun leiding, zolang de veilige ligging van de leiding behouden blijft
en zij hun leiding te allen tijde kunnen bereiken.
Een uitbreiding aan de kant van
de watergang zou tot gevolg
hebben dat de uitbreiding bij
een andere grondeigenaar komt
te liggen. Waarbij de locaties
door de watergang van elkaar
worden gescheiden. Dit is vanuit
het oogpunt van de
bereikbaarheid niet wenselijk.
Eventuele opties zoals het
bouwen van een brug of het
omleggen van de watergang
zorgen voor meer ruimtebeslag
en overlast.
Voor de uitbreiding van deze
locatie is daarom gekozen dit op
het perceel uit te voeren aan de
kant van de leiding van
Chevron. De afblaasvoorziening
(nieuw) is voorzien nabij de
huidige bestaande
locatiegrenzen.
Figuur 3-14: Afsluiterlocatie Spaarndam
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Locatie Raasdorp
De locatie voor deze nieuwe
afsluiter is zo gekozen dat deze
aan de rand van een perceel
komt te liggen. Daarbij is
rekening gehouden met de
vlakbij gelegen dam die door de
grondgebruiker wordt gebruikt
voor transport tussen de
percelen en met de
beschermingszones van het
waterschap langs de watergang
en de tocht. De
afblaasvoorziening is vanwege
de grote beschermingszone
langs de tocht, die 5 m bedraagt
en waarbinnen geen constructie
geplaatst mag worden, bij de
haaks op de tocht staande
watergang geplaatst
(beschermingszone 1 m). Het
toegangspad voor de
afsluiterlocatie is in het
verlengde van een bestaand pad
geprojecteerd.

Figuur 3-15: Afsluiterlocatie Raasdorp

Locatie Hoofddorp
De uitbreiding is voorzien nabij
het bestaande meet- en
regelstation naast de Geniedijk.
Vanwege de aanwezigheid van
een DPO leiding en een
bestaande
aardgastransportleiding van
Gasunie zijn de voorzieningen
evenwijdig aan de bestaande
locatie voorzien. In verband met
de ligging naast de Geniedijk
(UNESCO-werelderfgoed)
voorziet dit inpassingsplan in
mogelijkheden voor een goede
landschappelijke inpassing (zie
subparagraaf 5.5.2).

Figuur 3-16: Afsluiterlocatie Hoofddorp
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Locatie Rijpwetering
De uitbreiding vindt plaats
direct ten oosten van de
bestaande afsluiterlocatie. Na
realisatie worden de oude en
nieuwe locatie tot 1 locatie
samengevoegd door het
hekwerk uit te breiden. De
nieuwe afblaasvoorziening is
voorzien naast de huidige
afblaasvoorziening van de al
bestaande afsluiterlocatie. De
afsluiterlocatie wordt aan de
oostzijde uitgebreid. De ligging
van de leiding is hiervoor
bepalend. Ligging aan de
andere zijde van de leiding zou
leiden tot extra kruisingen met
bestaande leidingen.

Figuur 3-17: Afsluiterlocatie Rijpwetering

Locatie Moerkapelle
De uitbreiding van de bestaande
afsluiterlocatie is voorzien in de
richting van de parallel liggende
leiding. Als gevolg van de
ligging van een bestaande
gastransportleiding en een
bestaande olieleiding tussen de
nieuwe leiding en de bestaande
afsluiterlocatie kan de
uitbreiding niet aansluiten aan
de bestaande voorziening. De
afblaasvoorziening (nieuw) is
voorzien nabij de huidige
inrichtingsgrenzen. De locatie
en de afblaasvoorziening
worden in het nieuwe
inrichtingsplan Bentwoud
ingepast.

Figuur 3-18: Afsluiterlocatie Moerkapelle
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Locatie Zuidelijke dwarsweg
De uitbreiding vindt plaats ten
westen van de bestaande
afsluiterlocatie. Na realisatie wordt
de oude en nieuwe locatie tot 1
locatie samengevoegd door het
hekwerk uit te breiden. De
afblaasvoorziening (nieuw) is
voorzien nabij de huidige
bestaande afblaasvoorziening van
de al bestaande afsluiterlocatie. De
afsluiterlocatie wordt aan de
westzijde uitgebreid. De ligging van
de leiding is hiervoor bepalend.
Ligging aan de andere zijde van de
leiding zou leiden tot extra
kruisingen met bestaande
leidingen.

Figuur 3-19: Afsluiterlocatie zuidelijke dwarsweg

Locatie Verlengde Zuidbroek
Deze afsluiterlocatie is nieuw.
Vanwege de gekozen
aanlegmethode, een horizontaal
gestuurde boring om een
provinciale weg (N210) en het
Loetbos (EHS-gebied) te kruisen,
kan niet worden aangesloten bij de
bestaande afsluiterlocatie. De
nieuwe locatie is gepland bij de
Verlengde Zuidbroek ten zuiden
van Berkenwoude.
Met de keuze voor de locatie in het
verlengde van de Zuidbroek wordt
voldaan aan de eisen voor wat
betreft de afstand tussen
afsluiterlocaties. Daarbij is
eveneens rekening gehouden met
de bereikbaarheid en het
ruimtebeslag van het perceel.

Figuur 3-20: Afsluiterlocatie Verlengde Zuidbroek
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4 Beleidskader en regelgeving
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komt bestaand beleid en regelgeving van het Rijk, de provincies en gemeenten
aan de orde, voor zover relevant voor het onderhavige plan.

4.2 Rijksoverheid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. De SVIR
vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de
MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving en vervangt enkele ruimtelijke
doelen en uitspraken uit andere documenten. In deze visie schetst het Rijk de ambities tot 2040
en de doelen, belangen en opgaven tot 2028. Daarmee moet Nederland concurrerend,
bereikbaar en veilig worden. Anders dan in de Nota Ruimte gaat deze structuurvisie uit van het
adagium ‘decentraal, tenzij’. Het rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts
13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten
boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
Ten aanzien van aardgastransportleidingen zijn de navolgende in de structuurvisie benoemde
nationale belangen relevant:

Nationaal belang nr. 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke)
stoffen via buisleidingen. Dit nationaal belang is ook het onderwerp van de ontwerpStructuurvisie Buisleidingen en zal uitwerking vinden in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening.

Nationaal belang nr. 4 betreft het: Efficiënt gebruik van de ondergrond. In de structuurvisie
Ondergrond die zal verschijnen in 2013 worden richtinggevende uitspraken gedaan voor de
rijksbelangen in de ondergrond en de gebruiksmogelijkheden die op een beperkt aantal
locaties aanwezig zijn.

Ook nationaal belang nr. 8 is van belang: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem,
water) en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s. Om toekomstige
kosten en maatschappelijke schade te voorkomen, moeten bij ruimtelijke en infrastructurele
ontwikkelingen de milieuaspecten worden afgewogen. Het Rijk stelt de nationale normen
hiervoor vast.
(Ontwerp-)Structuurvisie Buisleidingen
De Structuurvisie Buisleidingen is de opvolger van het Structuurschema Buisleidingen en bevat
de visie van het rijk ten aanzien van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. In de Structuurvisie
Buisleidingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) wordt een hoofdstructuur
vastgelegd van ruimtelijke reserveringen (buisleidingstroken) voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen door buisleidingen in Nederland voor de komende 20 à 25 jaar. In veel van die
leidingstroken liggen nu al 1 of meerdere buisleidingen. Hierin is bovendien ruimte beschikbaar
voor het leggen van nieuwe buisleidingen voor aardgas, olieproducten of chemicaliën in de
toekomst. Op die wijze wordt ook in de toekomst een ongehinderde doorgang van
buisleidingtransport van nationaal belang mogelijk gemaakt.
Gemeenten zullen na inwerkingtreding van de op de Structuurvisie Buisleidingen gebaseerde
regeling in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro: ook wel bekend als AMvB
Ruimte) de plicht krijgen in hun bestemmingsplannen rekening te houden met deze
buisleidingstroken. Dit betekent dat deze stroken gevrijwaard dienen te blijven van
belemmeringen voor de aanleg en instandhouding van buisleidingen van nationaal belang in de
buisleidingenstrook en dat leidingen van nationaal belang in beginsel altijd in deze stroken
moeten komen te liggen.
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Als buisleidingen van nationaal belang worden aangemerkt: provinciegrensoverschrijdende
buisleidingen, niet zijnde buisleidingen voor het opsporen en winnen van delfstoffen, voor:

het hoofdtransport van aardgas;

het transport van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1 van het Bevb;

het transport van CO2 ten behoeve van ondergrondse opslag;

de nationale veiligheid (Defensieleidingen).
De Structuurvisie Buisleidingen is nog niet definitief maar bevindt zich nog in de ontwerp-fase.
Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 hebben de ontwerp-Structuurvisie en het
milieueffectrapport (MER) ter inzage gelegen.
De eerste aanvulling van het Barro die de juridische regels om het beleid uit de Structuurvisie te
realiseren bevat heeft in ontwerp van 2 augustus tot met 13 september 2011 ter inzage
gelegen. De inwerkingtreding van de Structuurvisie Buisleidingen wordt in de tweede helft van
2012 verwacht; de regeling in het Barro zal daarna in werking treden.
Nationale landschappen: Groene Hart en de Stelling van Amsterdam
De aardgastransportleiding doorsnijdt de Nationale Landschappen Groene Hart en Stelling van
Amsterdam. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de overdracht van de rijkstaak op
het gebied van landschap aan de provincies benoemd (nationaal belang 10). De bescherming
van de Nationale Landschappen is niet langer een nationale taak.
In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Structuurvisie Zuid-Holland is het beleid
geformuleerd voor de Nationale Landschappen: gebieden met internationale zeldzame of unieke
en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere
natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Die kernkwaliteiten moeten behouden blijven, duurzaam
beheerd en waar mogelijk worden versterkt.
Rijksbufferzones: Rijksbufferzone Amsterdam - Haarlem
In de Nota Ruimte waren 9 rijksbufferzones benoemd die van verdere verstedelijking
gevrijwaard moesten blijven en waarvan de (dag)recreatieve functie moest worden versterkt.
Met de SVIR zijn de rijksbufferzones als nationaal belang vervallen. In de Structuurvisie NoordHolland 2040 is het beleid voor de rijksbufferzone Amsterdam – Haarlem opgenomen.
Ecologische Hoofdstructuur
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is het beleid geformuleerd ten aanzien van de
nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een netwerk van gebieden waarin de
natuur beleidsmatig wordt beschermd. De Ecologische Hoofdstructuur moet uiterlijk in 2018 zijn
gerealiseerd en bestaat uit:
1. natuurgebieden, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden en robuuste verbindingen;
2. landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);
3. grote wateren (zoals de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).
Voor gebieden die tot de EHS behoren, behalve voor de grote wateren, geldt het ‘nee, tenzij’beginsel: nieuwe plannen en activiteiten die de wezenlijke kenmerken of waarden van het
gebied significant aantasten zijn niet toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn en
sprake is van redenen van groot openbaar belang. Voor ingrepen die aantoonbaar aan deze
criteria voldoen, geldt het vereiste dat de schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door
mitigerende maatregelen. De resterende schade dient te worden gecompenseerd (eventueel
financieel). Het compensatiebeginsel wordt verder uitgewerkt door provincies. Toepassing van
het ‘nee, tenzij’-beginsel vereist dat (door de provincies) wordt vastgelegd wat de ‘wezenlijke
kenmerken of waarden’ van een gebied zijn.
In de SVIR valt de EHS onder nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van
natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten. Dit betreft de herijkte
nationale Ecologische Hoofdstructuur die uiterlijk in 2018 door provincies wordt gerealiseerd. De
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Natura 2000-gebieden en de 20 Nationale Parken maken deel uit van de EHS, evenals de
Noordzee en de grote wateren. Voor de EHS (uitgezonderd de grote wateren en Noordzee en
uitgezonderd de Waddenzee met zijn eigen PKB-regime) geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime
en de Spelregels EHS.
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) ziet toe op de bescherming van – op grond van
de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen - Natura 2000-gebieden en beschermde
natuurmonumenten. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 moeten de effecten van
ruimtelijke ontwikkelingen op de Natura 2000-gebieden zorgvuldig in beeld worden gebracht en
worden getoetst (zie artikel 19d (vergunningplicht) en artikel 19j Nbw, plantoets). Eerst wordt
bepaald of er een kans is op verslechtering of verstoring. Indien dat het geval is, is een
vergunning nodig. Als significante effecten op een gebied niet op voorhand kunnen worden
uitgesloten, dan moet een zogenoemde ‘passende beoordeling’ worden uitgevoerd. Indien uit
die passende beoordeling niet de zekerheid kan worden verkregen dat geen sprake is van een
aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied, mag het plan
alleen worden vastgesteld indien geen alternatieven voorhanden zijn, er sprake is van
dwingende redenen van groot openbaar belang en door compensatie de algehele samenhang
van het Natura 2000-netwerk blijft gewaarborgd.
Flora- en faunawet
In Nederland is de vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn vereiste bescherming van soorten sinds
2002 overgenomen in de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet regelt de bescherming van
in het wild voorkomende inheemse planten en dieren.
In deze wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet mogen worden gedood,
gevangen of verontrust en planten niet mogen worden geplukt, uitgestoken of verzameld.
Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en
dieren. Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en
holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en faunawet heeft dan ook
belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. Wanneer plannen worden ontwikkeld voor
ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf
goed te worden beoordeeld of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde inheemse
soorten zijn. In beginsel is daarvoor de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk.
In februari 2005 is de AMvB op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet in werking
getreden. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit vrijstelling of ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor
activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ten aanzien van de criteria
die voor vrijstellingen en ontheffingen gelden, worden de volgende groepen soorten
onderscheiden:
1. Groep 1: algemene soorten (tabel 1 AMvB). Voor schadelijke effecten door werkzaamheden
bij (individuen van) algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling van de
verboden uit de artikelen 8 tot en met 12. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen
gesteld.
2. Groep 2: overige soorten (tabel 2 AMvB). Voor plannen en projecten die leiden tot
overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet bij soorten uit tabel 2 moet
ontheffing worden aangevraagd (tenzij de initiatiefnemer volgens een goedgekeurde
gedragscode werkt). Voor de ontheffingsaanvraag moet een zogenaamde lichte toets
worden doorlopen, waarin wordt getoetst of de gunstige staat van instandhouding van de
soort niet in het geding is.
3. Groep 3: soorten bijlage IV Habitatrichtlijn/bijlage 1 AMvB (tabel 3 AMvB). Voor deze
soorten met het zwaarste beschermingsregime geldt dat bij overtreding van
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet ontheffing is vereist. Bij de
ontheffingsaanvraag moet een uitgebreide toets worden gedaan. Een ontheffing kan alleen
worden verleend wanneer:
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-

sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van
redenen van sociale of economische aard;
er geen alternatieven zijn;
geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Vogels
Vanwege de bepalingen in de Vogelrichtlijn, die zijn overgenomen in de nationale regelgeving,
geldt voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Er is geen vrijstelling of ontheffing
mogelijk voor het verstoren van broedende vogels, hun eieren of jongen. Voor het verstoren
van vaste broedplaatsen van vogels buiten het broedseizoen dient een ontheffing te worden
aangevraagd. Hiervoor dient de uitgebreide toets te worden doorlopen.
De wet biedt in artikel 75 de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen van overtreding van de
verboden uit de artikelen 8 tot en met 18. Ontheffingen worden uitsluitend verleend door de
minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Algemene zorgplicht
Naast vorengenoemde bepalingen is in alle gevallen en bij alle (ook de algemene) soorten
sprake van de algemene zorgplicht (artikel 2). Hierin staat beschreven dat iedereen voldoende
zorg in acht neemt voor dieren, planten en hun leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat,
voor zover redelijk, handelingen moeten worden nagelaten of juist moeten worden verricht om
negatieve invloeden op soorten te voorkomen, te beperken of tegen te gaan.
Stiltegebieden
Op basis van het landelijk beleid voor zonering van gebieden waar stiltenormen gelden, zijn op
provinciaal niveau regels uitgewerkt voor stiltegebieden. Dit betekent dat in deze gebieden
beperkingen gelden voor geluidsproducerende vormen van industrie, transport etc. De gestelde
verboden op grond van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland gelden echter niet voor
zover het gebruik van een toestel of het rijden met een motorrijtuig rechtstreeks verband houdt
met de openbare drinkwater- of energievoorziening of de aanleg, het onderhoud of de
exploitatie van infrastructurele werken dan wel werken van telecommunicatie. Bij de aanleg van
de aardgastransportleiding is sprake van aanleg van een infrastructureel werk dan wel
energievoorziening. Stiltegebieden hebben derhalve geen invloed op het aanleggen van de
aardgastransportleiding en worden verder buiten beschouwing gelaten.
UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam
De doorkruising van De Stelling van Amsterdam door het tracé van de aardgastransportleiding
betekent ook een doorkruising van het door de United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) in 1996 aangewezen werelderfgoed. De Stelling van
Amsterdam is als werelderfgoed aangewezen omdat deze uitzonderlijke universele waarden
vertegenwoordigt als buitengewoon voorbeeld van een uitgebreid samenhangend
verdedigingssysteem uit de moderne tijd, dat intact en goed bewaard is gebleven en sinds het
eind 19e eeuw werd gebouwd. De Stelling is ook opmerkelijk door de unieke manier waarop het
Nederlandse vernuft voor waterbouwkunde is opgenomen in de verdediging van de hoofdstad
van het land.
Op grond van de UNESCO World Heritage Convention, die in 1992 door Nederland is
geratificeerd, dient werelderfgoed te worden beschermd tegen ontwikkelingen die de
uitzonderlijke universele waarden aantasten. Aan de bescherming van De Stelling van
Amsterdam is onder andere uitvoering gegeven doordat diverse gebouwen en structuren als
provinciaal monument zijn aangewezen (provinciale monumentenverordening), een aantal
binnen de stelling gelegen plaatsen als beschermd stads- en dorpsgezicht zijn aangewezen
(Monumentenwet 1998) én de Stelling van Amsterdam in de Structuurvisie Noord-Holland 2040
is aangewezen als Nationaal Landschap.
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is met de aanduiding van nationaal belang nr. 10:
‘Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
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kwaliteiten’ het rijksbelang bij de bescherming van het UNESCO werelderfgoed de Stelling van
Amsterdam gehandhaafd.
UNESCO Werelderfgoed Limes (voorlopige lijst)
Het Nederlandse deel van de Limes, de grens van het vroegere Romeinse Rijk, bestaande uit
wegen, verdedigingswerken en burgernederzettingen. staat op de voorlopige lijst werelderfgoed
van UNESCO.
De Limes is opgenomen op deze lijst vanwege de hoogstaande technologische en
organisatorische kennis van het Romeinse Rijk om een 5.000 km lange grens met bijbehorende
militaire en burgerlijke infrastructuur te plannen, aan te leggen en te onderhouden. Door de
natte omstandigheden in Nederland is nu nog een groot deel van dit Romeinse erfgoed goed
geconserveerd in de ondergrond aanwezig.
De restanten van de Limes bevinden zich in de bodem in de Oude Rijnzone (die het plangebied
kruist) tussen de kust bij Katwijk in het westen en Lobith in het oosten. De Nederlandse Limes
maakte deel uit van een grotere internationale structuur, lopend van Brittannië in het westen
tot Klein-Azië in het oosten. De onderdelen Hadrians Wall en de Obergermanische-Raetische
Limes staan reeds op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is met de aanduiding van nationaal belang nr. 10:
‘Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
kwaliteiten’ het rijksbelang bij de bescherming van de Limes opgenomen.
Besluit externe veiligheid buisleidingen
De overheid streeft ernaar om de regelgeving rond inrichtingen waar met gevaarlijke stoffen
gewerkt wordt en het transport van gevaarlijke stoffen over transportroutes of door
buisleidingen te uniformeren. In dat kader is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
vastgesteld. Dit besluit is in lijn met de voor inrichtingen geldende regels (Bevi) maar specifiek
gericht op het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Het Bevb is op 1 januari
2011 van kracht geworden. Met het van kracht geworden Bevb is het beleid voor gasleidingen
als vastgelegd in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (en daarmee de
Circulaire Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen 1984) vervallen.
In het externe veiligheidsbeleid en het Bevb wordt gewerkt met het zogenoemde
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico is uitsluitend afhankelijk van de leidingparameters (diameter,
wanddikte, staalsoort, ontwerpdruk, gronddekking) en wordt weergegeven als risicocontouren
rondom de buisleidingen, waarbij de zogenaamde 10-6 per jaarcontour in het Bevb als de
grenswaarde voor kwetsbare objecten is aangewezen en als richtwaarde voor beperkt
kwetsbare objecten.
De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is een kans van 1 op 1.000.000 (=10-6) per jaar
dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van
een transportroute bevindt, overlijdt ten gevolge van een ongeval met het transport van
gevaarlijke stoffen op die route.
Voor nieuwe buisleidingen die vallen onder de werking van het Bevb geldt dat deze PR 10-6/ jaar
contour van de leiding binnen de belemmeringenstrook van 5,0 m aan weerszijden van het hart
van de leiding behoort te liggen. Binnen deze contour mogen geen kwetsbare objecten
voorkomen. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/ jaar als richtwaarde en mag het
bevoegd gezag hier gemotiveerd van afwijken. Kwetsbare objecten zijn onder andere woningen,
ziekenhuizen en scholen. Beperkt kwetsbare objecten zijn bijvoorbeeld kleinschalige
bedrijfsgebouwen.
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Groepsrisico
Het groepsrisico is, naast de genoemde leidingparameters, afhankelijk van het aantal mensen
dat zich in de omgeving van de potentieel gevaarlijke activiteit bevindt en wordt getoetst aan
een oriëntatiewaarde. Bij het verantwoorden van het GR wordt o.a. naar de oriëntatiewaarde
gekeken. Bij elke negatieve verandering van het groepsrisico, dus niet uitsluitend bij het
overschrijden van de oriëntatiewaarde, geldt een verantwoordingsplicht voor het bevoegd
gezag. De normstelling met betrekking tot het groepsrisico heeft de status van een
inspanningsverplichting. Dit betekent dat het bevoegd gezag onderbouwd van de
oriëntatiewaarde kan afwijken. Wel kan bij een beperkte toename van het groepsrisico, of
wanneer de hoogte van het groepsrisico aanzienlijk lager is dan de oriëntatiewaarde de
verantwoording van het groepsrisico beperkt blijven (artikel 12.3 Bevb). De oriëntatiewaarde
voor het groepsrisico voor transportleidingen is, per kilometer tracé, een kans van 10-4 per jaar
op 10 slachtoffers, een kans van 10-6 per jaar op 100 slachtoffers, et cetera.
De inventarisatie van de rond de aardgastransportleiding aanwezige bevolking dient zich uit te
strekken tot een afstand waarop ten hoogste 1 % van de aanwezigen gedurende de dag- en
nachtperiode en de verblijfsduur nog slachtoffer wordt van een calamiteit met de
aardgastransportleiding. Dat is de zogenaamde inventarisatiezone. Voor een 48 inch, 79.9 bar
aardgastransportleiding is de inventarisatiezone 580 m aan weerszijden van de leiding.
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Het externe veiligheidsbeleid ten aanzien van inrichtingen is opgenomen in het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi), dat in oktober 2004 in werking is getreden. Het Bevi is een AMvB
die verbonden is aan de Wet milieubeheer en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bevi werkt
met dezelfde begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico en kent nagenoeg dezelfde
systematiek als het Bevb, maar dan voor inrichtingen. Het gaat hier om de aanleg van de
aardgastransportleiding, waarop het Bevb en niet het Bevi van toepassing is. Ook
afsluiterlocaties vallen onder het Bevb en niet onder het Bevi, omdat deze beschouwd worden
als bijbehorende voorziening bij de aardgastransportleiding (artikel 1 Bevb).

4.3 Provincies
Structuurvisie Noord-Holland 2040
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld
op 21 juni 2010. In de structuurvisie geeft de provincie aan te zorgen voor een gezonde en
veilige leefomgeving, in harmonie met water en door gebruik van duurzame energie. In de
structuurvisie wordt niet specifiek ingegaan op de beschikbaarheid van een netwerk van
buisleidingen voor fossiele brandstoffen.
De Provincie beschermt de ondergrond van de bijzondere landschappen. Behoud en
ontwikkeling van aardkundige waarden is van belang gezien de onschatbare waarde van
aardkundig erfgoed voor de inwoners van Noord-Holland en Nederland. De provincie heeft
17 aardkundige monumenten en 63 gebieden aangewezen als aardkundig waardevol. Het tracé
loopt deels door aardkundig waardevolle gebieden.
Kern van het natuurbeleid is de veiligstelling en de ontwikkeling van een netwerk van onderling
verbonden natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) inclusief de verbindingszones,
nationale parken en Natura 2000-gebieden. Daarnaast richt de Provincie Noord-Holland zich op
het behouden van weidevogels en het karakteristieke open weidelandschap waarin zij leven. Het
tracé loopt deels door natuurgebieden (EHS en weidevogelgebieden maar niet door
Natura 2000-gebieden).
De provincie Noord-Holland zorgt ook voor behoud van het Noord-Hollandse landschap door
verdere ontwikkeling van de kwaliteit en diversiteit ervan. De provincie wil
(cultuur)landschappen, zoals de nationale landschappen het Groene Hart en de Stelling van
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Amsterdam (tevens werelderfgoed), optimaal gebruiken door hun kenmerken te koesteren en te
benutten bij nieuwe ontwikkelingen. Het tracé loopt deels door het Groene Hart en de Stelling
van Amsterdam.
Structuurvisie Zuid-Holland
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de Structuurvisie Zuid-Holland vastgesteld op 2 juli
2010. De Provinciale Structuurvisie geeft een doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020 met
bijbehorende uitvoeringsstrategie. Er staat in hoe de provincie samen met haar partners wil
omgaan met de beschikbare ruimte.
Transport via buisleidingen is een alternatief voor vervoer van bulktransport van (gevaarlijke)
vloeistoffen en gassen. In Zuid-Holland zijn 2 leidingstroken (Rijnmond-IJmond en MaasvlakteVoorne-Putten) en een leidingstraat (Pernis-Moerdijk) aanwezig waarin al een groot aantal
verbindingen zijn gelegen. Deze verbindingen zijn ook opgenomen in de Structuurvisie
Buisleidingen van het rijk en maken deel uit van het provinciedekkend basisnet externe
veiligheid. Zij zijn daarmee van nationaal en provinciaal belang. Stimulering van het gebruik
van deze tracés is van belang. De ruimtelijke ordening heeft te maken met de veiligheidszones
rond deze tracés om het gebruik van deze verbindingen niet te beperken.
Toenemend gebruik van de ondergrond maakt dat de druk erop toeneemt. De ondergrond
vervult voor de maatschappij diverse functies zoals voor ondergronds transport (buisleidingen)
en als bron van aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden. De balans tussen
enerzijds de ondergrond gebruiken en ontwikkelen en anderzijds de kwaliteiten van de
ondergrond beschermen en verbinden heeft aandacht nodig.
Mede vanwege het Groene Hart liggen omvangrijke delen van de open ruimte van de Randstad
binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland. De provincie benoemt provinciale belangen
om een vitaal, divers en aantrekkelijk landschap te realiseren:

Ontwikkelen en behouden van vitale en waardevolle landschappen;

Cultuurhistorische hoofdstructuur behouden;

Verbetering belevingswaarde en vermindering verrommeling van het landschap;

Realiseren van een complete EHS.
Bij het provinciaal belang 'ontwikkelen en behouden van vitale en waardevolle landschappen'
horen met name de volgende ambities die relevant zijn voor het plangebied:

Behoud kernkwaliteit landelijk gebied, met bijzondere aandacht voor natuurlijke,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Met name de karakteristieke
slagenverkaveling met zeer lange en smalle kavels, afgewisseld door veelal brede sloten in
de open veenweidegebieden van Rijnland en Kaag, de Alblasserwaard en de
Krimpenerwaard.

Belangrijke weidevogelgebieden beschermen. Weidevogels zijn over het algemeen gevoelig
voor verstoring door niet-gebiedseigen invloeden. Dit kunnen menselijke activiteiten zijn,
zoals de aanleg van een gasleiding. Bij te veel verstoring zullen weidevogels niet tot
vestiging overgaan, danwel het voortplantingsproces afbreken en mogelijk het gebied
permanent mijden. Door het nemen van maatregelen bij de aanleg van de leiding (buiten
het broedseizoen: 1 maart t/m 15 juni) zal het verstoren van broedende vogels zoveel
mogelijk worden voorkomen.
Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie (Noord-Holland)
De Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie (Prvs) schrijft voor waaraan
bestemmingsplannen moeten voldoen. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de Prvs op
21 juni 2010 vastgesteld en op 3 november 2010 is de verordening in werking getreden. De
regels van de Prvs vloeien voort uit de Structuurvisie Noord-Holland 2040.
De aardkundige monumenten worden beschermd door de Provinciale Milieuverordening. De
provincie heeft in de verordening (artikel 8) opgenomen dat ingeval van nieuwe ontwikkelingen
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in de toelichting van een bestemmingsplan moet worden aangegeven in hoeverre rekening is
gehouden met de in het gebied voorkomende bijzondere aardkundige waarden.
Voor de gronden aangeduid als EHS of Ecologische Verbindingszones geldt conform de
verordening (artikel 19, lid 1) dat in een bestemmingsplan geen nieuwe bestemmingen en
regels mogen worden opgenomen die omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar
belemmeren, en de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS significant aantasten.
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen (artikel 19, lid 3) ten behoeve van een
bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande
activiteiten voor zover:

er sprake is van een groot openbaar belang;

er geen reële andere mogelijkheden zijn en;

de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten worden
gecompenseerd.
De opslag of transport van olie en aardgas worden in ieder geval mede aangemerkt als
dwingende redenen van ‘groot openbaar belang’. Laatstgenoemd punt is in het MER onderzocht.
Voor de gronden gelegen binnen de nationale landschappen en werelderfgoederen geldt
conform de verordening (artikel 21 en 22) dat een bestemmingsplan uitsluitend mag voorzien in
nieuwe functies en uitbreiding van bebouwing van bestaande functies binnen de gebieden voor
zover deze de kernkwaliteiten en/of Uitzonderlijke Universele Waarden behouden/ versterken.
In artikel 22, lid 4 is opgenomen dat Gedeputeerde staten hiervan ontheffing kunnen verlenen:

indien sprake is van een groot openbaar belang;

als er voldoende maatregelen worden getroffen om de nadelige effecten van de ontwikkeling
op het behoud of de versterking van de uitgewerkte kernkwaliteiten te mitigeren of te
compenseren;

het bestemmingsplan in overeenstemming is met de kwaliteitseisen zoals opgenomen in
artikel 15 van de verordening;

er geen reële andere mogelijkheden zijn.
Verordening Ruimte (Zuid-Holland)
De Verordening Ruimte (VR) schrijft voor waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen.
Provinciale Staten hebben de VR van Zuid-Holland op 2 juli 2010 vastgesteld. De regels van de
VR vloeien voort uit de Structuurvisie Zuid-Holland.
Voor de gronden aangeduid als bestaande natuur geldt conform de verordening (artikel 5, lid 4)
dat Gedeputeerde Staten op basis van het 'nee, tenzij' principe ontheffing kunnen verlenen van
de verplichting de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied te behouden, te herstellen
en te ontwikkelen, en daarbij zonodig de EHS te herbegrenzen als voldaan wordt aan de
volgende voorwaarden:

er is sprake van een groot openbaar belang;

er zijn geen reële andere mogelijkheden én

de negatieve effecten worden zoveel mogelijk beperkt en de overblijvende effecten worden
gecompenseerd.
Onder 'groot openbaar belang' wordt in ieder geval mede verstaan de plaatsing van installaties
voor de opsporing, winning, opslag of het transport van olie en gas.
Voor gebieden die buiten de EHS gelegen zijn, zijn Gedeputeerde Staten bevoegd ontheffing te
verlenen van de verordening ten behoeve van de vestiging, de bouw, de verplaatsing of de
uitbreiding van een andere functie, zoals de aanleg van een buisleiding of een afsluiterlocatie.
Hiervoor moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. er is sprake van een groot maatschappelijk, sociaal en/ of (bedrijfs)economisch belang;
b. de provinciale belangen zoals verwoord in de provinciale structuurvisie worden niet in
onevenredige mate aangetast;
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c.

en zijn geen reële andere mogelijkheden én de negatieve effecten worden zoveel mogelijk
beperkt.

In artikel 6, lid 1 van de VR is opgenomen dat bestemmingsplannen voor gronden gelegen
binnen de begrenzing van de nationale landschappen zoals het Groene Hart en de daarin
gelegen snelwegpanorama's alleen ontwikkelingen mogelijk maken die de kernkwaliteiten van
deze gebieden behouden of versterken. Conform de VR (artikel 6, lid 2) is afwijken hiervan
slechts mogelijk bij een groot openbaar belang en indien de nadelige effecten op het behoud of
de versterking van de kernkwaliteiten zoveel mogelijk worden beperkt of gecompenseerd. Bij
gebruikmaking van deze afwijkingsmogelijkheid dient de toelichting van het bestemmingsplan
een verantwoording te bevatten over de aard van de effectbeperkende- of compenserende
maatregelen, de begrenzing van het compensatiegebied, en de wijze waarop die compensatie
duurzaam is verzekerd.

4.4 Gemeenten
Hieronder is een overzicht opgenomen van de vigerende (structuur)visies die binnen de
gemeenten van kracht zijn en relevant zijn voor de aardgasleiding.
Beverwijk
Structuurvisie Beverwijk 2015+: Verleiden tot Verblijven
De gemeenteraad heeft de Structuurvisie Beverwijk 2015+ op 4 februari 2010 vastgesteld. De
visie is opgesteld om te zorgen dat de gemeente Beverwijk zich zo ontwikkelt dat de bestaande
kwaliteiten van de stad worden gehandhaafd en versterkt met nieuwe eigentijdse kwaliteiten.
Het tracé doorsnijdt de Groene Oostrand in het noordelijke deel van de Wijkermeerpolder. In dit
gebied zijn in de afgelopen jaren diverse met elkaar samenhangende projecten uitgevoerd of in
voorbereiding. Deze projecten zijn bedoeld om de landschappelijke en natuurwaarden te
vergroten en de mogelijkheden voor recreatief gebruik uit te breiden. In het ‘Gebied tussen
Nieuwendijk en Noorderweg’ is de afgelopen jaren gewerkt aan het groengebied De
Buitenlanden. Daarnaast zijn in het zuidelijke gedeelte van de Groene Oostrand projecten –
voornamelijk gericht op versterking van cultuurhistorische waarden van de Stelling van
Amsterdam – in voorbereiding.
Zaanstad
Ruimtelijke Structuurvisie ‘Zichtbaar Zaans’
Vanaf eind april 2011 heeft het ontwerp van de Ruimtelijke Structuurvisie (RSV) voor Zaanstad,
Zichtbaar Zaans ter visie gelegen. De verwachting is dat deze visie in de eerste helft van 2012
wordt vastgesteld. Deze visie laat zien hoe Zaanstad tot 2020 met de beschikbare ruimte
omgaat. Voor het Zaanse grondgebied worden 8 gebiedstyperingen onderscheiden, met
daarbinnen een aantal verder uitgewerkte profielen.
Het tracé doorsnijdt de meest zuidwestelijke punt van de gemeente in het poldergebied rond
Assendelft. Het open polderlandschap vormt samen met zijn natuurwaarden de kracht van het
Zaanse landschap.
Het tracé valt binnen de gebiedstypering ‘Zaans buitengebied’ met het gebiedsprofiel ‘Agrarisch
werkgebied’. In dit gebiedsprofiel is het beleid er op gericht om deze functie op een economisch
verantwoorde wijze te laten voortbestaan. Dit kan leiden tot schaalvergroting en het verdwijnen
van kleinere landbouwbedrijven.
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Velsen
Structuurvisie 2015
De gemeenteraad heeft de Structuurvisie 2015 op 19 december 2005 vastgesteld. De
structuurvisie geeft een beeld van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de totale
gemeente. Kernopgave in de visie is het afwegen en op elkaar afstemmen van sectorale
aanspraken op de (beschikbare) ruimte. De visie vormt het integratiekader voor ruimtelijke
ontwikkeling. De structuurvisie maakt melding van de bestaande buisleidingenstrook in de
gemeente.
Het tracé doorsnijdt het westelijk deel van het recreatiegebied Spaarnwoude. Hier dient
recreatie en groen, als contramal van de verstedelijking, te worden geoptimaliseerd, waarbij
met name gezocht is naar het verbinden van het Nationaal Park met Spaarnwoude.
Vervolgens loopt het tracé door het landelijk gebied in de zone tussen de rijksweg A9 en de
kern Velserbroek. De zone grenzend direct aan de A9 behoudt deels zijn agrarische of groene
karakter vanwege de functie als ecologische verbindingszone. Tevens kan deze zone, met
respect voor de ecologische verbindingszone heringericht worden, zodat de zone als stedelijk
uitloopgebied kan gaan fungeren.
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Strategische visie: verbindend groen
Er is een structuurvisie ‘Samen naar 2035’ voor het hele gemeentelijke grondgebied in
ontwikkeling waarvan het ontwerp op 19 april 2012 is gepresenteerd (vaststelling verwacht
eerste helft 2012).
Het tracé loopt door het landelijk gebied van de gemeente en ook de uitbreiding van de
bestaande afsluiterlocatie Spaarndam, tussen de Spaarndammerdijk en de A9, ligt in dit gebied.
Dit kwalitatief groen- en recreatiegebied is in belangrijke mate bepalend voor de identiteit van
de gemeente, bindt de bewoners van de kernen, vormt een buffer tussen Haarlem en
Amsterdam en fungeert als centraal metropolitaan parklandschap in een sterk verstedelijkte
regio. Dit betreft vooral de functie van in- en extensief recreatief uitloopgebied voor de
inwoners van de gemeente, de regio en elders uit het land.
Haarlemmermeer
Structuurvisie Haarlemmermeer 2030
De structuurvisie gaat over belangrijke structurerende zaken met ontwerpprincipes voor
duurzaamheid, een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem, energie, netwerk- en
ketenmobiliteit, de synergie met Schiphol, ruimte voor attracties en de cultuurhistorie en
diversiteit als drager van de ontwikkelingen.
De grote opgave in het buitengebied van Haarlemmermeer is de transformatie van het huidige
grootschalige agrarische landschap in een meer toegankelijk gebied met een hoge belevings- en
gebruikswaarde. In de gebieden rond en ten noordwesten van Schiphol – in de Rijksbufferzone
Amsterdam- Haarlem – en in de zuidpunt van Haarlemmermeer ligt de nadruk meer op de open
ruimte en een extensief, ruimtelijk recreatief gebruik.
De Ontwerp Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 heeft van 4 april tot 17 mei 2012 ter inzage
gelegen. De verwachting is dat de structuurvisie in de zomer van 2012 wordt vastgesteld.
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Kaag en Braassem
Maatschappelijk ruimtelijke structuurvisie
Op 12 december 2011 heeft de gemeenteraad de Maatschappelijk ruimtelijke structuurvisie
vastgesteld. De structuurvisie is de basis voor het maken van keuzes in de toekomst, zowel op
ruimtelijk als op maatschappelijk vlak.
Het tracé loopt door het westelijke deel van Kaag en Braassem dat overwegend bestaat uit
veenweidegebieden, polders en plassen. Tevens wordt een bestaande afsluiterlocatie nabij
Rijpwetering (direct ten westen van de Lange Dwarsweg nabij de kruising met de Ripselaan)
uitgebreid. Het landschap is open door de weilanden en de grote hoeveelheid sloten. Er zijn veel
doodlopende weggetjes. De natuurwaarde is groot, net als de cultuurhistorische waarde van de
oude verkavelingspatronen. Het gebied ademt rust, ontspanning, natuur en groen uit. De
gemeente Kaag en Braassem vindt deze waarden van groot belang en zet zich in deze te
behouden.
Rijnwoude
Samengestelde Structuurvisie Gemeente Rijnwoude 2008
De gemeenteraad heeft op 11 december 2008 de Samengestelde Structuurvisie Gemeente
Rijnwoude 2008 vastgesteld.
De gemeente Rijnwoude wordt van noord naar zuid doorsneden met een leidingenstrook,
ongeveer samenvallend met de bestaande hoogspanningsverbinding: aan weerszijde van deze
hoogspanningsleiding en de leidingenstrook mag een strook niet bebouwd worden in het kader
van de externe veiligheid.
Het tracé loopt grotendeels door een polderlandschap met veenweidegebieden. Het
graslandschap is één van de belangrijkste kwaliteiten van Rijnwoude. Grasland is hoofdzakelijk
aanwezig in de veenweidegebieden, maar ook in de droogmakerijen ten noorden van
Hazerswoude-Dorp. Gevoelsmatig en visueel vormen de gebieden tussen de Oude Rijnzone en
Hazerswoude-Dorp dan ook één geheel, dat tezamen bijdraagt aan de unieke kwaliteit van het
weidse en groene Groene Hart. Rode, stedelijke, ontwikkelingen zijn niet wenselijk in dit gebied,
evenals een verdere omzetting van grasland naar akkerbouw of naar sierteelt.
Zuidplas
Interregionale Structuurvisie & Intergemeentelijke Structuurplan Zuidplas
De Interregionale Structuurvisie is de langetermijnvisie van de regio en geeft antwoord op de
vraag in welke mate en onder welke voorwaarden de driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda in
het algemeen en de Zuidplaspolder in het bijzonder van bebouwd kan worden.
Om deze ontwikkelingen te faciliteren is in 2006 het meer gedetailleerde Intergemeentelijk
Structuurplan Zuidplas vastgesteld en is het provinciale Streekplan Zuid-Holland Oost herzien
(tweede partiële herziening). Vervolgens is de ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd in globale
bestemmingsplannen en exploitatieplannen die in 2009 zijn vastgesteld.
Het tracé doorsnijdt de landelijke Zuidplaspolder en meer specifiek de toekomstige stedelijke
gebieden Het Nieuwe Midden en Rode Waterparel. Direct ten noorden van Moerkapelle (ter
hoogte van de Noorddijk) en direct ten zuiden van de Zuidelijke Dwarsweg (nabij Distripark
A12) wordt een bestaande afsluiterlocatie uitgebreid. De ondergrond van de polder is voor de
gemeente van groot belang vanwege de lange reproductietijd en daarmee de
onvervangbaarheid van de waarden en systemen in de ondergrond.
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Ouderkerk
Structuurvisie Ouderkerk 2030
Het beleid richt zich op behoud van de bestaande kwaliteiten en het op een verantwoorde wijze
mogelijk maken van ontwikkelingen in zowel het landelijk gebied als in de dorpskernen.
Het tracé loopt grotendeels door een polderlandschap met veenweidegebieden behorende bij
het natuurgebied Veenweidepact of agrarisch gebied. Het landschap vormt de onderlegger van
de duurzame structuur. De kernkwaliteiten van het veenweidelandschap met zijn kenmerkende
richting van de kreekruggen zijn a) het open landschap, b) concentratie van bebouwing en c)
het cultuurhistorisch erfgoed. De verkaveling van het landelijk gebied weerspiegelt de
geschiedenis en bepaalt de ruimtelijke structuur.
Bergambacht
Structuurvisie ‘Beleef Bergambacht’
De gemeenteraad van Bergambacht heeft de structuurvisie ‘Beleef Bergambacht’ vastgesteld op
28 oktober 2008. De structuurvisie vormt een integrale visie die inzicht geeft in de ruimtelijke
en functionele hoofdstructuur van de gemeente.
Het tracé loopt door gebieden die op de bijbehorende kaart zijn aangeduid als ‘begrensde
natuur’ en ‘grondgebonden veehouderij’. Even ten westen van de Zuidbroekse Opweg, in het
verlengde van de Zuidbroek (nabij Berkenwoude), wordt een nieuwe afsluiterlocatie aangelegd.
De ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Bergambacht wordt grotendeels gevormd door de
cultuurhistorische waarde van de historische lintbebouwing en het slagenlandschap in het
buitengebied. Het is daarom van belang dat deze cultuurhistorische waarden behouden blijven
en beschermd worden.
Nederlek
Structuurvisie Nederlek 2005 – 2015
De structuurvisie vormt een integraal afwegingskader waarbinnen ruimteclaims voor
uiteenlopende aspecten kwantitatief en kwalitatief tegen elkaar afgewogen worden.
Het tracé loopt vanuit De Loet verder door het westelijke deel van polder De Hoek richting de
Lek. Dit deel van de polder kent hoge natuurwaarden als leefgebied voor talrijke weidevogels.
Hier ligt karakteristieke veeteelt in combinatie met recreatief medegebruik voor de hand. Ook
wordt gestreefd naar een optimale mix van natuur- en recreatieontwikkeling, waarmee het
reeds aanwezige potentieel aan landbouw, cultuurhistorische waarde (karakteristiek
slagenlandschap) en water wordt versterkt.
Graafstroom & Nieuw-Lekkerland
Op 1 januari 2013 zal de nieuwe gemeente Molenwaard ontstaan door samenvoeging van de
Zuid-Hollandse gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. Omdat beide
structuurvisie op hoofdlijnen gelijk zijn voor het deel waar het tracé doorheen loopt worden
beide visies in samenhang besproken.
Structuurvisies Graafstroom en Nieuw-Lekkerland
De structuurvisie Graafstroom (vastgesteld d.d. 29 maart 2011) en de structuurvisie NieuwLekkerland (d.d. 16 mei 2011) beogen de samenhangende structuren naar boven te halen en
hieraan logische strategieën te koppelen, waarmee ze een casco vormen voor concrete
projecten en plannen. Het zijn een afwegingskaders, maar tegelijkertijd ook inspiratiekaders
voor ruimtelijke ontwikkeling.
Het tracé loopt door een gebied dat de ruimtelijk casco’s is aangeduid als ‘agrarisch open
landschap’. Hiervoor geldt dat de inzet vooral is gericht op het open houden van het landschap.
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Dit gebeurt in combinatie met een verdere ontwikkeling van natuur en landschapswaarden,
zoals die voor weidevogels. Het behouden en versterken van natuur- en landschapswaarden en
de karakteristieke verkavelingspatronen is ook vanuit cultuurhistorisch en ecologisch oogpunt
zeer gewenst.
Conclusie
Het leidingtracé en de locaties voor de uitbreiding en nieuwbouw van afsluiterlocaties zijn in
overeenstemming met het beschreven rijksbeleid en zo veel mogelijk afgestemd met in
ontwikkeling zijnde rijksbeleid zoals de Structuurvisie Buisleidingen.
Bij de bepaling van het leidingtracé en de locaties voor de uitbreiding en nieuwbouw van
afsluiterlocaties is daarnaast zo veel mogelijk rekening gehouden met het provinciaal en
gemeentelijk beleid. Uitgangspunt voor de tracering is bundeling met bestaande gasleidingen
geweest (behoudens bij de locaties zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 3.6). Daardoor
worden nieuwe doorsnijdingen van het landschap voorkomen en wordt het extra ruimtebeslag
beperkt. Verder zijn (toekomstige) woon- en werkgebieden zo veel mogelijk ontweken. Daar
waar deze niet konden worden ontweken en toekomstige bevolkingsaantallen reeds bekend
waren wordt de leiding zodanig aangelegd dat deze vanuit het oogpunt van externe veiligheid
niet tot onevenredige beperkingen voor die ontwikkelingen zal leiden.
De gevolgen van de aanleg van de leiding op het landschap zullen beperkt zijn omdat na aanleg
van de aardgastransportleiding de aanwezige beplantingen, aardkundige waarden en
verkavelingspatronen weer zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke staat moeten worden
teruggebracht. Daarnaast wordt voor het kruisen van infrastructuur (wegen, watergangen,
spoorlijnen), maar ook om waardevolle beplantingen en andere landschappelijke of
cultuurhistorische elementen te ontzien waar mogelijk gebruikgemaakt van geboorde
aanlegmethoden. Hiermee worden ook de zich op het tracé bevindende EHS gebieden ontzien,
zodat er slechts beperkt én tijdelijk ruimtebeslag in de EHS is.
Tenslotte worden om grondtekorten te beperken en enkele kreekruggen te ontzien en in
verband met de beperkte toegankelijkheid van de gebieden, ook waar dat planologisch gezien
niet strikt noodzakelijk is gebieden gepasseerd door middel van gestuurde boringen. Dit heeft
als positief neveneffect dat in deze gebieden de aanwezige landschappelijke-, natuur- en
cultuurhistorische waarden extra worden ontzien.
In de hoofdstukken 3 (tracébeschrijving) en 5 (beschrijving gevolgen voor het milieu en andere
belangen) wordt in detail toegelicht hoe met het beleid rekening is gehouden.

4.5 Beleid omtrent gasvoorziening
Gaswet
De 2e Europese gasrichtlijn 2003/55/EG van de Europese Unie is geïmplementeerd in de
Gaswet. In de Gaswet (2004) zijn regels voor het transport en de levering van gas opgenomen.
Kernthema’s binnen de Gaswet zijn het geleidelijk vrijmaken van de markt en de regulering van
de toegang tot het gasnetwerk. De Nederlandse gasmarkt is sinds 1 juli 2004 geliberaliseerd.
Relevant artikel uit de Gaswet ten aanzien van aardgastransportleidingaanleg is Artikel 10, lid
1: “Een gastransportbedrijf, een gasopslagbedrijf of een LNG-bedrijf heeft tot taak zijn
gastransportnet, onderscheidenlijk zijn gasopslaginstallatie of zijn LNG-installatie op
economische voorwaarden in werking te hebben, te onderhouden en te ontwikkelen op een
wijze die de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van dat gastransportnet of die
installatie en van het transport van gas waarborgt en het milieu ontziet”.
Concessie Gasunie
Voor de aanleg en instandhouding van een net van aardgastransportleidingen en daarbij
behorende werken bestemd voor het transport, is bij koninklijk besluit in 1963 concessie
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verleend aan Gasunie. In deze concessie is, ten aanzien van nieuw aan te leggen
aardgastransportleidingen, het volgende opgenomen:

Nieuw aan te leggen aardgastransportleidingen met toebehoren moeten zodanig worden
uitgevoerd en aangelegd, dat voldaan is aan de voor dergelijke aardgastransportleidingen
gebruikelijke normen van veiligheid en bedrijfszekerheid;

Nieuw aan te leggen aardgastransportleidingen met toebehoren moeten voor de
ingebruikneming op sterkte en dichtheid worden beproefd en goed zijn bevonden.
De aardgastransportleiding en toebehoren zal voldoen aan de gebruikelijke normen van
veiligheid en bedrijfszekerheid. Tevens zal de aardgastransportleiding en toebehoren voor
ingebruikname worden getest en gekeurd op de vereiste aspecten.
Erkenning van openbaar belang
Bij Koninklijk besluit2 in 1964 is het openbaar belang van de aardgastransportleidingen met
bijbehorende werken van Gasunie erkend. Deze erkenning geeft de mogelijkheid om bij de
aanleg van nieuwe aardgastransportleidingen een gedoogplicht op te leggen aan
grondeigenaren waar geen minnelijke overeenstemming mee kan worden bereikt.
Op grond van artikel 3.36a Wro worden gevallen waarop onder meer artikel 3.35 van de Wro
(de Rijkscoördinatieregeling) wordt toegepast, voor de toepassing van de Belemmeringenwet
Privaatrecht (BP) aangemerkt als openbare werken van algemeen nut. In dit artikel is voorts
een - op enkele punten van de BP afwijkende - procedure opgenomen voor het opleggen van
een gedoogplicht. Hierdoor is een afzonderlijke erkenning van openbaar belang voor projecten
die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen niet langer nodig. In zoverre is het bovengenoemde
KB niet meer van belang.

2

Koninklijk besluit, Besluit houdende: erkenning van openbaar belang van werken ten behoeve van

gasvoorziening, Besluit 17 januari 1964, no. 28.
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5 Gevolgen voor het milieu en andere belangen
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de gevolgen voor de omgeving aan de orde van de aanleg, het gebruik
en de instandhouding van de aardgastransportleiding met afsluiterlocaties. Vanuit diverse
wettelijke regelingen worden eisen gesteld aan het tracé en de aardgastransportleiding. Bij de
gevolgen is onderscheid te maken tussen de aanlegfase en de gebruiksfase. In de aanlegfase
zullen vooral tijdelijke effecten optreden, in de gebruiksfase betreft het permanente effecten.
In het kader van voorliggend inpassingsplan zijn diverse milieuonderzoeken uitgevoerd. Deze
milieuonderzoeken zijn uitgevoerd door onafhankelijke, deskundige en ervaren bureaus. Het
bevoegd gezag heeft zich er voldoende van vergewist dat de onderzoeken en de adviezen die
hieruit voortvloeien, op een zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. Bij het opstellen van het
inpassingsplan heeft het bevoegd gezag dan ook op goede gronden kunnen vertrouwen op de
juistheid van deze onderzoeken en adviezen.
De gevolgen voor de omgeving zijn uitvoerig beschreven in het milieueffectrapport (hierna ook:
MER). In dit hoofdstuk worden de conclusies samengevat weergegeven en wordt aangegeven op
welke wijze rekening is gehouden met de in het MER beschreven mogelijke gevolgen voor het
milieu van de activiteit waarop dit plan betrekking heeft, met hetgeen is overwogen omtrent de
in het milieueffectrapport beschreven alternatieven, met hetgeen is overwogen omtrent de bij
het ontwerp van het plan ter zake van het MER naar voren gebrachte zienswijzen.
Tenslotte wordt aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met hetgeen is overwogen
omtrent het door de commissie m.e.r. overeenkomstig artikel 7.12 van de Wet milieubeheer
uitgebrachte advies.
Voor een uitvoerige beschrijving van alle milieugevolgen dient het MER te worden geraadpleegd,
dat tegelijk met dit inpassingsplan en de ontwerp-besluiten ter inzage wordt gelegd.

5.2 Waterhuishouding
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op
ruimtelijke plannen te worden opgenomen hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het
plan voor de waterhuishoudkundige situatie. Hierbij dient te worden uiteengezet of en in welke
mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor het watersysteem, dat wil zeggen het grondwater
en het oppervlaktewater maar ook voor de waterkeringen en de waterketen. Het is de
schriftelijke neerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtijdig
informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’.
In deze paragraaf worden de waterbeheerders en hun verantwoordelijkheden en het doorlopen
proces van de watertoets beschreven. Tevens worden op hoofdlijnen de gevolgen voor de
waterhuishouding van het plan: de (aanleg van) de aardgasleiding en de uitbreiding van
bestaande en de (aanleg van) de nieuwe afsluiterlocaties inzichtelijk gemaakt. Deze gevolgen
zijn meer uitgebreid beschreven in het MER en in de onderbouwing ten behoeve van de
waterparagraaf (bijlage 3 bij dit inpassingsplan: “Waterparagraaf aardgastransportleiding
Beverwijk – Wijngaarden”, Arcadis, 5 oktober 2011, rapport 075844310:0.1). Afgesloten wordt
met de reactie van de waterschappen op de achterliggende stukken en de beschrijvingen in
deze waterparagraaf.
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5.2.1 Waterbeheerders
Het tracé voor de nieuwe aardgastransportleiding ligt in 2 provincies (Noord- en Zuid Holland)
en in het beheersgebied van 4 waterschappen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
en Waterschap Rivierenland). De waterschappen zijn verantwoordelijk voor zowel het grond- als
oppervlaktewater, de kwaliteit en kwantiteit. Daarnaast is Rijkswaterstaat bevoegd gezag voor
de kruising met het Noordzeekanaal, Zijkanaal B en C, Hollandsche IJssel en Lek.
De beheersgebieden van de waterschappen over het tracé zijn als volgt:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: van compressorstation Beverwijk tot
Noordzeekanaal.

Hoogheemraadschap van Rijnland: Noordzeekanaal tot Noorddijk nabij Zoetermeer.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: Noorddijk nabij Zoetermeer tot
Lek.

Waterschap Rivierenland: Lek tot compressorstation Wijngaarden.
De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van zowel het grond- als
oppervlaktewater binnen het beheersgebied.

5.2.2 Proces
De waterparagraaf is aan de hand van de feitelijke informatie vanuit het MER, aangevuld met
een nadere onderbouwing ten behoeve van het inpassingsplan, opgesteld in overleg tussen het
bevoegd gezag en de betrokken waterschappen. Voorafgaand aan het opstellen van de
waterparagraaf is aan de waterschappen, tijdens een overleg op 22 maart 2011, gevraagd
welke aandachtspunten zij hebben ten aanzien van de aanleg van de aardgastransportleiding en
zijn de onderwerpen/thema’s vastgesteld die in de waterparagraaf aan de orde zouden moeten
komen. Een groot aantal van die onderwerpen is in het MER uitgewerkt en beoordeeld. Een
aantal specifieke water-ruimtelijke-ordeningsthema’s is in de onderbouwing ten behoeve van de
waterparagraaf in het inpassingsplan uitgewerkt.
De watergerelateerde thema’s uit het concept MER, de onderbouwing ten behoeve van de
waterparaaf en een concept voor de waterparagraaf zijn op 10 augustus 2011 aan de
waterschappen voor reactie en advies voorgelegd. De reacties van de waterschappen en
bevindingen zijn verwerkt in de achterliggende onderbouwing ten behoeve van de
waterparagraaf in het inpassingsplan en deze waterparagraaf.

5.2.3 Beoordelingscriteria
Aan deze waterparaaf liggen de onderdelen ten aanzien van geohydrologie, bodem en water uit
het MER en de onderbouwing van de waterparagraaf ten grondslag. Daarin zijn de navolgende
beoordelingsaspecten behandeld:
MER:

Wijze van aanleg van de buisleiding (‘in de natte’ door middel van afzinking, of ‘in den
droge’ door middel van bemaling).

Tijdelijke daling van de grondwaterstand door bemaling en bijkomende effecten door zetting
of droogte.

Doorsnijding van afsluitende lagen.

Verplaatsing van verontreiniging.

Effecten op archeologische vindplaatsen (vanwege verlaging grondwaterstand).

Invloed op grondwaterbeschermingsgebieden.

Beïnvloeding van het waterbodemmilieu en de waterkolom (bij doorkruising watergangen en
bijbehorende noodzakelijke baggerwerkzaamheden).

Lozing van onttrokken grondwater.

Beïnvloeding van de bodemkwaliteit door boorvloeistof.
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In de onderbouwing van de waterparagraaf zijn de volgende thema’s per waterbeheerder
uitgewerkt:

Beschrijving van de belangrijkste te kruisen watergangen en de daarbij toegepaste
kruisingstechniek. Effecten op de afvoer en de doorvaart zijn beschreven. Daarnaast is
beschreven hoe de toename in waterafvoer door de tijdelijke lozing van bronneringswater is
geborgd.

Wanneer waterbergingsgebieden of uitbreiding van oppervlaktewater aan de orde is op het
tracé van de aardgastransportleiding dan is dit beschreven. Daarbij is de mogelijke
samenhang met de aardgastransportleiding uitgewerkt.

Aangegeven is welke aan water verbonden natuurfuncties worden doorsneden en/of
beïnvloed door de aan te leggen aardgastransportleiding.

Grondwaterbeschermingsgebieden en/of boringsvrije gebieden aanwezig binnen het
invloedsgebied van de bemaling.

Het bodem- en grondwatersysteem is beschreven. De beïnvloeding hiervan is in het MER
verder in detail uitgewerkt naar effecten op de functies. Aangezien er geen ruimtelijk effect
is, zijn deze niet verder in de onderbouwing van de waterparagraaf van het inpassingsplan
uitgewerkt. De effecten op aspecten als archeologie, (land) natuur, landbouw, bebouwing en
infrastructuur zijn te vinden in het MER.

De te kruisen waterkeringen zijn beschreven en aangegeven is hoe de veiligheid van de
waterkeringen in de aanleg en de permanente situatie is geborgd.

De verharding door aan te leggen of uit te breiden afsluiterlocaties langs het tracé zijn
weergegeven en de effecten hiervan zijn beschreven.

5.2.4 Gevolgen waterhuishouding
Compensatie toename verhard oppervlak
Bij de aanleg en uitbreiding van de afsluiterlocaties neemt het aandeel verhard oppervlak toe.
Hierdoor wordt de weerstand van de bodem voor infiltrerend hemelwater groter en de
infiltratiecapaciteit kleiner. Gevolg is dat de waterberging in de bodem afneemt en de versnelde
afstroming naar het oppervlaktewater groter wordt. Gezien het zeer beperkte areaal aan
toename in verharding ten opzichte van het onverhard oppervlak is het effect van verharding
verwaarloosbaar. Compensatie is daarom niet aan de orde.
Grondwater
Om de leidingen 'in den droge' aan te kunnen leggen moet de werkstrook ter plaatse van de
sleuf worden bemalen. Voor de leidingsleuf (strekking) is gedurende ongeveer 2 weken
bemaling nodig, voor kruisingen (van infrastructuur) circa 1 tot maximaal 3 maanden en voor
afsluiterlocaties circa 30 dagen. Deze ingreep veroorzaakt een tijdelijke grondwaterstanddaling,
die afhankelijk is van de plaatselijke bodem- en grondwateromstandigheden.
Ook de bouwputten voor geboorde leidingdelen en dergelijke zullen tijdens de realisatiefase
worden bemalen. De tijdelijke verlaging van de grondwaterstand ter plaatse van de leiding ligt
tussen de 1,5 en maximaal 7,9 m en neemt af naar de rand van het invloedsgebied waar de
verlaging 5 cm is. Tijdens de aanleg van de leiding in een natte periode (hoge
grondwaterstanden) ligt de rand van het invloedsgebied op maximaal 200 m. Over het grootste
deel van het traject blijft deze afstand beperkt tot enkele tientallen meters.
De dikte van de slecht doorlatende deklaag varieert van enkele meters in het noorden tot 12 m
in het zuiden. Waar de doorsnijding van de afdichtende kleilaag, als gevolg van de aanleg van
de leidingen, leidt tot extra uittredend kwelwater is compensatie aan de orde. Dit kan door of
een kleilaag van afdoende dikte onder de leiding terug te brengen, of door waterberging te
realiseren waarin het uittredend kwelwater wordt opgevangen voordat dit tot afvoer komt via
het oppervlaktewater. Omdat de leidingen op een groot deel van het tracé in den droge worden
aangelegd, wordt bij het dichten van de sleuf de oorspronkelijke bodemopbouw en daarmee de
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afsluitende deklaag hersteld, waardoor er slechts een tijdelijk effect optreedt op de
grondwaterstroming in het watervoerende pakket onder de deklaag.
Voor afdekkende lagen bestaand uit veen is het herstellen van de weerstand moeilijker. Hier
treedt een permanent effect op bestaande uit een verandering van weerstand. Dit is het geval
in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard. Aangezien hier de leiding middels een gestuurde
boring wordt aangelegd, vinden deze effecten voornamelijk plaats bij de te realiseren
aansluiting en zijn deze zeer beperkt in omvang.
De gevolgen van grondwateronttrekking in de aanlegfase hebben geen verandering in de
landgebruikfuncties en inrichting tot gevolg. Waar verlaging van de grondwaterstand optreedt
buiten de werkstrook, zal deze gering zijn. Dat geldt zowel in de aanlegfase als in de
gebruiksfase. Droogteschade aan landbouwgewassen is daarom niet te verwachten. Het tracé
doorsnijdt geen grondwaterbeschermingsgebieden of boringvrije zones, zodat negatieve
gevolgen daarvoor uitgesloten zijn.
In het plangebied vormt zetting wel een risico wanneer geen maatregelen worden getroffen. Bij
kruisingen van infrastructuur, zoals andere leidingen, wegen en watergangen) worden daarom,
indien er sprake kan zijn van invloed op de stabiliteit infrastructuur en bebouwing, door Gasunie
aanvullende maatregelen getroffen conform de in de vergunningen gestelde voorwaarden. Het
toepassen van de aanvullende maatregelen leidt bij de kruisingen uitgevoerd met gesloten front
techniek en waterremmende maatregelen tot een afname van het invloedsgebied in de
omgeving en daarmee ook tot een afname van de zetting die kleiner is dan 5 mm. Door Gasunie
te treffen aanvullende maatregelen op delen van het tracé zijn:
1. Toepassen van waterremmende maatregelen voor gesloten front kruisingstechnieken in de
Haarlemmermeer.
2. Gebruik van damwanden en waterremmende constructies om de verlaging of waterbezwaar
te beperken in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard.
3. Bij aanleg in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard vindt tussen Ouderkerk en Wijngaarden
aanleg van de leidingstrekking met gestuurde boringen plaats. Door grote delen van de
leiding aan te leggen door middel van horizontaal gestuurde boringen worden de
optredende grondtekorten en dus ook de benodigde transporten voor aanvoer van materiaal
ter compensatie van deze grondtekorten sterk verminderd. Neveneffect van deze
aanlegwijze is dat de hydrologische effecten op de omgeving zeer beperkt blijven.
Buiten de kruisingen zijn er bij de leidingsleuf echter nog steeds negatieve effecten mogelijk als
gevolg van zetting. Deze resteffecten worden indien deze tot schade leiden beperkt door het
treffen van verdere effectbeperkende maatregelen. Eventuele resterende schade wordt door
Gasunie vergoed.
Oppervlaktewater
De aardgastransportleiding kruist watergangen op het tracé. In onderstaande opsomming zijn
de toegepaste kruisingstechnieken toegelicht.

Kruising uitgevoerd als een gestuurde boring leidt tot een grote dekking op de leiding
Doordat de kruising buiten de beïnvloedingszone van de watergang uitgevoerd wordt zijn er
geen effecten op de watergang.

Kruising uitgevoerd met een gesloten front techniek leidt ertoe dat het doorstroomd profiel
van de watergang niet verstoord wordt. Er is daarmee geen sprake van een obstructie in de
aanlegfase en de permanente situatie.

Kruising uitgevoerd als een natte zinker leidt ertoe dat de afvoerfunctie van de watergangen
en doorvaart niet beïnvloed wordt. Dit omdat er geen obstructie wordt aangebracht.

Kruisingen uitgevoerd als open ontgraving leiden tot een tijdelijke obstructie in de
watergang. Hierdoor is tijdens de aanlegfase een obstructie in de watergang aanwezig die
van invloed is op afvoer en de doorvaart.
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Voor de permanente situatie dient bij vaarwegen rekening gehouden te worden met een
minimale dekking boven de leiding. Deze randvoorwaarde is uitgewerkt in het ontwerp van de
kruisingen en wordt geborgd in de benodigde Wbr-vergunningen voor aanleg van de kruisingen.
Lozing op oppervlaktewater
Tijdens de aanlegfase zal bij lozing van bemalingswater op oppervlaktewater de afvoer
toenemen en het waterbergend vermogen in de watergangen afnemen. Of en hoe lozing van het
water op het watersysteem tot knelpunten leidt, wordt door de waterbeheerder getoetst in het
kader van de Waterwet. Het onttrokken grondwater zal in overleg met het bevoegd gezag op
een geschikt oppervlaktewater worden geloosd.
Naast de te lozen waterhoeveelheid is de kwaliteit van invloed op het functioneren van het
watersysteem. De kwaliteit is geborgd in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Het beheer van
de waterkwantiteit en waterkwaliteit is in handen van de waterschappen. Voor de
aardgastransportleiding zijn de 4 waterschappen, elk voor het eigen beheersgebied,
vergunningverlener voor de grondwateronttrekking en de retourbemaling. Het bronneringswater
dat van slechte kwaliteit is, wordt conform de vergunningvoorwaarden geretourneerd in een
daarvoor geschikte bodemlaag.
Wanneer aan de orde zijn effectbeperkende maatregelen mogelijk gericht op de te lozen
hoeveelheid en kwaliteit. Deze maatregelen bestaan uit gebruik van damwanden en
waterremmende constructies om de verlaging of waterbezwaar te beperken. Deze kunnen
bestaan uit:
a. alleen damwand tot in een slecht doorlatende laag;
b. wijzigen kruisingstechniek;
c. damwand aangevuld met een waterremmende techniek als onderwaterbeton of waterglas.
Deze maatregelen worden alleen toegepast bij kruisingen en niet op de leidingstrekking. Indien
aan de orde, zullen de maatregelen onderdeel uit maken van de watervergunning.
Opwoeling waterbodem
Door opwoeling van waterbodem bij graafwerkzaamheden in watergangen voor het leggen van
de zinker kan plaatselijk, tijdelijk een zuurstoftekort in het water ontstaan en zullen (mogelijk
verontreinigde) slibdeeltjes zich verspreiden. Het zuurstoftekort kan leiden tot vissterfte. Er zal
bij de aanleg zodanig nauwkeurig worden gewerkt dat zich zo min mogelijk slibdeeltjes
verspreiden. Er worden watergangen gekruist met een ecologische doelstelling. Voor al deze
watergangen geldt dat de ingreep geen verslechtering van de waterkwaliteit tot gevolg mag
hebben. Vanwege de eisen van de waterbeheerders voor de kruisingsvergunningen worden
maatregelen genomen die effecten moeten voorkomen. Hierbij kan het gaan om zuivering van
water, aanleg met kortere leidingstrengen, gebruik damwanden en waterremmende constructies
en ontijzering. De effecten zullen dan ook gering zijn.
Waterkeringen en waterketen
Het traject kruist een aantal primaire en secundaire waterkeringen. Deze keringen vallen onder
verantwoordelijkheid van de waterschappen. De mogelijk te beïnvloeden waterstaatkundige
werken onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat zijn het Noordzeekanaal, het
Zijkanaal B en C, de Hollandsche IJssel en de Lek. De meeste waterkeringen worden gekruist
met een gestuurde boring. Het gaat hier onder andere om de verantwoordelijkheid voor het
oppervlaktewater en de waterbodem. De verantwoordelijkheid voor de waterwaterkeringen die
worden gekruist met een gestuurde boring ligt bij de waterschappen.
De waterkeringen dienen te worden gekruist zonder dat de stabiliteit van de waterkeringen
wordt aangetast. Zo moet gelet worden op mogelijke zetting ter plaatse van de waterkering. De
kruisingen zijn afgestemd met de waterbeheerder. De technische details zijn nader uitgewerkt
ten behoeve van de benodigde Wbr-vergunningen, waarover tegelijk met de vaststelling van dit
inpassingsplan wordt besloten.
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Op het tracé bevinden zich geen afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI), riooloverstorten,
gemalen, et cetera. Wel worden op het tracé verschillende leidingen gekruist:

een rioolpersleiding parallel aan de Schoonenburgweg in beheer van waterschap
Rivierenland.

een waterleiding nabij Velserbroek in beheer van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

een rioolpersleiding westelijk van het leidingtracé in de Wijkermeerpolder in beheer van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

een rioolpersleiding (2 x) nabij Berkenwoude in beheer van het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard.
Bij kruising van water- en rioolpersleidingen wordt rekening gehouden met de eisen van de te
passeren leiding wat betreft sterkte en zetting. In de lijst van te kruisen objecten die met
waterbeheerders afgestemd is, zijn de randvoorwaarden per te kruisen leiding opgenomen.

5.2.5 Wateradvies
De waterbeheerders hebben advies gegeven in het kader van het watertoetsproces. De
aanvullingen en opmerkingen van de waterbeheerders zijn verwerkt in de waterparagraaf die
als bijlage is bijgevoegd.
De waterbeheerders zien geen aanleiding om verdere opmerkingen te maken en stemmen
positief in met het plan, mits hun aanvullingen zijn opgenomen in de waterparagraaf, wat is
geschied.

5.3 Bodem
De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan van invloed zijn op de werkwijze tijdens de
aanleg van de aardgastransportleiding. Bij ontgraving van (ernstig) verontreinigde grond, of het
aantrekken van (ernstig) verontreinigd grondwater is sprake van sanering, zoals bedoeld in de
Wet Bodembescherming.
Uit het verrichte onderzoek ten behoeve van het MER blijkt dat vooralsnog alleen de
grondwaterverontreiniging bij de voormalige stortplaats Velsen kan worden beïnvloed door de
werkzaamheden. Met uitzondering van de voormalige stortplaats Velsen is aantrekking van
grondwaterverontreiniging niet aan de orde, gelet op de afstand tussen verontreinigingen en de
aanlegwerkzaamheden en de bodemopbouw van klei en veen (slechte doorlatendheid). Op basis
van de huidige informatie is de beïnvloeding van de overige locaties door de werkzaamheden
naar verwachting beperkt.
Nabij de voormalige stortplaats Velsen wordt de aantrekking van grondwaterverontreiniging
voorkomen door gebruik te maken van retourbemaling. Het waterschap zal dit als voorwaarde
aan de watervergunning verbinden.
In het tracédeel Ouderkerk – Wijngaarden is slechts 1 geval van ernstige grondverontreiniging
aangetoond binnen de werkstrook. Deze wordt deels gesaneerd indien de
aardgastransportleiding (ook) in de bovenste 2,0 m wordt aangelegd.
Eventuele nadelige gevolgen voor de bodemkwaliteit als gevolg van de aanlegwerkzaamheden,
zoals lekkage van toegepaste chemicaliën worden conform het zorgplicht-beginsel van de Wet
Bodembescherming uitgevoerd, waardoor eventuele nieuwe bodemverontreiniging wordt
voorkomen of direct teniet wordt gedaan.
Bij enkele boortechnieken dient boorspoeling toegepast te worden bij het boren. Gasunie
gebruikt als boorspoeling zwelklei en water. Zwelklei is een fractie (korrelgrootte) van klei die
van nature in kleigebieden aanwezig is. Op het tracé zijn een groot aantal kruisingen waarbij de
leiding niet in een kleiafzetting wordt aangelegd. In de aanwezige zandige en venige afzettingen
is de zwelklei daarmee lokaal een niet van nature voorkomend, maar wel bodemeigen materiaal
(een kleifractie). Een deel van deze zwelklei wordt hergebruikt of afgevoerd. Gasunie laat
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restanten zwelklei aan het maaiveld bemonsteren om zeker te zijn dat het tijdens de
werkzaamheden niet verontreinigd is geraakt. Het wordt vervolgens vervoerd naar een erkende
verwerker. Een deel blijft achter. Dit bevindt zich rond de aangebrachte leiding. Omdat de
toegepaste boorvloeistof bestaande uit zwelklei en water niet verontreinigd is en niet
bodemvreemd is, is het effect in het MER als neutraal beoordeeld en wordt het aanvaardbaar
geacht. Er zijn geen (aanvullende) mitigerende maatregelen nodig.
Uit studies (TNO rapport R2004-057 en TNO pr.nr 78796) blijkt dat de temperatuur in de bodem
op 40 cm diepte bij een niet geïsoleerde aardgastransportleiding tussen de 0,75 en 2,1 graden
Celsius toe kan nemen.
Aangezien de temperatuurswijziging op 20 cm diepte maatgevend kan worden verondersteld is
het aannemelijk dat de temperatuurswijziging minder dan 2 graden zal bedragen. Voor zover
bekend worden op het genoemde leidingtracé geen temperatuurgevoelige gewassen geteeld.
Effecten zijn hiermee uit te sluiten.
Als gevolg van zetting door de aanleg van de aardgastransportleiding zijn er negatieve effecten
mogelijk op de stabiliteit van gebouwen en infrastructuur. Deze zetting kan worden veroorzaakt
door grondwateronttrekking maar ook door ontwatering en oxidatie van veen als betreding van
gronden. Tegengaan van de bodemdaling door ontwatering en oxidatie van veen in het
veenweidegebied vergt een aanpassing in het peilbeheer die gericht is op het in stand houden of
verhogen van de grondwaterstanden tijdens de aanlegfase. Hiermee wordt de structurele
versterkte ontwatering tegengegaan. Zetting binnen de werkstrook door betreding/inklinking
van gronden wordt gecompenseerd door toevoeging van lichte ophoogmaterialen (bijvoorbeeld
flugsand) en houtachtige materialen (bijvoorbeeld boomschors) bij opvulling van de leidingsleuf
en de afwerking van de werkstrook.
Er wordt nog op enkele bestaande en nieuw aan te leggen faciliteiten van Gasunie zelf
onderzoek verricht naar mogelijk kleinschalige vervuiling van de bodem. Ook worden 3 locaties
nader onderzocht waar tijdens eerdere veldbezoeken verontreinigingen zijn waargenomen. Er
zijn echter geen dusdanig ernstige verontreinigingen aangetroffen dit tot maatregelen moeten
leiden. Gelet op de effectscore in het MER zijn geen effectbeperkende maatregelen nodig,
anders dan het tegengaan van verspreiding van grondwaterverontreiniging.
Conclusie
Het aspect bodem leidt niet tot beperkingen voor de aanleg van de gasleiding. Door de wijze
van aanleg en te treffen maatregelen wordt bodemvervuiling voorkomen. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van de invloed en effecten van de voorgenomen ingreep op bodem
en grondwater wordt verwezen naar het de betreffende paragraaf in het MER en het
geohydrologisch rapport (Bijlage 13 van het MER).

5.4 Natuur
Wettelijk gezien bestaan er 4 verschillende kaders waarmee voor het aspect natuur rekening
moet worden gehouden (zie voor een uitgebreidere beschrijving hoofdstuk 6 van het MER
‘Beleidskader, te nemen besluiten’):
1. Beschermde natuurgebieden op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000 en
Beschermde Natuurmonumenten).
2. Beschermde gebieden op grond van ruimtelijke ordeningswetgeving, namelijk de gebieden
die behoren tot de EHS, inclusief robuuste verbindingen en ecologische verbindingszones. De
bescherming van de EHS valt onder de provinciale verordeningen: in Noord-Holland de Prvs
en in Zuid-Holland de Verordening Ruimte.
3. Populaties en leefgebieden van beschermde soorten volgens de Flora- en faunawet.
4. Stiltegebieden op grond van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland.
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5.4.1

Onderzoeksresultaten

Algemeen
De effecten die bij aanleg van de aardgastransportleiding op kunnen treden, zijn de gevolgen
van ruimtebeslag, vergraving, versnippering, verstoring en verdroging. In deze paragraaf
worden de effecten op Natura 2000-gebieden, EHS en beschermde soorten behandeld.
Voor de effectbeoordeling op basis van de standaard aanlegmethode wordt in het MER als
uitgangspunt gebruikt het tracé en de diepteligging van de aardgastransportleiding zoals deze
voor de QRA (kwantitatieve risicoanalyse) zijn gehanteerd. Voor de wijze van aanleg van de
kruisingen is de kruisingenlijst in bijlage 8 van het MER gehanteerd.
Het rapport van Natuurbalans (bijlage 16 bij het MER) is betrokken bij de beoordeling van
effecten op natuurwaarden in het MER. Gasunie neemt bij de aanleg van
aardgastransportleidingen aanvullende maatregelen om mogelijke effecten te voorkomen of te
beperken. Voor het aspect natuur is de volgende maatregel relevant: aanleg buiten seizoenen
waarin verstorende effecten kunnen optreden. Bij de onderzoeken is dit uitgangspunt
gehanteerd.
Natura 2000
Voor de aardgastransportleiding is een voortoets natuurbeschermingswet (bijlage 13 bij het
MER) uitgevoerd.3 In de voortoets is geconcludeerd dat op grond van afstand en ligging 2
Natura 2000-gebieden mogelijk effecten kunnen ondervinden van de aanleg van de
aardgastransportleiding: De Wilck en Donkse Laagten. Deze 2 gebieden liggen op circa 750 m
afstand. Er is geen sprake van ruimtebeslag, vergraving of versnippering omdat het tracé de
gebieden niet raakt of doorkruist. Omdat de 2 relevante Natura 2000-gebieden op circa 750 m
afstand en buiten de maximale afstand van 500 m waarop effecten van verdroging mogelijk zijn
liggen, is er geen sprake van effecten door verdroging. Directe verstoring in de gebieden door
aanwezigheid van mensen is ook uitgesloten. In de voortoets is geconcludeerd dat voor het
Natura 2000-gebied Donkse laagten effecten zijn uitgesloten. Bij het gebied De Wilck is
mogelijk sprake van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling van de kleine zwaan
en de smient. Het gaat om externe effecten als gevolg van verstoring tijdens de aanlegfase
omdat het gebied nabij het tracé van belang is als foerageer- en rustgebied voor de kleine
zwaan en de smient. Deze effecten op overwinterende soorten worden voorkomen door de
werkzaamheden in dit deel van het tracé buiten het overwinteringseizoen uit te voeren. Het
overwinteringseizoen loopt globaal van eind oktober tot en met half februari. In het
overwinteringsseizoen geldt een vergunningsplicht in het kader van de NB-wet, zodat de aanleg
van de aardgastransportleiding buiten het overwinteringsseizoen hiermee geborgd is en
negatieve effecten op De Wilck zijn uitgesloten.
EHS
De Ecologische hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend stelsel van bestaande
natuurgebieden, nieuw te ontwikkelen natuurgebieden en verbindingszones. De EHS is
vastgelegd in de structuurvisies en ruimtelijk beschermd via provinciale ruimtelijke
verordeningen. De toekomstige doelen van de EHS volgen uit de provinciale
natuurbeheerplannen. In het natuurbeheerplan worden ambities uitgedrukt als beheertypen uit
de ‘Index Natuur en Landschap’. Een ambitie (beheertype) is een type ecosysteem dat een
bepaalde biodiversiteit en een bepaalde mate van natuurlijkheid als kwaliteitskenmerken heeft.
In Tabel 5.89 van het MER is aangegeven welke EHS-gebieden het tracé kruist of op een korte
afstand passeert met de bijbehorende ambities uit het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2011 en
Natuurbeheerplan Noord-Holland 2011.

3

Arcadis 2011, Voortoets Natuurbeschermingswet en oriëntatiefase EHS.
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De effecten van aanleg van de aardgastransportleiding op ruimtebeslag binnen de EHS zijn
onderzocht. Het ruimtebeslag in de EHS bedraagt tussen 32 en 46 ha maar is tijdelijk van aard
(aanlegfase) en betreft de EHS-gebieden Oosterbroek (Recreatiegebied Spaarnwoude),
Buitenhuizen (Recreatiegebied Spaarnwoude), Vereenigde Binnenpolder, Vierde Tocht en Het
Beijersche (Polder Kattendijksblok). In de overige EHS gebieden is geen sprake van
ruimtebeslag omdat deze geheel door boringen worden gepasseerd. De delen van de EHS die de
leiding kruist, bestaan voor het overgrote deel uit open landschap. Stukken in de gebieden van
Spaarnwoude met opgaande vegetatie worden ontzien door toepassingen van boringen. De
effecten op EHS gebied het Beijersche zijn nihil vanwege het feit dat Gasunie nabij dit gebied de
leiding aanlegt door middel van gestuurde boringen. Uitgangspunt bij vergraving is dat na
aanleg de ruimtelijke situatie weer zo veel als mogelijk wordt hersteld. Voor de gebieden die te
maken krijgen met tijdelijke versnippering geldt dat dit direct na afloop van de ingreep weer is
verdwenen. Permanente versnippering van de EHS door ruimtebeslag en/ of geluid is niet aan
de orde. Voor de gebieden die te maken krijgen met tijdelijke verstoring geldt dat dit direct na
afloop van de ingreep weer volledig is verdwenen. Permanente verstoring van de EHS is niet
aan de orde. De aanleg van de aardgastransportleiding leidt daarnaast niet tot een permanent
ruimtebeslag en heeft geen gevolgen voor de EHS-begrenzing.
Geconcludeerd wordt dat het tracé voor de aardgastransportleiding leidt niet tot een aantasting
van wezenlijke kenmerken of waarden van de binnen het tracé aanwezig EHS-gebieden.
De aanleg van de aardgastransportleiding leidt niet tot een permanent ruimtebeslag en heeft
geen gevolgen voor de EHS-begrenzing.
Beschermde soorten
In de MER-fase is een volledig veldonderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde
diersoorten en rode lijstsoorten op en in de directe nabijheid van het tracé. Op basis van de
beschikbare gegevens is vastgesteld dat een aantal soorten op of in de nabijheid van het tracé
verwacht worden (zie Tabel 5.90 van het MER).
Er is tevens aanvullend veldonderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zullen bij de
uitvoering van de werkzaamheden en de te verlenen ontheffing worden betrokken.
Geconstateerd is dat op soortniveau negatieve effecten kunnen ontstaan binnen de EHS.
Overige negatieve effecten op beschermde soorten zijn tijdelijk en/ of goed te mitigeren.
In het MER heeft een beoordeling plaatsgevonden met en zonder effectbeperkende
maatregelen. Na het toepassen van effectbeperkende maatregelen (zoals vast te leggen in een
ontheffing in het kader van de Flora en faunawet) blijven er nog enkele resteffecten over
waarvoor mitigerende maatregelen genomen kunnen worden die de restschade beperken. Het
gaat om mitigerende maatregelen ten aanzien van de EHS en beschermde soorten:
Grondgebonden zoogdieren
Minimaal 1 week vóórafgaand aan de start van graafwerkzaamheden worden potentieel
geschikte habitats voor de waterspitsmuis (bredere watergangen met goed ontwikkelde
watervegetaties en brede rietkragen of ruigtebegroeiing langs de oevers) binnen de werkstrook
ongeschikt gemaakt voor waterspitsmuis door de oevervegetatie kort te maaien en maaisel
direct af te voeren. Het ongeschikt maken van de werkstrook vindt plaats in maart of in de
periode augustus t/m november. Hiermee wordt verstoring in de meest kwetsbare perioden
(voortplanting en overwintering) voorkomen.
Vogels
Gedurende het broedseizoen vallen alle bewoonde nesten onder de reikwijdte van artikel 11 van
de Ffw en zijn beschermd. Ontheffingen voor verstorende werkzaamheden tijdens het
broedseizoen worden slechts bij hoge uitzondering verleend. Veelal is er het alternatief om
werkzaamheden uit te stellen tot na de broedperiode van aanwezige soorten. Het komt er op
neer dat verstorende werkzaamheden, zoals kappen en snoeien van bomen en struweel,
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doorgaans plaats dienen te vinden buiten het broedseizoen van aanwezige soorten en conform
de geldende gemeentelijke verordeningen. Indien voorkomen wordt dat bewoonde nesten
verstoord of vernield worden, kunnen werkzaamheden ook worden uitgevoerd tijdens het
broedseizoen.
Amfibieën
De minst schadelijke periode voor uitvoering van werkzaamheden binnen het leefgebied van de
heikikker en rugstreeppad ligt tussen het voortplantingsseizoen en de overwintering van
amfibieën, dus in de periode augustus - oktober. Uitgaande van de grote lengte van het
leidingtracé en de lange doorlooptijd van de totale werkzaamheden is het niet mogelijk om alle
werkzaamheden binnen deze periode te plannen. Wanneer werkzaamheden niet kunnen worden
uitgevoerd buiten de meest kwetsbare perioden (voortplanting en overwintering), dient het
gebied buiten de kwetsbare perioden ongeschikt gemaakt te worden voor heikikker en
rugstreeppad. Voordat het gebied ongeschikt wordt gemaakt, dient het te worden onderzocht op
aanwezigheid van heikikker. Aangetroffen exemplaren dienen te worden gevangen en overgezet
naar een geschikte biotoop in de directe omgeving waar geen werkzaamheden (meer)
plaatsvinden. Binnen leefgebied van heikikker dient de werkstrook ongeschikt te worden
gemaakt door aanwezige vegetaties kort te maaien. Om kolonisatie van de werkstrook door
rugstreeppad gedurende de werkzaamheden te voorkomen, wordt de werkstrook binnen actueel
leefgebied van rugstreeppad afgezet met schermen. Genoemde maatregelen dienen te worden
uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van amfibieën.
Vissen
Leidingaanleg door middel van een open legging leidt ter plaatse van kruisingen met
watergangen tot een lokale en tijdelijke aantasting van het leefgebied van aanwezige vissen. Bij
deze uitvoering kan niet geheel worden uitgesloten dat een enkel individu gedood wordt. De
kans op schade kan verder geminimaliseerd worden door bij de uitvoering zorgvuldig te werken.
Ongewervelden
Maatregelen worden uitgevoerd bij aanvang van graafwerkzaamheden in watergangen binnen
het verspreidingsgebied van platte schijfhoren. In de zomermaanden worden ondergedoken
waterplanten overgezet naar een geschikte locatie verderop in de sloot waar géén
werkzaamheden worden uitgevoerd. In de winterperiode wordt bodemmateriaal (hierin
overwinteren de slakken) overgezet naar een geschikte locatie verderop in de sloot waar géén
werkzaamheden worden uitgevoerd.
Gasunie vraagt ontheffing aan van de Flora en faunawet, waarin alle maatregelen geborgd
worden. Deze ontheffing wordt gelijktijdig met de vaststelling van dit inpassingsplan verleend.

5.5 Cultuurhistorie
De aspecten archeologie, landschap, cultuurhistorie en aardkundige waarden worden hieronder
op hoofdlijnen beschreven. Paragraaf 5.7 van het MER bevat een uitgebreide beschrijving.

5.5.1

Archeologie

Archeologisch Onderzoek
Bij de aanleg van de aardgastransportleiding zal de bodem worden verstoord. Hierdoor kan een
verstoring van het bodemarchief optreden. Op basis van de Monumentenwet bestaat de
verplichting bij de vaststelling van ruimtelijke plannen rekening te houden met bestaande dan
wel verwachte archeologische waarden. Hiervoor is in 2011 een bureauonderzoek uitgevoerd,
waarbij een inventarisatie is gemaakt van enerzijds de bestaande archeologische monumenten
en anderzijds is een specifiek op het project afgestemd onderzoek gedaan naar de nog te
verwachten archeologische waarden.
In het noordelijke tracédeel Beverwijk - Ouderkerk worden 4 terreinen op de Archeologische
Monumentenkaart (hierna: AMK) doorsneden door het tracé. Er worden 2 terreinen van zeer
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hoge waarde doorsneden. Het terrein 14996 wordt aan de grens van het AMK-terrein
doorsneden. Bij het terrein 5844 gaat het tracé er midden door. De 2 overige AMK-terreinen zijn
van waarde en vervolgonderzoek moet uitmaken of er ook daadwerkelijk vindplaatsen
doorsneden worden.
In het zuidelijke tracédeel Ouderkerk - Wijngaarden wordt 1 AMK terrein (10468) doorsneden
door het tracé. De vindplaats is diep gelegen waardoor slechts een deel van de vindplaats door
de aanleg aangetast zal worden.
Op basis van het bureauonderzoek is er een verkennend en karterend inventariserend
veldonderzoek uitgevoerd in het tracé. De gebieden die tijdens het bureauonderzoek zijn
aangemerkt met een hoge of middelhoge verwachting zijn onderzocht door middel van een
verkennend booronderzoek. Doel hiervan was om het landschap in kaart te brengen en locaties
aan te wijzen waar mogelijk archeologische resten behouden zijn.
Enkele gebieden zijn gelijk in het eerste stadium van het onderzoek karterend onderzocht. Het
doel hiervan was het in kaart brengen van archeologische vindplaatsen in plaats van potentiële
gebieden. Voor met name de archeologische monumenten was dit het geval, maar ook het
gebied rond de Oude Rijn welke op basis van het bureauonderzoek al een hoge archeologische
verwachting had gekregen.
Resultaten Inventariserend Veldonderzoek
Het RAAP rapport 2449 (bijlage 4 bij dit inpassingsplan) geeft de resultaten weer van het
verkennend en karterend booronderzoek, waarbij circa 95 % van het te onderzoeken tracé is
onderzocht. Een deel is nog niet onderzocht, omdat ten tijde van het onderzoek er nog geen
betredingstoestemming was, dit zal alsnog worden onderzocht wanneer dat mogelijk is.
Het onderzoek heeft in totaal 43 locaties opgeleverd waarbij een potentieel archeologisch
oppervlak is aangetoond, waarvan op 36 locaties vervolgonderzoek wordt geadviseerd. Het
advies tot vervolgonderzoek varieert van karterend booronderzoek, proefsleuven onderzoek tot
archeologische begeleiding. Met name 3 regio’s vallen op door de dichtheid aan locaties. Dit zijn
het Oer-ij estuarium, het Oude Rijngebied en de Krimpenerwaard en Alblasserwaard.
Het Oer-IJ estuarium wordt gekenmerkt door Strandwallen, geulafzettingen, getijdenafzettingen
en dekafzettingen op veen. Hiervan blijken de getijdenafzettingen binnen het tracé de meeste
locaties voor vervolgonderzoek te bevatten. Dit is ook het deel van het tracé dat enkele AMKterreinen doorsnijdt. De locaties voor vervolgonderzoek in het Oude Rijngebied zijn vooral
aangetroffen op oeverafzettingen en crevasse-afzettingen. In de Krimpenerwaard en
Alblasserwaard zijn vele locaties aangetroffen voor vervolgonderzoek, in dit gebied betreffen het
voornamelijk de fossiele stroomgordels die archeologisch interessant zijn.
In totaal zijn in het gebied 36 locaties aangewezen voor vervolgonderzoek. Echter door het
veelvuldig inzetten van horizontaal gestuurde boringen (HDD’s) vallen onderstaande locaties af
voor vervolgonderzoek omdat deze als gevolg van de boringen in tact blijven:
Catalogusnr.

routekaart

advies vervolgfase

aanlegvariant

BEWY2-05

KR-143

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

BEWY2-06

KR-142

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

BEWY2-07

KR-141

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

BEWY2-08

KR-140/141

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

BEWY2-09

KR-140

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

BEWY2-10A

KR-139

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

BEWY2-10B

KR-139

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

BEWY2-12

KR-136

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

- 71 -

BEWY2-13

KR-135/136

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

BEWY2-15

KR-127

booronderzoek

gestuurde boring

BEWY2-16

KR-126

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

BEWY2-17

KR-124/125

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

BEWY2-20

KR-116

geen vervolgonderzoek

gestuurde boring

Het vervolgonderzoek wordt in opdracht van Gasunie en in goed overleg met de ministeries van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur en Milieu en hun adviseur
(Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) vormgegeven. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de
betrokken gemeenten.
Ter bescherming van de archeologische waarden is in de regels bij dit inpassingsplan de
dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’ opgenomen voor de 23 overgebleven locaties. Aan
deze dubbelbestemming is een omgevingsvergunningstelsel gekoppeld, zodat archeologisch
onderzoek is geborgd.
Een deel van het vervolgonderzoek, zoals het graven van proefsleuven, zal worden uitgevoerd
direct voorafgaand aan de daadwerkelijke aanleg van de aardgasleiding. Hierdoor veroorzaken
de graafwerkzaamheden de minste overlast voor grondeigenaren in het voornamelijk agrarische
gebied. De aanleg van de aardgastransportleiding zal een deel van de bekende archeologische
waarden niet kunnen vermijden. Het belang van de beoogde aanleg van de
aardgastransportleiding weegt in dit geval zwaarder dan het behoud (in situ) van het aanwezige
archeologische erfgoed. Om de aanleg van de aardgastransportleiding te realiseren en
tegelijkertijd zorgvuldig om te gaan met archeologische waarden, zullen ingrepen onder
archeologische begeleiding worden uitgevoerd, zodat documentatie van eventuele vindplaatsen
en berging en opslag van vondsten kan worden gewaarborgd. Door de genoemde maatregelen
te treffen wordt voor het aspect archeologie aan de eis van een goede ruimtelijke ordening
voldaan.

5.5.2

Landschap, cultuurhistorie en aardkundige waarden

Landschap en visueel ruimtelijke kenmerken
Onder visueel ruimtelijke kenmerken vallen alle elementen en patronen die bijdragen aan het
karakteristieke beeld van het landschap, maar niet tot de cultuurhistorisch waardevolle
patronen, structuren en elementen behoren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
karakteristieke bosjes of beplanting, maar ook aan waardevolle zichtlijnen en panorama’s.
Bij de voorgenomen activiteit is het uitgangspunt dat de visueel ruimtelijke situatie na de
ingreep zoveel mogelijk wordt hersteld. Landschappelijk waardevolle elementen en structuren
dienen waar mogelijk na de ingreep te worden teruggebracht in oorspronkelijke staat. Ook
eventueel verwijderde beplanting dient te worden teruggebracht (met de oorspronkelijke
soorten). Hierbij dient minimaal te worden voldaan aan de gemeentelijke eisen
(omgevingsvergunning). Bij het boren onder waardevolle beplantingsstructuren treden geen
negatieve effecten op de wortels op. Indien onder een weg, dijk of kanaal met beplanting wordt
geboord, wordt de opstelplaats buiten de beplanting opgesteld en de beplanting, mits vitaal, in
stand gehouden.
Voor de wijze van aanleg van de kruisingen is de kruisingenlijst in bijlage 8 uit het MER
gehanteerd. Hierbij houden de ministers in het kader van de tracering al rekening met
(landschappelijk) waardevolle gebieden en objecten door het:

verleggen van het tracé (vrijwel) buiten het object Strandwal Spaarnwoude;

verleggen van het tracé bij Kromme Does/ Wijde Aa;

kruisen van de waardevolle gebieden/objecten in het noordelijk gedeelte van het tracé
middels een gestuurde boring;
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het zuidelijk gedeelte kruising van de Graafstroom (Alblas en omstreken) middels een
gestuurde boring.
Deze wijze van aanleg wordt geborgd door de vergunning in het kader van de Wbr.
Daarnaast dient Gasunie bij de aanleg van een aardgastransportleiding vaak aanvullende
maatregelen te nemen om effecten te voorkomen of te beperken. Voor het onderdeel
aardkundige waarden voorzien de ministers de volgende maatregelen:

Herstel van de oorspronkelijke laagopbouw en het reliëf van de werkstrook en sleuf.

Herstel van de kenmerken van de oevers tot de oorspronkelijke situatie na aanleg.
Deze maatregelen worden geborgd via de algemene gebruiksregel in dit inpassingsplan
Cultuurhistorie
Het tracé doorsnijdt de schootsvelden, inundatiegebieden en hoofdverdedigingslijn van de
Stelling van Amsterdam (aan de westzijde) op een aantal punten:

De Stelling van Amsterdam wordt bij de Geniedijk Wijkermeerpolder, hoofdverdedigingslijn
bij Spaarndam en Geniedijk bij Hoofddorp gekruist met een boring. De Geniedijk en
aanwezige beplanting blijven hierdoor in tact. Dit effect is neutraal beoordeeld in het MER.

In de Wijkermeerpolder ligt het tracé in de Stellingzone en zeer dicht op de Geniedijk, dit
kan mogelijk (toekomstig) herstel van de historische situatie belemmeren. Dit effect is licht
negatief beoordeeld.

Bij Hoofddorp ligt een regelstation binnen de Stellingzone. Dit vormt een opgaand element
in het verder open schootsveld. Een nieuwe afsluiterlocatie sluit aan bij deze reeds
aanwezige infrastructuur. Dit effect is licht negatief beoordeeld.
Er treden geen effecten op bewoningslinten, monumenten en molenbiotopen op.
In het MER wordt geconcludeerd dat op basis van de effectscore geen (aanvullende)
maatregelen nodig zijn. Met betrekking tot de afsluiterlocatie bij Hoofddorp is overleg gevoerd
met de RCE over de beste wijze van inpassing die het meeste recht doet aan de kernwaarden
van de Stelling van Amsterdam. Gelet op het open karakter van het schootsveld van de Stelling
van Amsterdam wordt op dit moment een zoveel mogelijk 'open' inpassing zonder
groenvoorzieningen het meest passend geacht. De in dit inpassingsplan opgenomen
bestemmingsregeling voorziet echter in mogelijkheden om op een later moment in een op het
nog te ontwikkelen bedrijventerrein 'Geniepark' afgestemde meer 'groene' landschappelijke
inpassing te voorzien. De bestemmingsregeling laat hiertoe groenvoorzieningen toe.
Gelet op het met de aanleg van de aardgastransportleiding en afsluiterlocatie te dienen
nationale belang worden de beperkte effecten van de leiding en afsluiterlocaties op de
beschreven waarden aanvaardbaar geacht.
Aardkunde
De aanleg van de aardgastransportleiding kan de bodemopbouw en de verschijningsvorm
(reliëf) van geomorfologisch waardevolle objecten negatief beïnvloeden als gevolg van het
aanleggen van de werkstrook, graven van de sleuf en de boringen. Na de aanleg van de
aardgastransportleiding zal de oorspronkelijke laagopbouw en reliëf van de werkstrook, sleuf en
werkputten echter door Gasunie worden hersteld.
In het plangebied ligt het aardkundig monument en gebied van internationale waarde Strandwal
bij Spaarnwoude. Dit aardkundig monument zal zoveel mogelijk worden ontzien door een
gestuurde boring. Door het ten opzichte van de startnotitie gewijzigde tracé en aanlegwijze
wordt het bodemprofiel slechts plaatselijk beperkt verstoord. Weliswaar wordt met een boring
nog steeds de onderkant van het object op grote diepte aangetast, maar blijven de bovenste
lagen in tact en is sprake van een aanvaardbaar tracé. De wijze van aanleg wordt geborgd in de
Wbr-vergunning voor de kruising van de A9.
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Daar waar de aardkundig waardevolle gebieden Zuidplaspolder, Krimpenerwaard en
Alblasserwaard worden doorsneden geniet het de voorkeur de aardkundige waarden zo goed
mogelijk te behouden. Bepaalde aantastingen zijn niet te herstellen. Om grondtekorten bij
aanleg van de aardgastransportleiding te beperken en om aardkundige waarden te ontzien zal
de aardgastransportleiding in deze gebieden waar mogelijk door middel van (horizontaal
gestuurde) boringen worden aangelegd. Deze boringen zijn opgenomen in de water- en
kruisingsvergunningen die gelijktijdig met dit plan worden vastgesteld.
Daar waar geen sprake is van boringen is dit gelet op het belang van de aardgastransportleiding
planologisch aanvaardbaar.

5.6 Externe veiligheid
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op risicovolle inrichtingen waar met gevaarlijke stoffen
gewerkt wordt en transportroutes en buisleidingen voor gevaarlijke stoffen en heeft tot doel
individuen en groepen een basisbeschermingsniveau te bieden tegen ongelukken met
gevaarlijke stoffen en tegen de ontwrichtende effecten van een ramp.

5.6.1 Omgevingsfactoren
Buisleidingen
Bij de tracering van de leiding is ervoor gekozen deze zoveel mogelijk in het landelijk gebied te
leggen en daarmee (beperkt) kwetsbare bestemmingen zo mogelijk te mijden. Dit vermindert
de kans op slachtoffers als gevolg van een ongewoon voorval met de aardgastransportleiding.
Het tracé is waar mogelijk gebundeld met bestaande aardgastransportleidingen. Deze
bestaande leidingen in het tracé zijn onderdeel van het landelijke transportnetwerk van
Gasunie. Het tracé loopt van noord naar zuid parallel aan de volgende bestaande gasleidingen:

Beverwijk-Driehuis: 3 leidingen van respectievelijk 42 inch, 36 inch en 18 inch;

Driehuis-Hazerswoude: 2 leidingen van 36 inch;

Hazerswoude-Moerkapelle: 2 leidingen van 30 inch;

Moerkapelle-Bergambacht: 1 leiding van 36 inch;

Bergambracht-Wijngaarden: 2 leidingen van respectievelijk 36 inch en 30 inch.
Daarnaast is er sprake van een parallelle ligging aan regionale leidingen van 36 inch nabij
Velsen, een parallelle ligging aan een brandstofleiding (gemeente Rijnwoude) van 13 inch en het
kruisen van een aardgastransportleiding (36 inch) nabij Hazerswoude-Rijndijk.
Wanneer leidingen een kleine onderlinge afstand hebben, kan er sprake zijn van een kans op
’wederzijdse beïnvloeding’. Voor de leiding Beverwijk-Wijngaarden wordt een minimale afstand
tot andere gasleidingen aangehouden van 7,0 m. Daarbij is van een dergelijke beïnvloeding
geen sprake. Daarom zijn de mogelijke extra risico’s van parallelle ligging met deze leidingen
verder niet beschouwd in het onderzoek.
Het is bij de tracering uitgangspunt geweest de aardgastransportleiding zodanig aan te leggen
dat in de nabijheid gelegen (beperkt) kwetsbare bestemmingen worden vermeden. Gezien de
aard van het gebied, en de wens van bundeling met bestaande leidingen, is het vermijden van
(beperkt) kwetsbare bestemmingen niet altijd mogelijk. Waar dit niet mogelijk blijkt, zijn de
leiding- en liggingsparameters (met name de wanddikte van de buis en de diepteligging onder
het maaiveld) zodanig gekozen dat aan de relevante eisen voor externe veiligheid
(plaatsgebonden risico en groepsrisico) wordt voldaan.
Toekomstige bouwplannen
In de nabijheid van het tracé zijn diverse ruimtelijke ontwikkelingen gepland, zoals nieuwe
woon- of bedrijfslocaties, waardoor in de toekomst een hoger groepsrisico zal ontstaan. In de
kwantitatieve risicoanalyse (QRA) (bijlage 15 bij het MER) is uitgegaan van de op dat moment
bekende ontwikkelingen. Van de gemeenten Velsen, Haarlemmermeer, Rijnwoude en Zuidplas
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zijn ten behoeve van de QRA data over de toekomstige bevolking ontvangen. Voor deze
gemeenten is gebruik gemaakt van de geleverde gegevens. Voor de overige gemeenten is
gebruik gemaakt van de algemene gegevens uit de database van Bridgis.
Voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen die nog niet bekend zijn, kan de
aardgastransportleiding beperkend zijn wegens het ruimtebeslag van de belemmeringenstrook
en de verplichte toetsing van het groepsrisico.
Schiphol
De geprojecteerde buisleiding ligt deels in de nabijheid van Schiphol en kruist de Polderbaan
van Schiphol en 2 aanliggende taxiroutes voor de vliegtuigen onderlangs. Daarom is onderzoek
verricht naar de gevolgen van eventuele ongevallen met startende en landende vliegtuigen op
de externe veiligheid van de aardgastransportleiding. De uitkomsten van de berekeningen zijn
verwerkt in de QRA.
Hoogspanningsverbindingen
Hoogspanningsmasten in de directe nabijheid van een aardgastransportleiding kunnen invloed
hebben op de externe veiligheid rond deze aardgastransportleiding. Het geplande tracé van de
aardgastransportleiding Beverwijk – Wijngaarden ligt op enkele plaatsen binnen de invloedsfeer
van zowel bestaande hoogspanningmasten als van nog te realiseren hoogspanningsmasten van
de geplande Randstad 380 kV Noordring.
Nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring
De verwachting is dat op korte termijn een besluit over het tracé van de
hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring wordt genomen. Omdat de nieuwe 380 kV
hoogspanningsverbinding invloed kan hebben op de externe veiligheid van de
aardgastransportleiding is onderzoek gedaan naar mogelijke risico’s voor de gasleiding en zijn
de uitkomsten van de berekeningen meegenomen in de QRA.
Bestaande hoogspanningsverbindingen
Onderdeel van de realisatie van de Randstad 380 kV Noordring hoogspanningsverbinding is,
naast het realiseren van de nieuwe hoogspanningsverbinding, het verwijderen van (delen van)
bestaande hoogspanningsverbindingen. De invloed van deze hoogspanningsmasten op de
aardgastransportleiding is in de QRA beschreven.
Dit betreft de bestaande hoogspanningsverbinding ten noorden van rijksweg A9, nabij de
Oosterbroekerweg in de gemeente Velsen en de bestaande hoogspanningsverbinding ter hoogte
van de rijksweg A9 en de Spaarndammerdijk in de gemeente Haarlemmerliede. Voor de overige
hoogspanningsverbindingen die in dezelfde gebieden liggen als het tracé voor de
aardgastransportleiding geldt dat de afstanden van de hoogspanningsmasten tot de leiding
voldoende zijn om risico’s voor de aardgastransportleiding uit te sluiten.
Invloed magnetisch veld hoogspanningsverbindingen op kathodische bescherming
Het leidingsysteem van Gasunie wordt tegen uitwendige corrosie beschermd door een
kathodisch beschermingssysteem4 dat ervoor zorgt dat bij een eventuele beschadiging van de
pijpbekleding (coating) geen uitwendige corrosie kan optreden. Bij de ligging van de leiding in
de nabijheid van hoogspanningsverbindingen kunnen door wederzijdse beïnvloeding risico’s
ontstaan betreffende de aanraakveiligheid (betreft de persoonlijke veiligheid bij eventueel
onderhoudswerk aan de leiding) en corrosie. Daarom dienen in het kathodisch
beschermingssysteem (of in bijzondere gevallen aan de hoogspanningsverbinding)
voorzieningen te worden getroffen die de onderlinge beïnvloeding opheffen. Op basis van de

4

Kathodische bescherming is een methode die berust op de toevoer van gelijkstroom aan metalen

voorwerpen die in de bodem of het water zijn geplaatst, met het doel deze voorwerpen te beschermen
tegen aantasting door corrosie.
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NPR 2760 en NEN EN 15280 wordt in samenwerking met TenneT maar ook met gegevens van
derden een berekening gemaakt waarmee wordt vastgesteld wat de extra aan te brengen
voorzieningen (zoals anodebedden en hoogspanningsdrainages) zijn voor het kathodisch
beschermingssysteem en/ of welke maatregelen moeten worden getroffen aan de
hoogspanningsverbinding.

5.6.2 Risico-analyse
Uitgangspunten
Er is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA, Kema, nr. 74101452 GCS 12.R.52738, d.d. 17 april
2012) uitgevoerd om te toetsen of het tracé voldoet aan de criteria voor het plaatsgebonden
risico en het groepsrisico zoals die worden gesteld in het Bevb.
Bij de risicoanalyse voor het tracé van de aardgastransportleiding in de QRA zijn verschillende
uitgangspunten gehanteerd:

atmosferische condities: hierbij zijn waarden gebruikt van onder meer de parameters
windsnelheid, windrichting, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid en deze waarden
zijn overgenomen uit de door de minister van I&M gestelde richtlijnen (CPR18E) voor het
uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses;

leidingtracé: hierbij zijn waarden gebruikt die de specifieke kenmerken van de leiding
weergeven, zoals diameter, wanddikte, staalsoort, ontwerpdruk en gronddekking;

aardgassamenstelling: de fysische eigenschappen van hoogcalorisch gas (bijvoorbeeld de
kritische druk en de onderste ontvlambaarheidsgrens) bepalen de dispersie5 en bij
ontsteking het warmtestralingsprofiel als de leiding faalt;

bevolkingsgegevens: hierbij is voor het hele tracé een inschatting gemaakt van de aantallen
personen die nabij de leiding aanwezig zijn, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van
populatiegegevens van het RIVM. Ook zijn de bekende nieuwbouwplannen geïnventariseerd
en verdisconteerd in de berekeningen.
In de QRA is er vanuit gegaan dat aan de aardgastransportleiding de nodige, voor dergelijke
leidingen gebruikelijke (bron)maatregelen worden getroffen om de kans op falen van de
aardgastransportleiding en de duur daarvan te verkleinen. Deze maatregelen houden met name
het volgende in:
1. Het ontwerp, de aanleg en het beheer van de aardgastransportleiding voldoen aan de
daarvoor geldende veiligheidscriteria (NEN 3650 en NTA 8000).
2. Tijdens constructie vindt toezicht plaats, wordt het laswerk geïnspecteerd met
röntgentechnieken, wordt de aardgastransportleiding voorzien van drukbeveiliging en wordt
de aardgastransportleiding voorzien van een coating en een kathodische bescherming om
een eventueel corrosieproces te voorkomen. Daarnaast wordt de aardgastransportleiding
voor ingebruikname onder druk getest.
3. Tijdens de beheerfase worden door Gasunie tal van activiteiten ondernomen om de kans op
een leidingbeschadiging te voorkomen, zoals:
inspecties;
opvolging van de WION (grondroerdersregeling) door het markeren van
aardgastransportleiding en (eventueel verscherpt) toezicht bij graafactiviteiten;
reguliere inwendige inspecties en waar dit onmogelijk is bovengrondse inspecties met
behulp van geavanceerde technieken;
interne bewaking en toetsing van ruimtelijke plannen in omgeving van de
aardgastransportleiding;
een centrale commandopost met een 24 uurs wachtdienstorganisatie om ter plaatse te
gaan.
De aardgastransportleiding wordt aldus zo veilig als technisch mogelijk uitgevoerd en beheerd.

5

De mate van vermenging van gas met lucht
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De volgende standaard-leidingparameters zijn gehanteerd:
Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

Waarde
1219 (48 inch)
15,9 (B-pijp)
485
79,9
1,25

Leidingeigenschappen nieuwe leiding

Daar waar zonder mitigerende maatregelen overschrijdingen van het plaatsgebonden risico of
het groepsrisico aan de orde zijn worden afwijkende leidingparameters gehanteerd.
Verantwoording plaatsgebonden risico
De nieuw aan te leggen aardgastransportleiding is met bovengenoemde standaardleidingparameters zodanig ontworpen dat de 10-6/ jaar contour van het plaatsgebonden risico
(PR), conform de voorschriften in het Bevb, binnen de belemmeringenstrook van de
aardgastransportleiding komt te liggen.
Voor het tracédeel in de Haarlemmermeer nabij Schiphol dienen om hieraan te voldoen
afwijkende leidingparameters te worden gehanteerd (zie verder onder ‘Schiphol’). Om de
gevolgen van een eventueel falen van enkele masten van de nieuwe nog te realiseren 380 kV
hoogspanningsverbinding op de veiligheid van de aardgastransportleiding uit te sluiten dienen
ook enkele afwijkende leidingparameters te worden gehanteerd (zie verder onder ' Nieuwe
hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV (Noordring)'.
De standaard-leidingparameters en de afwijkende leidingparameters zijn geborgd via het
opnemen van het profiel van de aardgastransportleiding met bijbehorende leidingparameters in
het inpassingsplan. Daarmee wordt verzekerd dat de 10-6/ jaar contour van het plaatsgebonden
risico (PR), conform de voorschriften in het Bevb, binnen de belemmeringenstrook van de
aardgastransportleiding komt te liggen.
Schiphol
Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen van eventuele ongevallen met startende
en landende vliegtuigen op de externe veiligheid van de aardgastransportleiding in de nabijheid
van Schiphol.
Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft de kans berekend dat een
vliegtuig nabij Schiphol neerstort in de directe nabijheid van de leiding (de trefkans per km per
jaar). In combinatie met berekeningen van Deltares (de indringdiepte in de grond) is bepaald
welke fractie van neerstortende vliegtuigen bijdraagt aan de faalfrequentie van de leiding.
Aan de hand van door het NLR verschafte gegevens over vliegtuigtypes, het gewicht bij start of
landing (dat verschilt vanwege het brandstofpeil), de snelheid van het vliegtuig, de hoek van
het neerkomen van het vliegtuig en het aantal vliegbewegingen per vliegtuigtype bij Schiphol
heeft Deltares de uitwerking van een vliegtuigongeval op de leiding onderzocht. Daarbij zijn de
diepteligging van de leiding, de grondsoort waarin de leiding is gelegd en de sterkte (wanddikte)
van de leiding betrokken. De grondsoort is van invloed op de indringdiepte van het vliegtuig en
van invloed op de krachten die de beweging van de grondmassa op de leiding uitoefent.
Kruising met de Polderbaan
Ten aanzien van de locaties waar de aardgastransportleiding kruist onder de Polderbaan van
Schiphol en twee aanliggende taxiroutes voor vliegtuigen geldt dat eventueel van de
landingsbaan afrakende vliegtuigen vanwege de geringe snelheid en beperkte neerwaartse druk
en vanwege de grote diepteligging van de leiding, 23 m onder het maaiveld, geen effect op de
leiding kunnen hebben. Een veilige ligging van de aardgastransportleiding op deze locatie is
minimaal 5,0 m onder maaiveld. Door deze diepteligging voor deze locatie als minimum voor te
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schrijven in dit inpassingsplan is de veilige ligging van de aardgastransportleiding geborgd
(leidingprofiel 8)
Haarlemmermeerpolder
In de Haarlemmermeer is de indringdiepte doorgaans beperkt tot circa 1,0 m. Dat is ruim 0,5 m
boven de bovenzijde van de leiding. Alleen in het kleine aantal gevallen dat een vliegtuig onder
een hoek van 90 graden (loodrecht) het maaiveld nadert is een indringdiepte van 1,9 m
mogelijk. Bij een verdiepte ligging van de leiding op 1,60 m en uitgaande van de berekende
aantallen vliegtuigongevallen die eventueel tot leidingfalen kunnen leiden, blijkt uit de QRA dat
het PR buiten de belemmeringenstrook beneden de 10-6 per jaar blijft. Daarmee is ook het
plaatsgebonden risico voor (beperkt) kwetsbare objecten lager dan 10-6/ jaar en wordt voldaan
aan de norm voor het plaatsgebonden risico uit het Bevb. Deze verdiepte ligging wordt geborgd
in het inpassingsplan (profiel 7).
Ten noorden van de Haarlemmermeerpolder
Ten noorden van de Haarlemmermeer is de grondsamenstelling slapper en is over een beperkte
strook ter hoogte van de noordelijke Ringvaart een maximale indringdiepte van 4,5 m
berekend. De analyse van Deltares toont aan dat wanneer de leiding op minimaal 5,0 m diepte
ligt, een bijdrage aan de faalfrequentie van de leiding kan worden uitgesloten. Daar waar de
leiding de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder kruist is de bodem echter van een
dergelijke kwaliteit dat pas vanaf 7,0 m diepteligging van de leiding een beïnvloeding van de
leiding uitgesloten. Om de Ringvaart te passeren wordt de aardgastransportleiding aangelegd
met een diepe boring. Deze diepteligging sluit eveneens leidingfalen als gevolg van
vliegtuigongevallen uit. Deze diepteligging wordt geborgd in dit inpassingsplan (profiel 9). In
een tracédeel ten noorden van de Ringvaart dat eveneens gekenmerkt wordt door een slechte
grondslag wordt voorzien in een ligging van de leiding op 1,60 m (profiel 7). Reden hiervoor is
dat blijkens de QRA leidingfalen als gevolg van een vliegtuigongeval op deze locatie niet leidt tot
overschrijding van de normen voor PR en GR.
Geniedijk
Bij deze locatie blijkt de verdiepte ligging op 1,60 m niet voldoende om het PR buiten de
belemmeringenstrook beneden de 10-6 per jaar te krijgen. Aanvullende maatregelen zijn
noodzakelijk om in de toekomst een aanvaardbaar PR te realiseren en daarmee aan de
wettelijke grenswaarde te voldoen. Uit de QRA blijkt dat bij een gehanteerde wanddikte van
22,7 mm aan de eisen voor het PR wordt voldaan. Ook dit wordt geborgd door het opnemen
van een aangepast profiel van de aardgastransportleiding met bijbehorende leidingparameters
voor dit leidingdeel in het inpassingplan (profiel 5).
Nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV (Noordring)
Omdat de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding invloed kan hebben op de externe veiligheid
van de gasleiding is onderzoek gedaan naar mogelijke risico’s voor de gasleiding en zijn de
uitkomsten van de berekeningen beschreven in de QRA. Er zijn enkele locaties waar rekening
moet worden gehouden met invloed van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding op externe
veiligheid van de leiding.
Ten noorden van rijksweg A9, nabij de Oosterbroekerweg in de gemeente Velsen (nabij mast 8
van de hoogspanningsverbinding)
Deze hoogspanningsmastlocatie bevindt zich circa 17 m vanaf het leidingtracé. Op deze
mastpositie worden 2 buismasten met een hoogte van circa 62 m geplaatst, die onafhankelijk
van elkaar invloed kunnen hebben op de externe veiligheid van de gasleiding. Het leidingtracé
valt hier over een lengte van circa 100 m binnen het valgebied van de buismasten. Dit betekent
dat bij val van een de buismasten de leiding getroffen kan worden. Uit onderzoek is gebleken
dat bij een diepteligging van de leiding op 150 cm beneden maaiveld geen effecten (ook niet ten
gevolge van schokgolven) optreden die tot leidingfalen leiden. De indringdiepte van de mast
blijft beperkt tot maximaal 130 cm. De diepere ligging van de aardgastransportleiding op deze
locatie wordt geborgd in dit inpassingsplan (profiel 3).
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De Hondsdijkse Polder in de gemeente Rijnwoude tot net ten noorden van Moerkapelle (nabij
mast 74 van de hoogspanningsverbinding)
Deze mastlocatie bevindt zich circa 46 m vanaf het leidingtracé. De uitvoering (2 buismasten op
een fundatie) is verder identiek aan die van mastlocatie 8. Hier wordt de leiding over een
afstand van circa 60 m beïnvloed door de aanwezigheid van deze masten van de 380 kV
hoogspanningsverbinding. Uit onderzoek is gebleken dat bij een diepteligging van 250 cm
beneden het maaiveld geen effecten (ook niet ten gevolge van schokgolven) optreden. De
indringdiepte van de mast blijft beperkt tot maximaal 240 cm. De diepere ligging van de
aardgastransportleiding op deze locatie wordt geborgd in dit inpassingsplan (profiel 4).
Zuidelijk van de Hoogeveense Weg, nabij de golfbaan Bentwoud, in de gemeente Rijnwoude
(nabij mast 97 van de hoogspanningsverbinding)
Deze mastlocatie bevindt zich circa 50 m vanaf het leidingtracé. Uit onderzoek ten behoeve van
mastlocatie 74 is gebleken dat bij een diepteligging van de aardgastransportleiding van 250 cm
beneden het maaiveld het omvallen van deze mast geen effecten (ook niet ten gevolge van
schokgolven) op de leiding heeft. Aangezien bij mastlocatie 97 sprake is van een lichtere mast
en stevigere grond dan bij mastlocatie 74, zal de maximale indringdiepte van mast 97 beperkter
zijn dan de indringdiepte van 240 cm bij mast 74. Door bij mastlocatie 97, net als bij
mastlocatie 74, een diepteligging van de aardgastransportleiding van 250 cm beneden het
maaiveld in dit inpassingsplan te borgen (profiel 6) zal een omvallende hoogspanningsmast,
geen leidingfalen tot gevolg hebben (ook niet als gevolg van schokeffecten). In werkelijkheid
ligt de aardgastransportleiding hier op nog veel op grotere diepte aangezien deze ter plaatse
wordt aangelegd met een gestuurde boring.
Het ontwerp van de overige mastlocaties van de Randstad 380 kV Noordring
hoogspanningsverbinding gaat uit van plaatsing op een afstand van de nieuwe
aardgastransportleiding die groter is dan de hoogte van de buismasten. De overige mastlocaties
vormen dus geen risico voor de aardgastransportleiding.
Bestaande hoogspanningsverbindingen
Er zijn enkele locaties waar, indien de Randstad 380 kV Noordring geen doorgang vindt,
rekening moet worden gehouden met invloed van de hoogspanningsmasten van de bestaande
hoogspanningsverbinding op de externe veiligheid van de leiding.
Ten noorden van rijksweg A9, nabij de Oosterbroekerweg in de gemeente Velsen
Deze 150 kV-mast staat circa 15 m van de aardgastransportleiding, juist aan de andere zijde
dan mast 8 van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. Indien de Randstad 380kV
Noordring geen doorgang vindt en deze hoogspanningsverbinding niet wordt verwijderd, wordt
nader onderzoek verricht naar de invloed van deze mast op de aardgastransportleiding. Als
blijkt dat er sprake is van risico’s voor de leiding worden passende maatregelen genomen om
aan de externe veiligheidseisen te voldoen. Een mogelijke maatregel kan dan zijn om deze
hoogspanningsmast van het type ‘vakwerkmast’ te vervangen door een mast van het type
‘wintrack’. Uit onderzoek is gebleken dat omvallen van de wintrackmast geen effecten heeft op
de veiligheid van de leiding.
Op het moment van vaststelling van dit inpassingsplan bestaat duidelijkheid over het al dan niet
verdwijnen van deze hoogspanningsmast.
Ter hoogte van de rijksweg A9 en de Spaarndammerdijk in de gemeente Haarlemmerliede
De diepteligging van de leiding is hier circa 25 m beneden het maaiveld omdat de gasleiding
hier als gestuurde boring wordt aangelegd. De masten van de 150 kV verbinding die het dichtst
bij de leiding staan (op een afstand van circa 20 m) kunnen bij omvallen de leiding niet
beschadigen. De indringdiepte van een mast blijft ruim boven de diepteligging van de leiding.
Ook een eventuele schokgolf als gevolg van een vallende hoogspanningsmast heeft met deze
diepteligging geen leidingfalen tot gevolg. De diepe ligging van de leiding op deze locatie wordt
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geborgd via de watervergunning en de Wbr-vergunning die respectievelijk aangevraagd moeten
worden bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat.
Voor de overige bestaande hoogspanningsverbindingen die in dezelfde gebieden liggen als het
tracé voor de aardgastransportleiding geldt dat de afstanden van de hoogspanningsmasten tot
de leiding voldoende zijn om risico’s voor de aardgastransportleiding uit te sluiten.
Dit betekent dat ook indien de Randstad 380 kV Noordring hoogspanningsverbinding geen
doorgang vindt, de bestaande (te handhaven) hoogspanningsverbindingen geen beletsel
vormen voor de aanleg van de aardgastransportleiding.
Verantwoording groepsrisico
Voor de risicoanalyse ter bepaling van het groepsrisico (GR) is uitgegaan van een incident als
gevolg van een breuk van de aardgastransportleiding door externe oorzaak (bijvoorbeeld
graafwerkzaamheden). Maatgevende incidentscenario’s voor een dergelijke gebeurtenis zijn
brand door directe ontsteking van uitstromend gas, dan wel gaswolkontbranding bij indirecte
uitstroming.
Personendichtheid
Voor de berekening van het groepsrisico is een afstand van 580 m (de 1 %-letaliteitsafstand)
aan weerszijden van de leiding, zoals voorgeschreven, als invloedsgebied gehanteerd.
Overigens is het effectgebied, zijnde de afstand waarop personen geen directe gevolgen van
een incident ondervinden, groter.
Het tracé van de aardgastransportleiding loopt zoveel mogelijk in het landelijk gebied en op
ruime afstand tot bebouwing. Omdat de aardgastransportleiding zo veel mogelijk gebundeld
met bestaande aardgastransportleidingen zal worden aangelegd én Nederland een dichtbevolkt
land is, is het echter niet overal mogelijk gebleken om de leiding zo te leggen dat bebouwing
buiten het effectgebied of de 1%-letaliteitsafstand ligt.
Voor het bepalen van de personendichtheid ten behoeve van de berekening van het groepsrisico
zijn bevolkingsgegevens verzameld conform de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico
2007. Hierbij is uitgegaan van de huidige bevolkingssituatie en waar relevant (zie hiervoor
onder ‘toekomstige bouwplannen’) de toekomstige bevolkingssituatie. De QRA bevat een
overzicht van de gehanteerde gegevens en aantallen personen binnen het invloedsgebied.
Uit de QRA blijkt dat het groepsrisico voor de aardgastransportleiding bij het voorziene ontwerp
lager is dan de oriëntatiewaarde, rekening houdend met de toekomstige bevolkingssituatie.
Hierop zijn 2 uitzonderingen:

In de gemeente Zuidplas dient om ook in de toekomstige situatie onder de oriëntatiewaarde
voor het groepsrisico te blijven plaatselijk een wanddikte van 22,7 mm gehanteerd te
worden. Daarmee ontstaat een overschrijdingsfactor van 0,6 en 0,5 zodat daarmee het
hoogst berekende groepsrisico ontstaat in de gemeente Zuidplas. De extra wanddikte is
geborgd in dit inpassingsplan (profiel 1).

In Haarlemmermeer moet ter hoogte van bedrijventerrein De Hoek naast de wegens de
boring benodigde wanddikte van 22,7 mm een gronddekking van 2,00 m worden toegepast
zodat ook bij een continue, volledige bezetting van een nabij gelegen hotel aan de
oriëntatiewaarde wordt voldaan. Deze wanddikte en diepteligging zijn geborgd in het
inpassingsplan (profiel 2).
In de overige gemeenten is het berekende groepsrisico lager.
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Figuur 5-1 en figuur 5-2: FN curves van de kilometer met de hoogste overschrijdingsfactoren 0,6 en 0,5 van
het hele tracé van de leiding in de toekomstige situatie in de gemeente Zuidplas (segment 6 en segment 7)

Zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. Dit kan door schuilen of vluchten uit het
bedreigde gebied. Het grootste deel van het leidingtracé is gelegen in landelijk gebied waar zich
doorgaans weinig personen zullen bevinden omdat woon- en bedrijfsbebouwing verspreid
gelegen is. Daarnaast passeert het leidingtracé een aantal dorpskernen en steden met
bestaande woon- en bedrijfsbebouwing. Daar zullen zich grotere aantallen personen in de
nabijheid van de leiding bevinden.
Bij een calamiteit zoals ontploffing, fakkelbrand of gaswolkontbranding zullen deze personen
zich in veiligheid moeten stellen door te vluchten via de beschikbare ontsluitingswegen.
Aanwezige bebouwing biedt daarbij schuilmogelijkheden. Eigenaren van de gronden waarin de
aardgastransportleiding zal komen te liggen, worden door Gasunie voorgelicht over de
aanwezigheid van de aardgastransportleiding ter preventie van graafwerkzaamheden en over de
mogelijkheden tot zelfredzaamheid bij een calamiteit met de leiding.
Bij de beheersbaarheid van een incident met de gasleiding zijn 2 aspecten van belang:

is de calamiteit daadwerkelijk te bestrijden;

is het gebied voldoende ingericht om de bestrijding te faciliteren.
Een calamiteit met de gasleiding wordt bestreden door bij lekkage direct de toevoer van gas af
te sluiten. Dit is onderdeel van het veiligheidssysteem van Gasunie. De bestrijding van het lek
en de eventueel bijkomende brand (fakkelbrand of gaswolkontbranding) is een taak van de
brandweer. Hoewel de aardgastransportleiding in het algemeen goed bereikbaar is voor de
bestrijding van een eventueel incident, is het effect van een incident (schokgolf/ warmtestraling
door een ontploffing, fakkelbrand of gaswolkontbranding) wel belemmerend voor de bestrijding
ervan.
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Binnen de gemeenten en veiligheidsregio’s is sprake van een goed georganiseerde
rampenbestrijding met aandacht voor het informeren van burgers over vluchtroutes en hoe te
handelen bij rampen en een adequate hulpverlening door hulpdiensten.
Advies veiligheidsregio’s
De betrokken veiligheidsregio’s zijn in het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 Bro
om advies gevraagd ten aanzien van het plan en tevens om invulling te geven aan hun adviesrol
zoals omschreven in het Bevb. De te toetsen aspecten zijn de mogelijkheden tot voorbereiding
van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en de
zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding. Alle betrokken
veiligheidregio’s hebben aangegeven geen aanbevelingen te hebben om de mogelijkheid tot
voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en de
zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding te vergroten c.q. te
verbeteren.
Conclusie
De nieuw aan te leggen aardgastransportleiding is zodanig ontworpen dat de 10-6/ jaar contour
van het plaatsgebonden risico binnen de belemmeringenstrook van de aardgastransportleiding
komt te liggen. Daarmee is het plaatsgebonden risico voor (beperkt) kwetsbare objecten lager
dan 10-6/ jaar en wordt voldaan aan de norm voor het plaatsgebonden risico uit het Bevb.
Het groepsrisico blijft zowel in de huidige situatie als na de voltooiing van geplande in de QRA
meegenomen ruimtelijke ontwikkelingen onder de oriënterende waarde voor groepsrisico. Als
gevolg van de aanleg van de aardgastransportleiding neemt het groepsrisico toe ten opzichte
van het bestaande groepsrisico. Deze toename is het gevolg van het aanbrengen van een extra
risicobron naast de al bestaande. Het bevoegd gezag acht deze toename, mede gelet op het
met de aardgastransportleiding gediende nationale belang, aanvaardbaar.
Afsluiterlocaties
Een afsluiterlocatie levert vanuit oogpunt van externe veiligheid een zeer gering risico op. De
grootste bedreiging van leidingen is door derden aangebrachte graafschade. Aangezien een
afsluiter is omgeven door een hekwerk is graafschade door derden niet mogelijk. Een
afsluiterhuis bestaat uit een zware gietstalen constructie. Het is praktisch onmogelijk de
afsluiter zodanig te beschadigen dat er een grote gaslekkage optreedt. Ten behoeve van de
besturing is de afsluiter voorzien van 2 kleine (1 - 2 inch) leidingen. De effecten van een
eventuele lekkage van deze leidingen zijn zeer gering en zullen zeker niet tot buiten het
hekwerk reiken.
Omdat een afsluiterlocatie een bij de gasleiding behorende voorziening is als bedoeld in artikel 1
van het Bevb, omvat de risicoanalyse en bovenstaande verantwoording voor de gasleiding
tevens de afsluiterlocaties.

5.6.3 Regeling
De leidingparameters en te nemen overige maatregelen om te voldoen aan de randvoorwaarden
voor PR en GR worden geborgd via het opnemen van het profiel van de aardgasleidingen met
bijbehorende leidingparameters in het inpassingsplan. Dit betreft de diameter, wanddikte,
staalsoort, ontwerpdruk en minimale gronddekking.
Doordat de aardgasleiding wordt aangelegd conform de in het Bevb gestelde eisen, gelden er
behoudens die in de belemmeringenstrook geen directe gebruiksbeperkingen. De
plaatsgebonden risicocontour 10-6/ jaar ligt namelijk binnen de belemmeringenstrook.
De PR 10-6/ jaar contour geldt als minimale afstand die bij de aanleg van nieuwe
aardgasleidingen moet worden aangehouden tot (beperkt) kwetsbare objecten. Er dient echter
wel rekening te worden gehouden met enerzijds de in dit inpassingsplan opgenomen
belemmeringenstrook als bedoeld in artikel 14 Bevb van 5,0 m aan weerszijden van het hart
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van de aardgastransportleiding waarbinnen bebouwingsbeperkingen gelden en anderzijds met
het feit dat bij ruimtelijke ontwikkelingen nabij de aardgasleiding de toename van het
groepsrisico door het bevoegd gezag moet worden verantwoord. Er zijn geen (beperkt)
kwetsbare objecten in de belemmerde strook gelegen. Daar waar de leiding wordt aangelegd
door een woonbestemming worden geen bouwvlakken doorkruist.
Doordat de aardgastransportleiding een gronddekking heeft van ten minste 1,25 m zal het
reguliere agrarische gebruik van gronden geen beperkingen ondervinden van de
aardgastransportleiding waardoor de aardgastransportleiding in die zin niet leidt tot een
gebruiksbeperking.

5.7 Geluid, trillingen en luchtkwaliteit
Bij de aanleg van de aardgastransportleiding en afsluiterlocaties kan sprake zijn van
geluidsinvloeden, trillingen en effecten op de luchtkwaliteit door transport en gebruik van
machines. De huidige situatie en autonome ontwikkelingen voor deze 3 aspecten worden in
deze paragraaf beschreven.

5.7.1 Geluid
De aanleg van de aardgastransportleiding en afsluiterlocaties gebeurt met conventionele
technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van machines, zoals graafmachines, shovels,
generatoren, kranen, vrachtwagens, boorinstallaties en dergelijke. De werkzaamheden vinden
in principe alleen overdag plaats, met uitzondering van eventuele boorwerkzaamheden. De
geluidsbronnen verplaatsen zich naar gelang de voortgang van de aanleg van de leidingen. Het
uitgangspunt voor de beoordeling is dat er bij de werkzaamheden modern, geluidsarm materieel
wordt ingezet. Bij de meeste woningen is het geluid van de werkzaamheden enkele weken
waarneembaar, waarbij zich een piek voordoet als de werkzaamheden relatief dicht bij de
betreffende woningen plaatsvinden en/of relatief veel materieel op eenzelfde moment wordt
ingezet. Op basis van expert judgement ten behoeve van het MER is ingeschat dat bij de
reguliere aanlegwerkzaamheden die alleen overdag (tussen 07.00 en 19.00 uur) plaatsvinden,
de 60 dB(A) contour niet verder dan 120 m van het leidingtracé reikt.
Maximaal 150 adressen liggen binnen 120 m afstand van het trace. Slechts een deel van deze
adressen betreft een woning of andere geluidsgevoelige bestemming waar, blijkens het MER,
sprake kan zijn van een tijdelijke geluidsbelasting van meer dan 60 dB(A) en tijdelijk
geluidshinder kan optreden. Bij aanleg in den droge vinden de werkzaamheden plaats
gedurende een periode van 10 weken, met een piek van 2 weken waarin bemaald wordt en de
voornaamste werkzaamheden plaats vinden. Afhankelijk van de gehanteerde aanlegmethode op
een specifieke locatie kan de aanlegperiode hiervan afwijken. Omdat de woningen en/ of andere
geluidsgevoelige bestemmingen in het algemeen slechts korte tijd geluidsbelast worden, wordt
conform de Circulaire bouwlawaai 2010, een geluidsbelasting van meer dan 60 dB(A)
toelaatbaar geacht. Een geluidsbelasting met een niveau van meer dan 60 dB(A) mag, conform
de Circulaire bouwlawaai 2010, ten hoogste 50 dagen optreden. Gelet op de duur van de
werkzaamheden wordt deze maximale blootstellingsduur niet overschreden.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden omwonenden door Gasunie op de hoogte
gehouden met betrekking tot eventuele overlast en hinder.
Voor belastingen boven de 65, 70, 75 en 80 dB(A) gelden conform de Circulaire bouwlawaai
2010, kortere maximale blootstellingsduren in dagen. Voor de woningen binnen 120 m van het
leidingtracé, waar tijdens de aanlegfase tijdelijk geluidshinder kan optreden, wordt te zijner tijd
op basis van dan geldende inzichten de lokale situatie nader beoordeeld. Zo nodig kunnen dan
lokale maatregelen worden getroffen om de geluidsniveaus te minimaliseren of de
blootstellingsduur te beperken.
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Op de locaties waar in de nabijheid van woningen tijdelijk door middel van intrillen damwanden
worden geplaatst kunnen hogere geluidsniveaus optreden. Deze activiteit treedt per locatie
echter relatief kort op, waardoor deze hogere niveaus aanvaardbaar worden geacht.
Tijdens de gebruiksfase kan op afsluiterlocaties worden ‘afgeblazen’. Afblazen op een
afsluiterlocatie komt voor bij een leidingcalamiteit en bij onderhoud (controle) werkzaamheden.
Bij de onderhoudswerkzaamheden worden kortstondig kleine hoeveelheden gas afgeblazen via
de zogenaamde ‘nozzle’ voorzieningen. Het geluidsniveau is beperkt tot 80 á 85 dB(A) op 1 m
van de afblaasvoorziening.
Bij een leidingcalamiteit wordt gebruik gemaakt van de afblaaspijp nabij de locatie. De duur van
het afblazen hangt af van het volume van het ingesloten leidingdeel. Het afblazen kan,
afhankelijk van druk en volume in de leiding, circa 1 uur duren. Bij een dergelijke situatie
treden hoge geluidsniveaus op. Het geluidsniveau op 1 m bedraagt maximaal 110 dB(A). Dit
piekgeluidsniveau zal kort (circa 10 minuten) optreden, omdat de maximale geluidproductie
vooral afhangt van de voordruk. Gaandeweg het afblazen daalt de voordruk en neemt het
geluidsniveau af. De frequentie van een leidingcalamiteit zal minder bedragen dan 1 maal per
10 jaar. Tot op heden is in het gehele hogedruk leidingsysteem van Gasunie in Nederland
5 maal een leidingcalamiteit voorgekomen. Vanwege het zeer incidentele karakter wordt dit
aanvaardbaar geacht.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden omwonenden door Gasunie op de hoogte
gehouden met betrekking tot eventuele overlast en hinder.

5.7.2 Trillingen
In de huidige situatie langs het tracé kunnen plaatselijk trillingen optreden vanwege verkeer of
industriële activiteiten. Dit betreft dan vooral zwaar verkeer en lokaal verkeer op korte afstand
van woningen en/of op slechte wegen. De woningen die trillingen (kunnen) ondervinden
bevinden zich in het algemeen niet op korte afstand van het voorkeurstracé. Ten zuiden van de
kruising met de rijksweg A4 komt de aardgastransportleiding in een grotendeels landelijk gebied
met verspreid liggende bebouwing te liggen. Hier zullen de achtergrondtrillingen in het
algemeen lager zijn. Alleen daar waar tractoren, andere landbouwwerktuigen en lokaal verkeer
op korte afstand van woningen en/of op slechte wegen rijden kan mogelijk trillingshinder
optreden.
Bij de aanleg van de aardgastransportleiding en afsluiterlocaties wordt materieel ingezet zoals
graafmachines, shovels, generatoren, kranen, vrachtwagens, boorinstallaties en dergelijke. In
het algemeen zal dit materieel geen trillingshinder veroorzaken. Alleen daar waar
werkzaamheden op (zeer) korte afstand van woningen plaatsvinden en of zware transporten op
korte afstand van woningen rijden kan tijdelijk trillingshinder optreden.
Op de locaties waar in de nabijheid van woningen tijdelijk door middel van het intrillen
damwanden worden geplaatst kan trillingshinder optreden. Mede gezien het feit dat eventuele
trillingshinder slechts tijdelijk plaatsvindt, worden de effecten gering en aanvaardbaar geacht.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt op basis van dan geldende inzichten de lokale situatie
nader beoordeeld en worden zo nodig lokale maatregelen getroffen om eventuele trillingshinder
te minimaliseren.

5.7.3 Lucht
In de huidige situatie wordt de luchtkwaliteit langs het tracé voor de leiding en bij de
afsluiterlocaties bepaald door de grootschalige achtergrondconcentratie en de bijdrage van
lokale bronnen zoals verkeer, de luchthaven Schiphol, landbouw en industriële activiteiten. Op
basis van vaststaand en voorgenomen beleid wordt verwacht dat de grootschalige
achtergrondconcentraties voor fijn stof en stikstofdioxide in de toekomst zullen afnemen.
Daarnaast zullen autonome ontwikkelingen in het gebied plaatselijk invloed hebben op de
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luchtkwaliteit. Deze autonome ontwikkelingen hebben echter geen relevante consequenties voor
de beoordeling van de luchtkwaliteit voor het voorgenomen initiatief.
Bij de aanleg van de aardgastransportleiding en afsluiterlocaties wordt materieel ingezet zoals
graafmachines, shovels, generatoren, kranen, vrachtwagens, boorinstallaties en dergelijke. Dit
materieel heeft een emissie naar de lucht. Daarnaast kan bij droge grond door verstuiving enige
emissie van fijn stof plaatsvinden. Gezien het feit dat de werkzaamheden zich continu
verplaatsen en het tijdelijke karakter van de werkzaamheden zal de bijdrage aan de
jaargemiddelde concentraties van fijn stof en stikstofdioxide lokaal beperkt zijn en worden de
effecten van de aanleg op de luchtkwaliteit niet relevant geacht.
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6 Juridische planbeschrijving
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de juridische basis voor de toepassing van de
rijkscoördinatieregeling. Vervolgens wordt de toepasselijke procedure nader toegelicht en
daarna de opzet van het inpassingsplan. Ten slotte komen de bestemmingen aan de orde.

6.2 Juridische basis van de rijkscoördinatieregeling
De procedure die wordt aangeduid als de rijkscoördinatieregeling is geregeld in artikel 3.35,
eerste lid, Wro en omvat 2 elementen. Ten eerste een inpassingsplan, een ruimtelijk besluit van
de rijksoverheid op basis van artikel 3.28 Wro, dat onderdeel uit gaat maken van de ter plaatse
reeds geldende bestemmingsplannen. Ten tweede de gecoördineerde voorbereiding door de
rijksoverheid van de voor een project benodigde (overige) besluiten.
Bij wet van 25 september 2008, die in werking is getreden op 1 maart 2009, is bepaald dat de
rijkscoördinatieregeling wordt toegepast voor bepaalde projecten op het gebied van energieinfrastructuur. Met die wet zijn daartoe de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet
gewijzigd. De toegang tot de rijkscoördinatieregeling vloeit voor het onderhavige project dan
ook voort uit artikel 39b van de Gaswet. In artikel 39c, eerste lid, van de Gaswet is de minister
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangewezen als verantwoordelijke minister
naast de minister van Infrastructuur en Milieu. Zij stellen op grond van artikel 3.35, tweede lid,
Wro samen het inpassingsplan vast.
Artikel 39b van de Gaswet bepaalt dat voor een project als het onderhavige de procedures als
bedoeld in artikel 3.28 Wro en artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, Wro van
toepassing zijn. Dat betekent dat een inpassingsplan wordt opgesteld en dat de voorbereiding
en bekendmaking daarvan door het Rijk wordt gecoördineerd met de voorbereiding en
bekendmaking van de benodigde uitvoeringsbesluiten. Het inpassingsplan en de overige
besluiten worden tegelijkertijd gecoördineerd voorbereid.
Op grond van artikel 3.28, vijfde lid, Wro is in het Besluit tot vaststelling van het onderhavige
inpassingsplan bepaald dat de gemeenteraden van de gemeenten Beverwijk, Zaanstad, Velsen,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Rijnwoude, Zuidplas,
Ouderkerk, Bergambacht, Nederlek, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom (op 1 januari 2013 zal
de nieuwe gemeente Molenwaard ontstaan door samenvoeging van de Zuid-Hollandse
gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland) en respectievelijk provinciale staten
van Noord-Holland en Zuid-Holland gedurende een periode van 3 jaren na vaststelling van dit
inpassingsplan niet zijn bevoegd een bestemmingsplan, respectievelijk een inpassingplan vast
te stellen voor de gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft. Dit is slechts anders als
een bestemmingsplan respectievelijk inpassingsplan wordt vastgesteld dat voorziet in de
bestemmingen zoals neergelegd in het onderhavige inpassingsplan.

6.3 Coördinatie uitvoeringsbesluiten
De rijkscoördinatieregeling maakt een parallelle en een gecoördineerde voorbereiding van alle
voor de verwezenlijking van het project benodigde besluiten mogelijk, samen met het
rijksinpassingsplan (artikel 3.35, eerste lid, Wro). Hierbij kan onder andere worden gedacht aan
omgevingsvergunningen voor het bouwen, kapvergunningen, waterwetvergunningen en
ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet. De besluiten worden voorbereid met
toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht en de bijzondere procedurele regels in artikel 3.31, derde lid, Wro.
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Deze regeling voorziet in een gezamenlijke kennisgeving en terinzagelegging van de
ontwerpbesluiten (artikel 3.31, derde lid, onder b, Wro in samenhang met artikel 3.35, vierde
lid, Wro) en gelijktijdige bekendmaking van de besluiten (artikel 3.32 Wro in samenhang met
artikel 3.35, vierde lid, Wro). De bevoegdheid om uitvoeringsbesluiten te nemen, blijft in
beginsel bij de wettelijk bevoegde bestuursorganen berusten. De daartoe aangewezen minister
(in dit geval op grond van artikel 39c, eerste lid, van de Gaswet de minister van Economische
Zaken) kan van die bestuursorganen (die bevoegd zijn om de uitvoeringsbesluiten te nemen) de
medewerking vorderen die nodig is voor het slagen van de coördinatie. De bestuursorganen zijn
verplicht medewerking te verlenen (artikel 3.35, derde lid, Wro). Indien een betrokken
bestuursorgaan niet of niet tijdig overeenkomstig de aanvraag beslist dan wel een besluit neemt
dat wijziging behoeft, kan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tezamen
met de minister tot wiens beleidsterrein het desbetreffende uitvoeringsbesluit behoort een
beslissing nemen die in de plaats treedt van het besluit van dat bestuursorgaan. Dit is de
zogenoemde interventiebevoegdheid (artikel 3.36, eerste lid, Wro).
Toepassing van de coördinatieregeling laat de materiële toetsingskaders voor de
uitvoeringsbesluiten in beginsel onverlet. Deze besluiten moeten dus aan dezelfde inhoudelijke
eisen voldoen als wanneer de coördinatieregeling niet zou zijn toegepast. Een uitzondering is
dat bepalingen in regelingen van provincies, gemeenten en waterschappen om dringende
redenen buiten toepassing kunnen worden gelaten als door die bepalingen de verwezenlijking
van het betrokken onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd
(artikel 3.35, achtste, lid Wro).
Voor de uitvoering van werken of werkzaamheden ter uitvoering van het rijksinpassingsplan is
geen omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit (artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht) vereist. Dit volgt uit artikel 3.35, zevende lid, laatste
volzin, Wro.

6.3.1

Beroepsprocedure

Het rijksinpassingsplan en alle overige besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd in de
verschillende stappen van de procedure. Dit geldt dus zowel voor de ontwerp-besluiten als de
vastgestelde besluiten. Ook het beroep bij de bestuursrechter wordt gebundeld indien de
besluiten gelijktijdig zijn bekendgemaakt. Tegen het inpassingsplan en de gecoördineerd
voorbereide besluiten staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (artikel 8.2. eerste lid, onder e, in samenhang met artikel 8.3 eerste lid,
onder b Wro).
Gelet op het feit dat er sprake is van ‘ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden
krachtens afdeling 3.5 Wro’ is op grond van het bepaalde in artikel 1.1 lid 1 onder a in
samenhang met artikel 2.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet
van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een
beroep, dat een niet tot de centrale overheid behorende overheid (rechtspersoon of
bestuursorgaan) niet tegen het inpassingsplan in beroep kan gaan en dat het beroepsschrift, op
straffe van niet-ontvankelijkheid, meteen de gronden van beroep moet bevatten (het indienen
van een pro forma beroepsschrift is niet mogelijk).

6.4 Het rijksinpassingsplan
6.4.1

De opzet

De relatie van het onderhavige inpassingsplan ten opzichte van de vigerende
bestemmingsplannen is op basis van artikel 3.28 Wro bepaald. Op basis van dit artikel wordt dit
inpassingsplan geacht deel uit te maken van de bestemmingsplannen waarop het betrekking
heeft.
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In dit inpassingsplan wordt voor de gronden die benodigd zijn voor de aardgastransportleiding behoudens voor de afsluiterlocaties - volstaan met het toevoegen van een zogeheten
dubbelbestemming.
De onderliggende bestemmingen in de vigerende bestemmingsplannen blijven hierdoor in
stand. Op de betreffende gronden gelden straks 2 bestemmingen: een bestemming vanuit de
vigerende gemeentelijke bestemmingsplannen en de dubbelbestemming van het
rijksinpassingsplan.
Bij de keuze van het tracé van de aardgastransportleiding is rekening gehouden met de
bestemmingen in de vigerende bestemmingsplannen. Deze kunnen op een enkele uitzondering
na (zoals incidentele mogelijkheden voor bouwwerken) in stand blijven en worden uitgevoerd,
zij het wel dat dan rekening moet worden gehouden met de eisen die voortvloeien uit de
dubbelbestemming voor de leidingen.
Voor (de uitbreiding van) de afsluiterlocaties zijn enkelbestemmingen opgenomen. Deze
vervangen dus de onderliggende bestemming uit het vigerende plan. Zie hierna onder 6.5.1.

6.4.2

Plangebied

Een strook grond van 5 m aan weerzijden van de hartlijn van de aardgastransportleiding, die
nodig is voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de aardgastransportleiding (de
zogenoemde belemmeringenstrook (artikel 14 Bevb), bepaalt het plangebied en worden in het
plan als zodanig voor de aan te leggen aardgastransportleiding bestemd. Ook de gronden ten
behoeve van de uitbreidingen van de bestaande afsluiterlocaties en de gronden voor de nieuwe
afsluiterlocaties behoren tot het plangebied.

6.5 Toelichting op de bestemmingen en regels
Het voorliggende inpassingsplan (de regels en de verbeelding) is opgezet volgens de Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP). Deze standaard moet sinds 1 januari 2010 op
grond van de Wro en het Bro worden gehanteerd bij het opstellen van bestemmingsplannen en
inpassingsplannen. Omdat het inpassingsplan IMRO gecodeerd is opgesteld, kan het plan
worden geraadpleegd via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

6.5.1

Enkelbestemming Bedrijf – Afsluiterlocatie

Op de gronden waar een nieuwe of een uitbreiding van een bestaande afsluiterlocatie is
geprojecteerd, is de bestemming Bedrijf – Afsluiterlocatie gelegd. Binnen deze bestemming zijn
toegelaten een afsluiterlocatie en bijbehorende gebouwen en bouwwerken, groenvoorzieningen,
verkeersvoorzieningen en water. Bouwregels zijn opgenomen voor het bouwen van gebouwen
en de hoogte van erf- en terreinafscheidingen.

6.5.2

Enkelbestemming Verkeer

Deze bestemming is noodzakelijk om een planologische titel te creëren voor de ontsluiting van
de afsluiterlocaties. Op grond van de onderliggende, veelal agrarische bestemmingen uit de
bestemmingsplannen is dit gebruik veelal niet toegestaan.

6.5.3

Dubbelbestemming Leiding – Gas

De gronden waarop de nieuwe aardgastransportleiding is geprojecteerd zijn bestemd met de
dubbelbestemming Leiding – Gas. Naast deze dubbelbestemming blijft de (enkel)bestemming
zoals die in de geldende (gemeentelijke) bestemmingsplannen is opgenomen, van toepassing.
Met de dubbelbestemming wordt de aanleg en het gebruik van de aardgastransportleiding
planologisch-juridisch mogelijk gemaakt en wordt de aardgastransportleiding beschermd tegen
schadetoebrengende activiteiten. De aanleg en instandhouding van de leiding dient te
geschieden overeenkomstig de leidingprofielen die als bijlage bij de regels zijn opgenomen. In
het algemeen geldt het volgende leidingprofiel:
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Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

Waarde
1219 (48 inch)
15,9 (B-pijp)
485
79,9
1,25

Voor enkele delen van het leidingentracé is een uitzondering op bovenstaand leidingenprofiel
voorgeschreven. De redenen hiervoor zijn het beperken van het groepsrisico (uitzonderingen 1
en 2) en van het plaatsgebonden risico (uitzonderingen 3 tot en met 9).
De 1e uitzondering betreft een deel van het
tracé in de gemeente Zuidplas ter hoogte van
de Zuidelijke Dwarsweg. In de afbeelding is
door middel van een gele lijn het tracé van de
leiding aangegeven waarbij het gedeelte van
het tracé waar de leiding een wanddikte heeft
van 22,7 mm (D-pijp) in het rood is
aangegeven. Op de verbeelding (plankaart) is
dit deel van het tracé aangeduid met
‘specifieke vorm van leiding – 1’.

Afwijkend leidingprofiel 1
Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 22,7 (D-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 1,25

De 2e uitzondering betreft een deel van het
tracé in de gemeente Haarlemmermeer ter
hoogte van bedrijventerrein De Hoek. In de
afbeelding is door middel van een gele lijn
het tracé van de leiding aangegeven waarbij
het gedeelte van het tracé waar de leiding
een wanddikte heeft van 22,7 mm (D-pijp)
en een minimale dekking van 2,00 m, in het
rood is aangegeven. Op de verbeelding
(plankaart) is dit deel van het tracé
aangeduid met ‘specifieke vorm van leiding
– 2’.
Afwijkend leidingprofiel 2
Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 22,7 (D-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 2,00
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De 3e uitzondering betreft een deel van het tracé ten noorden van de Rijksweg A9, nabij de
Oosterbroekerweg in de gemeente Velsen (nabij nabij mast 8 van de nieuwe Randstad 380 kV
hoogspanningsverbinding).
In de afbeelding is door middel van een gele
lijn het tracé van de leiding aangegeven
waarbij het gedeelte van het tracé waar de
leiding een minimale dekking van 1,50 m
heeft, in het rood is aangegeven. Op de
verbeelding (plankaart) is dit deel van het
tracé aangeduid met ‘specifieke vorm van
leiding – 3’.
Afwijkend leidingprofiel 3
Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 15,9 (B-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 1,50

De 4e uitzondering betreft een deel van het
tracé ter hoogte van de Hondsdijkse Polder in
de gemeente Rijnwoude tot net ten noorden
van Moerkapelle (nabij mast 74 van de nieuwe
Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding). In
de afbeelding is door middel van een gele lijn
het tracé van de leiding aangegeven waarbij
het gedeelte van het tracé waar de leiding een
minimale dekking van 2.50 m heeft in het rood
is aangegeven. Op de verbeelding (plankaart)
is dit deel van het tracé aangeduid met
‘specifieke vorm van leiding – 4’.
Afwijkend leidingprofiel 4
Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 15,9 (B-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 2,50
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De 5e uitzondering betreft een deel van het tracé in de gemeente Haarlemmermeer ter hoogte
van Schiphol nabij de Geniedijk.
In de afbeelding is door middel van een gele
lijn het tracé van de leiding aangegeven
waarbij het gedeelte van het tracé waar de
leiding een wanddikte heeft van 22,7 mm (Dpijp) en een minimale dekking van 1,60 m in
het rood is aangegeven. Op de verbeelding
(plankaart) is dit deel van het tracé aangeduid
met ‘specifieke vorm van leiding – 5’.
Afwijkend leidingprofiel 5
Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 22,7 (D-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 1,60

De 6e uitzondering betreft een deel van het
tracé zuidelijke van de Hoogeveenseweg, nabij
de golfbaan Bentwoud in de gemeente
Rijnwoude (nabij mast 97 van de nieuwe
Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding). In
de afbeelding is door middel van een gele lijn
het tracé van de leiding aangegeven waarbij
het gedeelte van het tracé waar de leiding een
minimale dekking van 2,50 m heeft in het rood
is aangegeven. Op de verbeelding (plankaart)
is dit deel van het tracé aangeduid met
‘specifieke vorm van leiding – 6’.
Afwijkend leidingprofiel 6
Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 15,9 (B-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 2,50
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De 7e uitzondering betreft het tracé ter
hoogte van Schiphol. Meer specifiek betreft
het vrijwel het hele tracé in de
Haarlemmermeerpolder tussen de noordelijke
- en de zuidelijke ringvaart, behoudens een
deel van het tracé aan de zuidzijde van de
polder dat niet binnen het invloedsgebied van
Schiphol valt. Daarnaast betreft het ook een
deel van het tracé ten noorden van de
noordelijke ringvaart. Er is in de berekeningen
van het PR met betrekking tot de
indringdiepte van vliegtuigen als
standaardparameter uitgegaan van een
verdiepte ligging van 1,60 m. In de afbeelding
is door middel van een gele lijn het tracé van
de leiding aangegeven waarbij het gedeelte
van het tracé waar de leiding een minimale
dekking van 1,60 m heeft in het rood is
aangegeven. Op de verbeelding (plankaart) is
dit deel van het tracé aangeduid met
‘specifieke vorm van leiding – 7’.
Afwijkend leidingprofiel 7
Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 15,9 (B-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 1,60
Omdat het een lang tracé betreft zijn alleen
het begin- en eindpunt weergegeven.

Overigens vallen de locaties bij bedrijventerrein De Hoek en aan de Geniedijk waar naast de
verdiepte ligging een afwijkende wanddikte gehanteerd wordt, en de kruisingen van de
Polderbaan en de noordelijke ringvaart van de Haarlemmermeer waar een afwijkende
diepteligging gehanteerd wordt, niet binnen deze specifieke vorm van leiding maar
achtereenvolgens binnen de aanduidingen ‘specifieke vorm van leiding – 2’, ‘specifieke vorm
van leiding – 5’, ‘specifieke vorm van leiding – 8’ en ‘specifieke vorm van leiding – 9’. De
gronddekking is op deze locaties ook 1,60 m of meer.
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De 8e uitzondering betreft een deel van het
tracé ter hoogte van de kruising met de
Polderbaan van Schiphol. In de afbeelding is
door middel van een gele lijn het tracé van
de leiding aangegeven waarbij het gedeelte
van het tracé waar de leiding een minimale
dekking van 5,00 m heeft in het rood is
aangegeven. Op de verbeelding (plankaart) is
dit deel van het tracé aangeduid met
‘specifieke vorm van leiding – 8’.
Afwijkend leidingprofiel 8
Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 15,9 (B-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 5,00

De 9e uitzondering betreft een deel van het
tracé ter hoogte van de kruising met de
noordelijke ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder. In de afbeelding is
door middel van een gele lijn het tracé van de
leiding aangegeven waarbij het gedeelte van
het tracé waar de leiding een minimale dekking
van 7,00 m heeft in het rood is aangegeven. Op
de verbeelding (plankaart) is dit deel van het
tracé aangeduid met ‘specifieke vorm van
leiding – 9’.
Afwijkend leidingprofiel 9
Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 15,9 (B-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 7,00
De bescherming van de aardgastransportleiding is vormgegeven door middel van beperkende
bouwregels; uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken die ten dienste van de
aardgastransportleiding staan en een verbod behoudens vergunning voor het verrichten van
werkzaamheden. Activiteiten als diepploegen, het wijzigen van het maaiveldniveau of het
verrichten van grondroeractiviteiten (anders dan normaal spit- en ploegwerk) zijn daarmee
gekoppeld aan een vergunningenstelsel. Een vergunning is ook nodig voor het planten van
diepwortelende beplanting, aangezien deze de aardgastransportleiding kan beschadigen, indien
geplant bovenop of in directe nabijheid van de aardgastransportleiding. Zulke beplanting kan
ook de bereikbaarheid van de aardgastransportleiding bemoeilijken. Dit is dan ook de reden dat
het bevoegd gezag in het kader van de omgevingsvergunning, voorafgaand aan het verlenen
van een vergunning advies dient te vragen aan Gasunie omtrent de vraag of de werken en
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werkzaamheden de belangen van de bestemming schaden en welke beperkingen en
voorschriften dienen te worden gesteld ter voorkoming van eventuele schade.
Bij Gasunie kan onder meer informatie worden verkregen met betrekking tot plantensoorten die
geschikt zijn om boven en in directe nabijheid van aardgasleidingen te planten. Een vergunning
is tevens vereist wanneer gesloten verharding wordt aangebracht. Dit betreft bijvoorbeeld
verharding met asfalt, beton of puin. In het kader van de bereikbaarheid van de
aardgasleidingen kan een verharding door middel van losse betonplaten een goed alternatief
bieden.
De opgenomen regeling beschermt de aardgastransportleiding tegen eventuele invloeden van
buitenaf, bijvoorbeeld beschadiging van de aardgastransportleiding door graafwerkzaamheden
of door de zuren van kuilgras die de coating van de leiding kunnen aantasten. Tevens dient de
regeling de bereikbaarheid van de aardgastransportleiding voor eventuele reparatie en
onderhoud te borgen.
Aan deze dubbelbestemming is tevens het leidingprofiel gekoppeld. Daarmee wordt geborgd dat
de leiding op de betreffende locatie voldoet aan de leidingparameters waarmee voldaan wordt
aan de eisen voor groepsrisico en plaatsgebonden risico. De diameter, wanddikte, staalsoort,
ontwerpdruk en minimale gronddekking van de leiding maken daarmee onderdeel uit van de
dubbelbestemming. In totaal betreft het 9 tracédelen waar het profiel afwijkt van het
standaardprofiel.

6.5.4

Dubbelbestemming Waarde - Archeologie

Op verschillende gedeelten van het tracé zijn de gronden mede bestemd voor de bescherming
van aanwezige of te verwachten archeologische waarden. Op deze gronden is, door middel van
een omgevingsvergunningstelsel voor werken en werkzaamheden, in de regels geborgd dat
voordat gestart kan worden met de aanleg van de leiding, eerst een archeologisch onderzoek
moet worden verricht.

6.5.5

Overige bepalingen

Omdat het hier een rijksinpassingsplan betreft dat valt onder de Wro kan voor wat betreft
algemene bepalingen als een anti-dubbeltelbepaling en overgangsbepalingen niet worden
volstaan met verwijzing naar het geldende bestemmingsplan. Dit vloeit voort uit het feit dat
krachtens de nieuwe Wro dwingend is voorgeschreven hoe een aantal bepalingen moet worden
geformuleerd (afdeling 3.2 van het Besluit ruimtelijke ordening). In dit rijksinpassingsplan is om
die reden ook een aantal algemene bepalingen opgenomen. Deze behoeven inhoudelijk geen
nadere toelichting.

6.6 Milieueffectrapportage
Zoals hiervoor reeds bleek, ziet de activiteit, waar voorliggend inpassingsplan een planologischjuridisch kader voor biedt, op de aanleg van een aardgastransportleiding met een diameter van
meer dan 80 cm en een lengte van meer dan 40 km. Uit het bepaalde uit het Besluit m.e.r.
volgt dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.
Het MER zal gelijktijdig met het ontwerp inpassingsplan ter inzage worden gelegd.
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7 Uitvoerbaarheid
7.1 Economische uitvoerbaarheid
De voorgenomen activiteiten maken in financieel opzicht onderdeel uit van een grootschalig
infrastructureel project van Gasunie, voortkomend uit het Integrated Open Season. De totale
benodigde investering hiertoe wordt verricht door NV Nederlandse Gasunie door middel van
ondernemingsfinanciering. De genoemde investering omvat alle kosten voor de geplande
werkzaamheden en omvat tevens de gangbare toeslagen voor het financieel kunnen incasseren
van tegenvallers in de uitvoering. Gasunie en de Staat der Nederlanden sluiten een
planschadeovereenkomst af zodat evt. planschade voor rekening van Gasunie komt. Gelet op
het feit dat het onderhavige plan niet voorziet in een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro is
geen exploitatieplan opgesteld.
Planschade
Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan planschade ontstaan. De Wro voorziet in een regeling voor
vergoeding van planschade. Op basis van artikel 6.1 Wro wordt aan degene die in de vorm van
een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt
of zal lijden als gevolg van het inpassingsplan, tegemoetgekomen, wanneer de schade
redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de
tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Een aanvraag voor een
tegemoetkoming in schade ten gevolge van het inpassingsplan, kan bij de minister van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie worden ingediend binnen de periode van 5 jaar na
terinzagelegging van het vastgestelde inpassingsplan.
Zakelijk gerechtigden
Gasunie heeft met alle grondeigenaren/-gebruikers van alle te kruisen percelen contact
opgenomen met betrekking tot het voornemen van Gasunie voor de aanleg van de nieuwe
aardgastransportleiding. In sommige gevallen beschikken deze gerechtigden reeds over een
zakelijk rechtovereenkomst met Gasunie vanwege de aanwezigheid van bestaande leidingen.
Gasunie streeft ernaar om met alle belanghebbenden minnelijk overeenstemming te bereiken
over de vestiging van het zakelijk recht. Indien Gasunie daar onverhoopt niet in slaagt, kan
Gasunie het Rijk verzoeken tot het opleggen van een gedoogplicht om gronden te benutten voor
de aanleg en het gebruik van de aardgastransportleiding, door toepassing van de
Belemmeringenwet Privaatrecht.
De grondeigenaren/-gebruikers hebben op grond van het recht van opstal met Gasunie recht op
schadevergoeding in geval van schade als gevolg van de aanleg en instandhouding van een
aardgastransportleiding. Deze schade kan zijn aan opstallen, aan gewassen, exploitatieschade
en toekomstschade.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden zijn op diverse wijzen betrokken
bij de voorbereiding van het onderhavige inpassingsplan.

7.2.1

Reikwijdte en detail milieueffectrapportage

Op 10 november 2010 is een m.e.r. procedure gestart ten behoeve van het inpassingsplan. Er is
een startnotitie reikwijdte en detail ter inzage gelegd en eenieder heeft daarop zijn zienswijze
kunnen geven. Hierbij zijn door de initiatiefnemer in samenwerking met het bevoegd gezag
diverse informatieavonden georganiseerd. Vervolgens hebben de Ministers op 24 maart 2011 de
notitie reikwijdte en detail vastgesteld, die wordt opgesteld ten behoeve van de
milieueffectrapportage voor het inpassingsplan.
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Sinds 1 april 2011 is het ook verplicht een m.e.r. procedure te doorlopen voor de
watervergunningen die voor dit project nodig zijn voor de grondwateronttrekking. Op grond van
artikel 14.5 van de Wet milieubeheer wordt de m.e.r. voor de watervergunningen en voor het
inpassingsplan in 1 rapport gecombineerd, waarbij de Ministers en de betrokken Waterschappen
gezamenlijk als bevoegd gezag optreden. Naar aanleiding van het voornemen van Gasunie om
een watervergunning aan te vragen kon een ieder van 10 juni tot en met 21 juli 2011 een
zienswijze inbrengen. Deze zienswijzen konden ook betrekking hebben op het voornemen een
inpassingsplan voor te bereiden voor een activiteit waarbij grondwater wordt onttrokken.

7.2.2 Overleg artikel 3.1.1 Bro
In het kader van artikel 3.1.1 Bro zijn zowel de betrokken bestuursorganen als een aantal
(maatschappelijke) organisaties geraadpleegd over het voorontwerp van het plan. De
hoofdlijnen van dit vooroverleg worden beschreven in paragraaf 8.1 en zijn deels ook elders
opgenomen in deze plantoelichting (specifieke paragrafen over bijvoorbeeld water en externe
veiligheid).

7.2.3 Ontwerp-inpassingsplan
Conform artikel 3.8, eerste lid, Wro heeft het ontwerp-inpassingsplan gedurende 6 weken ter
inzage gelegen waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld hierop zijn of haar zienswijze te
geven. De stukken hebben ter inzage gelegen bij alle betrokken gemeenten, bij het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. In
dezelfde periode zijn in het betrokken gebied informatieavonden georganiseerd waarbij
gelegenheid is geweest voor omwonenden zich door medewerkers van het Ministerie van EL&I,
van het Ministerie van I&M en van Gasunie nader over het project te laten informeren.
Grondeigenaren en -gebruikers zijn over de terinzagelegging van het ontwerp en de
informatieavond rechtstreeks aangeschreven.

7.3 Procedurele uitvoerbaarheid
Ten tijde van de vaststelling van het inpassingsplan dient aannemelijk te zijn dat de benodigde
vergunningen en ontheffingen zullen worden verkregen. Zoals hiervoor is aangegeven, zullen
alle benodigde vergunningen en andere besluiten tegelijkertijd met het onderhavige plan in
procedure worden gebracht. Voordat wordt begonnen met de aanleg van de
aardgastransportleiding dient de initiatiefnemer te voldoen aan de wettelijke
procedureverplichtingen: de benodigde vergunningen en ontheffingen (zoals
omgevingsvergunning, watervergunning, Flora- en faunawetontheffing) moeten van kracht zijn.

- 98 -

8 Overleg
8.1 Vooroverleg
In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 Bro is aan de besturen en diensten van
de betrokken bevoegde gezagen gevraagd om een reactie te geven op het voorontwerp
inpassingsplan en bijbehorend concept-mer. Dit betreft de gemeenten Beverwijk, Zaanstad,
Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Rijnwoude,
Zuidplas, Ouderkerk, Bergambacht, Nederlek, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom, de provincies
Noord-Holland en Zuid-Holland, de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Van
Schieland en de Krimpenerwaard en Van Rijnland, Waterschap Rivierenland, de
veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Hollands-Midden en Zuid Holland Zuid,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Rijkswaterstaat, Prorail en de Dienst
Regelingen.
Bovenstaande besturen en diensten zijn van 16 december 2011 tot 10 februari 2012 in de
gelegenheid gesteld een reactie te geven. De samenvatting van de reacties en een reactie
hierop van het bevoegd gezag is opgenomen in bijlage 2.
Op hoofdlijnen gaan de reacties in op de volgende onderwerpen:

Het verzoek om zorgvuldige omgang met externe veiligheidsrisico’s tijdens bouw en
gebruik:
o De relatie met het project Randstad 380 kV Noordring (hoogspanningsverbinding)
en de effecten als dit project onverhoopt niet door mocht gaan.
o De relatie met Schiphol en de effecten bij een eventuele vliegramp.

Het verzoek om meer duidelijkheid over de vraag met welke (beperkt) kwetsbare objecten
in de buurt van de buisleiding rekening is gehouden in de QRA.

Het verzoek om meer duidelijkheid over de doorsnijding van terreinen met archeologische
waarden (AMK-terreinen) en de juridische borging van archeologisch onderzoek.

Het verzoek ontbrekende vigerende bestemmingsplannen en ontbrekende leidingen op te
nemen.

Het verzoek om meer duidelijkheid over de invloed van de buisleiding op het baggerdepot
De Buitenlanden.

Het verzoek om duidelijker kaartmateriaal vanwege de schaalgrootte.

Het verzoek dieper in te gaan op de landschappelijke karakteristieken van het plangebied en
de Romeinse Limes.

Het verzoek om de werkzaamheden vroegtijdig af te stemmen met de leidingbeheerders
van andere leidingen.

8.2 Zienswijzen
Het ontwerp-inpassingsplan wordt op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht in het kader van de zienswijzen gedurende 6 weken voor een ieder ter visie
gelegd.
Te zijner tijd zullen eventueel ingediende zienswijzen bij de besluitvorming worden betrokken.
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Bijlage 1: effectbeperkende maatregelen
De meest voorkomende effectbeperkende maatregel bij de aanleg van de
aardgastransportleiding is gebruik maken van een boring. Op deze wijze wordt een waardevol
aspect (landschap, veiligheid etcetera) gekruist zonder dat dit tot negatieve effecten leidt. De
boringen die door Gasunie worden uitgevoerd, zijn vastgelegd in de kruisingenlijst, welke is te
vinden in bijlage 8 van het MER. Deze uitvoeringswijze is geborgd in verschillende
vergunningen, te weten de Wbr-vergunning (Wet beheer rijkswaterstaatswerken) en de
watervergunningen voor het onttrekken van grondwater die tegelijkertijd met dit inpassingsplan
in procedure gaan. Bij de eerste gaat het om het vastleggen van de wijze van kruisen van een
rijkswaterstaatswerk, bij de tweede gaat het om de uitvoeringswijze de benodigde
grondwateronttrekking (bij uitvoering in open ontgraving zal immers een veel groter debiet aan
grondwater onttrokken moeten worden om droog te kunnen werken dan bij uitvoering door
middel van een gestuurde boring). Met name bij onderstaande kruisingen is sprake van het
voorkomen of beperken van effecten door het toepassen van de gestuurde boring:
Kruising met rijksweg A9 nabij Spaarndam
Door middel van de gestuurde boring wordt rijksweg A9 gekruist. Door toepassing van deze
techniek worden grote effecten voorkomen, er is sprake van een beperkte aantasting van
voorkomende waarden. Deze boring wordt zowel in de watervergunning als in de Wbrvergunning geregeld.
Kruising A200 en ringvaart Haarlemmermeerpolder
Door middel van de gestuurde boring wordt de rijksweg A200 en de ringvaart
Haarlemmermeerpolder gekruist. Deze boring is vergunningplichting op grond van de Wbr.
Kruising met de Wijde Aa
Door middel van de gestuurde boring wordt de Wijde Aa gekruist. Daarnaast worden met deze
boring ook de EHS gebieden op de oevers van de Wijde gekruist. Hierdoor worden effecten
voorkomen. Deze boring is geborgd in de watervergunning.
Kruising Oude Rijn - Spoorbaan - N11
Door middel van de gestuurde boring wordt o.a. de Oude Rijn gekruist. Hierbij wordt tevens
EHS gekruist. Deze boring is geborgd in de Wbr-vergunning en in de watervergunning.
Kruising Westeinde in Hazerswoude -Dorp
Door middel van de gestuurde boring wordt o.a. de Veenrug bij Hazerswoude -Dorp gekruist.
Hierdoor is slechts sprake van een beperkte aantasting. Deze boring is geborgd in de
watervergunning.
Zuidplaspolder
In de Zuidplaspolder zal een aantal gestuurde boringen plaatsvinden. Hierdoor wordt de
aantasting van aardkundige waardevolle kreekruggen zo veel mogelijk beperkt en blijven deze
grotendeels intact. Deze boringen zijn geborgd in de watervergunning.
Kruising Hollandsche IJssel
De Hollandsche IJssel wordt door middel van een horizontaal gestuurde boring gekruist. Hierbij
worden EHS en cultuurhistorisch waardevol gebied gespaard. Deze boring is geborgd in de Wbrvergunning en de watervergunning.
Krimpenerwaard
In de Krimpenerwaard wordt een aantal horizontaal gestuurde boringen ingezet. Hierdoor zullen
zowel natuurwaarden, cultuurhistorische waarden als EHS gebieden slechts beperkt aangetast
worden. Daarnaast wordt zetting en oxidatie van veen zoveel mogelijk beperkt. Deze boringen
zijn geborgd in de watervergunning.
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Kruising met het Loetbos
Door middel van een horizontale boring wordt o.a. het Loetbos gekruist. Hierdoor worden de
waardevolle waarden van dit gebied ontzien. De boring is geborgd in de watervergunning.
Kruising met het Achterwaterschap en Alblas
Door middel van een gestuurde boring wordt het Achterwaterschap gekruist. Hierdoor worden
zowel effecten op natuurwaarden en EHS als op cultuurhistorie tot een minimum beperkt. Deze
boring is geborgd in de watervergunning.
Natuurwaarden
Maatregelen om effecten op beschermde soorten te voorkomen
Ten behoeve van de realisatie van de aardgastransportleiding dient voor een aantal beschermde
soorten een ontheffing van de flora- en faunawet aangevraagd te worden. Voor een aantal
andere soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd indien maatregelen worden
uitgevoerd om overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet te voorkomen.
Deze maatregelen maken ook onderdeel uit van de aanvraag en vormen onderdeel van de
ontheffing. De voorgestelde maatregelen worden onderdeel van de ontheffing en zijn daarmee
geborgd.
De Wilck
Ten aanzien van het Natura 2000-gebied de Wilck wordt in de voortoets geconcludeerd dat
indien er buiten de periode van het overwinteringseizoen wordt gewerkt, er geen effecten zijn
en er geen vergunningplicht is. Gasunie zal de werkzaamheden uitvoeren buiten het
overwinteringseizoen zodat ook geen NB-vergunningplicht geldt. Daarmee worden effecten op
De Wilck uitgesloten.
Overige maatregelen
Maatregelen ten aanzien van externe veiligheid (PR en GR) worden in het inpassingsplan
geborgd door het opnemen van profielen.
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Bijlage 2: Nota van Antwoord voorontwerpinpassingsplan
Hieronder volgt een samenvatting van de ingekomen inspraak- en adviesreacties alsmede het
antwoord van het bevoegd gezag.
1. Gemeente Beverwijk
De gemeente Beverwijk heeft per brief van 21 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
a. De gemeente wil meer duidelijkheid over de gevolgen van de aardgastransportleiding voor
het baggerdepot en wil zoveel mogelijk voorkomen dat er beperkingen voor het
baggerdepot in De Buitenlanden ontstaan.
b. De gemeente vraagt om de aanleg van de Randstad 380 kV verbinding (Noordring) te
betrekken bij de externe veiligheidsaspecten.
c. Verzocht wordt om geïnformeerd te worden over eventueel verder archeologisch onderzoek
en nader te omschrijven welke AMK-terreinen worden doorsneden.
Antwoord
a. De aanleg van de aardgastransportleiding zal de realisatie van het baggerdepot niet in de
weg staan. Door vaststelling van het inpassingsplan zijn er wel voorwaarden van toepassing
voor het verrichten van werkzaamheden in de bestemde strook. Hierover wordt overlegd
met de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
b. In de bijgevoegde veiligheidsstudie (QRA) zijn de mogelijke gevolgen van het falen van de
door TenneT toegepaste wintrackmasten op de geprojecteerde leiding in kaart gebracht.
Daar waar het elektromagnetisch veld van de hoogspanningsverbinding invloed heeft op de
kathodische bescherming (methodiek om corrosie tegen te gaan) van de
aardgastransportleiding, zullen corrigerende maatregelen worden genomen.
c. De gemeente zal hierover geïnformeerd worden. In deel B van het MER (5.7.4) staat dat in
het noordelijke tracédeel Beverwijk - Ouderkerk 4 AMK terreinen worden doorsneden door
het tracé. Er worden 2 terreinen van zeer hoge waarde doorsneden. Het terrein 14996
wordt aan de grens van het AMK terrein doorsneden. Bij het terrein 5844 gaat het tracé er
midden door. De 2 overige AMK-terreinen zijn van waarde en vervolgonderzoek moet
uitmaken of er ook daadwerkelijk vindplaatsen doorsneden worden. In het zuidelijke
tracédeel Ouderkerk - Wijngaarden wordt 1 AMK terrein (10468) doorsneden door het tracé.
De toelichting is op dit punt uitgebreid.
2. Gemeente Zaanstad
De gemeente Zaanstad heeft per e-mail van 27 februari 2012 aangegeven geen opmerkingen te
hebben.
3. Gemeente Velsen
De gemeente Velsen heeft per brief van 2 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
a. De gemeente Velsen geeft aan 2 bestemmingsplannen te missen en merkt verkeerde
naamgeving van een opgenomen bestemmingsplan op.
b. Tevens wordt opgemerkt dat het analoge kaartmateriaal slecht leesbaar is en dat niet
duidelijk is welke versie van de QRA is gebruikt.
c. Tot slot wordt gevraagd naar goede afstemming in de uitvoering van het Randstad 380kV
project en de aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden.
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Antwoord
a. De ontbrekende plannen zijn toegevoegd aan het overzicht van vigerende plannen. De
naam van het reeds opgenomen plan is aangepast.
b. Bij het ontwerp-inpassingsplan zal digitaal kaartmateriaal ter beschikking worden gesteld,
waarop details goed zijn waar te nemen. Van de QRA is de meest recente versie bijgevoegd.
c. De tracés van de hoogspanningsverbinding en de aardgastransportleiding zijn op elkaar
afgestemd, evenals de uitvoering ervan, indien deze gelijktijdig plaatsvindt.
4. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft per brief van 10 februari 2012
gereageerd.
Samenvatting
a. De gemeente gaat ervan uit dat bij Zijkanaal C en de nabij gelegen sportverenigingen, bij
de Rijksweg A9, bij het Rottepolderplein, het Polanenpark en de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder sprake zal zijn van een horizontaal gestuurde boring.
b. Nabij de Rijksweg A9 zal de nieuwe aardgastransportleiding de nieuw te bouwen
hoogspanningsverbinding Noordring 380 kV zeer dicht naderen en op één punt kruisen. De
gemeente verzoekt om zorg voor onderlinge beïnvloeding en veiligheid, zowel tijdens de
bouw als gebruik.
Antwoord
a. Deze constatering is juist.
b. In de bij het MER gevoegde veiligheidsstudie (QRA) zijn de mogelijke gevolgen van het falen
van de door TenneT toegepaste wintrackmasten op de geprojecteerde leiding in kaart
gebracht. Daar waar het elektromagnetisch veld van de hoogspanningsverbinding invloed
heeft op de kathodische bescherming (methodiek om corrosie tegen te gaan) van de
aardgastransportleiding, zullen corrigerende maatregelen worden genomen.
5. Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer heeft per brief van 7 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
De gemeente spreekt de voorkeur uit voor een tracéwijziging door middel van bundeling van
bestaande en nieuwe leiding in een 250 m zone gemeten vanuit het hart van A4.
Antwoord
De nieuwe aardgastransportleiding wordt op basis van het bundelingsprincipe parallel langs de
bestaande (gas)leidingen gelegd. Er zijn geen zwaarwegende redenen om hier in dit geval van
af te wijken. De geprojecteerde leiding ligt ter plaatse in de buisleidingstrook voor buisleidingen
van nationaal belang die is opgenomen in de (ontwerp)Structuurvisie Buisleidingen.
Een besluit over het verleggen van de bestaande leidingen valt buiten de reikwijdte van dit
inpassingsplan.
6. Gemeente Kaag en Braassem
De gemeente Kaag en Braassem heeft per brief van 8 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
a. De gemeente vraagt om zorgvuldigheid op het gebied van externe veiligheidsaspecten met
betrekking tot wederzijdse beïnvloeding van de geplande 380kV hoogspanningsverbinding
en de nieuwe aardgastransportleiding.
b. Ten aanzien van artikel 3 van de planregels wordt aangegeven dat het niet wenselijk is dat
een overkapping over de gehele bedrijfsbestemming mogelijk wordt gemaakt.
c. Gevraagd wordt om een definitie van een kwetsbaar object.
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d.

Tot slot vraagt de gemeente hoe omgegaan dient te worden met het in procedure brengen
van een nieuw bestemmingsplan in 2013 voor een gebied waar dit inpassingsplan
“overheen” valt.

Antwoord
a. In de bijgevoegde veiligheidsstudie (QRA) zijn de mogelijke gevolgen van het falen van de
door TenneT toegepaste wintrackmasten op de geprojecteerde leiding in kaart gebracht.
Daar waar het elektromagnetisch veld van de hoogspanningsverbinding invloed heeft op de
kathodische bescherming (methodiek om corrosie tegen te gaan) van de
aardgastransportleiding, zullen corrigerende maatregelen worden genomen.
b. De aard van een afsluiterlocatie staat een overkapping niet toe. Het uitdrukkelijk uitsluiten
van overkappingen is dan ook niet noodzakelijk.
c. Er wordt een definitie voor kwetsbaar object toegevoegd aan de regels, als bedoeld in
artikel 1 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).
d. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente. Gezocht wordt naar een oplossing die zowel
werkbaar als juridisch houdbaar is.
7. Gemeente Rijnwoude
De gemeente Rijnwoude heeft per brief van 21 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
a. Een aantal leidingen ontbreekt in het overzicht in paragraaf 5.3 van het MER en 5.6.1 van
het voorontwerp-inpassingsplan.
b. Gezien de beperkte ruimte bij de kruising met het lint van Hazerswoude-Dorp en
Hazerswoude-Rijndijk wordt getwijfeld of de afstand van 7 m tussen leidingen haalbaar is?
c. De gemeente vraagt zich af of er gezien de Structuurvisie buisleidingen nog voldoende
ruimte over is voor andere nieuwe leidingen?
d. Met betrekking tot paragraaf 5.3 in het MER wordt opgemerkt dat onduidelijk is of de
woningbouw op de locatie 'De Hoop' aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk is
meegenomen in de QRA. Hiervoor is een bouwvergunning verleend. Kortheidshalve wordt
verwezen naar de zienswijze tegen de startnotitie aardgastransportleiding BeverwijkWijngaarden van 20 december 2010 met kenmerk RMO/WK/UIT-4317.
e. Voorgesteld wordt om ter hoogte van de kruising met bebouwing of andere gevoelige
locaties aparte tekeningen op een schaal van 1:2.000 bij te voegen. Verzoek deze
tekeningen voorafgaande aan de te starten procedure voor een reactie aan ons toe te
sturen. De Veiligheidsregio kan nog geen advies geven vanwege de schaalgrootte van de
kaarten.
f. Als de nieuwe hoogspanningsverbinding niet doorgaat, dan moet de invloed van de niet
verdwijnende hoogspanningsverbindingen en masten op de gasleiding alsnog beoordeeld
worden.
g. Met betrekking tot paragraaf 5.6.3 wordt aangegeven dat de beoordeling van de huidige
functies in de belemmeringenstrook mist. De vraag wordt gesteld of er kwetsbare
bestemmingen in de belemmeringenstrook zijn.
h. Kunnen grondroerwerkzaamheden als gevolg van normaal agrarisch gebruik plaatsvinden
zonder omgevingsvergunning? Artikel 5.4 van de regels is hierover onduidelijk:verzoek tot
nadere toelichting.
Antwoord
a. De leidingen met gevaarlijke stoffen worden toegevoegd aan het MER en het ontwerpinpassingsplan.
b. In het inpassingsplan wordt een afstand van ten minste 7,0 m tussen de nieuwe leiding en
de bestaande leidingen gehanteerd. Dat is voldoende om een eventueel ‘domino-effect’ te
voorkomen.
c. Voor de kruising van het lint van Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk wordt in de
structuurvisie Buisleidingen voorzien in een buisleidingstrook die voldoende mogelijkheden
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d.

e.

f.

g.

h.

biedt om toekomstige leidingen op voldoende onderlinge afstand te leggen. Deze afstand
kan gevonden worden in het horizontaal vlak maar ook in het verticaal vlak.
Locatie ‘De Hoop’ is toegevoegd aan de QRA. Uit de hierop gebaseerde berekening vervat in
de QRA is gebleken dat de oriënterende waarde van het groepsrisico in dit gebied niet wordt
overschreden en dat sprake is van een acceptabele stijging van het groepsrisico.
Het ontwerp-inpassingsplan wordt op www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd zodat digitaal
kaartmateriaal ter beschikking komt waarop details goed zijn waar te nemen. Aangepast
kaartmateriaal is aan de Veiligheidsregio ter beschikking gesteld op basis van waarvan de
beoordeling kan worden gemaakt.
Naar aanleiding van deze opmerking zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd. Hieruit is
gebleken dat op 3 locaties rekening moet worden gehouden met invloed van de bestaande
hoogspanningsverbinding op de externe veiligheid van de aardgastransportleiding. In de
meest recente versie van de QRA wordt hier nader op ingegaan. Op basis van de uitkomsten
van deze analyse is paragraaf 5.6 externe veiligheid van de toelichting aangevuld.
Er zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten in de vorm van woningen of andere kwetsbare
bestemmingen aanwezig in de belemmerde strook gelegen. Daar waar de leiding wordt
aangelegd door een woonbestemming worden geen bouwvlakken doorkruist. De toelichting
is op dit punt aangevuld.
Grondroerwerkzaamheden tot 0,5 m onder het maaiveld kunnen zonder
omgevingsvergunning worden verricht. Dit wordt gezien als normaal agrarisch gebruik. In
het ontwerp-inpassingsplan zal een definitie van normaal agrarisch gebruik opgenomen
worden. Tevens wordt de diepte vastgelegd op 0,5 m.

8. Gemeente Zuidplas
De gemeente Zuidplas heeft per brief van 15 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
De gemeente vraagt om toevoeging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Moordrecht
vanwege (gedeeltelijke) vernietiging van het bestemmingsplan Rode Waterparel. Ook wordt
verzocht om het verwerken van een aantal uitspraken van de Raad van State ten aanzien van
verschillende bestemmingsplannen.
Antwoord
Dit bestemmingsplan is toegevoegd aan het overzicht van vigerende plannen. De overige
opmerking is verwerkt.
9. Gemeente Ouderkerk
De gemeente Ouderkerk heeft niet gereageerd.
10. Gemeente Bergamacht
De gemeente Bergambacht heeft per brief van 3 februari 2012 aangegeven geen opmerkingen
te hebben.
11. Gemeente Nederlek
De gemeente Nederlek heeft per brief van 2 februari 2012 aangegeven geen opmerkingen te
hebben.
12. Gemeente Nieuw-Lekkerland
De gemeente Nieuw-Lekkerland heeft per brief van 14 februari 2012 aangegeven geen
opmerkingen te hebben.
13. Gemeente Graafstroom
De gemeente Graafstroom heeft per brief van 14 februari 2012 aangegeven geen opmerkingen
te hebben.
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14. Provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft per brief van 9 februari gereageerd.
Samenvatting
a. De provincie geeft aan dat is afgesproken dat de afsluiterlocatie bij de Geniedijk zo wordt
vormgegeven dat hij zich onderscheidt van de Stelling en aansluit bij de ontwerpprincipes
van Geniepark. De resultaten van het gevoerde overleg moeten in de regels van het
inpassingsplan worden verwerkt.
b. Volgens de QRA vormen vliegtuigen op de Polderbaan geen risico voor de buisleiding omdat
de leiding daar onder het maaiveld ligt. De onderbouwing met een aangekondigde studie
ontbreekt.
c. In het inpassingsplan moet inzichtelijk gemaakt worden wat er gebeurt als ten tijde van
aanleg van de aardgastransportleiding nog niet zeker is of 150 kV verbinding verdwijnt.
d. De verantwoording van het groepsrisico is te summier.
Antwoord
a. De plannen voor het Geniepark zijn nog niet voldoende uitgekristalliseerd om richting te
geven aan een op het Geniepark afgestemde inpassing van de afsluiterlocatie. De in het
voorontwerp inpassingsplan opgenomen bestemmingsregeling voorziet in mogelijkheden op
het Geniepark afgestemde landschappelijke inpassing doordat zij groenvoorzieningen
toelaat. In het aangepaste ontwerp-inpassingsplan wordt afgezien van het opnemen van
een specifieke aanduiding groen omdat gelet op het open karakter van het schootsveld van
de Stelling van Amsterdam een inpassing zonder groenvoorzieningen op dit moment het
meest passend wordt geacht.
b. De constructie van de Polderbaan, gecombineerd met de diepteligging van de
geprojecteerde leiding, sluit leidingfalen door een neerstortend vliegtuig uit. Het onderzoek
door het NLR en Deltares naar de effecten van een neerstortend vliegtuig op de leiding is
verwerkt in de bijgevoegde QRA, het MER en de toelichting bij het ontwerp-inpassingsplan.
c. Deze opmerking is verwerkt in het MER en in het inpassingsplan.
d. De verantwoording van het groepsrisico is aangevuld met onder andere het advies van de
brandweer op grond van artikel 12, tweede lid Bevb ter zake van de mogelijkheden tot
voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval
en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding.
15. Provincie Zuid Holland
De provincie Zuid-Holland heeft per brief van 15 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
a. De provincie geeft aan dat weidevogelgebieden, als onderdeel van de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie, niet zijn beschreven. Dit aspect dient betrokken te worden bij de
planvorming en vooral ook bij het treffen van maatregelen.
b. De landschappelijke karakteristieken van de gebieden Rijnland en Kaag en Alblasserwaard/
Krimpenerwaard zijn niet goed beschreven en dan met name de karakteristieke
verkavelingspatronen. Deze patronen dienen hersteld te worden teneinde de aan het
landschap aangebrachte schade te mitigeren.
c. Verzoek om aandacht te hebben voor het Natura 2000-gebied ‘De Wilck.
d. Bureauonderzoek archeologische waarden en de vindplaatsencatalogus ontbreekt.
e. Onduidelijk wat er gebeurt met de in het plan niet omschreven, maar wel doorsneden
terreinen van archeologische waarde.
f. Het tracé doorsnijdt het tracé diverse oude kreekruggen en veenrestanten met een hoge
respectievelijke middelhoge verwachtingswaarde voor archeologie. Het is niet duidelijke
welke mitigerende maatregelen worden getroffen ten aanzien van deze voorkomens.
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Antwoord
a. Er zal een passage worden opgenomen in paragraaf 4.3 (provinciaal beleid). Bij de aanleg
van de leiding zullen maatregelen worden genomen ter voorkoming van het verstoren van
broedende vogels.
b. In de toelichting is in paragraaf 4.3 en 4.4 (provinciaal en gemeentelijk beleid) aandacht
besteed aan de landschappelijke karakteristieken van de gebieden Rijnland en Kaag en
Alblasserwaard/ Krimpenerwaard. Na aanleg van de leiding zal het verkavelingspatroon
weer in oude staat worden teruggebracht. Dit is geborgd via de gebruiksregels in artikel 7.1
(strijdig gebruik) van de regels van het inpassingsplan.
c. Er zullen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in de winterperiode nabij ‘De Wilck’.
d. Dit onderzoek zal als bijlage worden gevoegd bij het MER en het inpassingsplan.
e. In de archeologische rapporten die als bijlagen zijn gevoegd bij het MER en het
inpassingsplan staat vermeld welke terreinen van archeologische waarden worden
doorsneden en hoe deze in vervolgonderzoek worden meegenomen.
f. De oude kreekruggen en veenrestanten met een hoge respectievelijk middelhoge
verwachtingswaarde voor archeologie zijn door middel van een verkennend booronderzoek
in kaart gebracht. Er zal eerst een karterend booronderzoek worden uitgevoerd waarbij
archeologische vindplaatsen binnen deze landschapseenheid worden opgespoord. In RAAP
rapport 2449 zijn werkwijze, resultaten en advies voor vervolgonderzoek in detail
beschreven.
16. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het hoogheemraadschap heeft per brief van 28 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
a. Gebruikelijk bij bestemmingsplannen is om de Waterstaatswerken en Waterkeringen als
dubbelbestemmingen op de verbeelding aan te geven. Dit is bij dit inpassingsplan niet
gebeurd, maar er wordt wel mee ingestemd.
b. Het hoogheemraadschap is het niet eens met de passage over het baggerdepot op bladzijde
32 van de toelichting onder 3.10.1: de landschappelijke inpassing waarover wordt
gesproken betreft volgens het hoogheemraadschap ook het hekwerk, de percolatiesloot en
de kade van het baggerdepot. Het inpassingsplan sluit deze inrichtingen nu dus uit met als
negatief gevolg dat het baggerdepot kleiner zal worden.
c. Het hoogheemraadschap vraagt zich ook af of de aanleg van de toekomstige
ontsluitingsweg (voor zwaar verkeer) nog beperkingen of aanvullende maatregelen met zich
meebrengt.
d. De tekst over de waterkeringen suggereert dat alle waterkeringen met een gestuurde boring
worden gekruist. Dit is (in de watervergunningsaanvraag) echter niet het geval. Verzoek om
de tekst op dit punt te verduidelijken.
e. Daarnaast wordt beschreven dat er een persleiding westelijk parallel aan nieuwe gasleiding
loopt. Nabij het compressorstation wordt deze persleiding echter ook gekruist. Graag
aandacht hiervoor en de werkzaamheden vroegtijdig afstemmen met leidingbeheerder.
Deze opmerking geldt ook voor de tekst in de waterparagraaf op bladzijde 8 en 10.
Antwoord
a. De bestemmingen voor de waterstaatswerken en waterkeringen zijn reeds opgenomen in de
geldende bestemmingsplannen. Deze bestemmingen blijven met inwerkingtreding van het
inpassingplan gehandhaafd. Hieraan wordt slechts de dubbelbestemming: Leiding-Gas
toegevoegd.
b. De aanleg van de aardgastransportleiding zal de realisatie van het baggerdepot niet in de
weg staan. Door vaststelling van het inpassingsplan zijn er wel voorwaarden van toepassing
voor het verrichten van werkzaamheden in de bestemde strook. Over de invulling daarvan
zal nader overleg plaats moeten vinden tussen de gemeente Beverwijk, het
hoogheemraadschap en de Gasunie.
c. De toekomstige ontsluitingsweg zal onder voorwaarden gerealiseerd kunnen worden. Over
de precieze invulling hiervan geldt dat te zijner tijd nader overleg zal moeten plaatsvinden.
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d.
e.

De toelichting is op dit punt aangepast.
De afstemming over de uitvoering van het project zal plaatsvinden in het kader van de
vergunningverlening door het hoogheemraadschap.

17. Waterschap Rivierenland
Het waterschap heeft per brief van 19 januari 2012 aangegeven dat het plan conform hun eisen
en wensen is.
18. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Het hoogheemraadschap heeft per brief van 16 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
Het hoogheemraadschap merkt op dat 2 rioolpersleidingen die door de gasleiding worden
gekruist niet worden genoemd.
Antwoord
De toelichting is op dit punt aangepast.
19. Hoogheemraadschap van Rijnland
Het hoogheemraadschap heeft per e-mail van 5 maart 2012 aangegeven een positief
wateradvies af te geven.
20. Veiligheidsregio Kennemerland
De veiligheidsregio Kennemerland heeft per brief van 24 januari 2012 en per brief van 14 maart
2012 gereageerd.
Samenvatting
a. De veiligheidsregio geeft aan dat de veiligheidsaspecten van de 380 kV
hoogspanningsverbinding en het Schipholonderzoek in het MER verwerkt moeten worden.
b. De brandweer heeft geen aanbevelingen om de mogelijkheid tot voorbereiding van
bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en de zelfredzaamheid van personen
in het invloedsgebied van de buisleiding te vergroten c.q. te verbeteren.
Antwoord
a. Zowel de veiligheidsaspecten met betrekking tot de Randstad 380 kV
hoogspanningsverbinding als het Schipholonderzoek zullen verwerkt worden in de QRA en
vervolgens in het MER en het inpassingsplan.
b. Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.
21. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
De veiligheidsregio heeft per brief van 7 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
De veiligheidsregio merkt op dat er geen relevante risico’s in deze regio zijn waardoor er geen
gebruik wordt gemaakt van het adviesrecht,
Antwoord
Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.
22. Veiligheidsregio Hollands-Midden
De veiligheidsregio heeft per e-mail van 9 februari 2012 gereageerd en aangegeven dat, om tot
een goed onderbouwd advies te komen, kaartmateriaal met een schaal van ten minste 1:2.000
nodig. Voorts wordt verwezen naar de opmerkingen van de gemeente Rijnwoude.
Na toesturing van aangepast kaartmateriaal heeft de veiligheidsregio per brief van 29 maart
2012 alsnog advies uitgebracht.
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Samenvatting
a. De veiligheidsregio geeft aan dat het gedeelte van het tracé waar de
aardgastransportleiding door de bebouwing is geprojecteerd op een diepte van 25 m wordt
gelegd. Door deze diepteligging is er geen 10-6 contour voor het plaatsgeboden risico.
b. Gesteld wordt dat de toename van het groepsrisico ter hoogte van de gemeenten Zuidplas,
Rijnwoude en ter hoogte van Lekkerkerk door het bevoegd gezag verantwoord dient te
worden.
c. De veiligheidsregio constateert in de bestaande situatie geen knelpunten voor wat betreft
bereikbaarheid en bluswatervoorziening. In de nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen
dient bereikbaarheid en bluswatervoorziening, zoals deze in de praktijkrichtlijnen door de
Regionale Brandweer Hollands Midden zijn vastgesteld, meegenomen te worden.
Antwoord
a. De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen
b. De toename van het groepsrisico is verantwoord in het inpassingsplan.
c. De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.
23. Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
De veiligheidsregio heeft per brief van 10 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
Volgens de rapportage ligt de gasleiding over het gehele traject op een diepte van minimaal
1,25 m. Aangenomen mag worden dat de leiding in de gemeente Nieuw-Lekkerland op een
grotere diepte wordt aangelegd, aangezien de leiding de rivier de Lek doorsnijdt. In verband
met vorenstaande zijn maatregelen in het kader van hulpverlening of rampenbestrijding ten
gevolge van de aanleg van deze aardgastransportleiding op het grondgebied van de regio ZuidHolland Zuid niet noodzakelijk.
Antwoord
Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.
24. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De RCE heeft per brief van 8 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
a. De RCE adviseert om in paragraaf 4.2 onder het kopje UNESCO-werelderfgoederen tevens
een ander gebied van de voorlopige UNESCO-lijst te noemen dat ook in de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte is opgenomen, te weten de Limes-zone.
b. De RCE merkt op dat archeologisch onderzoek in het inpassingsplan juridisch geborgd dient
te worden
Antwoord
a. De opsomming van het UNESCO-werelderfgoed is op dit punt aangevuld.
b. De bescherming van archeologische waarden is in het inpassingsplan geborgd door het
opnemen van een omgevingsvergunningstelsel.
25. Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat Noord-Holland heeft per e-mail van 10 februari 2012 gereageerd.
Samenvatting
De tekst van subparagraaf 3.10.5 over het tracé door de gemeente Haarlemmermeer is niet
helder. De aan te leggen aardgastransportleiding wijkt af van de structuurvisie buisleidingen bij
het knooppunt Raasdorp. Deze leiding mag bij uitzondering in principe nog onder het knooppunt
door (vergunningaanvraag is nog in behandeling). Nieuwe buisleidingen dienen om het
knooppunt heen te worden gelegd.
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Antwoord
De toelichting is conform deze opmerking aangepast.
26. Dienst regelingen
Dienst Regelingen heeft per e-mail van 30 januari 2012 aangegeven geen inhoudelijke reactie
op het inpassingsplan te geven.
27. Prorail
Prorail heeft per e-mail van 30 januari 2012 aangegeven geen opmerkingen te hebben.

- 110 -
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HOOFDSTUK

1

Watertoets
Inpassingsplan
1.1

ONDERBOUWING WATERPARAGRAAF INPASSINGSPLAN
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op
ruimtelijke plannen te worden opgenomen hoe rekening is gehouden met de gevolgen van
het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. Hierbij dient te worden uiteengezet of en
in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor het watersysteem, dat wil zeggen het
grondwater en het oppervlaktewater maar ook voor de waterkeringen en de waterketen.
Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van
vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’.
Voor de op te stellen waterparagraaf in het inpassingsplan is dit het onderbouwende
document waarin de effecten zijn uitwerkt. Het gaat hier om de effecten die niet in het MER,
gekoppeld aan het inpassingsplan, aan de orde komen. Deze onderbouwing is samen met
de delen van het MER die over wateraspecten gaan aan de waterbeheerders voorgelegd,
inclusief een voorstel voor de waterparagraaf in het inpassingsplan.
In onderhavig document zijn de gevolgen voor de waterhuishouding van het
inpassingsplan en de ruimtelijke consequenties van (aanleg van) de
aardgastransportleiding, de uitbreiding van bestaande en de (aanleg van) de nieuwe
afsluiterlocaties beschreven. Ook is beschreven hoe het initiatief zich verhoudt tot het
geldende waterbeleid en de waterhuishoudkundige doelstellingen. Afgesloten wordt met de
reactie van de waterschappen op deze onderbouwing en de waterparagraaf.
Waterbeheerders
Het leidingtracé en de afsluiterlocaties liggen in twee provincies (Noord- en Zuid Holland)
en in het beheersgebied van vier waterschappen (Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard en Waterschap Rivierenland). Daarnaast is Rijkswaterstaat bevoegd
gezag voor de kruising met het Noordzeekanaal, de Hollandsche IJssel en de Lek.
De beheersgebieden van de waterschappen verdeeld over het tracé zijn als volgt:


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: van compressorstation Beverwijk
tot Noordzeekanaal;




Hoogheemraadschap van Rijnland: Noordzeekanaal tot Noorddijk nabij Zoetermeer;
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: Noorddijk nabij
Zoetermeer tot Lek;
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Waterschap Rivierenland: Lek tot compressorstation Wijngaarden.

1.2

GEVOLGD EN TE VOLGEN PROCES WATERTOETS

1.2.1

PROCES
De waterparagraaf wordt aan de hand van de feitelijke informatie vanuit het MER,
aangevuld met deze onderbouwing, opgesteld in overleg tussen het bevoegd gezag en de
betrokken waterschappen. Voorafgaand aan het opstellen van de onderbouwing en de
waterparagraaf is aan de waterschappen, tijdens een overleg op 22 maart 2011, gevraagd
welke aandachtspunten zij hebben ten aanzien van de aanleg van de
aardgastransportleiding. Tevens is om een reactie en aanvulling verzocht op de
onderwerpen die volgens het bevoegd gezag in de waterparagraaf aan de orde zouden
moeten komen.
Een groot aantal van die thema’s komt al in het MER aan bod. Een aantal specifieke waterruimtelijke-ordeningsthema’s komt aan de orde in deze onderbouwing ten behoeve van de
waterparagraaf in het inpassingsplan.
De watergerelateerde thema’s uit het concept MER, deze onderbouwing en een concept
voor de waterparagraaf zijn op 10 augustus 2011 aan de waterschappen voor reactie en
advies voorgelegd. De conclusies ten aanzien van de waterthema’, de reacties van de
waterschappen en bevindingen zijn verwerkt in de waterparagraaf van het inpassingsplan.

1.2.2

BELEIDSKADERS WATER
Deze paragraaf bevat een overzicht van het belangrijkste beleid zoals opgenomen in het
MER. Mede op basis van dit beleid zijn in het MER beoordelingscriteria geformuleerd.
Naast deze MER criteria zijn er criteria uit het inpassingsplan die samenhangen met de
ruimtelijke ordening. In onderstaande uitwerking wordt ingegaan op het relevante
waterbeleid.
Tabel 1 geeft het relevante beleid en de in het MER gehanteerde criteria weer.

Tabel 1

Niveau

Beleid

MER criteria

Relevant beleidskader

Europees beleid

EU-Kaderrichtlijn Water (2000)
Aandacht voor ecologie en
vermindering van emissies naar
grond- en oppervlaktewater

▪
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Rijksbeleid

Waterwet (2009)
Voorkomen en, waar nodig,
beperken van wateroverlast en
verdroging.
Aandacht voor waterkwaliteit
Nationaal Bestuursakkoord Water
(2003)
Watersysteem op orde, tegen gaan
verdroging
Nationaal Waterplan (2009)
Aandacht voor waterkwaliteit en
veiligheid

▪
▪

▪

Grondwaterbeschermingsgebieden/waterwingebieden
Beïnvloeding van het
waterbodemmilieu en de
waterkolom
Stabiliteit infrastructuur
(waterkeringen)

Provinciaal beleid

Provinciale
waterhuishoudingsplannen

▪

Ruimtelijke ontwikkelingen,
landgebruiksfuncties

Regionaal beleid

Keur waterschappen
Beschermen van de functie van
waterlopen en waterkeringen
Waterbeheersplannen

▪

Ruimtelijke ontwikkelingen,
landgebruiksfuncties
Doorsnijding waterwerken
Doorsnijding
slechtdoorlatende lagen

▪
▪

EU-Kaderrichtlijn Water
In de Kaderrichtlijn Water wordt aangegeven dat het water geen handelswaar is, maar een
erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld moet worden.
De Kaderrichtlijn heeft tot doel om de aquatische ecosystemen en waterafhankelijke
terrestische natuur voor achteruitgang te behoeden, te beschermen en te verbeteren. Daartoe
dienen de lidstaten maatregelenprogramma’s op te stellen opdat alle oppervlaktewateren en
grondwaterlichamen een zogeheten goede toestand bereiken. Verder moeten de beschermde
gebieden voldoen aan de desbetreffende normen en doelstellingen.
De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water zijn opgenomen in de Waterwet.
Waterwet
Om te kunnen voldoen aan de eisen die het waterbeheer van de toekomst aan ons land stelt,
is sinds december 2009 de nieuwe, integrale Waterwet in werking. De Waterwet regelt het
beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert de samenhang tussen waterbeleid
en ruimtelijke ordening. De Waterwet voegt de bestaande waterbeheerwetten samen.
Relevante thema’s uit de Waterwet hebben betrekking op: waterhuishouding,
verontreiniging van oppervlaktewateren, grondwater, waterkeringen.
De Waterwet sluit goed aan op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), waardoor de
relatie met het ruimtelijke omgevingsbeleid wordt versterkt. Met één integrale wet is ook
het uitvoeren van Europese waterrichtlijnen eenvoudiger geworden.
Nationaal Bestuursakkoord Water
Het beleid van Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en de Kaderrichtlijn Water zijn belangrijke
peilers van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het NBW heeft tot doel om in
2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna op orde te houden, anticiperend op
veranderende omstandigheden zoals toename van verhard oppervlak. De aanpak van
watertekorten, tegengaan van verdroging en verdere verbetering van de waterkwaliteit
worden betrokken. Eén en ander is een logisch vervolg en nadere uitwerking van het
vigerende beleid uit de Vierde Nota Waterhuishouding (1998).
075844310:0.1
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Het Nationaal Waterplan
Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te
komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming
tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van
water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen.
Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en
vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld
op basis van de Waterwet.
Vergunningen
Voor de aan te leggen aardgastransportleiding heeft de Waterwet tot gevolg dat een aantal
van de eerder separaat vereiste vergunningen nu opgaat in één watervergunning. Gasunie
zal de aanvragen voor deze vergunningen in overleg met de bevoegde overheden indienen.
Het betreft Watervergunningen voor:


Uitvoeren kruising Noordzeekanaal, Zijkanaal B en C, Hollandsche IJssel en Lek met
gestuurde boring. Waterbeheerder: Rijkswaterstaat.



Grondwateronttrekking, lozingen en kruising van watergangen en waterkeringen.
Waterbeheerder: de waterschappen.

Provinciale waterhuishoudingsplannen
Het waterbeleid van de provincies Noord- en Zuid Holland is relevant.
In de uitwerking van de hoofdlijnen van het beleid stelt de provincie doelstellingen op,
waarbij ook taken voor de gemeenten zijn weggelegd. De aanleg en instandhouding van de
aardgastransportleiding en afsluiterlocaties hebben invloed op de volgende in het
provinciale waterbeleid opgenomen waterthema’s:



waterveiligheid: regionale keringen
mooi en schoon water: oppervlaktewaterkwaliteit, grondwaterkwaliteit, water en
natuur, water en recreatie



robuust en veerkrachtig watersysteem, waterbeheer en bodemdaling,
water(keten)beheer, waterbodems en vaarwegbeheer

Deze thema’s worden in het waterbeleid van de waterschappen vorm gegeven. In
navolgende paragrafen is dit verder uitgewerkt.
Beleid waterschappen
Het beleid van de volgende waterschappen is relevant:


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier



Hoogheemraadschap van Rijnland



Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard



Waterschap Rivierenland

In onderstaande opsomming zijn vanuit waterbeleid specifieke aandachtspunten voor de
aardgastransportleiding met de afsluiterlocaties samengevat:
Waterveiligheid, waterkeringen
De waterschappen hebben beleid opgenomen ten aanzien van de dimensionering en
veiligheidzones van kruisingen met waterwerken. Dit beleid stelt de randvoorwaarden
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waarmee kruisingen worden ontworpen en waarop de vergunningaanvragen voor aanleg
van de kruising door de waterschappen worden getoetst.
Mooi en schoon water
Behoud van waterkwaliteit is geborgd in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Lozingen op
oppervlaktewater dienen te voldoen aan door de waterschappen gebiedspecifieke gestelde
eisen om voor een vergunning tot lozen in aanmerking te komen.
Voor de Haarlemmermeer is, vallend onder specifiek beleid, opgenomen voor doorsnijding
slechtdoorlatende lagen. Hier is een slechtdoorlatende laag aanwezig die bepalend is voor
het grond- en oppervlaktewater beheer. Deze laag mag niet verstoord worden. Het
Hoogheemraadschap heeft hier randvoorwaarden voor aangegeven in het beleid.
Robuust en veerkrachtig watersysteem
Voor het realiseren van een robuust watersysteem is door de waterschappen ruimtelijk
beleid opgesteld waarbij waterbergingsgebieden zijn aangewezen en bij elke ruimtelijke
ontwikkeling ruimte voor water wordt nagestreefd. Deze ruimtelijke ontwikkelingen gericht
op waterberging zijn leidend voor de aan te brengen dekking op en diepteligging van de
leiding.
Ruimte voor water
Op het thema ‘ruimte voor water’ is aanleg en uitbreiding van de afsluiterlocaties van
invloed. Deze leiden tot een toename in verharding en verandering in hemelwater infiltratie,
en waterberging in de bodem en daarmee versnelde afvoer naar het oppervlaktewater.
Bij watergangen dient de aanwezige waterafvoer en doorvaartfunctie geborgd te blijven. De
waterschappen toetsen hierop bij de vergunningaanvraag.

1.3

UITWERKING PER WATERBEHEERDER
In de volgende afbeelding zijn de grenzen van het beheergebied van de verschillende
waterbeheerders weergegeven. Voor meer detail verwijzen wij u naar de opgenomen
bijlagen bij het geohydrologisch rapport dat in bijlage 13 van het MER is gevoegd.

075844310:0.1
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1.3.1

HOLLANDS NOORDERKWARTIER (COMPRESSORSTATION BEVERWIJK TOT
NOORDZEEKANAAL)
Huidige situatie te onderscheiden gebieden
Oppervlaktewater
Watergangen van enige omvang op dit tracé zijn: Wijkertocht, Molentocht/Noordertocht en
Meerweidertocht.

075844310:0.1
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Water- en natuurontwikkeling
In het deelgebied zijn geen natuurgebieden of plannen om natuur te ontwikkelen aanwezig.
De ontwikkeling Groengebied de Buitenlanden ten noorden van de Noorderweg in de
Wijkermeerpolder is gericht op recreatie. Er hoeft daarom niet met natuurdoelen rekening
gehouden te worden.
Grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
Het tracé doorsnijdt geen grondwaterbeschermingsgebieden of boringsvrije zones.
Grondwater
In dit gebied bestaat de ondergrond uit klei- en zandafwisselingen. Het maaiveld bevindt
zich rond -1 à -0,5 m NAP.
De deklaag heeft een dikte van circa 15 à 20 meter bestaand uit klei en zandige
inschakelingen. De zandige afzettingen hebben een dikte van 2 à 12 meter en beginnen
binnen 2 à 4 meter beneden maaiveld. Op delen met voormalige geulen is de
deklaagafzetting voornamelijk zandig ontwikkeld.
De grondwatertrap1 in dit gebied is grotendeels geclassificeerd als IV. De gemiddeld
hoogste grondwaterstand (GHG) is doorgaans dieper dan 0,40 meter onder maaiveld (m –
mv). De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bevindt zich tussen 0,80 en 1,20 m –mv.
Waterkeringen
De te kruisen waterkeringen op dit tracédeel zijn de primaire waterkering Nieuwendijk en
de regionale keringen gelegen aan het Noordzeekanaal. Daarnaast ligt de primaire
waterkering in het noorden van de Wijkermeerpolder binnen het invloedsgebied van de
aardgasleiding
Waterketen
Op het tracé bevinden zich geen afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI), riooloverstorten,
gemalen, etc. Ook worden op het tracé geen leidingen gekruist in beheer van het waterschap
of drinkwaterbedrijf. Westelijk van het leidingtrace in de Wijkermeerpolder is een
persleiding van het Hoogheemraadschap gelegen. Daarnaast wordt in de Wijkermeer een
baggerdepot gerealiseerd. De leiding kruist hier de toegangsweg tot het depot.
Verharding
Op dit tracédeel wordt geen afsluiterlocatie aangelegd of uitgebreid.
De gevolgen van de leiding voor het watersysteem
Oppervlaktewater
De aardgastransportleiding kruist watergangen in het gebied. De Wijkertocht,
Molentocht/Noordertocht en Meerweidertocht zijn watergangen die om obstructie te

1

Grondwatertrappen duiden de diepte en de dynamiek van de grondwaterstand ten opzichte van het

maaiveld aan. Grondwatertrappen worden op de bodem kaarten van nat naar droog aangeduid met de
Romeinse cijfers I-VII en zijn gebaseerd op de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste
grondwaterstand, afgekort met respectievelijk GHG en GLG.
075844310:0.1
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voorkomen, gekruist worden met een natte zinker. Door de aanlegmethode met natte zinker
wordt de afvoerfunctie van de watergangen en de doorvaart niet beïnvloed, aangezien er
geen obstructie wordt aangebracht.
Tijdens de aanlegfase bij lozing van bemalingswater op oppervlaktewater zal de afvoer
toenemen en het waterbergend vermogen in de watergangen afnemen. Of en hoe lozing van
het water op het watersysteem tot knelpunten leidt, wordt door de waterbeheerder getoetst
in het kader van de Waterwet.
Naast de te lozen waterkwantiteit is de te lozen kwaliteit van invloed op het functioneren
van het watersysteem. De kwaliteit is geborgd in het Besluit lozen buiten inrichtingen.
Bij de vergunningverlening in het kader van de Waterwet wordt in detail naar de lozing
gekeken en kunnen waar nodig effectbeperkende maatregelen worden verplicht. Hierbij zal
het beperken van de te lozen hoeveelheid bemalingswater aan de orde zijn. Dit door:
1.

Aanleg met kortere leidingstrengen bij aanleg in den droge om de lozing per
tijdseenheid te beperken.

2.

Gebruik van waterremmende constructies om verlaging of waterbezwaar te
beperken. Deze kunnen bestaan uit:
a. alleen damwand tot in een slecht doorlatende laag.
b. damwand aangevuld met een waterremmende techniek als onderwaterbeton of

waterglas.
c. wijzigen kruisingstechniek.

De technieken onder punt 2 worden alleen toegepast bij kruisingen en niet op de
leidingstrekking.
Voor de permanente situatie dient bij vaarwegen rekening gehouden te worden met een
minimale dekking boven de leiding. Deze randvoorwaarde is uitgewerkt in het ontwerp van
de kruisingen en geborgd in de aan te vragen vergunning voor de aanleg van de kruisingen.
Water- en natuurontwikkeling
In het deelgebied zijn geen natuurgebieden of plannen om natuur te ontwikkelen aanwezig.
Grondwater
De gevolgen van grondwateronttrekking in de aanlegfase hebben geen verandering in de
landgebruikfuncties en inrichting tot gevolg, in zowel de aanlegfase en de permanente
situatie. De effecten van graven, boren, damwanden, bemaling, zetting, doorsnijding
afsluitende lagen, grondwaterstroming, verplaatsen verontreinigingen, boorvloeistof op de
functies (archeologie, natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur) zijn in het MER
beschreven.
Aanvullende maatregelen om effecten te beperken zijn op dit tracé niet aan de orde.
Voor de aan te vragen vergunning in het kader van de Waterwet worden in detail de
effecten van de grondwateronttrekking uitgewerkt. Daarnaast wordt de tijdelijke en
permanente situatie van de te kruisen watergangen en keringen in detail uitgewerkt.
Wanneer aan de orde worden de effectbeperkende maatregelen uitgewerkt en geborgd.
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Waterkeringen
Binnen het beheersgebied worden de primaire waterkering Nieuwendijk en de regionale
keringen langs het Noordzeekanaal gekruist. Daarnaast ligt de primaire waterkering in het
noorden van de Wijkermeerpolder binnen het invloedsgebied van de aardgasleiding.
Deze keringen vallen onder verantwoordelijkheid van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. De kruising is afgestemd met de waterbeheerder en wordt conform
vergunningsvereisten uitgevoerd. Bij uitvoering van de leidingaanleg zal rekening
gehouden worden met de parallelle ligging aan de waterkering.
Waterketen
Ter plaatse van het in de Wijkermeer te realiseren baggerdepot kruist de aardgasleiding de
toegangsweg. De ruimtereservering hiervoor is afgestemd met de eigenaar, het
Hoogheemraadschap.
Westelijk van het leidingtracé in de Wijkermeerpolder is een persleiding van het
Hoogheemraadschap gelegen, hiermee wordt bij leidingaanleg rekening gehouden.

1.3.2

RIJNLAND (NOORDZEEKANAAL TOT NOORDDIJK NABIJ ZOETERMEER)
Huidige situatie te onderscheiden gebieden
Oppervlaktewater
Watergangen van enige omvang op dit tracé zijn: Zijkanaal B en C (in beheer bij RWS),
Ringvaart Haarlemmermeer, Oude Rijn (Provincie is bevoegd gezag), Grote Hoefsloot,
Nieuwerkertocht, Kagertocht, Vijfhuizertocht, Leimuidertocht, Vlietwetering,
Molenwetering, Tweede - en Derde Tocht, Hoofdvaart Haarlemmermeer, Ringvaart
Haarlemmermeer en Achterkanaal.
Water- en natuurontwikkeling
In het deelgebied zijn de volgende natuurgebieden aanwezig die met het tracé doorsneden
worden of die binnen het invloedsgebied van de grondwateronttrekking ten behoeve van de
aanleg van de aardgastransportleiding gelegen zijn.


Oosterbroek (Recreatiegebied Spaarnwoude)



Vereenigde Binnenpolder



Wijde Aa

Oeverlanden bij Nieuw Lekkerland (Lekuiterwaarden)
Grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
Het tracé doorsnijdt geen grondwaterbeschermingsgebieden of boringsvrije zones.
Grondwater
Noordzeekanaal tot Zijkanaal C
In dit gebied bestaat de ondergrond uit klei- en zandafwisselingen. Het maaiveld varieert
van -2,0 tot -1,0 m NAP.
De deklaag heeft een dikte van circa 15 à 20 meter bestaand uit klei en zandige
inschakelingen. De zandige afzettingen hebben een dikte van 2 à 12 meter en beginnen
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binnen 2 à 4 meter beneden maaiveld. Op delen met voormalige geulen is de
deklaagafzetting voornamelijk zandig ontwikkeld.
De grondwatertrap in dit gebied is geclassificeerd als IV. De gemiddeld hoogste
grondwaterstand is doorgaans dieper dan 0,40 meter onder maaiveld (m –mv). De
gemiddeld laagste grondwaterstand bevindt zich tussen 0,80 en 1,20 m –mv.
Zijkanaal C tot noordelijke Ringvaart Haarlemmermeerpolder
In dit gebied bestaat de ondergrond uit klei en veen op zand. Het maaiveld bevindt zich
gemiddeld rond -1 m NAP.
De deklaag heeft een dikte van circa 2 à 3 meter bestaand uit klei op veen. De zandige
afzettingen hebben een dikte van circa 30 meter.
De grondwatertrap in dit gebied is geclassificeerd als IV. De gemiddeld hoogste
grondwaterstand is doorgaans dieper dan 0,40 meter onder maaiveld (m –mv). De
gemiddeld laagste grondwaterstand bevindt zich tussen 0,80 en 1,20 m –mv. Het gebied
rond Haarlemmerliede kenmerkt zich met grondwatertrap II door hogere
grondwaterstanden. De gemiddeld hoogste grondwaterstand is doorgaans ondieper dan
0,20 meter onder maaiveld (m –mv). De gemiddeld laagste grondwaterstand bevindt zich
tussen 0,50 en 0,80 m –mv.
Haarlemmermeerpolder
Dit gebied is een droogmakerij en de ondergrond bestaat hoofdzakelijk uit klei en zand,
lokaal met veen, leem of zand. Het maaiveld bevindt zich gemiddeld rond -4,5 m NAP. Op
het noordelijk deel is een kleiige deklaag afwezig, de bovengrond is daar ook zandig en licht
kleiig ontwikkeld. Op het centrale deel is deze bovenlaag tot -4 a -5 m-mv kleiig ontwikkeld
om vervolgens in het zuidelijke deel wisselend van samenstelling te zijn. Vanaf -4 à -5 m-mv
is een slecht doorlatende klei- en veenlaag aanwezig met een dikte van circa 2 meter. Lokaal
is deze scheidende laag afwezig (doorsneden door zandige stroomgeulafzettingen).
De grondwatertrap in dit gebied is geclassificeerd als VI en VII. De gemiddeld hoogste
grondwaterstand is doorgaans dieper dan 0,80 m –mv. De gemiddeld laagste
grondwaterstand bevindt zich dieper dan 1,20 m –mv. De watervoerende pakketten onder
de deklaag hebben overwegend een hogere stijghoogte (spanningswater). Het aanwezige
grondwater in de watervoerende pakketten heeft een hoog chloridegehalte waardoor het als
zout water gekarakteriseerd kan worden. De watergangen in het gebied hebben ten opzichte
van de grondwaterstand een relatief lager peil, waardoor ze een sterk ontwaterende
werking hebben op de grondwaterstand.
Zuidelijke Ringvaart Haarlemmermeerpolder tot Hazerswoudedorp
De bodem in dit gebied bestaat voornamelijk uit veen, klei en lokaal zandafwisselingen. Het
maaiveld varieert van –4 tot -2 m NAP.
De deklaag heeft een dikte van 9 à 10 meter. De deklaag varieert sterk in klei, veen en
zandige afzettingen. Op korte afstand kunnen sterke variaties in de deklaag voorkomen.
Vanaf 9 à 10 m-mv worden grofzandige rivierafzettingen aangetroffen.
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Het maaiveld varieert van -4 tot 2 m NAP. Het gebied kenmerkt zich met grondwatertrap II
en III door hogere grondwaterstanden. De gemiddeld hoogste grondwaterstand is
doorgaans ondieper dan 0,20 a 0,40 m –mv. De gemiddeld laagste grondwaterstand bevindt
zich tussen 0,50 en 0,80 m –mv. Verder wordt het gebied gekenmerkt door een grote
dichtheid van slootjes, afgewisseld met grotere boezemwatergangen met een hoger peil. De
watervoerende pakketten onder de deklaag hebben mogelijk een hogere stijghoogte
(spanningswater).
Hazerswoudedorp tot Noorddijk nabij Zoetermeer
De bodem in dit gebied bestaat voornamelijk uit veen, klei en lokaal zandafwisselingen. Het
maaiveld bevindt zich gemiddeld rond –4 à 5 m NAP.
De deklaag heeft een dikte van 8 à 9 meter, varieert sterk in klei, veen en zandige
afzettingen. Vanaf 8 à 9 m-mv worden grofzandige rivierafzettingen aangetroffen.
De grondwatertrap in dit gebied is geclassificeerd als VI en VII. De gemiddeld hoogste
grondwaterstand is doorgaans dieper dan 0,80 m –mv. De gemiddeld laagste
grondwaterstand bevindt zich dieper dan 1,20 m –mv. De watervoerende pakketten onder
de deklaag hebben mogelijk een hogere stijghoogte (spanningswater).
Waterkeringen
Het traject kruist een aantal primaire en secundaire waterkeringen. De belangrijkste
waterkeringen in dit tracé zijn Spaarndammerdijk, keringen Haarlemmermeerpolder,
Geniedijk, Oude Rijn, Rinkdijk, Nieuwe Wetering en de Noorddijk.
Waterketen
Op het tracé bevinden zich geen afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI), riooloverstorten,
gemalen, etc. Wel wordt er een waterleiding nabij Velserbroek gekruist. Deze is in beheer bij
PWN.
Verharding
Op de volgende locaties wordt een afsluiterlocatie aangelegd of uitgebreid:


Spaarndam



Raasdorp



Rijpwetering



Moerkapelle

Onderdeel van de te realiseren afsluiterlocaties is een toename in verharding. Het areaal
verharding bedraagt circa 25 m2.
De gevolgen van de leiding voor het watersysteem
Oppervlaktewater
De aardgastransportleiding kruist watergangen in het gebied. Zijkanaal B en C, Ringvaart
Haarlemmermeer, Wijde Aa, Oude Rijn worden met een gestuurde boring gekruist. Door
deze kruisingstechniek wordt een grote dekking op de leiding gerealiseerd. Doordat de
kruising buiten de beïnvloedingszone van de watergang uitgevoerd wordt, zijn er geen
effecten.
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De Nieuwerkertocht, Hoofdvaart Haarlemmermeer, Ringvaart Haarlemmermeer en
Achterkanaal zijn watergangen die gekruist worden met een gesloten front techniek. Hierbij
wordt het doorstroomd profiel van de watergang niet verstoord en daarmee is er geen
sprake van een obstructie in de aanlegfase en de permanente situatie.
De Grote Hoefsloot, Nieuwerkertocht, Kagertocht, Leimuidertocht, Vlietwetering,
Molenwetering en Tweede - en Derde Tocht zijn watergangen die, om obstructie te
voorkomen, gekruist worden met een natte zinker. Door de aanlegmethode met natte zinker
wordt de afvoerfunctie van de watergangen en de doorvaart niet beïnvloed, aangezien er
geen obstructie wordt aangebracht.
Tijdens de aanlegfase bij lozing op oppervlaktewater zal de afvoer toenemen en het
waterbergend vermogen in de watergangen afnemen. Of en hoe lozing van het water op het
watersysteem tot knelpunten leidt, wordt door de waterbeheerder getoetst in het kader van
de Waterwet.
Naast de te lozen waterkwantiteit is de te lozen kwaliteit van invloed op het functioneren
van het watersysteem. De kwaliteit is geborgd in het Besluit lozen buiten inrichtingen.
Ten aanzien van de waterkwaliteit zijn binnen de Haarlemmermeer door Gasunie te treffen
aanvullende maatregelen aan de orde. De grote kruisingen uitgevoerd als gesloten front
techniek worden met grondwater-remmende technieken uitgevoerd
damwand/onderwaterbeton/waterglas).
Bij de vergunningsaanvraag in het kader van de Waterwet wordt in meer detail naar de
lozing gekeken. Indien aan de orde zijn effectbeperkende maatregelen mogelijk, gericht op
de te lozen hoeveelheid en kwaliteit. Deze bestaan uit:
1. Aanleg met kortere leidingstrengen bij aanleg in den droge om de lozing per
tijdseenheid te beperken.
2. Gebruik van waterremmende constructies om verlaging of waterbezwaar te
beperken. Deze kunnen bestaan uit:
a. alleen damwand tot in een slecht doorlatende laag.
b. damwand aangevuld met een waterremmende techniek als onderwaterbeton of

waterglas.
c. wijzigen kruisingstechniek.

De technieken onder punt 2 worden alleen toegepast bij kruisingen en niet op de
leidingstrekking.
Voor de permanente situatie dient bij vaarwegen rekening gehouden te worden met een
minimale dekking boven de leiding. Deze randvoorwaarde is uitgewerkt in het ontwerp van
de kruisingen en geborgd in de aan te vragen vergunning voor de aanleg van de kruisingen.
Water- en natuurontwikkeling
In het deelgebied zijn de volgende natuurgebieden aanwezig die doorsneden worden, of die
binnen het invloedsgebied van de grondwateronttrekking gelegen zijn.


Oosterbroek (Recreatiegebied Spaarnwoude)



Vereenigde Binnenpolder
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Wijde Aa

De effecten en eventueel benodigde effectbeperkende maatregelen zijn in het MER
uitgewerkt. De leidingaanleg heeft echter geen ruimtelijke consequenties op de water- en
natuurontwikkeling omdat de effecten waar mogelijk gemitigeerd zullen worden en tijdelijk
van aard zijn.
Grondwater
De gevolgen van grondwateronttrekking in de aanlegfase hebben geen verandering in de
landgebruiksfuncties en inrichting tot gevolg, in zowel de aanlegfase en de permanente
situatie. De effecten van graven, boren, damwanden, bemaling, zetting, doorsnijding
afsluitende lagen, grondwaterstroming, verplaatsen verontreinigingen, boorvloeistof op de
functies (archeologie, natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur) zijn in het MER
beschreven.
De door Gasunie te treffen aanvullende maatregelen bestaan op dit tracé uit het toepassen
van waterremmende maatregelen voor gesloten front kruisingstechnieken in de
Haarlemmermeer.
Voor de aan te vragen vergunning in het kader van de Waterwet worden in detail de
effecten van de grondwateronttrekking uitgewerkt. Daarnaast wordt de tijdelijke en de
permanente situatie van de te kruisen watergangen en keringen in detail uitgewerkt.
Wanneer aan de orde worden de effectbeperkende maatregelen uitgewerkt en geborgd in de
vergunning.
Waterkeringen
Het traject kruist een aantal primaire en secundaire waterkeringen. De belangrijkste
waterkeringen in dit tracé zijn Spaarndammerdijk, keringen Haarlemmermeerpolder,
Geniedijk, Oude Rijn, Rinkdijk, Nieuwe Wetering en de Noorddijk. Deze keringen vallen
onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
De waterkeringen dienen te worden gekruist zonder dat de stabiliteit van de waterkeringen
wordt aangetast. Zo moet gelet worden op mogelijke zetting ter plaatse van de waterkering.
De kruisingen zijn afgestemd met de waterbeheerder. De technische details zijn nader
uitgewerkt ten behoeve van de benodigde vergunningen.
Waterketen
Bij kruising van de waterleiding van PWN wordt rekening gehouden met de eisen van de te
passeren leiding voor wat betreft sterkte en zetting. In de lijst van te kruisen objecten die
met waterbeheerders afgestemd is, zijn de randvoorwaarden per te kruisen leiding
opgenomen.
Verharding
Bij aanleg en uitbreiding van afsluiterlocaties neemt het aandeel verhard oppervlak toe.
Hierdoor wordt de weerstand van de bodem voor infiltrerend hemelwater groter en de
infiltratiecapaciteit kleiner. Gevolg is dat de waterberging in de bodem afneemt en de
versnelde afstroming naar het oppervlaktewater groter. Gezien de zeer beperkte toename
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van areaal met verhard oppervlak ten opzichte van het onverhard oppervlak is het effect
van verharding verwaarloosbaar.

1.3.3

SCHIELAND EN KRIMPENERWAARD (NOORDDIJK NABIJ ZOETERMEER TOT LEK)
Huidige situatie te onderscheiden gebieden
Oppervlaktewater
Watergangen van enige omvang op dit tracé zijn:
Grote Duikertocht , De Ringvaart (Moerkapelle), Vierde tocht, Ringvaart (Berkenwoude),
Hollandsche IJssel, Middel Wetering, Achter Wetering, Indams Wetering, Oude Wetering,
Leu Wetering, Voor Wetering, Graafvliet, en Wetering Oost.
Water- en natuurontwikkeling
In het deelgebied zijn de volgende natuurgebieden aanwezig die doorsneden worden, of die
binnen het invloedsgebied van de grondwateronttrekking gelegen zijn.


Honderdveertig Morgen (Bentwoud)



EVZ2 Klappolder (Bentwoud)



EVZ Rottemeren



EVZ (naamloos, gemeente Zuidplas/Waddinxveen)



Vierde Tocht



Balkengat (oevers Hollandsche IJssel)



Het Beijersche (Polder Kattendijksblok)



Loetbos



Lekoevers (Lekuiterwaarden)

Grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
Het tracé doorsnijdt geen grondwaterbeschermingsgebieden of boringsvrije zones.
Grondwater
Noorddijk nabij Zoetermeer tot Hollandsche IJssel
De bodem in dit gebied bestaat voornamelijk uit klei en lokaal zandafwisselingen. Het
maaiveld bevindt zich gemiddeld rond –6 à 5 m NAP.
De deklaag heeft een dikte van 6 à 8 meter, varieert sterk in klei, veen en zandige
afzettingen. Van Zevenhuizen naar de Hollandsche IJssel neemt het aandeel klei in de
deklaag af en het aandeel veen toe. Vanaf 6 à 8 m-mv worden grofzandige rivierafzettingen
aangetroffen.
De grondwaterstanden variëren sterk. De grondwatertrap in dit gebied is geclassificeerd
tussen II en VI. De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 0,20 en 0,8 m –mv. De
gemiddeld laagste grondwaterstand bevindt zich tussen 0,50 en 1,60 m –mv.
Hollandsche IJssel tot Lek
De bodem in dit gebied bestaat voornamelijk uit veen en klei afzettingen. Het maaiveld
bevindt zich gemiddeld rond –3 à 2 m NAP.

2

Ecologische verbindingszone.
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De deklaag heeft een dikte van 10 à 12 meter, varieert sterk in klei, veen en zandige
afzettingen. Vanaf 10 à 12 m-mv worden grofzandige rivierafzettingen aangetroffen.
Het gebied kenmerkt zich met grondwatertrap II door zeer hoge grondwaterstanden. De
gemiddeld hoogste grondwaterstand is doorgaans ondieper dan 0,20 à 0,40 m –mv. De
gemiddeld laagste grondwaterstand bevindt zich tussen 0,50 en 0,80 m –mv. Verder wordt
het gebied gekenmerkt door een grote dichtheid van slootjes.
Waterkeringen
Het traject kruist een aantal primaire en secundaire waterkeringen. Het gaat hier om:
Rottedijk, Waterkering Ringvaart, Waterkeringen Hollandsche IJssel en de Noordelijke
Lekdijk.
Waterketen
Op het tracé bevinden zich geen afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI), riooloverstorten,
gemalen, etc. Ook worden op het tracé geen leidingen gekruist in het beheer van een
waterschap of drinkwaterbedrijf.
Verharding
Op de volgende locaties wordt een afsluiterlocatie aangelegd of uitgebreid:


Zuidwestelijke dwarsweg



Zuidbroek

Onderdeel van de te realiseren afsluiterlocaties is een toename in verharding. Het areaal
verharding bedraagt circa 25 m2.
De gevolgen van de leiding voor het watersysteem
Oppervlaktewater
De aardgastransportleiding kruist watergangen in het gebied. De Hollandsche IJssel wordt
met een gestuurde boring gekruist. Door deze kruisingstechniek wordt een grote dekking
op de leiding gerealiseerd. Doordat de kruising buiten de beïnvloedingszone van de
watergang uitgevoerd wordt, zijn er geen effecten.
Ringvaart (Moerkapelle) is een watergang die gekruist wordt met een gesloten front
techniek. Hierbij wordt het doorstroomd profiel van de watergang niet verstoord en
daarmee is er geen sprake van een obstructie in de aanlegfase en de permanente situatie.
De Groote Duikertocht, Middel Wetering, Achter Wetering, Oude Wetering, Leu Wetering
en Voor Wetering zijn watergangen die, om obstructie te voorkomen, gekruist worden met
een natte zinker. Door de aanlegmethode met natte zinker wordt de afvoerfunctie van de
watergangen en doorvaart niet beïnvloed, aangezien er geen obstructie wordt aangebracht.
De Graafvliet en Wetering Oost worden als open ontgraving uitgevoerd. Hierdoor wordt in
de aanlegfase een obstructie in de watergang aangebracht. Deze is tijdelijk van invloed op
de afvoer en de doorvaart.
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Tijdens de aanlegfase bij lozing op oppervlaktewater zal de afvoer toenemen en het
waterbergend vermogen in de watergangen afnemen. Of en hoe lozing van het water op het
watersysteem tot knelpunten leidt, wordt door de waterbeheerder getoetst in het kader van
de Waterwet.
Naast de te lozen waterhoeveelheid is de kwaliteit van invloed op het functioneren van het
watersysteem. De kwaliteit is geborgd in het Besluit lozen buiten inrichtingen.
Nabij Moerkapelle wordt een kruising aangebracht ter plaatse van een geplande, nog te
realiseren watergang. Dit vindt op zodanige wijze plaats dat deze geen belemmering vormt
bij de aanleg en instandhouding van de watergang. Dit conform de vereisten van het
waterschap.
Wanneer aan de orde zijn effectbeperkende maatregelen mogelijk gericht op de te lozen
hoeveelheid en kwaliteit. Deze bestaan uit:


Gebruik van damwanden en waterremmende constructies om de verlaging of
waterbezwaar te beperken. Deze kunnen bestaan uit:
a. alleen damwand tot in een slecht doorlatende laag.
b. wijzigen kruisingstechniek.
c. damwand aangevuld met een waterremmende techniek als onderwaterbeton of

waterglas.
De bovengenoemde technieken worden alleen toegepast bij kruisingen en niet op de
leidingstrekking.
Voor de permanente situatie dient bij vaarwegen rekening gehouden te worden met een
minimale dekking boven de leiding. Deze randvoorwaarde is uitgewerkt in het ontwerp van
de kruisingen en geborgd in de aan te vragen vergunning voor aanleg van de kruisingen.
Water- en natuurontwikkeling
In het deelgebied zijn de volgende natuurgebieden aanwezig die doorsneden worden, of die
binnen het invloedgebied van de grondwateronttrekking gelegen zijn.


Vierde Tocht



Balkengat (oevers Hollandse IJssel)



Het Beijersche (Polder Kattendijksblok)



Loetbos



Lekoevers (Lekuiterwaarden)

De effecten en eventueel benodigde effectbeperkende maatregelen zijn in het MER
uitgewerkt. De leidingaanleg heeft echter geen ruimtelijke consequenties op de water- en
natuurontwikkeling.
Grondwater
De gevolgen van grondwateronttrekking in de aanlegfase hebben geen verandering in de
landgebruikfuncties en inrichting tot gevolg, in zowel de aanlegfase en de permanente
situatie. De effecten van graven, boren, damwanden, bemaling, zetting, doorsnijding
afsluitende lagen, grondwaterstroming, verplaatsen verontreinigingen, boorvloeistof op de
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functies zijn (archeologie, natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur) zijn in het MER
beschreven.
Door Gasunie te treffen aanvullende maatregelen zijn op dit tracé aan de orde. In de
Krimpenerwaard worden aanvullende maatregelen toegepast die bestaan uit:
1. Gebruik van damwanden en waterremmende constructies om de verlaging of
waterbezwaar te beperken.
2. Bij aanleg in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard vindt tussen Ouderkerk en
Wijngaarden aanleg van de leidingstrekking met gestuurde boringen plaats. Door
grote delen van de leiding aan te leggen door middel van horizontaal gestuurde
boringen worden de optredende grondtekorten en dus ook de benodigde
transporten voor aanvoer van materiaal ter compensatie van deze grondtekorten
sterk verminderd. Neveneffect van deze aanlegwijze is dat de hydrologische effecten
op de omgeving zeer beperkt blijven.
Voor de aan te vragen vergunning in het kader van de Waterwet worden in detail de
effecten van de grondwateronttrekking uitgewerkt. Daarnaast wordt de tijdelijke en de
permanente situatie van de te kruisen watergangen en keringen in detail uitgewerkt.
Wanneer aan de orde worden de effectbeperkende maatregelen uitgewerkt en geborgd via
de vergunning.
Waterkeringen
Het traject kruist een aantal primaire en secundaire waterkeringen. Noorddijk, Waterkering
Ringvaart, Waterkeringen Hollandsche IJssel en de Lekdijken. Deze keringen vallen onder
verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.
De waterkeringen dienen te worden gekruist zonder dat de stabiliteit van de waterkeringen
wordt aangetast. Zo moet gelet worden op mogelijke zetting ter plaatse van de waterkering.
De kruisingen zijn afgestemd met de waterbeheerder. De technische details zijn nader
uitgewerkt ten behoeve van de benodigde vergunningen.
Verharding
Bij aanleg en uitbreiding van de afsluiterlocaties neemt het aandeel verhard oppervlak toe.
Hierdoor wordt de weerstand van de bodem voor infiltrerend hemelwater groter en de
infiltratiecapaciteit kleiner. Gevolg is dat de waterberging in de bodem afneemt en de
versnelde afstroming naar het oppervlaktewater groter wordt. Gezien het zeer beperkte
areaal aan toename in verharding ten opzichte van het onverhard oppervlak is het effect van
verharding verwaarloosbaar.

1.3.4

RIVIERENLAND (LEK TOT COMPRESSORSTATION WIJNGAARDEN)
Huidige situatie te onderscheiden gebieden
Oppervlaktewater
Watergangen van enige omvang op dit tracé zijn: Voorwetering, Achterwaterschap en
Alblas.
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Water- en natuurontwikkeling
In het deelgebied zijn de volgende natuurgebieden aanwezig die doorsneden worden en die
binnen het invloedsgebied van de grondwateronttrekking gelegen zijn.


Zijdeweg (Kinderdijk/Donkse Laagten)



EVZ Elzenweg (Alblasserwaard)

Grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
Het tracé doorsnijdt geen grondwaterbeschermingsgebieden of boringsvrije zones.
Grondwater
De bodem in dit gebied bestaat voornamelijk uit veen en klei afzettingen. Het maaiveld
bevindt zich gemiddeld rond –2 à -1,5 m NAP.
De deklaag heeft een dikte van 10 à 12 meter en bestaat voornamelijk uit veen. Vanaf 10 à 12
m-mv worden grofzandige rivierafzettingen aangetroffen.
Het gebied kenmerkt zich met grondwatertrap II door zeer hoge grondwaterstanden. De
gemiddeld hoogste grondwaterstand is doorgaans ondieper dan 0,20 à 0,40 m –mv. De
gemiddeld laagste grondwaterstand bevindt zich tussen 0,50 en 0,80 m –mv. Verder wordt
het gebied gekenmerkt door een grote dichtheid van sloten.
Waterkeringen
Het traject kruist de Zuidelijke Lekdijk, een boezemwaterkering van de Achterwaterschap
en de waterkering van de Alblas.
Waterketen
Op het tracé bevinden zich geen afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI), riooloverstorten,
gemalen, etc. Wel wordt op het tracé een rioolpersleiding van het waterschap gekruist. Deze
ligt parallel aan de Schoonenburgberg.
Verharding
Op dit tracé wordt geen bestaande afsluiterlocatie uitgebreid of nieuwe afsluiterlocatie
aangelegd. De verharding neemt daarom niet toe.
De gevolgen van de leiding voor het watersysteem
Oppervlaktewater
De aardgastransportleiding kruist watergangen in het gebied. De Alblas wordt met een
gestuurde boring gekruist. Door deze kruisingstechniek wordt een grote dekking op de
leiding gerealiseerd. Doordat de kruising buiten de beïnvloedingszone van de watergang
uitgevoerd wordt, zijn er geen effecten.
De Achterwaterschap is een watergang die gekruist zal worden met een gesloten front
techniek. Hierbij wordt het doorstroomd profiel van de watergang niet verstoord en
daarmee is er geen sprake van een obstructie in de aanlegfase en de permanente situatie.
Tijdens de aanlegfase bij lozing op oppervlaktewater zal de afvoer toenemen en het
waterbergend vermogen in de watergangen afnemen. Of en hoe lozing van het water op het
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watersysteem tot knelpunten leidt, wordt door de waterbeheerder getoetst in het kader van
de Waterwet.
Naast de te lozen waterkwantiteit is de te lozen waterkwaliteit van invloed op het
functioneren van het watersysteem. De kwaliteit is geborgd in het Besluit lozen buiten
inrichtingen.
Wanneer aan de orde zijn effectbeperkende maatregelen mogelijk gericht op de te lozen
hoeveelheid en kwaliteit. Deze bestaan uit:
1. Gebruik van damwanden en waterremmende constructies om de verlaging of
waterbezwaar te beperken. Deze kunnen bestaan uit:
a. alleen damwand tot in een slecht doorlatende laag.
b. wijzigen kruisingstechniek.
c. damwand aangevuld met een waterremmende techniek als onderwaterbeton of

waterglas.
De technieken onder punt 1 worden alleen toegepast bij kruisingen en niet op de
leidingstrekking.
Voor de permanente situatie dient bij vaarwegen rekening gehouden te worden met een
minimale dekking boven de leiding. Deze randvoorwaarde is uitgewerkt in het ontwerp van
de kruisingen en geborgd in de aan te vragen vergunning voor aanleg van de kruisingen.
Water- en natuurontwikkeling
In het deelgebied zijn de volgende natuurgebieden aanwezig die doorsneden worden en die
binnen het invloedsgebied van de grondwateronttrekking gelegen zijn.


Zijdeweg (Kinderdijk/Donkse Laagten)



EVZ Elzenweg (Alblasserwaard)

De effecten en eventueel benodigde effectbeperkende maatregelen zijn in het MER
uitgewerkt. De leidingaanleg heeft echter geen ruimtelijke consequenties op de water- en
natuurontwikkeling.
Grondwater
De gevolgen van grondwateronttrekking in de aanlegfase hebben geen verandering in de
landgebruikfuncties en inrichting tot gevolg, in zowel de aanlegfase en de permanente
situatie. De effecten van graven, boren, damwanden, bemaling, zetting, doorsnijding
afsluitende lagen, grondwaterstroming, verplaatsen verontreinigingen, boorvloeistof op de
functies (archeologie, natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur) zijn in het MER
beschreven.
Door Gasunie te treffen aanvullende maatregelen zijn op dit tracé aan de orde. In de
Alblasserwaard worden aanvullende maatregelen toegepast die bestaan uit:
1. Gebruik van damwanden en waterremmende constructies om de verlaging of
waterbezwaar te beperken.
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2. Bij aanleg in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard vindt tussen Ouderkerk en
Wijngaarden aanleg van de leidingstrekking met gestuurde boringen plaats. Door
grote delen van de leiding aan te leggen door middel van horizontaal gestuurde
boringen worden de optredende grondtekorten en dus ook de benodigde
transporten voor aanvoer van materiaal ter compensatie van deze grondtekorten
sterk verminderd. Neveneffect van deze aanlegwijze is dat de hydrologische effecten
op de omgeving zeer beperkt blijven.
Voor de aan te vragen vergunning in het kader van de Waterwet wordt in detail de effecten
van de grondwateronttrekking uitgewerkt. Daarnaast wordt de tijdelijke en de permanente
situatie van de te kruisen watergangen en keringen in detail uitgewerkt. Wanneer aan de
orde worden de effectbeperkende maatregelen uitgewerkt en geborgd.
Waterkeringen
De waterkeringen dienen te worden gekruist zonder dat de stabiliteit van de waterkeringen
wordt aangetast. Zo moet gelet worden op mogelijke zetting ter plaatse van de waterkering.
De kruisingen zijn afgestemd met de waterbeheerder. De technische details zijn nader
uitgewerkt ten behoeve van de benodigde vergunningen.

1.3.5

DE WATERSTAATSWERKEN IN BEHEER VAN RIJKSWATERSTAAT
De mogelijk te beïnvloeden waterstaatkundige werken onder de verantwoordelijkheid van
Rijkswaterstaat zijn Noordzeekanaal, Zijkanaal B en C, Hollandsche IJssel en Lek. Deze
worden gekruist met een gestuurde boring.
Rijkswaterstaat Noord-Holland is waterbeheerder van de rijkswateren Noordzeekanaal,
Zijkanaal B en C. Daarbij gaat het om het beheer van de vaarweg, scheepvaartverkeer
(nautisch), waterkwantiteit en waterkwaliteit.
Rijkswaterstaat Zuid-Holland is waterbeheerder van de rijkswateren Hollandsche IJssel en
Lek en ziet toe op een veilige en ongehinderde afvoer van water en op een goede
kwalitatieve en kwantitatieve toestand van het watersysteem. De genoemde rijkswateren
worden door de voorgenomen aardgastransportleiding gekruist.
Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft in september 2010 overleg gevoerd met de Gasunie over
de aardgastransportleiding. In dit overleg heeft Rijkswaterstaat Zuid-Holland aangegeven
dat de aanleg van de leiding mogelijk is. Boringen onder de Hollandsche IJssel en Lek zijn
vergunningplichtig op grond van de Waterwet. Er dient dus een waterwetvergunning te
worden aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Om een watervergunning te kunnen krijgen moet
gebruik worden gemaakt van de aanlegtechniek ‘Horizontaal gestuurde boring’. De
gestuurde boring dient te voldoen aan NEN 3651. Dit betekent dat de deklaag minimaal 10
meter dik dient te zijn, gemeten onder de waterbodem. Voorwaarde aan de vergunning is
eveneens dat Gasunie de plicht heeft te zorgen dat de dekking van de leiding op minimaal
10 meter onder de waterbodem blijft.
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1.4

WATERADVIES
In deze paragraaf wordt beschreven wat het wateradvies van de waterbeheerders is en hoe
hiermee in de waterparagraaf wordt omgegaan.
In het overleg tussen de ministeries van EL&I en I&M, de betrokken waterschappen,
Gasunie en ARCADIS op 22 maart 2011 is het kader van de beoordeling besproken.
Naast de thema’s zoals uitgewerkt in het MER zijn specifiek voor het inpassingsplan de
volgende criteria aangegeven in het overleg:


Kruisingen met persleidingen van waterschap en hoogheemraadschappen.



Ligging in overstromingsgevoelige gebieden of in overloopgebieden of in natte
natuur.

1.4.1

HOLLANDS NOORDERKWARTIER
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 28 september 2011
aangegeven dat op hoofdlijnen goed met de waterbelangen wordt omgegaan. Een aantal
aanvullingen is door het Hoogheemraadschap voorgesteld. Deze zijn opgenomen in deze
toelichting en de waterparagraaf van het inpassingsplan.
Door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is aangegeven dat de beschrijving
van relevante beleidsdocumenten betrekking hebbend op water summier zijn. Een suggestie
voor het beleid is hierop aangeleverd. In de waterparagraaf is op basis van dit advies alleen
het voor de ingreep relevante beleid aangevuld op nationaal niveau. Voor de
waterschappen is de beleidsopgave niet specifiek gemaakt, maar zijn de van belang zijnde
thema’s opgenomen en beschreven.
Na verwerking van de aangegeven opmerkingen kan het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier instemmen met de doorlopen watertoets en waterparagraaf.

1.4.2

RIJNLAND
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 14 september 2011 aangegeven dat er
gedurende het proces voldoende aandacht is geweest voor onderdelen die anders bleken of
ontbraken in de formele stukken. Dit is volgens het Hoogheemraadschap op grondige wijze
gedaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om het opbarstgevaar dat niet alleen in de
Haarlemmermeer speelt maar ook in de andere droogmakerijen.

1.4.3

SCHIELAND EN KRIMPENERWAARD
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaf op 15 september 2011
aan dat de concept waterparagrafen geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen.

1.4.4

RIVIERENLAND
Het waterschap Rivierenland heeft op 5 september 2011 aangegeven dat de consequenties
voor het waterbeheer grotendeels betrekking hebben op de aanlegfase.
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Bij kruisingen met waterkeringen dient voldaan te worden aan NEN3650, waarbij het
waterschap de leiding zo diep en ver mogelijk buiten de kering wenst. Dit wordt beoordeeld
bij de conceptaanvraag voor de watervergunning.
Het waterschap heeft daarnaast inhoudelijke opmerkingen gemaakt die verwerkt zijn in
onderhavig document. Het waterschap adviseert positief over het plan, mits de aangegeven
opmerkingen worden verwerkt.

1.4.5

RIJKSWATERSTAAT
Rijkswaterstaat Noord-Holland heeft op 13 september 2011 verzocht om de aangedragen
aanvullingen op het concept op te nemen. Daarnaast werd een aantal randvoorwaarden
gegeven, want de leiding mag het waterstaatswerk niet aantasten. Zo:


dient geen verzakking van de bodem/oevers e.d. op te treden;



mag geen hinder voor de scheepvaart optreden;



moet de leiding op voldoende diepte liggen vanwege het risico van bodemberoering
(baggeren, ankeren e.d.);



dient de leiding voldoende vrij van de oevers te liggen, vanwege eventuele -lokaleuitbreiding van de vaarweg, aanlegplaats e.d. (in het betreffende deel van het
Noordzeekanaal wordt gedacht aan een verbrede passeerplaats),



mogen er geen storende invloeden zijn op de functies van het kanaal;



dient sprake te zijn van minimalisatie van risico van lekkage.

Dit geldt voor zowel de aardgastransportleiding zelf als voor de aanlegfase en eventuele
onderhoudswerkzaamheden.
Voor de boringen onder deze watergangen in beheer bij Rijkswaterstaat is een vergunning
nodig op basis van de Waterwet, deze dient te worden aangevraagd bij Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft op 30 augustus 2011 verzocht om geleverde
aanvullingen op het concept te nemen. Deze zijn in de waterparagraaf verwerkt.
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Samenvatting
In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie) heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2011 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een
aardgastransportleiding tussen Beverwijk en Wijngaarden (Gasunie-code A-803). Het onderzoek
diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of
vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. De basis voor het uitgevoerde inventariserend veldonderzoek betreft de bureaustudie die in 2010-2011 is gedaan (De Boer e.a., 2011).
Het doel van onderhavige eerste fase van het inventariserend veldonderzoek (verkennend of karterend) was het in kaart brengen van het landschap en - zo mogelijk - de hierin aanwezige archeologische vindplaatsen of kansrijke archeologische zones op te sporen. In het geval dat er archeologische vindplaatsen of potentiële archeologische zones zijn aangetroffen, was het doel om een
eerste indruk te geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en
diepteligging van eventueel aangetroffen archeologische resten. Op basis van de onderzoeksresultaten is per zone of vindplaats een advies geformuleerd met betrekking tot het archeologisch
vervolgonderzoek.
Met uitzondering van de routekaarten KR-007, -019, -022 en -023 kon het gehele tracé worden
onderzocht zoals tevoren was gepland. Tijdens het inventariserend veldonderzoek zijn 40 zones in
kaart gebracht die op basis van de landschappelijke context archeologisch gezien interessant zijn
of kunnen zijn.
De beschreven adviezen voor de vervolgfase kunnen in vier categorieën worden onderverdeeld:
- karterend booronderzoek met bemonstering voor catalogusnummers BEWY2-01, -02, -03, -04,
-14, -15, -18A, -18B, -18C, -19, -22, -25 en -33. Afhankelijk van het doel van het onderzoek, in
combinatie met de ouderdom van de aan te treffen archeologische resten en de diepteligging
van het potentieel archeologische niveau, is een boorstrategie geformuleerd (dichtheid, boordiameter, bemonstering met zeven). Deze strategie kan bestaan uit het verdichten van de huidige
boorraai of het aanleggen van een tweede raai ter hoogte van de toekomstige werkstrook. Bij
tracéwijzigingen die na het veldonderzoek hebben plaatsgevonden, is een boorraai aanbevolen
op de nieuwe hartlijn.
- proefsleuvenonderzoek voor catalogusnummers BEWY2-23, -24, -27, -29, -35, -36, -37, -38 en
-39 voor zover deze daadwerkelijk bedreigd worden bij de aanleg van het leidingtracé.
- archeologische begeleiding voor catalogusnummer BEWY2-40. Bij de begeleiding dienen
gedurende de graafwerkzaamheden archeologen aanwezig te zijn en er dient ruimte gecreëerd
te worden voor het optekenen van eventueel aanwezige archeologische sporen en het bergen
van vondsten.
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Elk gravend onderzoek (proefsleuven of de archeologische begeleiding) dient te worden uitgevoerd op basis van een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).
In het PvE worden de randvoorwaarden en onderzoekvragen voor het gravend onderzoek
opgenomen.
Voor de overige catalogusnummers (BEWY2-05, -06, -07, -08, -09, 10, 11A, -11B, -12, -13, -16,
-17, -20, -21, -26, -28, -30, -31, -32 en -34) wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. Ten aanzien van zones die tussen de onderscheiden catalogusnummers liggen, wordt evenmin archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de Wet op de archeologische monumentenzorg 2007
aanmelding van de betreffende vondsten bij het bevoegd gezag verplicht.
Ten aanzien van de in dit onderzoek geformuleerde aanbevelingen nemen de Ministeries Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM) een besluit.
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1 Inleiding

1.1 Algemeen
In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie) heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2011 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een
aardgastransportleiding tussen Beverwijk en Wijngaarden (Gasunie-code A-803). Het onderzoek
diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of
vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. De basis voor het uitgevoerde inventariserend veldonderzoek betreft de bureaustudie die in 2010-2011 is gedaan (De Boer e.a., 2011).

1.2 Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied wordt gevormd door het voorkeurstracé van de aardgastransportleiding met
een lengte van circa 90 km (figuur 1) en een breedte van 40 m (inclusief werkstrook). Het gehanteerde voorkeurstracé van de aardgastransportleiding is versie 24 (d.d. 27 februari 2012). De aan
te leggen aardgastransportleiding wordt grotendeels gebundeld met de reeds bestaande transportleidingen en andere bestaande infrastructuur.
Het onderzochte tracé beslaat de provincies Noord- en Zuid-Holland. Van noord naar zuid worden
de volgende 13 gemeenten doorkruist: Beverwijk, Zaanstad, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Rijnwoude, Zuidplas, Ouderkerk, Bergambacht,
Nederlek, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom.
Het onderzoeksgebied staat afgebeeld op de kaartbladen 19C, 25A, 25B, 25C, 25D, 30F, 30H,
31A, 31C, 37F, 38A, 38C en 38D van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000). De
coördinaat van het beginpunt van het tracé (bij Beverwijk) is 108.495/500.259. De coördinaat van
het eindpunt (bij Wijngaarden) is 110.305/429.432. De centrumcoördinaat van het gehele tracé is
100.927/464.846.

Wijze van aanleg
Voor het overgrote deel van het tracé zal de aanleg gebeuren door middel van een open ontgraving. Bij deze aanlegvariant wordt een circa 3 m diepe sleuf uitgegraven met een breedte van circa
5 m. De taluds hebben een hellingshoek van 1:1,5 (diepte:breedte) of steiler. De sleuf valt binnen
een werkstrook met een breedte van ongeveer 40 m waarin onder andere een werkstraat, tijdelijke gronddepots en eventueel benodigde grondwaterbemalingsapparatuur worden opgenomen.
Na afloop van de grondwerkzaamheden wordt de bodem over een breedte van 40 meter (de werkstrook) gespit of gefreesd tot ongeveer 1,0 m -Mv.
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routekaarten

status veldonderzoek

gemeente

KR-001 t/m -007

verkennende/karterende fase deels gereed

Beverwijk

KR-008 t/m -009

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Zaanstad; Velsen

KR-010 t/m -013

verkennende/karterende fase gereed

Velsen

KR-014

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Velsen

KR-015 t/m -016

verkennende fase gereed

Velsen

KR-017 t/m -018

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Velsen

KR-018 t/m -019

verkennende fase nog uitvoeren

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

KR-020 t/m -021

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

KR-022 t/m -023

verkennende fase nog uitvoeren

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

KR-024

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

KR-025

verkennende fase gereed

Haarlemmermeer

KR-026 t/m -029

geen onderzoek: lage verwachting

Haarlemmermeer

KR-030 t/m -031

verkennende fase gereed

Haarlemmermeer

KR-031 t/m -067

geen onderzoek: lage verwachting

Haarlemmermeer

KR-068

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Kaag en Braassem

KR-069 t/m -073

verkennende fase gereed

Kaag en Braassem

KR-073 t/m -074

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Kaag en Braassem

KR-075 t/m -076

verkennende fase gereed

Kaag en Braassem

KR-077 t/m -078

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Kaag en Braassem

KR-078 t/m -086

verkennende/karterende fase gereed

Kaag en Braassem; Rijnwoude

KR-087 t/m -088

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Rijnwoude

KR-088 t/m -093

verkennende/karterende fase gereed

Rijnwoude

KR-093 t/m -094

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Rijnwoude

KR-095 t/m -096

verkennende fase gereed

Rijnwoude

KR-097 t/m -099

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Rijnwoude

KR-099 t/m -108

verkennende fase gereed

Rijnwoude; Zuidplas

KR-109 t/m -110

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Zuidplas

KR-110 t/m -116

verkennende fase gereed

Zuidplas

KR-117 t/m -118

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Zuidplas

KR-118 t/m -119

verkennende fase gereed

Zuidplas

KR-119 t/m -120

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Zuidplas; Ouderkerk

KR-121 t/m -128

verkennende fase gereed

Ouderkerk; Bergambacht

KR-129 t/m -130

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Bergambacht

KR-130 t/m -131

verkennende fase gereed

Bergambacht

KR-131 t/m -132

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Bergambacht; Nederlek

KR-132 t/m -137

verkennende fase gereed

Nederlek

KR-137 t/m -138

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Nederlek; Nieuw-Lekkerland

KR-139 t/m -144

verkennende fase gereed

Nieuw-Lekkerland; Graafstroom

KR-145

geen onderzoek: aanleg d.m.v. boring

Graafstroom

KR-146 t/m -147

verkennende fase gereed

Graafstroom

Tabel 1.Overzicht en status van het inventariserend veldonderzoek.
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Om hindernissen als wegen, dijken en water te passeren wordt de leiding door middel van een
boring aangelegd. Een dergelijke boring vindt plaats vanaf het maaiveld, uit de sleuf of uit een
bouwkuip. De minimale diepte van de leiding bij deze aanlegvarianten bedraagt 3 m -Mv.

1.3 Fasering
Het tracé is opgedeeld in 147 routekaarten (KR-nummers). Het inventariserend veldonderzoek is
in februari 2011 gestart op routekaart KR-147 en is vervolgens van zuid naar noord uitgevoerd.
Met uitzondering van de routekaarten KR-007, -019, -022 en -023 is het gehele tracé onderzocht (stand van zaken d.d. 8 maart 2012). Tabel 1 toont een overzicht van de routekaarten per
gemeente.

1.4 Doelstelling
In het kader van de m.e.r. is voor het leidingtracé Beverwijk-Wijngaarden reeds een bureaustudie
uitgevoerd (De Boer e.a., 2011). Hierbij zijn de bekende archeologische waarden uit (de omgeving
van) het tracé geïnventariseerd en op kaart gezet. Daarnaast is op basis van geologische, bodemkundige, archeologische en historische informatie een gespecificeerde archeologische verwachting geformuleerd ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied.
Op basis van deze archeologische verwachtingen zijn de doelstellingen voor de eerste fase van
het inventariserend veldonderzoek (onderhavig onderzoek) gedefinieerd. De gekozen strategie
voor vervolgonderzoek was afhankelijk van de gespecificeerde archeologische verwachting, de
inventarisatie van de bekende vindplaatsen en de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten ten opzichte van de verstoringsdiepte. Het doel van de eerste fase (verkennend
of karterend) was het in kaart brengen van het landschap en - zo mogelijk - de hierin aanwezige
archeologische vindplaatsen of kansrijke archeologische zones op te sporen. In het geval archeologische vindplaatsen of potentiële archeologische zones zijn aangetroffen, was het doel om een
eerste indruk te geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en
diepteligging van eventueel aangetroffen archeologische resten. Op basis van de onderzoeksresultaten is per zone of vindplaats een advies geformuleerd met betrekking tot het archeologisch
vervolgonderzoek.

1.5 Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestond uit een verkennend en karterend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit
archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2),
beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl),
geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)
Laat
Subatlanticum

Nieuwe tijd

B

- 1650

A

- 1500

Laat

- 1150 na Chr.

Vol

Merovingisch laat

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

Karolingisch
Merovingisch vroeg

Vroeg
Subatlanticum

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg
Laat

Neolithicum

- 3700

(Nieuwe Steentijd)

Laat
Glaciaal

Preboreaal
Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling
Laat
Midden

Denekamp

Vroeg

Weichselien
Pleniglaciaal

Vroegste Dryas

Mesolithicum

- 8700

(Midden Steentijd)

Midden
Vroeg

- 9700

- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 11.050
- 11.500
Laat

- 12.000

- 12.500
Jong B

- 12.500
- 13.500
- 30.500

- 16.000

Jong A

- 35.000

Hengelo

- 60.000
Moershoofd

Paleolithicum
- 71.000

Vroeg
Glaciaal

Laat

- 7300

Prehistorie

Boreaal

Pleistoceen

Midden
Vroeg

Atlanticum

- 1250
- 1050

Ottoons
Vroeg

Middeleeuwen

- 1795

(Oude Steentijd)

Odderade
Midden
Brørup

- 114.000
Eemien
Saalien II
Oostermeer
Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien

- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000
- 336.000
Oud

- 384.000
- 416.000

Elsterien

463.000

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Tabel 2. Archeologische en geologische tijdschaal.
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1.6 Leeswijzer
Het onderzochte tracé Beverwijk-Wijngaarden vormt een geologische dwarsdoorsnede van WestNederland en bestrijkt gebieden met uiteenlopende ontstaanswijzen. Om de resultaten van het
archeologisch onderzoek in deze complexe en grootschalige ontwikkeling te kunnen plaatsen is in
hoofdstuk 2 een breder geologisch/landschappelijk kader geschetst. Hierbij is het tracé opgedeeld
in vijf ‘landschappen’ die in geologisch en archeologisch opzicht tamelijk uniform zijn: het Oer-IJ
estuarium, de Haarlemmermeer, het Rijnland, Schieland/Zuidplas en de Alblasser- en Krimpenerwaard (figuur 2; tabel 3).

landschap

routekaarten

tracédeel

Oer-IJ estuarium

KR-001 t/m KR-024

Beverwijk-Haarlemmermeer

Haarlemmermeer (droogmakerij)

KR-025 t/m KR-069

Haarlemmermeer

Oude Rijngebied (Rijnland)

KR-069 t/m KR-091

Haarlemmermeer -Oude Rijn

Zuidplaspolder en Schieland (droogmakerijen)

KR-91 t/m KR-120

Oude Rijn-Hollandsche IJssel

Alblasserwaard en Krimpenerwaard

KR-120 t/m KR-147

Hollandsche IJssel-Wijngaarden

Tabel 3. Onderscheiden landschappen binnen het tracé.

Deze zelfde landschapsindeling is aangehouden in hoofdstuk 3 waar de resultaten van het inventariserend veldonderzoek op (geologische) hoofdlijnen worden besproken. Hierbij is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de geo-archeologische profielenreeksen die op basis van de boringen zijn
samengesteld (kaartenbijlage 1). 1 In hoofdstuk 4 worden de (potentieel) archeologische vindplaatsen die tijdens het veldonderzoek zijn aangeboord, behandeld. Hoofdstuk 5 tot slot, bevat de conclusies en aanbevelingen.
Bij de rapportage behoren drie kaartenbijlagen. Kaartenbijlage 1 bevat een geo-archeologisch
lengteprofiel, gebaseerd op de boringen uit de hoofdraai. Op kaartenbijlage 2 staan de ligging
van de boorpunten, de vindplaatsen en advieszones weergegeven op het huidige tracé (schaal
1:10.000). Kaartenbijlage 3 geeft een overzicht van de onderscheiden zones waarvoor wel of geen
(en zo ja, welke vorm van) vervolgonderzoek is aanbevolen (schaal 1:20.000).
Voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar
tabel 2. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen en worden enkele
vaktermen beschreven (verklarende woordenlijst).

1

Doordat bij aanvang van het veldonderzoek een groot deel van de betredingstoestemmingen in het noordelijk deel ontbraken, is het booronderzoek
globaal van zuid naar noord uitgevoerd. De afgebeelde geo-archeologische profielen (kaartenbijlage 1) lopen om deze reden van zuid naar noord
en dus tegengesteld aan de ‘leesrichting’ in onderhavig rapport.
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2 Archeologisch-landschappelijk kader

2.1 Pleistocene ondergrond
Aan de basis van het huidige West-Nederlandse landschap liggen de afzettingen uit het Laat
Pleistoceen. In het zuidelijk deel van het tracé (vanaf routekaart KR-033) bestaat de pleistocene
ondergrond uit sedimenten van vlechtende riviersystemen, afgezet door de voorlopers van het
Rijn-Maas-systeem. Dit vlechtende riviersysteem stroomde door een brede riviervlakte met een
complex stelsel van ondiepe beddingen die zich splitsten en weer bij elkaar kwamen. De afzettingen worden gerekend tot de Formatie van Kreftenheye. Gedurende de laatste fase van het Pleistoceen werd door de wind een dik pakket fijn zand afgezet: het dekzand. Deze afzettingen zijn
aangetroffen in het noordelijke deel van het tracé (globaal tot KR-109) en bedekken een deel van
de hierboven genoemde Kreftenheye-afzettingen (tussen KR-033 en KR-109). Het dekzand wordt
lithostratigrafisch gerekend tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel.
Binnen het traject van het gasleidingtracé Beverwijk-Wijngaarden komen deze afzettingen voor
vanaf een diepte van ongeveer 10 tot 15 m -NAP. Het pleistocene oppervlak ligt dan ook te diep
om ‘geraakt’ te worden door (de aanleg van) de gasleiding en zal om die reden niet nader worden
behandeld. Een uitzondering hierop zijn zogenaamde rivierduinen, waarvan de top tot aan het huidige maaiveld kan reiken (zie toelichting § 2.6).

2.2 Oer-IJ estuarium
Voor de archeologische verwachting van het noordelijk deel van het tracé (grofweg routekaarten
KR-001 t/m KR-024) is de ontwikkeling van het Oer-IJ estuarium - en het later gevormde Wijkermeer en IJmeer - van belang (figuur 3). De volgende archeologische verwachtingen zijn geformuleerd ten aanzien van de onderscheiden geologische eenheden ( De Boer e.a., 2011 ):
Oer-IJ estuarium

archeologische verwachting

geulafzettingen

middelmatig (IJzertijd-Romeinse tijd)

getijdenafzettingen met kwelder

(middel)hoog (IJzertijd-Romeinse tijd)

dekafzettingen op veen

hoog (IJzertijd-Romeinse tijd)

strandwallen

hoog (Laat Neolithicum-Nieuwe tijd)

De geologie van dit gebied is uitgebreid bestudeerd en beschreven door ondermeer Westerhoff
e.a. (1987). In het kader van de Archeologische KennisInventarisatie (AKI) van het Oer-IJ-estuarium zijn vier paleogeografische kaarten vervaardigd (schaal 1:50.000) waarmee de geologische
ontstaansgeschiedenis van het noordelijk deel van het gasleidingtracé in kaartbeelden is gevat
(Vos & Soonius, 2004; figuur 4). Deze ontwikkeling zal hieronder uiteen worden gezet.
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De geologische opbouw van het gebied is grotendeels bepaald door de ontwikkeling van de zeegaten langs de Noord-Hollandse kust. Lange tijd was het gebied vrij toegankelijk voor de zee; als
gevolg van de stijgende zeespiegel was de kustlijn vanaf het begin van het Holoceen steeds in
oostelijke richting opgeschoven. De toenmalige kust bestond voornamelijk uit zandige wadplaten
waartussen een groot aantal west-oost georiënteerde geulen lag. Landinwaarts gingen de zandige
platen over in lagunes waarin klei werd afgezet. Deze klei wordt lithostratigrafisch gerekend tot
het Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk; voorheen aangeduid als de Beemsterklei of
Calais III-afzettingen).
Rond 5000 jaar geleden kwam er verandering in deze situatie. Op de zandige wadplaten ontstonden,
parallel aan de kustlijn, de eerste strandwallen (Zagwijn, 1971). Deze breidden zich in westelijke
richting uit en sloten het achterliggende kustgebied af. Door verstuiving ontstonden op de strandwallen lage duinen, de zogenaamde Oude Duinen (Laagpakket van Schoorl). Achter de strandwallen
vormde zich vanaf deze tijd een uitgebreid veenpakket (Hollandveen Laagpakket). Alleen via enkele
openingen in de kustlijn (de zeegaten) kon de zee nog in het achterland doordringen.
Rond 3500 jaar geleden brak vanuit het zuidoosten het Oer-IJ door de strandwallen en zocht via
een brede monding bij Heemskerk een weg naar de zee. Deze raakte rond 3000 jaar geleden door
de voortgaande duinvorming echter verstopt, waarna het Oer-IJ zijn loop naar het noorden verlegde en ter hoogte van Castricum in zee stroomde. Achter de strandwallen vormde zich het zogenaamde Oer-IJ estuarium, dat werd gevoed door rivieren uit het oosten. In de strandvlakte tussen
de strandwallen had, als gevolg van de verslechterende afwatering, op uitgebreide schaal veengroei plaats. De laagste duintjes en de randen van de strandwallen raakten in deze periode dan
ook langzaam overgroeid met veen.
Daarnaast stond het estuarium onder sterke invloed van de zee. De geulsystemen die tijdens de
ontwikkeling van het estuarium ontstonden hebben overwegend zandige sedimenten afgezet. Deze
worden tot de Oer-IJ-afzettingen gerekend (Laagpakket van Walcheren, voorheen: Afzettingen van
Duinkerke-0 en Duinkerke-I). Verder van de (hoofd)geulen vandaan werd kleiiger sediment afgezet
in de kwelderzone (supra-getijdengebied: figuur 4).
Na de dichtslibbing van het Oer-IJ-estuarium (rond het begin van de jaartelling) kon het water nauwelijks meer zeewaarts worden afgevoerd. Alleen bij extreme stormen kon soms nog zeewater naar
binnen komen, de zogenaamde wash-overs. Deze overstromingen hebben zanden afgezet tot in de
Vroege Middeleeuwen. Het estuarium vernatte en ontwikkelde zich geleidelijk tot een uitgestrekt
veengebied. Met name ná de Romeinse tijd breidde het veen fors uit, waarbij ook de strandwallen
grotendeels overgroeid raakten. Alleen de hoogste delen van de binnendelta bleven gevrijwaard. Als
gevolg van reliëfinversie vormden de kreek- en oeverwalsystemen van het voormalige kweldergebied, binnen het vernattende landschap de hogere en daardoor aantrekkelijke bewoningslocaties.
Hoewel de afvoer naar zee was afgesloten, waterde het achterliggende veengebied - via de resterende Oer-IJ geulen - nog steeds af op het voormalige estuarium. Het bleef daardoor een rela-
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tief laag en nat gebied waarin verschillende zoetwatermeren ontstonden (o.a. het IJ) en waar het
veengebied zich verder kon uitbreiden (Zagwijn, 1971).
Vanaf de Late Middeleeuwen (grofweg 12e eeuw) begon een periode waarin de bestaande plassen/
meren (waaronder het Wijkermeer) zich konden uitbreiden door de kustafslag van het omringende
veengebied. Ook bodemdaling als gevolg van de grootschalige laat-middeleeuwse ontginning speelde
een belangrijke rol in de uitbreiding van de meren: zo kon het Almere via het IJ inbreken tot in het
gebied. Deze overstromingen hebben delen van het Oer-IJ-estuarium geërodeerd; tevens is over
grote delen een kleidek afgezet, dat nu aan het oppervlak ligt (de zgn. ‘pikklei’ cf. De Roo [1953] of
IJe-klei [Laagpakket van Walcheren, voorheen: Duinkerke III-afzettingen]). Het veen is in de loop van
de tijd door ontwatering en overstromingen grotendeels verdwenen.
Door bedijking, afwatering en inpoldering heeft de mens daarna de regie overgenomen. Zo is na
drooglegging van het Wijkermeer in 1871-’73 de gelijknamige Wijkermeerpolder ontstaan.

2.3 Haarlemmermeer
Voor de archeologische verwachting van de Haarlemmermeerpolder is de geologische ontwikkeling die voorafging aan die van het Oer- IJ van belang (figuur 5). De volgende archeologische verwachtingen zijn geformuleerd ten aanzien van de onderscheiden geologische eenheden (De Boer
e.a., 2011):
Haarlemmermeer

archeologische verwachting

vlakte van getijdenafzettingen

laag (alle perioden)

veenrestant op oude getijdenafzettingen

middelmatig (Middeleeuwen-Nieuwe tijd)

Via het zogenaamde zeegat van Hoofddorp stond het gebied ter hoogte van de huidige Haarlemmermeer tot circa 5000 jaar geleden in directe verbinding met de zee, waarbij een dik pakket
mariene sedimenten werd afgezet (Haans, 1954).
Deze sedimenten worden lithostratigrafisch gerekend tot het Laagpakket van Wormer (Formatie van
Naaldwijk). Ze werden niet in één keer afgezet, maar in verschillende fasen (in het verleden aangeduid als Calais-I, -II, -III en -IV [Riezebos & Du Saar, 1969]). Van de oudste getijdenafzettingen in de
Haarlemmermeer (ca. 6000-4300 voor Chr., ‘Calais-I’) zijn in de Haarlemmermeer nog slechts enkele
erosieresten aanwezig. Afzettingen uit de hierop volgende periode (4300-3300 voor Chr., ‘Calais-Il’)
komen daarentegen wel op grote schaal voor. Deze afzettingen zijn in een rustig milieu ontwikkeld
als wadsedimenten. Op enkele plaatsen was het land hoger opgeslibd en waren kwelders ontstaan
die alleen bij extreem hoog water (springtij/stormvloed) overstroomden. De kwelderafzettingen kenmerken zich door kalkarme en goed gerijpte, zware klei. Ook ontbreekt een uitgebreid geulenstelsel.
Dit geldt niet voor de afzettingen uit de volgende perioden (3300-2700 en 2700-2000 voor Chr., resp.
‘Calais-III en -IV’).2 In deze perioden ontstonden wijdvertakte geulenstelsels met oeverwallen. De
oeverwallen en de verlande getijdengeulen bestaan uit sterk zandig materiaal.
2

De Calais III-afzettingen worden ook wel ‘Hoofddorpgronden’ genoemd (zie Haans, 1954). De Calais IV-afzettingen worden ook wel ‘Beinsdorpafzettingen’ genoemd (zie Haans, 1954; Van den Berg & Kluiving, 1992).

21

RAAP-RAPPORT 2499
Rapportage Onderzoeken Archeologie Aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden (A-803)
Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

105

110

0

1

3

2
km

100

105

4

5

1:100.000

2012

GdB1/Bewy2_1860_B04

470

470
© Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2011

475

475

480

480

485

485

100

110

Figuur 5. Ligging van het gasleidingtracé ter hoogte van de Haarlemmermeerpolder, geprojecteerd op de Topografisch Militaire Kaart uit 1860.
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Sedimentatie in het waddengebied
Een belangrijke motor achter de erosie- en sedimentatieprocessen in een waddengebied is de getijdenwerking. Met de getijdenstromen voeren de aanwezige geulen zand en klei het waddengebied in. Analoog aan de sedimentatieprocessen in het rivierengebied (§ 2.4) wordt het zandige materiaal in en langs
de geulen afgezet, terwijl de klei pas hoger op het wad bezinkt (wadvlakte; figuren 6 en 7). Het overgrote deel van het waddengebied valt droog bij laagwater en wordt met hoogwater weer overstroomd; de
intergetijdenzone. Het zal duidelijk zijn dat de afzettingen in het intergetijdengebied ongeschikt zijn voor
bewoning of (droog) gebruik.
De wadgeulen bestaan overwegend uit zand en vertonen (scheve) gelaagdheden. Bij de wadplaten, die
ook uit zand bestaan, ontbreekt deze duidelijke gelaagdheid (laminatie). Bovendien vertonen de platen
veelal een ‘fining upwards’: dat wil zeggen naar boven toe worden de wadplaten kleiiger. Dit heeft te
maken met het opslibben van het waddengebied: des te hoger het wad is opgeslibd, des te moeilijker
hebben de getijdenstroom er toegang tot het gebied. Als gevolg hiervan wordt in deze laatste fase voornamelijk klei afgezet in de opgeslibde wadvlakte. Verder kunnen in de wadvlakte nog kreken aanwezig
zijn: kleinere - laag energetische - geultjes die bij ebstroom water van het hoger gelegen wad afvoeren
naar de wadgeulen. Hét verschil met de getijdengeulen is dat laatstgenoemde juist zéér dynamisch zijn
en de ondergrond tot grote diepte kunnen eroderen. Kreken hebben feitelijk geen eroderende werking.
Binnen het getijdengebied kunnen verder zones onderscheiden worden die enkel bij zeer hoge waterstanden (springtij of stormvloeden) overstroomd worden: de kwelders. Deze delen, die boven het GHW
liggen, worden ook aangeduid als supragetijdengebied. In tegenstelling tot het waddengebied (intergetijdengebied) vormden de kwelders juist bij uitstek geschikte bewoningslocaties.

1
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Figuur 6. Schematische opbouw van een volledig ontwikkeld getijdengebied (naar Pons & Van Oosten, 1974).
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Figuur 7. Afzettingsmilieus binnen het getijdengebied (naar Zagwijn, 1986).

Lange tijd werd aangenomen dat vooral deze zandige oeverwallen en verlande getijdengeulen
(Calais-III en -IV) gedurende het Neolithicum (5300-2000 voor Chr.) aantrekkelijk zijn geweest
voor bewoning. Vóór deze tijd waren de oeverwallen nog niet gevormd en in latere perioden raakten ze langzaam met een veenmoeras overdekt. Op basis van een groot aantal veldonderzoeken
(honderden boringen en oppervlaktekarteringen) is geconcludeerd dat dit waarschijnlijk niet het
geval is (Haarhuis e.a., 1995; Oude Rengerink, 1997; De Rooij & Soonius, 1998; Schute, 1998;
Molenaar, 1999; Molenaar, 2000). Een verklaring hiervoor is dat de afzettingen die in de Haarlemmermeerpolder voornamelijk bestaan uit intergetijdenafzettingen, hetgeen wil zeggen dat deze
zijn afgezet beneden gemiddeld hoogwater (‘tussen eb en vloed’). Deze mariene afzettingen zijn
daarom ongeschikt geweest voor (droog) gebruik en bewoning.
Na de sluiting van het zeegat van Hoofddorp rond 5000 jaar geleden vernatte het gebied en
groeide op de getijdenafzettingen een aanzienlijk veen(mos)pakket, dat zich gedurende enkele
millennia kon ontwikkelen. Plaatselijk bereikte het veen een dikte van meer dan vier meter (Haans,
1954). Door dit veengebied liepen enkele veenstroompjes. Slechts een aantal kleine plekken bleef
open water: het Spieringmeer in het noorden, het Haarlemmermeer in het midden en het Leidse
meer in het zuiden. Door voortdurende oeverafslag verbonden deze meren zich met elkaar en ontstond in de loop van de Middeleeuwen één groot meer. Het verslagen veen werd door het Spaarne
en het IJ afgevoerd. Aangenomen wordt dat de klei of het zand van de diepere ondergrond tijdens
het wegslaan van het veen slechts op kleine schaal is geërodeerd.
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In 1848 was het wateroppervlak bijna twee keer zo groot dan in 1250. Om verdere uitbreiding
van het Haarlemmermeer tegen te gaan en om te voorkomen dat het meer met de oostelijk gelegen plassen tot één grote watervlakte zou uitgroeien, werd de Haarlemmermeer in 1852 drooggelegd. De Haarlemmermeerpolder is de grootste droogmakerij in Nederland (oppervlakte ca. 18.000
ha). Het maaiveld in de polder ligt tussen de 4,0 en 4,5 m -NAP. De polder wordt omgeven door
de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De rechte en strakke verkaveling wordt doorsneden
door wegen en tochten en de start-, landings- en taxibanen van Schiphol.
Aan de randen van de polder zijn op enkele plaatsen stukken oud land mee ingepolderd. Hier is
dan ook een afwijkende verkaveling te vinden. Dit zijn delen waar nog restanten van het (middeleeuwse) veendek aanwezig zijn: ter hoogte van KR-025 en KR-030/031.

2.4 Oude Rijngebied (Rijnland)
Voor de archeologische verwachting van de tracédelen rondom de Oude Rijn is de ontwikkeling
van deze rivier de van belang (figuur 8). De volgende archeologische verwachtingen zijn geformuleerd ten aanzien van de onderscheiden geologische eenheden (De Boer e.a., 2011):
Rijnland

archeologische verwachting

stroomgordel (meandergordel en oever)

hoog (vanaf IJzertijd)

komafzettingen (mogelijk met crevasses/kreken)

middelhoog (Neolithicum-Romeinse tijd)

De stroomgordel van de Oude Rijn is actief sinds zo’n 6500 jaar geleden (Berendsen & Stouthamer, 2001). De Oude Rijn is een zogenaamde meanderende rivier, die zich kenmerkt door een
relatief brede meandergordel: een zone met geul- of beddingafzettingen (ook wel aangeduid als
kronkelwaardafzettingen; figuur 9). Deze ontstaat als gevolg van het stroomafwaarts verplaatsen
van de meanderbochten, waarbij binnen de meandergordel continu erosie en sedimentatie plaatsvindt. Een stroomgordel is lithogenetisch verder onder te verdelen in beddingafzettingen, (rest-)
geulafzettingen en oeverwalafzettingen. Binnen een meandergordel zijn doorgaans verschillende
kronkelwaard- en restgeulen aanwezig. Alle rivierafzettingen worden lithostratigrafisch gerekend
tot de Formatie van Echteld.
De rivierbeddingen zijn hoofdzakelijk opgevuld met (grof)zandig materiaal. Als de rivier bij hoog
water buiten haar oevers treedt, bezinkt vlak buiten de bedding het zwaardere (zandige) materiaal,
terwijl verder weg het lichtere (kleiige) sediment wordt afgezet. Door dit proces van laterale selectie ontstaan langs de randen van meandergordels zandige oeverwallen, en daarbuiten lager gelegen kleiige kommen. In perioden van verminderde (of geen) rivieractiviteit kan in het komgebied
naast kleiafzetting ook veengroei plaatsvinden.
Bij het doorbreken of overstromen van een oeverwal bij hoog water kunnen erosiegeulen ontstaan,
zogenaamde crevassegeulen. In en langs deze geulen vindt sedimentatie van zand en klei plaats.
Dergelijke crevasseafzettingen zijn echter veel minder dik dan stroomgordelafzettingen (Berendsen, 2004).
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Figuur 8. Ligging van het gasleidingtracé ter hoogte van het Oude Rijngebied, geprojecteerd op de Topografisch Militaire Kaart uit 1860.
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Figuur 9. Opbouw van een meanderende rivier (bron: Berendsen, 2004).

Dergelijke crevassesystemen bevinden zich ter hoogte van het tracé aan weerszijden van de Oude
Rijn. Gesuggereerd wordt wel dat de vorming van deze crevasses gerelateerd moet worden aan
het ontstaan van een open kust (rond 800 voor Chr.). Als gevolg hiervan ontwaterde het veengebied, hetgeen leidde tot inklinking van de bodem, waardoor het rivierwater bij overstromingen
verder het komgebied kon stromen (De Kort & Jansen, 2005). Op een crevasse in de omgeving
van Hazerswoude-Dorp zijn daarentegen archeologische resten uit het Neolithicum aangetroffen
(Diependale & Drenth, 2010); overstromingen en crevasses ontstonden dus al eerder.
Opvallend is het grote aantal restgeulen dat binnen de meandergordel van de Oude Rijn aanwezig is; vaak is binnen een stroomgordel namelijk maar één (rest)geul aanwezig. Vermoedelijk is
de aanwezigheid van meerdere restgeulen te verklaren door de nabijheid van de kust. Ter hoogte
van het gasleidingtracé heeft de Oude Rijn waarschijnlijk meer het karakter van een trechtervormig
estuarium met meerdere tegelijkertijd actieve geulen gehad dan van een karakteristieke meanderende rivier (figuur 9).
Een ander kenmerk van de Oude Rijn is dat zij haar loop slechts in beperkte mate heeft kunnen
verleggen doordat aan weerszijden een hoogveenmoeras gelegen heeft. Dit is tevens een verklaring waarom de Oude Rijn in vergelijking met andere rivieren zo lang actief is geweest: de vorming
van een nieuwe geul buiten de meandergordel van de Oude Rijn was nagenoeg onmogelijk. Wel
heeft het proces van de verplaatsende meanderbochten in geval van de Oude Rijn vermoedelijk
plaatsgevonden (gedurende de actieve periode). Hierdoor zijn de oudere kronkelwaardafzettingen
en (delen van) de oeverwallen opgeruimd. Dit verklaart dat van de Oude Rijn relatief weinig archeologische resten ouder dan de IJzertijd bekend zijn, hoewel de Rijnoevers altijd gunstige bewoningslocaties gevormd zullen hebben.
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Met het afdammen van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 na Chr. kwam een eind aan
de activiteit van de Oude Rijn (Dekker, 1980). Waarschijnlijk zal de afvoer van de Oude Rijn echter
al eerder al - vanaf het ontstaan van de Lek, rond het begin van de jaartelling - afgenomen zijn.

2.5 Zuidplaspolder en Schieland
De droogmakerijen Zuidplaspolder en Schieland liggen direct ten zuiden van het Oude Rijngebied
(figuur 10). Het gebied heeft een gelaagde opbouw, van boven naar beneden kunnen drie hoofdlagen onderscheiden worden:
- veenpakket (grotendeels afgegraven);
- oude getijdenafzettingen;
- fluviatiele afzettingen.
Voor de archeologische verwachting zijn de afgedekte stroomgordels van belang. De volgende
archeologische verwachtingen zijn geformuleerd ten aanzien van de onderscheiden geologische
eenheden (De Boer e.a., 2011):
Zuidplaspolder en Schieland

archeologische verwachting

vlakte van getijdenafzettingen

laag (alle perioden)

diepere stroomgordels

middelmatig (Neolithicum-Bronstijd)

Fluviatiele afzettingen
In de diepere ondergrond (vanaf ca. 8 m -NAP) zijn afzettingen van oude riviersystemen aanwezig:
de Gouderak, Waddinxveen en Zuidplas. Deze stroomgordels waren globaal actief in de periode
tussen 7500 en 5300 jaar geleden en vormen de voorlopers van de latere Oude Rijn (zie § 2.2).
De toenmalige hoofdgeul van het Rijnsysteem ter hoogte van Hoek van Holland in zee. Dat veranderde rond 6500 jaar geleden, toen de hoofdstroom zich verlegde naar de Oude Rijn.
Een belangrijk verschil met de Oude Rijn was dat deze oude ‘Rijntakken’ zogenaamde anastomoserende rivieren waren. Dergelijke riviersystemen worden gekenmerkt door meerdere, gelijktijdige en onderling verbonden geulen die het veengebied ontsloten (Makaske, 1998). Kenmerkend
voor een anastomoserend riviersysteem is het op grote schaal voorkomen van crevasses (oeverwaldoorbraken; zie ook § 2.4). Langs deze riviergeulen ontwikkelden zich smalle oeverwallen die
onderling werden gescheiden door moerassige overstromingsvlakten met lokale meren (Berendsen, 2004). Nadat de bestaande rivierlopen - als gevolg van avulsies (rivierverleggingen) - niet
meer actief waren, raakten ook de stroomgordels zelf overgroeid met veen.
Opvallend - gelet op de ouderdom en de relatief grote diepte - is dat op de afzettingen van de
Gouderakstroomgordel bij een booronderzoek houtskool is aangetroffen (Depuydt, & De Koning,
2004). Mogelijk betreft het een mesolithische vindplaats (BEWY-113: De Boer e.a., 2011).
De (oude) rivierafzettingen worden lithostratigrafisch gerekend tot de Formatie van Echteld.
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Figuur 10. Ligging van het gasleidingtracé ter hoogte van de Zuidplaspolder en Schieland, geprojecteerd op de
Topografisch Militaire Kaart uit 1860.
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Mariene afzettingen
Vanaf 6300 jaar geleden nam de invloed van de zee in het gebied toe. Via nog bestaande voormalige riviermonding (de zgn. ‘Rijswijk-Zoetermeer-inlet’) reikte de zee tot in de omgeving van het
tracé, waarbij een pakket mariene sedimenten van enkele meters dik is afgezet (Hijma, 2009). De
mariene afzettingen worden lithostratigrafisch gerekend tot het Laagpakket van Wormer (Formatie
van Naaldwijk). Het afzettingsmilieu kan waarschijnlijk vergeleken worden met de huidige Waddenzee (zie ook § 2.3).
Het AHN-beeld (kaartenbijlage 2, bladen 16 t/m 21) laat een ingewikkeld patroon zien van platen
en geulen met meerdere afwateringsrichtingen. Op basis hiervan blijkt dat er sprake is van meerdere geulsystemen, die zeer waarschijnlijk in verschillende perioden ontstaan zijn. Op basis van de
beschikbare gegevens is vooraf niet direct duidelijk is in hoeverre er binnen het inter-getijdengebied
supra-getijdezones aanwezig zijn die niet dagelijks onder water hebben gestaan (zie bijv. De Kruif,
2009; Buesink e.a., 2010). De kans hierop achten we echter zeer klein, niet in de laatste plaats omdat
er - zover we weten - geen archeologische vindplaatsen bekend zijn uit de mariene afzettingen.

Figuur 11. De ‘Nieuwe Kaart van Schieland en de Krimpenerwaard’ door Isaac Tirion met daarop duidelijk zichtbaar de plassen die het gevolg zijn van de veenwinningen in Schieland.
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Veengroei
Rond 5000 jaar geleden sloot de kustlijn zich door de vorming van een aaneengesloten gordel van
strandwallen (zie § 2.2). Hierdoor had de zee geen toegang meer tot het achterland en kon er uitgebreid veenvorming plaatsvinden op de mariene afzettingen.
De ontginning van het veengebied (globaal van de 10e eeuw) en de hiermee gepaard gaande ontwatering, leidde tot daling van het maaiveld. Bovendien werden enorme delen van het veengebied
op grote schaal afgegraven ten behoeve van de turfwinning, hetgeen leidde tot de vorming van
kleine plassen. Door kustafslag tijdens stormen groeiden de verschillende plassen aan elkaar en
vormden uiteindelijk grote meren (o.a. de Zuidplas: figuur 11). In 1839 werd de Zuidplas drooggelegd, in de gelijknamige droogmakerij kwamen de mariene afzettingen weer aan het oppervlak.

2.6 Alblasserwaard en Krimpenerwaard
Het zuidelijk deel van het tracé ligt in de Alblasserwaard en Krimpenerwaard (figuur 12). Beide
maken landschappelijk gezien deel uit van het West-Nederlandse veengebied, bij uitstek een
‘holoceen landschap’. Behalve uit een uitgebreid pakket veen is de ondergrond van dit gebied nog
‘opgebouwd’ uit andere afzettingen, van boven naar beneden:
- veen;
- rivierafzettingen;
- rivierduinen (donken).
De volgende archeologische verwachtingen zijn geformuleerd ten aanzien van de onderscheiden
geologische eenheden (De Boer e.a., 2011):
Alblasserwaard en Krimpenerwaard

archeologische verwachting

komgebied/veen (mogelijk met crevasses/kreken)

middelmatig (Neolithicum-Bronstijd)

stroomgordels (met veen afgedekt)

middelmatig (Neolithicum-Bronstijd)

stroomgordels (dagzomend)

(middel)hoog (Middeleeuwen-Nieuwe tijd)

rivierduinen (dagzomend/afgedekt)

hoog (vanaf Mesolithicum)

Rivierduinen
Zoals aangegeven in § 2.1 liggen de pleistocene afzettingen (dekzand, pleistocene rivierterrassen) dusdanig diep, dat deze niet geraakt worden bij aanleg van de gasleiding (verstoringsdiepte
ca. 3,5 m -Mv). Een uitzondering geldt voor de rivierduinen. Deze zijn ontstaan gedurende het laatste millennium van het Weichselien: het Late Dryas stadiaal (13.000-11.600 jaar geleden). Tijdens
de koudste periode werd de begroeiing sterk gereduceerd en ontstonden de omvangrijke zandverstuivingen. Hierdoor konden uit de zandige vlechtende riviervlakte op grote schaal rivierduinen
(donken) konden opstuiven direct langs de rivierbeddingen. In het Holoceen zijn de rivierenduinen langzaam bedekt geraakt met veenafzettingen en fluviatiele afzettingen. In enkele gevallen
steekt de top van een duin nog boven het maaiveld uit, zoals het geval is bij de Schoonenburgsche
Heuvel; figuur 13).
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Figuur 12. Ligging van het gasleidingtracé ter hoogte van de Alblasserwaard en Krimpenerwaard, geprojecteerd op de Topografisch Militaire Kaart uit 1860.
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Figuur 13. Dagzomende donk: de Schoonenburgsche Heuvel vanuit het zuidwesten (KR-139).

Deze duinen maken deel uit van een groter complex van verspreide duinen dat zich uitstrekt van
het westelijk deel van IJsselmonde (omgeving Rotterdam/Hoogvliet) tot in de Alblasserwaard. De
rivierduincomplexen zijn over het algemeen zuidoost-noordwest georiënteerd. Recente archeologische onderzoeken laten keer op keer zien dat niet alle rivierduinen al gekarteerd zijn en dat de
begrenzing van de bekende rivierduinen soms afwijkt van de bestaande, vaak kleinschalige, kaarten (Jansen & De Jager, 2000; Raczynski Henk & Jansen, 2009). De rivierduinafzettingen worden
lithostratigrafisch gerekend tot het Laagpakket van Delwijnen van de Formatie van Boxtel.

Anastomoserende rivieren en veengroei
Door de stijging van de zeespiegel in het Holoceen als gevolg van een structurele klimaatsverbetering, steeg ook de grondwaterspiegel. De lager gelegen - en dus nattere - gebieden vormden,
mede door het ontstaan van een gesloten kustbarrière, een ideale conditie voor veengroei. Hierdoor vond op grote schaal veenvorming plaats.
Naast het ontstaan van uitgestrekte veengebieden gedurende het Holoceen, ontwikkelden zich
in die tijd ook een netwerk van anastomoserende riviersystemen. Een anastomoserende rivier
bestaat uit meerdere, onderling verbonden geulen die het veengebied ontsloten (Makaske, 1998).
Kenmerkend voor een anastomoserend riviersysteem is het op grote schaal voorkomen van oeverwaldoorbraken (crevasses; zie ook § 2.4), waardoor relatief veel nieuwe rivierlopen ontstaan. De
anastomoserende rivieren vormden langs de geul smalle oeverwallen met daarachter het komge-
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bied (Berendsen, 2004). Deze kommen waren moerassige overstromingsvlakten waarin - in vergelijking met de meanderende rivieren (zie § 2.4) - nauwelijks klei werd afgezet. De veengroei domineerde, lokaal kwamen meren of plassen voor in dit ‘fluvio-lacustriene’ landschap (Van der Woude,
1983). Oorspronkelijke veenstroompjes (zoals de Loet, de Oud-Alblas en mogelijk ook de Hollandsche IJssel) werden in de loop van het Holoceen vergroot en uitgesleten door de invloed van toenemende getijdenwerking landinwaarts.
Alle fluviatiele afzettingen worden lithostratigrafisch gerekend tot de Formatie van Echteld. Zowel
het veen, als de organische afzettingen in de meren worden ingedeeld bij de Hollandveen Laag
(Formatie van Nieuwkoop).
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3 Veldonderzoek

3.1 Methoden
Onderzoeksstrategie
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend en karterend booronderzoek. De onderzoeksmethode is bepaald op basis van de resultaten van het bureauonderzoek (de
gespecificeerde archeologische verwachting, de resultaten van de archeologische vindplaatsinventarisatie alsmede de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten ten opzichte
van de verstoringsdiepte). Het ‘Protocol inventariserend veldonderzoek’ (KNA versie 3.2) of de
daarbij behorende ‘Leidraad inventariserend veldonderzoek, deel: karterend booronderzoek’ (Tol
e.a., 2006) boden voor het verkennend vervolgonderzoek feitelijk geen houvast. Reden daarvoor
is dat de eerste fase van het inventariserend onderzoek primair gericht was op het in kaart brengen en begrenzen van kansrijke (potentiële) archeologische zones, in plaats van dat direct op zoek
werd gegaan naar archeologische vindplaatsen.
Uitzondering hierop zijn elf vindplaatsen die tijdens de bureaustudie zijn vastgesteld: catalogusnummers BEWY-12, -22, -24, -34, -35, -60, -87, -90, -143, -149 en -157 (De Boer e.a., 2011). Voor
deze vindplaatsen is karterend dan wel waarderend vervolgonderzoek uitgevoerd.

Figuur 14. Start van het veldonderzoek direct ten noorden van de Alblas (KR-144).
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Methodiek
Tot op heden zijn tijdens de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek 1578 boringen verricht, het veldonderzoek is van start gegaan in januari 2011 (figuur 14). De verkennende boringen zijn gezet op de hartlijn van het tracé; de afstand tussen de boringen was afhankelijk van de
landschappelijke context en bedroeg 25 meter of 50 meter. Daar waar de archeologisch relevante
lagen naar verwachting dicht aan het maaiveld lagen en waar op voorhand duidelijk was dat het
archeologisch interessante zones betrof, zijn direct twee boorraaien gezet. Met één boorraai ter
hoogte van de hartlijn van het tracé en één raai ter plekke van de werkstrook, op een afstand van
20 m, komt dit neer op het karterend boorgrid van 20x25 meter.
Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van
3 cm. De boringen zijn in het veld beschreven conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut,
1989) en met een DGPS ingemeten (x-, y- en z-waarden). Uitgaande van de maximale verstoringsdiepte
(van 3,0 m -Mv) was het uitgangspunt om te boren tot 3,5 m -Mv. Om een goed beeld van de directe geologische opbouw te krijgen is een groot deel van de boringen doorgezet tot circa 4,0 m -Mv.
Tijdens het veldonderzoek is de bodemopbouw en de hierin aanwezige geologische lagen bestudeerd en beschreven en is het opgeboorde materiaal in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, verbrand en
onverbrand bot, verbrande leem of fosfaatvlekken). Daar waar archeologisch relevante lagen dicht
aan het maaiveld lagen en waar de vondstzichtbaarheid goed was, heeft eveneens een oppervlaktekartering plaatsgevonden.
De gehanteerde onderzoeksmethode is uitermate geschikt om op een (kosten-) efficiënte wijze de
bodemopbouw en daarmee de aanwezigheid, diepteligging en mate van intactheid van potentieel archeologische niveaus vast te stellen. Omvangrijke nederzettingsterreinen mét een duidelijke
vondstlaag kunnen op deze wijze eveneens worden opgespoord. Voor het daadwerkelijk karteren
van de mogelijk hierop aanwezige archeologische vindplaatsen (kampementjes en kleine nederzettingsterreinen) is de gehanteerde methode feitelijk niet geschikt (Tol e.a., 2004; 2006). Zoals
hierboven aangegeven, vormde dit ook niet het doel van het onderzoek.

Leeswijzer resultaten
In de volgende paragrafen worden de resultaten van het inventariserend veldonderzoek per landschappelijke regio in hoofdlijnen besproken. In algemene zin kan gesteld worden dat het booronderzoek het vooraf gewenste, gedetailleerde beeld van de geologische opbouw van de ondergrond
van het leidingtracé heeft opgeleverd. Op trajecten waar de nieuwe leiding parallel aan de reeds
bestaande leidingen is gepland, bleek het bovenste deel van de bodem veelal sterk verstoord; het
gevolg van de aanleg van de bestaande leiding. Op deze trajecten is logischerwijs slechts beperkt
inzicht verkregen in de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw van de bovengrond.
Het bespreken van de resultaten gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van de geo-archeologische
profielenreeksen die op basis van de boringen zijn samengesteld (kaartenbijlage 1). Daar waar in
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onderstaande paragrafen achter de beschreven afzetting een cijfer in subscript

[..]

is weergegeven,

verwijst deze naar het desbetreffende nummer van de legenda-eenheid op de kaartenbijlage 1.
Doordat bij aanvang van het veldonderzoek een groot deel van de betredingstoestemmingen in
het noordelijk deel ontbraken, is het booronderzoek globaal van zuid naar noord uitgevoerd. De
afgebeelde geo-archeologische profielen (kaartenbijlage 1) lopen om deze reden van zuid naar
noord en dus tegengesteld aan de ‘leesrichting’ in onderhavig rapport.

3.2 Resultaten: Oer-IJ estuarium
Het traject door het voormalige Oer-IJ estuarium heeft een lengte van ongeveer 14 km (KR-001
t/m KR-024). Het booronderzoek was gericht op het in kaart brengen van potentieel archeologische niveaus (zoals afgedekte kwelder- en oeverwalsystemen of overslibde strandwallen; figuur
15). De strategie en doelstelling zijn per landschappelijke eenheid in onderstaand overzicht
weergegeven.
Oer-IJ estuarium

doel en onderzoeksvragen

geulafzettingen

- karteren landschap, verkennen archeologie
- opsporen zones met (mogelijk) archeologische vindplaatsen

getijdenafzettingen met kwelder

- karteren archeologie en landschap
- opsporen archeologische vindplaatsen

dekafzettingen op veen

- karteren archeologie en landschap
- opsporen archeologische vindplaatsen

Strandwal en duinen

- karteren archeologie en landschap
- opsporen archeologische vindplaatsen, begrenzen strandwalafzettingen <3,5m -Mv

Figuur 15. Booronderzoek in het voormalige Oer-IJ estuarium (KR-012; links) en in het Oude Rijngebied
(KR-071; rechts).
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Resultaten landschap (kaartenbijlage 1: bladen 13 en 14)
Door het ontbreken van betredingstoestemmingen, is het onderzoek in het Oer-IJ estuarium nog
niet geheel afgerond (kaartenbijlage 2: bladen 1 t/m 4). Niettemin kan de geologische opbouw van
het onderzochte tracé in grote lijnen worden beschreven.
De geologische opbouw van het noordelijk deel van het tracé is zeer gevarieerd. Zowel in verticale
als laterale zin is er sprake van een complexe afwisseling van verschillende afzettingen en archeologische relevante lagen. Deze afwisseling hangt samen met de (kronkelende loop van de) Oer-IJ
hoofdgeul die het tracé op een aantal plaatsen kruist (o.a. ter hoogte van KR-002/-003 en -015/016; vgl. figuur 4 en kaartenbijlage 2).
Oer-IJ
De voormalige hoofdgeul van het Oer-IJ is aangetroffen ter hoogte van KR-002/-003 en 015/-016.
De geul zelf is opgevuld met kleiige [15] en zandige [16] geulafzettingen. In de top (m.n op KR-015/016) komen veenlagen [60] voor die de verlanding van het Oer-IJ systeem representeren. De grens
van KR-001 en -002 markeert de (noordwestelijke) rand van de hoofdgeul: in de boringen 786 en
787 is te zien dat de geul zich hier in het onderliggende veenpakket heeft ingesneden (kaartenbijlage 1: blad 14).
Kwelderafzettingen [17] van het Oer-IJ zijn alleen aangetroffen ter hoogte van KR-003 (catalogusnummer BEWY2-039). De kwelderafzettingen gaan naar beneden toe over in (Oer-IJ)geulafzettingen van zeer fijn, zwak siltig zand met kleilagen.
Waddengebied
Buiten de actieve Oer-IJ geul (KR-010 t/m -012) bestaat de basis van de gekarteerde afzettingen uit
zandige afzettingen, geïnterpreteerd als wadplaten[1]. De bovenkant hiervan reikt tot circa 2,5 m -NAP.
In enkele boringen is het onderliggende veenpakket[60] aangeboord (KR-012). In het noordelijke deel
van het tracé (KR-001 en -005 t/m-007) zijn de zandige wadplaten afgedekt met een kleiig pakket: de
voormalige wadvlakte[2]. De wadafzettingen zijn ouder dan de afzettingen uit het Oer-IJ systeem.
Strandwal
Ter hoogte van KR-013 bestaat de ondergrond niet uit wadafzettingen, maar uit een dik pakket
zand. Het betreft de voormalige strandvlakte [31] met daarop een strandwal [32]. Plaatselijk is op de
strandwal duinzand [35] afgezet. De top van de strandwal/duin is aangetroffen vanaf 70 cm -Mv (0,97
m -NAP: boring 2620).
Lagune
Ter hoogte van KR-010 t/m -013 zijn de strandwal- en wadafzettingen afgedekt door een pakket kleiige afzettingen. Deze laag is geïnterpreteerd als lagunaire en/of kwelderafzettingen[6], die gesedimenteerd zijn in de overgangszone van het Oer-IJ naar westelijk gelegen strandwallen en duinen. De
kenmerken van deze lagunaire afzettingen zijn zeer heterogeen: van lichtbruingrijze, zwak humeuze,
uiterst siltige klei met veenlagen tot groengrijze, gerijpte en brokkelige kalkloze klei. De afzettingen
kunnen waarschijnlijk gedateerd worden in de periode Laat Neolithicum-Vroege IJzertijd (mondel.
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mededeling W. Bosman). Op enkele plekken zijn zandige afzettingen[7] aangetroffen. Waarschijnlijk
betreft dit kleine geul-/kreeksystemen in het lagunaire gebied. Verder komen binnen dit lagunaire/
kweldercomplex plaatselijk gyttjatrajecten[64] en venige[60] trajecten voor. Deze zijn geïnterpreteerd als
verlandingsafzettingen in aanwezige kreken en/of geulen in het gebied.
0

13

13: overstromingsdek (IJe-klei), vanaf 12e eeuw na Chr.

12

12: bewonings-/cultuurlaag Vroege Middeleeuwen

25

50

11: bewonings-/cultuurlaag Romeinse tijd
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Figuur 16. Lakprofiel van de zeer complexe (!) bodemopbouw in Velserbroek. Het profiel laat een bijna continue opeenvolging van cultuurlagen zien van de Vroege Bronstijd tot in de Middeleeuwen.
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Op de overgang van KR-011 en -012 (kaartenbijlage 1: boringen 2528-723) wordt het lagunair/
kweldercomplex afgedekt met een zandpakket dat tot circa 1 meter dik is. Dit zogenaamde ‘eolisch
complex‘ [37] bestaat zeer waarschijnlijk uit verwaaid en/of verspoeld duin- en strandwalzand,
afkomstig van de westelijk gelegen strandwallen. De zandpakketten zijn (in elk geval) tot in de
Late IJzertijd bewoond en gebruikt geweest. Bij veldwaarnemingen in de jaren 70 en 80 van de
vorige eeuw zijn zowel in deze zandlagen als in de onderliggende lagunaire/kwelder-afzettingen
sporen van bodembewerking (eergetouwkrassen) aangetroffen (figuur 16).
Veen
De (top van de) strandwal, de lagunaire/kwelderafzettingen en het zandpakket (eolisch complex)
worden afgedekt door een veenlaag [60] die in dikte varieert van enkele decimeters tot meer dan een
meter. Ook in het veen is plaatselijk ingewaaid (duin- en strandwal)zand aangetroffen.
IJ-/Wijkermeer
Het veen wordt afgedekt door een pakket lichtgrijze, sterk siltige, zwak humeuze klei. Schelpfragmenten in deze laag (o.a. Vijverpluimdrager [Valvata piscinalis] en Grote Diepslak [Bithynia tentaculata]) wijzen op een (licht brak tot) zoet milieu. De afzettingen zijn geïnterpreteerd als de overstromingsklei van het (afgesloten en verzoette) IJmeer [18].
Ter hoogte van KR-010 - in de randzone van het voormalige Wijkermeer - is een zandpakket [37]
aangetroffen. Het is niet precies duidelijk of het hier om het bovengenoemde ‘eolisch complex’
gaat, of dat sprake is van de zogenaamde ‘dirty sands’ (o.a. Bosman e.a., 1998; Soonius, 2002).
Deze dirty sands zijn ontstaan vanaf de 15e eeuw als gevolg van de eroderende werking van het
Wijkermeer op de onderliggende strandwallen/oude duinen. De maximale (i.e. zuidwestelijke) verbreiding van het Wijkermeer komt nagenoeg overeen met de aanzet van dit zandpakket (boring
2500; vgl. figuur 3). De voormalige bodem van het Wijkermeer is aangetroffen ter hoogte van
KR-002, deze is herkend als een zandige of venige afzetting [19, 20].

Bekende vindplaatsen
Uit de bureaustudie blijkt dat het tracé door het Oer-IJ estuarium vier vindplaatsen doorsnijdt (De
Boer e.a., 2011):
catalogusnr.

routekaart

datering

type vindplaats

vervolgonderzoek

BEWY-12

KR-003

IJzertijd/Romeinse tijd

nederzetting

karterend booronderzoek

BEWY-22

KR-007

Romeinse tijd

nederzetting

karterend booronderzoek

BEWY-24

KR-009/-012

Laat Neolithicum
-Nieuwe tijd

cultuurlandschap met sporen
van bewoning/gebruik

karterend booronderzoek

BEWY-35

KR-013

Bronstijd/IJzertijd

cultuurlandschap met sporen
van bewoning/gebruik

karterend booronderzoek
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3.3 Resultaten: Haarlemmermeer
Het traject door de Haarlemmermeerpolder heeft een lengte van ongeveer 26 km (KR-025 t/m
KR-069). Slechts op een zeer beperkt deel diende ook daadwerkelijk veldonderzoek uitgevoerd te
worden: routekaarten KR-025, -030 en -031. Het booronderzoek was gericht op het bepalen van
de intactheid van het veendek op de onderliggende getijdenafzettingen (het middeleeuwse landschap) en het opsporen van hierop verwachte vindplaatsen uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd.
Het overige deel van de Haarlemmermeerpolder met - uitsluitend - dagzomende oude getijdenafzettingen vormde geen onderwerp van archeologisch onderzoek. De strategie en doelstelling zijn
per landschappelijke eenheid in onderstaand overzicht weergegeven.
Haarlemmermeer

doel en onderzoeksvragen

vlakte van getijdenafzettingen

geen vervolgonderzoek: vrijgeven

veenrestant op oude getijdenafzettingen

- karteren landschap, verkennen archeologie
- bepalen intactheid veenlandschap en mogelijke aanwezigheid
archeologische vindplaatsen.

Resultaten landschap (kaartenbijlage 1: blad 12)
De geologie van de onderzochte tracédelen in de Haarlemmermeerpolder is zeer eenduidig. Van
boven naar beneden zijn de volgende afzettingen aangetroffen:
- veenafzettingen, op
- getijdenafzettingen.
Veenrestant
Ter plaatse van KR-025 zijn veenafzettingen gekarteerd (boringen 2660 t/m 2663; 2670 t/m 2673).
Het (rest)veen bestaat uit mineraalarm rietveen [60] dat in noordwestelijke richting overgaat in een
kleiig, los detritusveen [63] (boringen 2670 t/m 2673). In geen van de boringen is veraard veen aangetroffen. De top van het veen ligt 15 tot 50 cm -Mv (ca. 4 m -NAP), de dikte van het intacte veenpakket bedraagt maximaal 80 cm. Het bovenste deel van het oorspronkelijke veenpakket is opgenomen in het bovenliggende, verstoorde pakket.
Door de sterke mate van aantasting van de top van het veenpakket, de aard en losse structuur van
het veen en de afwezigheid van archeologische indicatoren wordt de kans op aanwezigheid van
(intacte middeleeuwse) archeologische resten en sporen zeer klein geacht.
Getijdenafzettingen
De getijdenafzettingen ter plaatse van KR-025, -030 en -031 bestaan uit zandige wadplaatafzettingen [1] of kleiige wadvlakte-afzettingen [2]. Indien er duidelijk sprake was van sterk gelaagde (gelamineerde) trajecten (boringen 2683 t/m 2685), zijn wadgeulafzettingen [3] onderscheiden.

Bekende vindplaatsen
Er worden geen bekende vindplaatsen doorsneden door het traject door de
Haarlemmermeerpolder.
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3.4 Resultaten: Oude Rijngebied (Rijnland)
Het traject door het Oude Rijngebied heeft een lengte van circa 13 km (KR- 069 t/m KR- 091). Het
booronderzoek was gericht op het in kaart brengen van de crevasse- en stroomgordelafzettingen
van de Oude Rijn (figuren 17 en 18). De strategie en doelstelling zijn per landschappelijke eenheid
in onderstaand overzicht weergegeven.
Rijnland

doel en onderzoeksvragen

oeverafzettingen (Oude Rijngebied)

- karteren archeologie en landschap
- opsporen archeologische vindplaatsen

stroomgordel (Oude Rijngebied)

- karteren archeologie en landschap
- opsporen archeologische vindplaatsen

komafzettingen met crevasses/kreken
(diepere rivierduinen mogelijk)

- karteren landschap, verkennen archeologie
- opsporen zones met (mogelijk) archeologische vindplaatsen (crevasses)

Resultaten landschap (kaartenbijlage 1: blad 9 t/m 12)
De geologie van het onderzochte tracé heeft in grote lijnen van boven naar beneden de volgende
(laag)opbouw:
- stroomgordelafzettingen, op
- veenafzettingen, op
- getijdenafzettingen.
Stroomgordelafzettingen
Ter hoogte van KR-086, -085 en -084 zijn stroomgordelafzettingen van de Oude Rijn gekarteerd.
Het aangetroffen lithologische profiel is voornamelijk aflopend: kleiige oeverafzettingen gaan naar
beneden toe over in zandige geul- en beddingafzettingen [42, 43]. De beddingafzettingen, bestaande
uit grof tot matig fijn zand, zijn aangetroffen over een lengte van circa 1300 meter (ter plaatse
van de boringen 2322 t/m 2373). Vrijwel overal gaat het beddingzand naar boven toe over in een
pakket geulafzettingen: een matig fijn tot grof zand met kleilagen. De geulafzettingen wisselen
sterk qua dikte en worden afgedekt met een gerijpt, stevig pakket oeverafzettingen.
Lithologisch gezien bestaan de oeverafzettingen uit een sterk siltige, kalkloze klei met ijzer- en
mangaanconcreties. De top van de oeverafzettingen ligt op circa 10 cm tot 40 cm -Mv (1,6 m
-NAP) en is deels opgenomen in de bouwvoor.
Ter plaatse van de boringen 2374 t/m 2385 is geen beddingzand aangetroffen. Hier gaan de oeverafzettingen naar beneden toe over in een humeuze, matig slappe klei [49, 53]. Schelpen die in de klei
zijn waargenomen, wijzen op een nat milieu met stagnerend zoetwater. Naar beneden toe wordt de
klei geleidelijk aan humusarm en slap [47], waarna het overgaat in een dun pakket veen. Hieronder
bevinden zich getijdenafzettingen.
Veen- en crevasseafzettingen
Ten zuiden van de Oude Rijn stroomgordel zijn veenafzettingen aanwezig die naar beneden toe
overgaan in getijdenafzettingen (zowel wadvlakte- als wadplaatafzettingen). In de veenafzettingen
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Figuur 17. Booronderzoek in het Oude Rijngebied (KR-072).

Figuur 18. Booronderzoek in het Oude Rijngebied (KR-086).
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is, ter hoogte van KR-090, een crevasse van de Oude Rijn stroomgordel gekarteerd. Het pakket
crevasseafzettingen bestaat uit zowel oever- als geulafzettingen. Aan de basis van de crevasse is
een gyttja [64] aangetroffen met daaronder getijdenafzettingen. De top van de oeverafzettingen gaat
naar boven toe geleidelijk over in een pakket (verspoeld) veen en ligt op 130 cm -Mv (2,7 m -NAP).
Hoewel het veen op sommige plaatsen verspoeld lijkt te zijn, is de top van de oeverafzettingen intact.
Ter hoogte van KR-089 is een tweede pakket crevasseafzettingen van de Oude Rijn stroomgordel gekarteerd. De top van deze afzettingen liggen echter op 40 cm tot 105 cm -Mv, direct onder een verstoord
pakket. Binnen het crevassecomplex is onderscheid gemaakt in oever- en geulafzettingen. De oeverafzetting bestaat uit een stevige, gerijpte, kalkloze klei met ijzer- en mangaanconcreties. Deze afzetting
gaat naar beneden toe geleidelijk over in een sterk siltige, kalkrijke klei met silt- en zandlagen.
Ten noorden van de Oude Rijn stroomgordel zijn ook crevasses aangetroffen. Ter hoogte van
KR-083 is een pakket oever- en crevasseafzettingen van de Oude Rijn stroomgordel gekarteerd.
De oeverafzettingen bestaan uit een sterk siltige, kalkloze klei met ijzervlekken die naar beneden toe geleidelijk overgaan is in sterk siltige, kalkrijke klei met humus-, silt- en/of zandlagen. Dit
pakket geulafzettingen gaat in een aantal boringen naar beneden toe geleidelijk over in een zand
met enkele kleilagen (o.a. boringen 2400, 2403 en 2404). De top van de oeverafzettingen is voor
een deel opgenomen in een verstoord pakket of is afgedekt met opgebrachte grond; het intacte
oeverpakket ligt op 25 cm tot 95 cm -Mv (boringen 2399, 2403, 519 en 520).
Bij een tweetal crevasses, ter hoogte van KR-081 en 080, is een intact pakket oeverafzettingen
niet aangetroffen. De top is van beide sterk verstoord en ligt op circa 110 cm -Mv.
Ter hoogte van KR-073 is over een lengte van circa 50 m een pakket oeverafzettingen gekarteerd.
De oeverafzettingen bestaan uit sterk siltige klei met ijzer- en mangaanvlekken en gaat naar beneden toe diffuus over in een pakket veen. De oeverafzettingen zijn waarschijnlijk afkomstig van een
nabijgelegen crevasse die zich buiten het leidingtracé bevindt (BEWY2-034; boringen 495 en 496).
Getijdenafzettingen
Het traject KR-076 t/m -069 komt qua landschap sterk overeen met dat van de Zuidplaspolder en
Schieland. Het pakket veenafzettingen is afwezig, waardoor de getijdenafzettingen zich aan het
maaiveld bevinden. De getijdenafzettingen bestaan uit zowel wadvlakte- als wadplaatafzettingen.
De kleiig tot zandig gelamineerde trajecten in de getijdenafzettingen zijn geïnterpreteerd als wadgeulafzettingen . Binnen de gehanteerde boordiepte zijn geen andere afzettingen aangetroffen.

Bekende vindplaatsen
Op basis van de bureaustudie bevinden zich twee bekende vindplaatsen op het traject door het
Rijnland:
catalogusnr.

routekaart

datering

type vindplaats

vervolgonderzoek

BEWY-87

KR-084/-085

Romeinse tijd-Vroege Middeleeuwen

nederzetting

karterend booronderzoek

BEWY-93

KR-089

Romeinse tijd

nederzetting

karterend booronderzoek

44

RAAP-RAPPORT 2499
Rapportage Onderzoeken Archeologie Aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden (A-803)
Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

BEWY-87: In de bouwvoor zijn onder andere houtskool, aardewerk en roodbakkend puin waargenomen. Hier direct onder kan sprake zijn van een oud loopoppervlak of cultuurlaag (zie bijvoorbeeld boringen 397-400, 402-405, 416, 417). Deze laag bestaat uit een grijs tot bruingrijze
siltige klei met puinspikkels en houtskool. In de intacte oeverafzettingen zijn puinbrokjes (geelen roodbakkend baksteen), aardewerk en houtskool waargenomen. De aardewerkfragmenten
hebben een datering in de IJzertijd (boring 2439), Romeinse tijd (boring 2370) en in de periode
Middeleeuwen-Nieuwe tijd (boring 2389).
BEWY-93: In het verstoorde pakket zijn puinbrokjes en houtskool aangetroffen. Ter hoogte van
boring 2452 zijn in de top van de oeverafzetting houtskool en fosfaatvlekken waargenomen.

3.5 Resultaten: Zuidplaspolder en Schieland
Het traject door de Zuidplaspolder en Schieland heeft een lengte van circa 18 km (KR-120 t/m
KR-091). Het booronderzoek was gericht op het in kaart brengen van dieper gelegen stroomgordels die zich onder de getijdenafzettingen bevinden. De strategie en doelstelling zijn per landschappelijke eenheid in onderstaand overzicht weergegeven.
Zuidplaspolder en Schieland

doel en onderzoeksvragen

vlakte van getijdenafzettingen

geen vervolgonderzoek: vrijgeven

getijdenafzettingen op diepere
stroomgordels

- karteren landschap, verkennen archeologie
- opsporen zones met (mogelijk) archeologische vindplaatsen

getijdenafzettingen (diepere
stroomgordels mogelijk)

- verkennen landschap en archeologie
- begrenzen (intacte) stroomgordelafzettingen <3,5m -Mv; vaststellen
mogelijke aanwezigheid van archeologische vindplaatsen

Resultaten landschap (kaartenbijlage 1: blad 5 t/m 8)
De geologie van het onderzochte tracé heeft in grote lijnen van boven naar beneden de volgende
(laag)opbouw:
- getijdenafzettingen, op
- veenafzettingen, op
- stroomgordelafzettingen.
Getijdenafzettingen
De getijdenafzettingen zijn in vrijwel de hele doorsnede aangetroffen die bestaan uit zandige wadplaatafzettingen [1] of kleiige wadvlakte-afzettingen [2]. In de wadvlakteafzettingen komen ingeschakelde veenlagen voor (mineraalarm veen of gyttja). Verder zijn wadgeulafzettingen [3] onderscheiden indien er duidelijk sprake was van sterk gelaagde (gelamineerde) trajecten.
De getijdenafzettingen, en dan met name de wadvlakte-afzettingen, gaan binnen de gehanteerde
boordiepte scherp (erosief) over in een mineraalarm veen. Ter hoogte van de wadplaatafzettingen
is het pakket veenafzettingen veelal geërodeerd.
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Fluviatiele afzettingen onder het veen
Op twee locaties, ter hoogte van KR-116 en -096, komen fluviatiele afzettingen voor. De afzettingen zijn aangetroffen onder de getijden- en veenafzettingen. Het gaat hier om kom- en stroomgordelafzettingen van de Gouderak-, Waddinxveen- en/of Zuidplasstroomgordels.
Ter hoogte van KR-116 is over een lengte van circa 350 m een pakket oever- en geulafzettingen
gekarteerd. Het gaat hier waarschijnlijk om afzettingen van de Gouderakstroomgordel. Het geologische profiel is aflopend: mineraalarme veenafzettingen gaan naar beneden toe geleidelijk over in
oever- en geulafzettingen [44, 42]. De top van de oeverafzettingen ligt op 280 m -Mv (8,4 m -NAP) en
is grotendeels intact; enkel in boring 2241 is de top van het oeverpakket versneden door getijdenafzettingen. Het geheel wordt afgedekt door een pakket kleiige getijdenafzettingen.
De fluviatiele afzettingen die zijn aangetroffen ter hoogte van KR-096 bestaan uit komafzettingen [50] waarin een smalle, slecht ontwikkelde geul [41] is aangetroffen. Het komgebied hoort vermoedelijk bij de Waddinxveen- en/of Zuidplasstroomgordel(s). De top van de afzettingen lijkt intact en
ligt op 290 cm tot 330 cm -Mv (7,7 tot 7,8 m -NAP).
Stroomgordelafzettingen onder het veen
Ter hoogte van KR-119 zijn geen getijdenafzettingen aanwezig; het gebied ligt buiten de reikwijdte
van het voormalige waddensysteem. Onder een pakket veenafzettingen zijn oever-, geul- en beddingafzettingen van de Gouderakstroomgordel gekarteerd. De top van de oeverafzettingen ligt
vanaf 180 cm tot dieper dan 350 cm -Mv, circa 7,5 m -NAP (boring 246).

Bekende vindplaatsen
Er zijn geen bekende vindplaatsen aanwezig op het traject door Zuidplaspolder en Schieland.

Figuur 19. Booronderzoek in de Zuidplaspolder (KR-0103; links) en in de Alblasserwaard (KR-144; rechts).
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3.6 Resultaten: Alblasserwaard en Krimpenerwaard
Het traject door de Alblasserwaard en Krimpenerwaard heeft een lengte van circa 17 km (KR-120
t/m KR-147). Het booronderzoek was gericht op het in kaart brengen van rivierduinafzettingen,
stroomgordelafzettingen van (dieper gelegen) stroomgordels en de aanwezigheid van crevasses
en/of kreken in het veenlandschap (figuur 19). De strategie en doelstelling zijn per landschappelijke eenheid in onderstaand overzicht weergegeven.
Alblasserwaard en Krimpenerwaard

Strategie / doelstelling

veenlandschap

- karteren landschap, verkennen archeologie
- bepalen intactheid veenlandschap en mogelijke aanwezigheid
archeologische vindplaatsen

veenlandschap (stroomgordels mogelijk)

- karteren landschap, verkennen archeologie
- bepalen intactheid veenlandschap en mogelijke aanwezigheid
archeologische vindplaatsen

veenlandschap (afgedekte rivierduin)

- karteren archeologie en landschap
- opsporen archeologische vindplaatsen; begrenzen rivierduinafzettingen <3,5m -Mv

dagzomende rivierduinen

- karteren archeologie en landschap
- opsporen archeologische vindplaatsen; begrenzen rivierduinafzettingen <3,5m -Mv

Kreken en stroomgordels op veenlandschap

- karteren landschap, verkennen archeologie
- opsporen zones met (mogelijk) archeologische vindplaatsen

Resultaten geologie (kaartenbijlage 1: blad 1 t/m 4)
De geologie van het onderzochte tracé heeft in grote lijnen van boven naar beneden de volgende
(laag)opbouw:
- fluviatiele afzettingen, op
- veenafzettingen, op
- fluvio-lacustriene en fluviatiele afzettingen, op
- rivierduinafzettingen.
Fluviatiele afzettingen
Ter hoogte van KR-146 is een pakket crevasseafzettingen [51] gekarteerd. De afzettingen liggen
direct onder de bouwvoor en zijn onderdeel van een fossiele zijtak van de Oud-Alblas. Lithologisch gezien bestaan de oeverafzettingen [44] uit een 30 à 40 cm dikke siltige, lichtbruingrijze
klei met ijzer- en mangaanvlekken (stevige consistentie). Ter plaatse van de boringen 329 en
331 zijn tevens twee crevassegeultjes waargenomen. De oever-/crevasseafzettingen gaan
naar beneden toe over in een mineraalarm (bos)veen [60] . De top van de oeverafzettingen is
aangetroffen vanaf 15 cm -Mv (1,9 m -NAP) en is waarschijnlijk voor een deel opgenomen in
de bouwvoor.
Een tweede pakket crevasseafzettingen is gekarteerd ter hoogte van KR-121. Het gaat hier om
crevasseafzettingen van de Hollandse IJssel. De top, bestaande uit oeverafzettingen, is deels
opgenomen in de bouwvoor en ligt op circa 30 cm -Mv (2,5 m -NAP). Lithologisch gezien bestaat

47

RAAP-RAPPORT 2499
Rapportage Onderzoeken Archeologie Aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden (A-803)
Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

de oeverafzetting uit een stevige, sterk siltige klei met ijzer- en mangaanconcreties. Naar beneden toe gaat het pakket geleidelijk over in een crevassegeultje: een (sterk) siltige klei met ijzervlekken en een enkele detrituslaag. De crevasse gaat naar beneden toe over in een pakket
veenafzettingen [60].
Direct op de crevasseafzettingen, ter plaatse van de boringen 2225 t/m 2227, is een
dijkdoorbraakafzetting [52] van de Hollandse IJssel aanwezig. De overslagafzettingen bestaan uit
een sterk zandige klei met ijzer- en mangaanconcreties.
Veenafzettingen
Tot ongeveer 4,0 m -Mv bestaat het bodemprofiel voornamelijk uit veen, sterk kleiig veen en venige
klei. De doorsnede laat zien dat het pakket veen niet homogeen van aard is, maar ruimtelijk (verticaal en lateraal) de nodige variaties kent. Algemeen genomen bestaat de top van het pakket veenafzettingen uit een mineraalarm (bos)veen [60] dat naar beneden toe overgaat in een kleiig (riet)
veen [62]. De overgang van een mineraalarm naar kleiig veen is aangetroffen tussen 3,5 m en 5,0
m -NAP. Afhankelijk van de oorspronkelijke sedimentatiemilieus (komvlakte [50], veenontwateringsgeul [61], of meervlakte [46, 62] bestaan de afzettingen uit zware klei, kalkrijke humeuze klei, detritusveen [63] (verslagen veen), gyttja [64] of kleiig veen. Daar waar geen sedimentatie heeft plaatsgevonden, is het veen mineraalarm.
Stroomgordelafzettingen in het veen
Op verschillende locaties zijn anastomoserende stroomgordelafzettingen aangeboord, afgedekt
met veenafzettingen (zone KR-144 t/m KR-125). Het betreft van zuid naar noord de stroomgordels Schoonrewoerd, Bleskensgraaf, Langerak, Streefkerk en Lekkerkerk (zie kaartenbijlage
1). De afzettingen bestaan overwegend uit kleiige [41] of zandige [42] geulafzettingen waarlangs
in een aantal gevallen smalle oeverafzettingen [44] aanwezig zijn. De oeverafzettingen zijn niet
overal aangetroffen omdat deze een geringe omvang hebben die binnen de gehanteerde boorafstand valt. Ter plaatse van boring 2025 is een restgeul [45] van de Schoonrewoerd stroomgordel
aangetroffen.
Rivierduinafzettingen
Ter hoogte van KR-139 is vanaf 2,1 m -Mv rivierduinzand [70] aangeboord (boringen 119 en 120).
Het betreft een van de donktoppen van het rivierduincomplex dat bekend staat als de ‘Schoonenburgsche Heuvel’. Zowel ten westen als ten oosten van het tracé was het duin reeds bekend
(catalogusnummers uit de bureaustudie: BEWY-149, -150 en -151). Lithologisch gezien bestaat
het rivierduin uit een matig grof, sterk humusrijk zand dat geleidelijk overgaat in een humusarm,
grijs zand. In de top van het duin is een kleiige A-horizont [71] aangetroffen.
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Bekende vindplaatsen
Op basis van de bureaustudie bevinden zich drie bekende vindplaatsen op het traject door de
Alblasserwaard en Krimpenerwaard:

catalogusnr.

routekaart

datering

type vindplaats

vervolgonderzoek

BEWY-157

KR-144

Late Middeleeuwen

nederzetting,
huisterp

waarderend booronderzoek

BEWY-149

KR-139

Mesolithicum-Neolithicum

nederzetting

karterend booronderzoek

BEWY-143

KR-137

Mesolithicum-Laat Neolithicum

nederzetting

karterend booronderzoek

BEWY-157: Als gevolg van een recente tracéwijziging heeft nog geen waarderend onderzoek
plaatsgevonden.
BEWY-149: Het karterend booronderzoek moet nog worden uitgevoerd (betredingstoestemming is
ingetrokken).
BEWY-143: In de boringen is geen rivierduinzand aangetroffen binnen 4 m -Mv (5,7 m -NAP).
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4 Resultaten onderzoek: catalogus van
(potentiële) vindplaatsen

4.1 Toelichting op de catalogus
Algemeen
Tijdens het veldonderzoek is een groot aantal vindplaatsen of archeologisch kansrijke zones
(potentieel archeologische niveaus) in kaart gebracht. Deze worden in onderstaande catalogus
toegelicht en beschreven. Voor zover het bekende vindplaatsen betreft, zijn in de vindplaatsencatalogus de gegevens uit het bureauonderzoek overgenomen. Doordat op een aantal plaatsen tracéwijzigingen hebben plaatsgevonden, of doordat de aanlegwijze is veranderd (ten opzichte van
het bureauonderzoek), zijn de adviezen uit het bureauonderzoek in enkele gevallen aangepast.
Vindplaatsen uit het bureauonderzoek die niet meer binnen de bandbreedte van de werkstroken
vallen, zijn niet in de catalogus opgenomen.
Alle vindplaatsen/archeologische zones zijn afgebeeld op kaartenbijlagen 1, 2 en 3; het advies is
weergegeven op kaartenbijlage 3.

Rubrieken
De catalogus omvat maximaal de volgende rubrieken. Per vindplaats zijn alleen de rubrieken
opgenomen die relevant zijn voor de vindplaats. Zo zijn voor de nieuw ontdekte vindplaatsen de
rubrieken die verband houden met de resultaten van het bureauonderzoek niet opgenomen.
• Catalogusnummer: doorlopende nummering van de vindplaatsen/potentieel archeologische
zones.
• Routekaart: het nummer van de betreffende routekaart of routekaarten waarbinnen de vindplaats/zone zich bevindt.
• Bekende codes: in geval van vindplaatsen die reeds bekend waren (het zij uit ARCHIS, de AMK,
of uit de bureaustudie) zijn deze codes vermeld. De vindplaatsen uit de bureaustudie hebben
een prefix ‘BEWY-‘, de vindplaatsen/zones uit onderhavige inventariserende fase hebben een
prefix ‘BEWY2-‘.
• Coördinaten: de centrumcoördinaten van de vindplaats/zone.
• Gemeente, plaats, toponiem: de gemeente en plaats waar het terrein ligt. Het toponiem/de
nadere topografische aanduiding is vermeld indien bekend.
• Grondgebruik: grondgebruik ten tijde van het veldonderzoek.
• Resultaten en advies bureauonderzoek: aanleiding en doel voor het vervolg onderzoek, overgenomen uit het bureauonderzoek.
• Resultaten veldonderzoek: beknopte beschrijving van de resultaten van het booronderzoek.
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• Boringen: de relevante boringen.
• Landschappelijke context: geologische situering/inbedding van de vindplaats/zone.
• Indicatoren: in het geval er (eenduidige) archeologische indicatoren zijn aangetroffen, staan die
hier vermeld.
• Type vindplaats: geeft aan of er sprake is van een archeologische kansrijke zone (potentieel
archeologisch niveau) of van een ‘harde’ vindplaats. Een aantal archeologische zones is aangemerkt als ’testcase’. Voor deze locaties wordt voorgesteld om het advies voor het vervolgonderzoek afhankelijk te maken van de uitkomsten van een genoemde (vergelijkbare) zone (bijv.
catalogusnummer BEWY2-05). 3 Tot slot is een aantal - in eerste instantie als potentieel archeologisch niveau aangeduide - zones bij nadere analyse afgevallen. In die gevallen is er geen vindplaatstype vermeld (bijv. catalogusnummer BEWY2-021).
• Diepteligging: diepteligging van het (potentieel) archeologisch niveau in relatie tot de geplande
ingrepen, d.w.z.:
- ondieper dan 1,0 m -Mv: binnen het verstoringsbereik samenhangend met de werkstrook;
- tussen 1,0 en 3,0 m -Mv: binnen het verstoringsbereik samenhangend met de aanleg van de
leidingsleuf;
- dieper dan 3,0 m -Mv: buiten het verstoringsbereik samenhangend met de aanleg van de
leidingsleuf.
• Datering: (vermeende) ouderdom van de vindplaats of archeologische zone.
• Tussentijdse tracéwijzingen: indien er sprake is van tracéwijzigingen in de loop van het onderzoek, zijn die vermeld.
• Advies vervolgfase: een advies voor het vervolgonderzoek: wel of geen (en zo ja, de vorm).
Het selectieadvies bestaat uit één van de volgende opties:
- een archeologisch vervolgonderzoek. Hier kunnen de voorziene bodemingrepen vanuit archeologisch oogpunt zonder bezwaren worden uitgevoerd;
- archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een aanvullend booronderzoek (karterend of
waarderend);
- archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven;
- archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische begeleiding.
• Doel: doel van het voorgestelde vervolgonderzoek.

4.2. De vindplaatscatalogus
Catalogusnummer: BEWY2-01
Routekaart: KR-145/146
Bekende codes: Coördinaten: 110.253/430.048
Gemeente, plaats, toponiem: Graafstroom, Oud-Alblas, polder Zuidzijde
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:

3

Als gevolg van tussentijdse planaanpassingen is het oorspronkelijke geadviseerde vervolgonderzoek voor (op één na) alle ‘testcases’ komen te
vervallen (zie catalogusnummers BEWY2 -05, -07, -08, -12, -13 en -16).
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Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 450 m een pakket oever- en crevasseafzettingen gekarteerd. De afzettingen liggen direct onder de bouwvoor en zijn hoogstwaarschijnlijk onderdeel van een smal geulensysteem dat in het veenlandschap is ontstaan (een fossiele zijtak van de Oud-Alblas). Lithologisch gezien bestaan de oeverafzettingen uit een 30 à
40 cm dikke siltige, lichtbruingrijze klei met ijzer- en mangaanvlekken (stevige consistentie). De
oeverafzettingen gaan naar beneden toe over in een mineraalarm (bos)veen. De top van de oeveren crevasseafzettingen is aangetroffen vanaf 15 cm -Mv (1,9 m -NAP) en is waarschijnlijk voor een
deel opgenomen in de bouwvoor. Ter plaatse van de boringen 329 en 331 zijn twee crevassegeultjes aangeboord. Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt
uitgegaan van een datering in de periode Romeinse tijd - Middeleeuwen.
Boringen: 328 t/m 344
Landschappelijke context: kreek (oever en geul) op veenlandschap, direct onder bouwvoor
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Romeinse tijd - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Ter hoogte van de boringen 341 t/m 344 wordt de geplande gasleiding gestuurd aangelegd (HDD-boring); hier vindt geen verstoring plaats.
Advies vervolgfase:
Ter hoogte van de boringen 328 t/m 340 wordt geadviseerd om:
- een extra boorraai te zetten ter hoogte van de werkstrook: parallel aan en verspringend ten
opzichte van de bestaande raai; boorafstand 25 m;
- de top van het pakket oeverafzettingen over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor
met een diameter van 10 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Romeinse tijd - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-02
Routekaart: KR-144
Bekende codes: Coördinaten: 110.306/430.903
Gemeente, plaats, toponiem: Graafstroom, Oud-Alblas, polder Noordzijde
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is in boring 3 een potentieel archeologisch niveau aangetroffen. Het gaat om een pakket crevasseafzettingen dat afkomstig is van de Oud-Alblas. Lithologisch
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gezien bestaan de oeverafzettingen uit een matig stevige, siltige klei met een lichtbruingrijze kleur.
De top van de crevasseafzettingen ligt op circa 60 cm -Mv (2,3 m -NAP) en is voor een deel opgenomen in de bouwvoor. In de omliggende boringen zijn de afzettingen niet aangetroffen als gevolg
van de verstoring van de naastgelegen gasleidingsleuf. Op basis van de (relatieve) diepteligging
en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Romeinse tijd
- Middeleeuwen.
Boringen: 1 t/m 6
Landschappelijke context: crevasse (oever) op veenlandschap, direct onder bouwvoor
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Romeinse tijd - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Als gevolg van een wijziging is het leidingtracé ter plaatse van de
boringen 1 t/m 6 circa 50 m verplaatst in oostelijke richting.
Advies vervolgfase: Ter hoogte van het nieuwe tracé wordt geadviseerd om:
- een dubbele boorraai te zetten: parallel aan en verspringend ten opzichte van de geplande leiding; boorafstand 25 m.
- de top van het pakket oeverafzettingen over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor
met een diameter van 10 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Romeinse tijd - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-03
Routekaart: KR-144
Bekende codes: ARCHIS-waarnemingsnummer 35661; catalogusnummer BEWY-157
Coördinaten: 110.384/431.130
Gemeente, plaats, toponiem: Graafstroom, Oud-Alblas, polder Noordzijde
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 100 meter een pakket zandige
geulafzettingen aangetroffen met daarop een (dunne) oeverafzetting. Deze bestaat uit een lichtgrijze siltige klei met enkele zandlagen. Naar beneden toe gaan de oeverafzettingen over in een
zandige geulafzetting. De vermoedelijke restgeul van het systeem is aangetroffen in boring 2025.
Het gaat om afzettingen van de Schoonrewoerdstroomgordel. De top van de oeverafzettingen gaat
naar boven toe geleidelijk over in een komafzetting, bestaande uit een matig siltige klei of mineraalarm (bos)veen; er is geen sprake van erosie (top oeverafzettingen ligt op 1,2 m -Mv; 2,6 m
-NAP: boring 2001). Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen
wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 2001 t/m 2003, 2023 t/m 2025
Landschappelijke context: stroomgordel (oever en geul), afgedekt door veenlandschap
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Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: Als gevolg van een wijziging is het leidingtracé ter plaatse van de
boringen 2001 t/m 2003 en 2023 t/m 2025 circa 50 m verplaatst in oostelijke richting. Hierdoor zal
het nieuwe tracé een mogelijke laat-middeleeuwse huisterp doorkruisen (zie BEWY-157).
Advies vervolgfase: Ter hoogte van het nieuwe tracé wordt geadviseerd om:
- een boorraai te zetten met een boorafstand van 12,5 m.
- de top van het pakket oeverafzettingen over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor
met een diameter van 10 cm.
- ter plaatse van ARCHIS-waarnemingsnummer 35661 (BEWY-157) circa 10 à 15 boringen ter verrichten om de omvang, diepteligging en waarde van de terp te bepalen.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - IJzertijd; waardestelling
van de bekende vindplaats (laat-middeleeuwse huisterp).

Catalogusnummer: BEWY2-04
Routekaart: KR-144
Bekende codes: Coördinaten: 110.313/431.347
Gemeente, plaats, toponiem: Graafstroom, Oud-Alblas, polder Noordzijde
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 75 m een relatief smal geulsysteem
gekarteerd, dat bestaat uit een siltige klei met enkele zandlagen en dat naar beneden toe zandiger wordt. De vermoedelijke restgeul is aangeboord in de boringen 2016 en 2017; de bijbehorende
(smalle) oeverwallen zijn niet aangetroffen, maar kunnen wel gezien hun geringe grootte wel aanwezig zijn. Het gaat waarschijnlijk om afzettingen van de Bleskensgraafstroomgordel. De top van
de oeverafzettingen gaat naar boven toe geleidelijk over naar een sterk kleiig veen; de top ligt op
circa 2,0 m -Mv (3,5 m -NAP) en toont geen tekenen van erosie. Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 2014 t/m 2017
Landschappelijke context: stroomgordel (smal geulsysteem), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: -
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Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boringen 2014 t/m 2017 wordt geadviseerd om:
- de huidige boorraai te verdichten tot een boorafstand van 12,5 m.
- de top van het geulsysteem over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor met een
diameter van 10 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - IJzertijd.

Catalogusnummer: BEWY2-05
Routekaart: KR-143
Bekende codes: Coördinaten: 109.903/431.962
Gemeente, plaats, toponiem: Graafstroom, Oud-Alblas, polder Noordzijde
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 50 m een pakket kleiige en zandige
geulafzettingen gekarteerd. Deze bestaat uit een zwak humeuze, siltige klei met enkele silt- en/of
zandlagen. Oeverafzettingen zijn niet aangetroffen, maar kunnen aan de randen van de geul aanwezig zijn. Naar boven toe gaat de top van de afzettingen vanaf 2,0 m -Mv (3,7 m -NAP) geleidelijk
over in een mineraalarm veen. Er heeft geen erosie plaatsgevonden. Op basis van de (relatieve)
diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode
Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 25 t/m 27
Landschappelijke context: stroomgordel (smal geulsysteem), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: testcase
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: In het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari 2012) wordt catalogusnummer BEWY2-05 niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-06
Routekaart: KR-142
Bekende codes: Coördinaten: 109.653/432.351
Gemeente, plaats, toponiem: Graafstroom, Oud-Alblas, polder Noordzijde
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
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Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 50 m een smal geulsysteem aangetroffen dat afgedekt wordt door een dun pakket oeverafzettingen. Deze oeverafzettingen bestaan
uit een siltige klei, zijn zwak humeus en kalkloos. De dikte bedraagt 10 à 15 cm. Daaronder gaan
de afzettingen geleidelijk over in een kleiige geulafzetting. De top van de oeverafzettingen is aangetroffen vanaf 215 cm -Mv (3,8 m -NAP) en is niet geërodeerd. Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 44 t/m 46
Landschappelijke context: stroomgordel (oever en geul), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: in het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari
2012) wordt het catalogusnummer BEWY2-06 niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-07
Routekaart: KR-141
Bekende codes: Coördinaten: 109.485/432.625
Gemeente, plaats, toponiem: Nieuw-Lekkerland, Nieuw-Lekkerland, polder Nieuw-Lekkerland
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 50 m een zeer smal geulsysteem
aangetroffen dat afgedekt wordt door een dun pakket oeverafzettingen. Deze geulafzettingen
bestaan uit een siltige klei, zijn zwak humeus en kalkloos. Daarnaast zijn enkele humus- en zandlagen waargenomen. Op de geulafzettingen, ter plaatse van boring 71, gaat het pakket over in een
dunne, kalkloze oeverafzetting. De top van de afzettingen is aangetroffen vanaf 230 cm -Mv (4,4
m -NAP: boring 72) en is niet geërodeerd. Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie
van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 71 en 72
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Landschappelijke context: stroomgordel (zeer smalle geul en oever), afgedekt door
veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: testcase
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: in het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari
2012) wordt het catalogusnummer BEWY2-07 niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-08
Routekaart: KR-140/141
Bekende codes: Coördinaten: 109.303/432.922
Gemeente, plaats, toponiem: Nieuw-Lekkerland, Nieuw-Lekkerland, polder Nieuw-Lekkerland
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 50 m een smal geulsysteem aangetroffen dat afgedekt is met een veenpakket. Lithologisch gezien bestaan de afzettingen uit een siltige, zwak
humeuze klei die naar beneden toe enkele zandlagen bevat. De top van de afzettingen is kalkloos en ligt op
1,9 m -Mv (ca. 3,6 m -NAP; geen erosieve grens met het veen). Op basis van de (relatieve) diepteligging en
stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 57 en 58
Landschappelijke context: stroomgordel (geul), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: testcase
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd.
Tussentijdse tracéwijzigingen: in het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari
2012) wordt het catalogusnummer BEWY2-08 niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing
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Catalogusnummer: BEWY2-09
Routekaart: KR-140
Bekende codes: Coördinaten: 109.205/433.082
Gemeente, plaats, toponiem: Nieuw-Lekkerland, Nieuw-Lekkerland, polder Nieuw-Lekkerland
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 75 m een smal geulsysteem gekarteerd. De aangetroffen geulafzettingen bestaan overwegend uit een siltige, zwak humeuze klei en zijn
kalkrijk. Oeverafzettingen zijn niet waargenomen, maar kunnen aan de randen van de geul aanwezig
zijn. Het gaat waarschijnlijk om de Langerakstroomgordel. De top van de afzettingen is afgedekt met
een zwak tot sterk kleiig veenpakket. Er zijn geen aanwijzingen die wijzen op erosie (top oeverafzettingen ligt op 2,15 m -Mv; 3,6 m -NAP: boring 50). Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie
van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 49 t/m 51
Landschappelijke context: stroomgordel (oever en geul), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: in het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari
2012) wordt het catalogusnummer BEWY2-09 niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-010A
Routekaart: KR-139
Bekende codes: BEWY-149
Coördinaten: 108.933/433.501
Gemeente, plaats, toponiem: Nieuw-Lekkerland, Nieuw-Lekkerland, polder Nieuw-Lekkerland
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 50 m een rivierduin gekarteerd.
Het betreft de ‘Schoonenburgsche Heuvel’ die circa 50 m oostelijker dagzoomt (BEWY-149). De
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top van het duin is aangetroffen vanaf 215 cm -Mv (3,4 m -NAP: boring 119) en wordt afgedekt
door (zwak) kleiig veen. Lithologisch gezien bestaat de rivierduin uit een matig grof, sterk humusrijk zand aangetroffen dat geleidelijk overgaat in een humusarm, grijs zand. Het duin kan gebruikt
en bewoond zijn geweest gedurende het Mesolithicum en Neolithicum. Verder geldt dat zich in het
veen direct grenzend aan het duin afvallagen kunnen bevinden.
Boringen: 119 en 120
Landschappelijke context: rivierduin, afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: houtskool (boring 119)
Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Mesolithicum - Neolithicum
Tussentijdse tracéwijzigingen: in het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari
2012) wordt het catalogusnummer BEWY2-010A niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-010B
Routekaart: KR-139
Bekende codes: BEWY-149
Coördinaten: 108.895/433.565
Gemeente, plaats, toponiem: Nieuw-Lekkerland, Nieuw-Lekkerland, polder Nieuw-Lekkerland
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 150 m een pakket geulafzettingen gekarteerd. Het gaat waarschijnlijk om afzettingen van de Streefkerk- en/of Vuilendamstroomgordel. Oeverafzettingen zijn niet aangetroffen, maar kunnen aan de randen van de geul aanwezig zijn. Naar boven toe
gaan de geulafzettingen geleidelijk over in een (kleiig) veen. De geulafzettingen zelf bestaan uit een siltige klei met silt- en zandlagen, met daarin (verslagen) hout- en plantenresten. De top van de afzettingen
is aangetroffen vanaf 1,7 m -Mv (circa 3,2 m -NAP). Interessant is dat de geul direct langs de rivierduin
loopt die tijdens het veldonderzoek is gekarteerd (BEWY2-10A). Op basis van de (relatieve) diepteligging
en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 113 t/m 118
Landschappelijke context: stroomgordel(geul) langs rivierduin, afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: houtskool (boring 118; 2001-201 cm -Mv.)
Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
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Tussentijdse tracéwijzigingen: in het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari
2012) wordt het catalogusnummer BEWY2-010B niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-011A
Routekaart: KR-137
Bekende codes: Coördinaten: 108.382/435.058
Gemeente, plaats, toponiem: Nederlek, Opperduit, Lekkerkerk-donk
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 150 m een pakket oeverafzettingen gekarteerd dat afkomstig is van de Lek. De oeverafzettingen bestaan uit een lichtbruingrijze,
stevige siltige klei met ijzervlekken. De top van de afzettingen ligt vanaf 15 cm -Mv. en is voor een
groot deel opgenomen in de bouwvoor; de dikte van het pakket is gering: 30 cm of minder. Door de
sterke mate van verstoring is de kans op intacte archeologische resten niet meer aanwezig.
Boringen: 2043 t/m 2046
Landschappelijke context: stroomgordel (oever) op veenlandschap, direct onder bouwvoor
Indicatoren: Type vindplaats: verstoord pakket
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Romeinse tijd - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek; pakket is verstoord.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-011B
Routekaart: KR-137
Bekende codes: monumentnummer 10468; ARCHIS-waarnemingsnummer 401177; BEWY-143
Coördinaten: 108.381/434.983
Gemeente, plaats, toponiem: Nederlek, Opperduit, Lekkerkerk-donk
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste fase
van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
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Resultaten veldonderzoek:
Het monumententerrein, dat zich direct ten zuiden deze zone bevindt, houdt verband met de aanwezigheid van rivierduinen in de ondergrond. In de boringen is echter geen rivierduinzand aangetroffen binnen 4 m -Mv (5,7 m -NAP).
Boringen: 2047-2048
Landschappelijke context: diep liggende rivierduin, afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: monumentterrein
Diepteligging: dieper dan 4,0 m -Mv.
Datering: Mesolithicum - Neolithicum
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Gezien de geplande maximale ontgraving tot 4 m -Mv, zal hierbij geen potentieel archeologisch niveau worden aangetast. Er wordt dan ook geen vervolgonderzoek aanbevolen. Indien de ontgraving dieper reikt, dient rekening gehouden te worden met aantasting van het
rivierduin met daarop een mogelijk archeologische laag.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-012
Routekaart: KR-136
Bekende codes: Coördinaten: 108.412/435.649
Gemeente, plaats, toponiem: Nederlek, Opperduit, Tiendweg-Oost
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 75 m een smal geulsysteem gekarteerd. Oeverafzettingen zijn niet aangetroffen, maar kunnen gezien hun geringe grootte aan de
rand van de geul aanwezig zijn. De geulafzettingen bestaan uit een sterk siltige klei met detritus- en zandlagen; de top ligt vanaf 310 cm -Mv (5,0 m - NAP: boring 110) en gaat naar boven toe
geleidelijk over in een (bos)veen. Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de
afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 108 t/m 110
Landschappelijke context: stroomgordel (smal geulsysteem), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: testcase
Diepteligging: tussen 1,0 en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: in het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari
2012) wordt het catalogusnummer BEWY2-012 niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
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Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-013
Routekaart: KR-135/136
Bekende codes: Coördinaten: 108.425/435.888
Gemeente, plaats, toponiem: Nederlek, Opperduit, Tiendweg-Oost
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 75 m een smal geulsysteem gekarteerd. Oeverafzettingen zijn niet aangetroffen, maar kunnen aan de rand van de geul aanwezig
zijn. De geulafzettingen bestaan uit een sterk siltige klei met verspoelde houtresten en gaan naar
boven toe geleidelijk over in een mineraalarm (bos)veen. Ter plaatse van boring 99 zijn daarnaast
humus- en zandlagen in de klei waargenomen. De top van de afzettingen ligt op 160 cm -Mv (3,5
m -NAP) en gaat naar boven toe geleidelijk over in een mineraalarm veen. Er heeft geen erosie
plaatsgevonden. Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt
uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 99 en 100
Landschappelijke context: stroomgordel (smal geulsysteem), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: testcase
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: In het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari
2012) wordt het catalogusnummer BEWY2-13 niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-014
Routekaart: KR-135
Bekende codes: Coördinaten: 108.463/436.162
Gemeente, plaats, toponiem: Nederlek, Opperduit, Wetering-Oost
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
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stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 100 m een smal geulsysteem
gekarteerd. Het gaat hier zeer waarschijnlijk om afzettingen van de Lekkerlandstroomgordel.
Oeverafzettingen zijn niet aangetroffen, maar kunnen aan de randen van de geul aanwezig zijn.
De geulafzettingen bestaan uit een sterk siltige klei met detritus- en zandlagen en gaan naar beneden toe geleidelijk over in een kleiig zand met klei- en zandlagen. De top van de afzettingen ligt op
circa 200 cm -Mv (3,5 m -NAP), is afgedekt met veen, en is niet geërodeerd. Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 88 t/m 90
Landschappelijke context: stroomgordel (geul), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boringen 88 t/m 90 wordt geadviseerd om:
- de huidige boorraai te verdichten tot een boorafstand van 12,5 m.
- de top van het potentiële oeverpakket over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor
met een diameter van 10 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - IJzertijd.

Catalogusnummer: BEWY2-015
Routekaart: KR-127
Bekende codes: Coördinaten: 107.798/440.736
Gemeente, plaats, toponiem: Bergambacht, Berkenwoude, Kerkweg
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 50 m een pakket geul- en oeverafzettingen gekarteerd. Het kan hier gaan om afzettingen van de Oude Rijn - Pannerdamstroomgordel. Oeverafzettingen zijn slechts in boring 2127 aangetroffen en bestaan uit een matig stevige,
sterk siltige, kalkloze klei. Naar beneden toe gaan deze afzettingen over in een kalkrijke, sterk siltige klei met detrituslagen en houtresten. De top van de (fluviatiele) afzettingen ligt vanaf 250 cm
-Mv (ca. 4,5 m -NAP: boring 2127) en is afgedekt met een veenlaag (geleidelijke overgang; geen
erosie). Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
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Boringen: 2127 en 2128
Landschappelijke context: stroomgordel (oever en geul) afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boringen 2127 en 2128 wordt geadviseerd om:
- de huidige boorraai te verdichten tot een boorafstand van 12,5 m.
- de top van het geulsysteem over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor met een
diameter van 10 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - IJzertijd.

Catalogusnummer: BEWY2-016
Routekaart: KR-126
Bekende codes: Coördinaten: 107.317/441.181
Gemeente, plaats, toponiem: Bergambacht, Achterbroek, Wellepoort
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 75 m een smal geulsysteem gekarteerd. Ter plaatse van boring 201 is naast een geulafzetting ook een oeverpakket waargenomen.
De oeverafzetting bestaat uit een sterk siltige, licht humeuze klei met humuslagen. Naar boven toe
gaat dit oeverpakket geleidelijk over in een kleiig veenpakket. De geulafzettingen bestaan uit een
sterk siltige klei met humus- en zandlagen die zijn afgedekt met een pakket kleiig veen. De top van
de afzettingen ligt op circa 300 cm -Mv (5,3 m -NAP); er is geen sprake van erosie. Op basis van
de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in
de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 201 t/m 203
Landschappelijke context: stroomgordel (smal geulsysteem), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: testcase
Diepteligging: dieper dan 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: in het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari
2012) wordt het catalogusnummer BEWY2-16 niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing
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Catalogusnummer: BEWY2-017
Routekaart: KR-124/125
Bekende codes: Coördinaten: 107.029/441.524
Gemeente, plaats, toponiem: Bergambacht, Achterbroek, Wellepoort-Achterbroek
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 175 m een pakket oever- en geulafzettingen gekarteerd. De oeverzettingen bestaan uit een sterk siltige, kalkloze klei die naar beneden toe geleidelijk overgaat in een kalkrijk, kleiig tot zandig gelamineerd geulpakket. De top van
de afzettingen is afgedekt met een pakket mineraalarm (bos)veen en is aangetroffen vanaf 160 tot
260 cm -Mv (3,8 m -NAP tot 4,8 m -NAP: boring 217 en 220). Er geeft geen erosie plaatsgevonden.
Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van
een datering in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 215 t/m 222
Landschappelijke context: stroomgordel (oever en geul), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: in het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari
2012) wordt het catalogusnummer BEWY2-017 niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-018A
Routekaart: KR-121
Bekende codes: Coördinaten: 105.403/443.066
Gemeente, plaats, toponiem: Ouderkerk, Gouderak, Kattendijk
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 300 m een pakket oever- en crevasseafzettingen gekarteerd. Het gaat hier om afzettingen van de Hollandse IJssel. De top van
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de oeverafzettingen is deels opgenomen in de bouwvoor en ligt op circa 30 cm -Mv (2,5 m -NAP).
Lithologisch gezien bestaat de oeverafzetting uit een stevige, sterk siltige klei met ijzer- en mangaanconcreties. Naar beneden toe gaat het pakket ter plaatse van de crevasseafzettingen geleidelijk over in (sterk) siltige klei met ijzervlekken en een enkele detrituslaag. De fluviatiele afzettingen zijn ingesneden in een pakket mineraalarm veen. Op basis van de (relatieve) diepteligging
en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Romeinse tijd
- Middeleeuwen.
Boringen: 2206 t/m 2217
Landschappelijke context: stroomgordel (oever) en crevasse, direct onder bouwvoor
Indicatoren: houtskool in het pakket oeverafzettingen en aan de basis van de crevasse (boring
2212-2214); puinspikkel in het pakket oeverafzettingen (boring 2213).
Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Romeinse tijd - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boringen 2206 t/m 2217 wordt geadviseerd om:
- een extra boorraai te zetten ter hoogte van de toekomstige werkstrook: parallel aan en verspringend ten opzichte van de bestaande raai; boorafstand 25 m).
- de top van het pakket oeverafzettingen over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor
met een diameter van 10 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Romeinse tijd - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-018B
Routekaart: KR-121
Bekende codes: Coördinaten: 105.060/443.156
Gemeente, plaats, toponiem: Ouderkerk, Gouderak, Kattendijk
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 75 m een pakket oeverafzettingen
van de Hollandse IJssel gekarteerd. De top van de oeverafzettingen is voor een groot deel opgenomen in een verstoord pakket met bouwvoor en ligt 30 cm tot 65 cm -Mv (boring 2220 en 2221).
Lithologisch gezien bestaat de oeverafzetting uit een stevige, sterk siltige klei met ijzer- en mangaanconcreties. Daarnaast zijn in de oeverafzettingen kalkconcreties waargenomen (boring 2220).
De fluviatiele afzettingen ingesneden in een pakket mineraalarm veen. Op basis van de (relatieve)
diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode
Romeinse tijd - Middeleeuwen.
Boringen: 2220 t/m 2222
Landschappelijke context: stroomgordel (oever), direct onder bouwvoor
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Indicatoren: een enkele houtskoolspikkel aan de basis van het pakket oeverafzettingen (boring
2220).
Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Romeinse tijd - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boringen 2220 t/m 2222 wordt geadviseerd om:
- een extra boorraai te zetten ter hoogte van de toekomstige werkstrook: parallel aan en verspringend ten opzichte van de bestaande raai; boorafstand 25 m).
- de top van het pakket oeverafzettingen over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor
met een diameter van 10 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Romeinse tijd - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-018C
Routekaart: KR-121
Bekende codes: Coördinaten: 105.060/443.156
Gemeente, plaats, toponiem: Ouderkerk, Gouderak, Kattendijk
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit komafzettingen met crevasses, kreken en/of smalle
stroomgordels; in de diepere ondergrond kunnen rivierduinen aanwezig zijn. Doel van de eerste
fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 75 m een pakket overslag- op
oeverafzettingen van de Hollandse IJssel gekarteerd. De overslagafzettingen zijn deels opgenomen in de bouwvoor en bestaan uit een sterk zandige klei met ijzer- en mangaanconcreties. Naar
beneden toe gaan deze over in een dun pakket oeverafzettingen (ca. 15 cm dik). Lithologisch
gezien bestaat de oeverafzetting uit een stevige, sterk siltige klei met ijzer- en mangaanconcreties.
De oeverafzettingen gaan abrupt over in een pakket mineraalarm veen. Op basis van de (relatieve)
diepteligging en stratigrafie van de oeverafzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Romeinse tijd - Middeleeuwen.
Boringen: 2225 t/m 2227
Landschappelijke context: stroomgordel (overslag en oever), direct onder de bouwvoor
Indicatoren: een enkele houtskoolspikkel aan de basis van het pakket oeverafzettingen (boring
2227).
Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau (oeverafzettingen)
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Romeinse tijd - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boringen 2225 t/m 2227 wordt geadviseerd om:
- een extra boorraai te zetten ter hoogte van de toekomstige werkstrook: parallel aan en verspringend ten opzichte van de bestaande raai; boorafstand 25 m).
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- de top van het pakket oeverafzettingen over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor
met een diameter van 10 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Romeinse tijd - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-019
Routekaart: KR-118/119
Bekende codes: Coördinaten: 104.630/444.232
Gemeente, plaats, toponiem: Zuidplas, Moordrecht, Zuidplaspolder
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit getijdenafzettingen die zich hebben ingesneden in het
voormalige veenlandschap. Mogelijk kunnen onder het veenpakket nog stroomgordelafzettingen
aanwezig zijn. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen
van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 600 m een pakket oever-, geul- en
beddingafzettingen gekarteerd. Het gaat om afzettingen van de Gouderakstroomgordel. De top van
de oeverafzettingen ligt vanaf 180 cm tot dieper dan 350 cm -Mv, circa 7,5 m -NAP (boring 246), en
wordt afgedekt met een pakket (bos)veen. De grens tussen het veenpakket en de oeverafzettingen
is geleidelijk; er heeft geen erosie plaatsgevonden. De oeverafzettingen bestaan uit een (donker)
grijze, sterk siltige klei met kalkconcreties en gaan geleidelijk over in een pakket kalkrijke, siltige
klei met humus- en zandlagen. Vanaf circa 350 cm -Mv. gaan deze geulafzettingen over in een
matig grof beddingzand (kalkrijk; boring 242). Op basis van de ouderdom van de Gouderakstroomgordel en (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Mesolithicum - Neolithicum.
Boringen: 241 t/m 253
Landschappelijke context: stroomgordel (oever, geul, bedding) afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Mesolithicum - Neolithicum (op basis van de Gouderakstroomgordel: vanaf 7600 14C BP
[Berendsen & Stouthamer, 2001])
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boringen 241 t/m 253 wordt geadviseerd om:
- de huidige boorraai te verdichten tot een boorafstand van 5 m.
- de top van het pakket oeverafzettingen over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor
met een diameter van 12 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Mesolithicum - Neolithicum
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Catalogusnummer: BEWY2-020
Routekaart: KR-116
Bekende codes: Coördinaten: 103.546/445.666
Gemeente, plaats, toponiem: Zuidplas, Zevenhuizen/Moordrecht, Zuidplaspolder
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
Geologisch gezien bestaat het gebied uit getijdenafzettingen die zich hebben ingesneden in het
voormalige veenlandschap. Mogelijk kunnen onder het veenpakket nog stroomgordelafzettingen
aanwezig zijn. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen
van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 350 m een pakket oever- en geulafzettingen gekarteerd. Het gaat hier waarschijnlijk om afzettingen van de Gouderakstroomgordel.
Het bodemprofiel is aflopend: mineraalarme veenafzettingen gaan naar beneden toe geleidelijk
over in oever- en geulafzettingen. Het geheel wordt afgedekt door een pakket kleiige getijdenafzettingen. De top van de oeverafzettingen ligt op 280 m -Mv (8,4 m -NAP) en is grotendeels intact;
enkel in boring 2241 is de top van het oeverpakket aangesneden door getijdenafzettingen. In een
aantal boringen is een laklaag waargenomen in de oever- en/of komafzettingen (boringen 2236 t/m
2239 en 2243), en is de top van de oeverafzettingen ontkalkt (o.a. boring 253 en 256). Op basis
van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering
in de periode Mesolithicum - Neolithicum
Boringen: 255 t/m 259; 2236 t/m 2243
Landschappelijke context: stroomgordel (oever, geul), afgedekt door veen- en getijdenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: dieper dan 3,0 m -Mv; ter hoogte van boring 255 tussen 1,0 m en 3,0 m -Mv.
Datering: Mesolithicum - Neolithicum (op basis van de Gouderakstroomgordel: vanaf 7600 14C BP
[Berendsen & Stouthamer, 2001 ])
Tussentijdse tracéwijzigingen: in het meest recente tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari
2012) wordt het catalogusnummer BEWY2-020 niet meer bedreigd. De leiding zal ter plekke door
middel van een boring worden aangelegd.
Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek.
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-021
Routekaart: KR-096
Bekende codes: Coördinaten: 98.825/455.181
Gemeente, plaats, toponiem: Rijnwoude, Hazerswoude-Dorp, Polder de Noordplas
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
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Geologisch gezien bestaat het gebied uit getijdenafzettingen die zich hebben ingesneden in het
voormalige veenlandschap. Mogelijk kunnen onder het veenpakket nog stroomgordelafzettingen
aanwezig zijn. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen
van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 500 m een komgebied gekarteerd
waarin een smal, kalkrijk geultje is aangetroffen. De (fluviatiele) afzettingen zijn aangetroffen
onder de getijdenafzettingen, waarbij deze in een aantal gevallen gescheiden zijn door een zeer
dun laagje veen (boringen 2285, 2288-90, 2292, 2294). Het kan hier gaan om komafzettingen van
de Waddinxveen- en/of Zuidplasstroomgordel(s). De geulafzettingen zijn niet gerijpt, kalkrijk en
slap van structuur. De top van de afzettingen lijkt intact en ligt op 290 cm tot 330 cm -Mv (7,7 tot
7,8 m -NAP). Op basis van de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum of ouder.
Boringen: 2285 t/m 2295
Landschappelijke context: stroomgordel (slecht ontwikkelde geul) / komgebied, afgedekt door
veen- en getijdenlandschap.
Indicatoren: Type vindplaats: Diepteligging: dieper dan 3,0 m -Mv.
Datering: onbekend; Neolithicum of ouder
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: geen vervolgonderzoek; ligt dieper dan 3 m -Mv.; bovendien zijn de geulafzettingen niet gerijpt, kalkrijk en slap van structuur (geen potentieel archeologisch niveau).
Doel: niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-022
Routekaart: KR-090
Bekende codes: Coördinaten: 99.181/458.813
Gemeente, plaats, toponiem: Rijnwoude, Hazerswoude-Dorp, Vierheemskinderenweg
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 200 m een crevasse van de Oude
Rijnstroomgordel gekarteerd. Het pakket crevasseafzettingen bestaat uit zowel oever- als geulafzettingen. De oeverafzettingen bestaan uit een kalkloze, sterk siltige klei met hout- en plantenresten. Deze afzettingen gaan geleidelijk over op een kalkrijke, sterk siltige klei met silt- en zandlagen. Aan de basis van de crevasse is een gyttja aangetroffen met daaronder getijdenafzettingen.
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De top van de oeverafzettingen gaat naar boven toe geleidelijk over in een pakket (verspoeld)
veen en ligt op 130 cm -Mv (2,7 m -NAP). Hoewel het veen op sommige plaatsen verspoeld lijkt te
zijn, is de top van de oeverafzettingen intact. Op basis van de ouderdom van de Oude Rijnstroomgordel en het feit dat de crevasse is afgedekt met een veenlaag, wordt uitgegaan van een datering
in de periode Neolithicum - IJzertijd.
Boringen: 2429 t/m 2435
Landschappelijke context: stroomgordel (crevasse), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: rond 1,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - IJzertijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boringen 2429 t/m 2435 wordt geadviseerd om:
- een extra boorraai te zetten ter hoogte van de toekomstige werkstrook: parallel aan de
bestaande raai en verspringend ten opzichte van die raai; boorafstand 10 m).
- de huidige boorraai te verdichten tot een boorafstand van 10 m.
- de top van het pakket oeverafzettingen over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor
met een diameter van 10 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - IJzertijd.

Catalogusnummer: BEWY2-023
Routekaart: KR-089
Bekende codes: ARCHIS-waarnemingsnummer 24238; BEWY-93
Coördinaten: 99.186/459.138
Gemeente, plaats, toponiem: Rijnwoude, Hazerswoude-Dorp, Vierheemskinderenweg
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op het veenlandschap of ze hebben zich daarin ingesneden. In de diepere
ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend
veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 200 m een pakket crevasseafzettingen van de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. Binnen het crevassecomplex is onderscheid
gemaakt in oever- en geulafzettingen. De oeverafzetting bestaat uit een stevige, gerijpte, kalkloze
klei met ijzer- en mangaanconcreties. Deze afzetting gaat naar beneden toe geleidelijk over in
een sterk siltige, kalkrijke klei met silt- en zandlagen. Het geheel is ingesneden in het veenlandschap. De top van de oeverafzettingen ligt op 40 cm tot 105 cm -Mv, direct onder een verstoord
pakket. Het verstoorde pakket bestaat uit een sterk siltige klei met veen-, klei- en zandbrokken,
grind, recent puin, glas en ijzerbrokjes. Het betreft waarschijnlijk een deel van de werkstrook van
de huidige gasleiding. Omdat de lithologie van het verstoorde pakket in een aantal gevallen sterk
overeenkomt met dat van het intacte oeverpakket, is de laagovergang niet altijd waarneembaar
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gebleken; de dikte van het verstoorde pakket wisselt van circa 30 cm tot 90 cm (boringen 2439
en 2446). Hoogstwaarschijnlijk is de verstoringsdiepte ter plaatse van de toekomstige werkstrook
geringer (de zone ligt verder van de huidige gasleiding). Op basis van de ouderdom van de Oude
Rijnstroomgordel en de diepteligging en stratigrafie van de afzettingen, wordt uitgegaan van een
datering in de periode Neolithicum - Middeleeuwen.
Boringen: 2436 t/m 2448
Landschappelijke context: crevasse (oever en geul), direct onder de bouwvoor
Indicatoren: In de intacte oeverafzettingen (direct onder het verstoorde pakket) zijn fragmenten
baksteen (geel- en roodbakkend), aardewerk, houtskool en (verbrande) leem waargenomen. Het
aardewerk is, voor zover mogelijk was, gedateerd in de periode Romeinse tijd - Nieuwe tijd.
Type vindplaats: archeologische vindplaats (vondstlaag grotendeels in verstoord pakket, sporen
zijn aan te treffen in de intacte oeverafzetting).
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Bekende archeologische waarden: Circa 250 m ten noorden van de vindplaatszone ligt ARCHISwaarnemingsnummer 24238 (BEWY-93): Er zijn sporen van een inheemse nederzetting aangetroffen. De scherven die met deze nederzetting verband houden, zijn gedateerd in de 1e tot de 3e
eeuw na Chr.
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boringen 2436 t/m 2448 wordt geadviseerd om ter plaatse
van de huidige boorraai en de toekomstige werkstrook een karterend onderzoek uit te voeren in de
vorm van proefsleuven.
Doordat de vondstlaag deels is opgenomen in het verstoorde pakket, heeft vervolgonderzoek door
middel van boringen weinig zin. Eventueel aanwezige grondsporen in het onderliggende ongeroerde pakket oeverafzettingen zullen met een booronderzoek niet aangetoond kunnen worden.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-024
Routekaart: KR-089
Bekende codes: ARCHIS-waarnemingsnummer 24238; BEWY-93
Coördinaten: 99.190/459.426
Gemeente, plaats, toponiem: Rijnwoude, Hazerswoude-Dorp, Vierheemskinderenweg/N11
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op het veenlandschap of ze hebben zich daarin ingesneden in. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is over een lengte van circa 100 m een pakket crevasseafzettingen van de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. Het betreft de oeverafzettingen van een crevasse
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die bestaat uit een humusrijke, siltige klei met ijzervlekken. De top van de oeverafzettingen is voor
een groot deel opgenomen in een verstoord pakket; het intacte oeverpakket ligt op 45 cm tot 110
cm -Mv (boringen 2452 en 2454). Het verstoorde pakket bestaat uit een sterk siltige klei met veenen kleibrokken, grind, houtskool en puinbrokken. De verstoring houdt waarschijnlijk verband met
de werkstrook van de huidige gasleiding. Hoogstwaarschijnlijk is de verstoringsdiepte ter plaatse
van de toekomstige werkstrook geringer (de zone ligt verder van de huidige gasleiding). Op basis
van de ouderdom van de Oude Rijnstroomgordel en de diepteligging en stratigrafie van de afzettingen, wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - Middeleeuwen.
Boringen: 2452 t/m 2455
Landschappelijke context: stroomgordel (oever), direct onder verstoord pakket
Indicatoren: Ter hoogte van boring 2452 zijn in de top van de oeverafzetting houtskool en fosfaatvlekken waargenomen.
Type vindplaats: archeologische vindplaats (vondstlaag grotendeels in verstoord pakket, sporen
zijn aan te treffen in de intacte oeverafzetting).
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Bekende archeologische waarden: Circa 150 m ten noorden van de vindplaatszone ligt ARCHISwaarnemingsnummer 24238 (BEWY-93). Er zijn sporen van een inheemse nederzetting aangetroffen. De scherven die met deze nederzetting verband houden, zijn gedateerd in de 1e tot de 3e
eeuw na Chr.
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Doordat de vondstlaag deels is opgenomen in het verstoorde pakket, heeft vervolgonderzoek door middel van boringen weinig zin. Eventueel aanwezige grondsporen in de onderliggende, ongeroerde oeverafzettingen kunnen met een booronderzoek niet worden aangetoond. Ter
hoogte van de boringen 2452 t/m 2455 wordt dan ook geadviseerd om ter plaatse van de huidige boorraai en de toekomstige werkstrook een karterend onderzoek uit te voeren in de vorm van proefsleuven.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-025
Routekaart: KR-089
Bekende codes: ARCHIS-waarnemingsnummer 24238; BEWY-93
Coördinaten: 99.194/459.563
Gemeente, plaats, toponiem: Rijnwoude, Hazerswoude-Dorp, Vierheemskinderenweg/N11
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek is ter hoogte van boring 2459 een pakket oeverafzettingen van
de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. De oeverafzettingen zijn afkomstig van een crevasse en
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bestaan uit een sterk siltige klei met ijzervlekken en gaan naar beneden toe geleidelijk over in een
pakket veenafzettingen. De top van de oeverafzettingen is afgedekt met een kleiig veen en ligt
op 50 cm -Mv (ca. 2,0 m -NAP). Op basis van de ouderdom van de Oude Rijnstroomgordel en de
(relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de
periode Neolithicum - Middeleeuwen.
Boring: 2459
Landschappelijke context: stroomgordel (crevasse), direct onder de bouwvoor
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Bekende archeologische waarden: Circa 20 m ten noorden van de potentiële vindplaatszone ligt
ARCHIS-waarnemingsnummer 24238 (BEWY-93). Er zijn sporen van een inheemse nederzetting
aangetroffen. De scherven die met deze nederzetting verband houden, zijn gedateerd in de 1e tot
de 3e eeuw na Chr.
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boring 2459 wordt geadviseerd om:
- een extra boorraai te zetten ter hoogte van de toekomstige werkstrook: parallel aan en verspringend ten opzichte van de bestaande raai; boorafstand 10 m).
- de huidige boorraai te verdichten tot een boorafstand van 10 m.
- de top van het pakket oeverafzettingen over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor
met een diameter van 10 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-026
Routekaart: KR-088/089
Bekende codes: Coördinaten: 99.029/459.687
Gemeente, plaats, toponiem: Rijnwoude, Hazerswoude-Dorp, Vierheemskinderenweg/N11
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het karterend onderzoek is over een lengte van circa 200 m een pakket oever- en crevasseafzettingen van de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. De oeverafzettingen bestaan uit een
bruingrijze, humusrijke, sterk siltige klei met ijzervlekken en gaat beneden toe geleidelijk over op
een sterk siltige klei met detritus- en zandlagen (boring 764); het geheel ligt ingesneden in het
veenlandschap. De top van de oeverafzettingen is voor een deel opgenomen in de bouwvoor en
ligt op circa 40 cm -Mv (1,9 m -NAP). Op basis van de ouderdom van de Oude Rijnstroomgordel en
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de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in
de periode Neolithicum - Middeleeuwen.
Boringen: 760 t/m 768; 2548 t/m 2558
Landschappelijke context: stroomgordel (oever en crevasse), direct onder de bouwvoor
Indicatoren: een enkele spikkel houtskool in de verploegde laag (boring 764).
Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Gelet op de bodemopbouw, het relatief grote aantal boringen dat reeds is
verricht (dubbele raai) en het ontbreken duidelijke archeologische indicatoren, wordt voor onderhavige zone geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Doel: Niet van toepassing.

Catalogusnummer: BEWY2-027
Routekaart: KR-084/-086
Bekende codes: monumententerrein 8798; ARCHIS-waarnemingsnummers 24193, 24224, 45554
en 45555
Coördinaten: 99.266/461.380
Gemeente, plaats, toponiem: Rijnwoude, Hazerswoude-Dorp, Hondsdijk
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het karterend onderzoek zijn over een lengte van circa 1600 m stroomgordelafzettingen
van de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. Het bodemprofiel is voornamelijk aflopend: kleiige
oeverafzettingen gaan naar beneden toe over in zandige geul- en beddingafzettingen. De beddingafzettingen, bestaande uit grof tot matig fijn zand, zijn aangetroffen over een lengte van circa
1300 m (boringen 2322 t/m 2373). Vrijwel overal gaat het beddingzand naar boven toe over in een
pakket geulafzettingen: een matig fijn tot grof zand met kleilagen. De geulafzettingen wisselen
sterk qua dikte en worden afgedekt met een gerijpt, stevig pakket oeverafzettingen. Deze afzettingen bestaan uit sterk siltige, kalkloze klei met ijzer- en mangaanconcreties. De top van de oeverafzettingen ligt op 10 tot 40 cm -Mv (circa 1,6 m -NAP) en is deels opgenomen in de bouwvoor.
Op basis van de ouderdom van de Oude Rijnstroomgordel wordt uitgegaan van een datering in de
periode Neolithicum - Middeleeuwen.
Ter plaatse van de boringen 2374 t/m 2385 is geen beddingzand aangetroffen. Hier gaan de oeverafzettingen naar beneden toe over in een humeuze, matig slappe klei. Schelpen die in de klei zijn
waargenomen (Vijverpluimdrager, Erwtenmossel en Moeraspoelslak), wijzen op een nat milieu met
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stagnerend zoetwater. Naar beneden toe wordt de klei geleidelijk aan humusarm en slap, waarna
het overgaat in een dun pakket veen. Hieronder bevinden zich getijdenafzettingen.
Boringen: 2322 t/m 2385 en 383 t/m 468
Landschappelijke context: stroomgordel (oever, geul, bedding / oever op kom), direct onder de
bouwvoor
Indicatoren: In de bouwvoor zijn onder andere houtskool, aardewerk en roodbakkend puin waargenomen. Hier direct onder kan sprake zijn van een oud loopoppervlak of cultuurlaag (zie bijvoorbeeld de boringen 397-400, 402-405, 416, 417). Deze laag bestaat uit een grijs tot bruingrijze siltige klei met puinspikkels en houtskool. In de intacte oeverafzettingen zijn puinbrokjes (geel- en
roodbakkend baksteen), aardewerk en houtskool waargenomen. De aardewerkfragmenten hebben
een datering in de IJzertijd (boring 2439), Romeinse tijd (boring 2370) en in de periode Middeleeuwen - Nieuwe tijd (boring 2389).
Type vindplaats: archeologische vindplaats
Bekende archeologische waarden: Direct ten oosten van de vindplaatszone, ter hoogte van
de boringen 420-465, ligt het monumententerrein 8798 (ARCHIS-waarnemingsnummers 24193,
24224, 45554 en 45555). Het betreft een nederzettingsterrein dat gedateerd is in de periode
Romeinse tijd - vroege Middeleeuwen. Op het terrein zijn inheemse scherven aangetroffen.
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boringen 2322 t/m 2385 en 383 t/m 468 wordt geadviseerd
om ter plaatse van de huidige boorraaien een karterend onderzoek uit te voeren in de vorm van
proefsleuven.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-028
Routekaart: KR-084
Bekende codes: Coördinaten: 99.314/462.257
Gemeente, plaats, toponiem: Rijnwoude, Hazerswoude-Dorp, Hondsdijk- Ruige Kade
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het karterend veldonderzoek is over een lengte van circa 250 m een dun pakket oeverafzettingen van de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. De oeverafzettingen bestaan uit een lichtbruingrijze, sterk siltige klei en zijn circa 10 cm tot 25 cm dik. De top van de afzettingen is grotendeels opgenomen de bouwvoor of in een zandig ophoogpakket (zie o.a. de boringen 476 en 2388).
Naar beneden toe gaan de oeverafzettingen geleidelijk over in een mineraalarm veenpakket, of
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een lichtgrijs tot bruingrijze, matig slappe klei, waarin enkele siltlagen kunnen voorkomen (boring
2384). Schelpen die in de klei zijn waargenomen, wijzen op een nat milieu met stagnerend zoetwater. Naar beneden toe gaat de klei geleidelijk over in een sterk kleiig veen. Hieronder bevinden
zich getijdenafzettingen.
Boringen: 2386 t/m 2394 en 470 t/m 478
Landschappelijke context: stroomgordel (oever) op komgebied, direct onder bouwvoor /
ophoogpakket
Indicatoren: een enkele spikkel houtskool direct onder de bouwvoor (boring 2391)
Type vindplaats: Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Gelet op de bodemopbouw (een zeer dun pakket oeverafzettingen op veenen komafzettingen), de directe nabijheid van grotere crevasses en stroomgordels (BEWY2-27 en
BEWY2-29) en het ontbreken archeologische indicatoren, wordt voor onderhavige zone geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Doel: Niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-29
Routekaart: KR-083
Bekende codes: Coördinaten: 99.381/462.558
Gemeente, plaats, toponiem: Rijnwoude, Hazerswoude-Dorp, Ruige Kade
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het karterend onderzoek is over een lengte van circa 450 m een pakket oever- en crevasseafzettingen van de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. De oeverafzettingen bestaan uit sterk
siltige, kalkloze klei met ijzervlekken die naar beneden toe geleidelijk overgaat in sterk siltige,
kalkrijke klei met humus-, silt- en/of zandlagen. Dit pakket geulafzettingen gaat in een aantal boringen naar beneden toe geleidelijk over in zand met enkele kleilagen (o.a. boringen 2400, 2403 en
2404). De top van de oeverafzettingen is voor een deel opgenomen in een verstoord pakket of is
afgedekt met opgebrachte grond; het intacte oeverpakket ligt op 25 tot 95 cm -Mv (boringen 2399,
2403, 519 en 520). Het verstoorde pakket bestaat uit een sterk siltige klei met veen-, zand- en kleibrokken. Op basis van de ouderdom van de Oude Rijnstroomgordel wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - Middeleeuwen.
Boringen: 479 t/m 492; 519 t/m 528; 2396 t/m 2410;
Landschappelijke context: stroomgordel (oever) en crevasse, direct onder de bouwvoor
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Indicatoren: In de intacte oeverafzettingen van de crevasse zijn puinbrokjes (roodbakkend baksteen) en houtskool waargenomen, in de bouwvoor zijn houtskool, aardewerk en roodbakkend puin
aangetroffen.
Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Doordat de vondstlaag deels is opgenomen in het verstoorde pakket, heeft
vervolgonderzoek door middel van boringen weinig zin. Eventueel aanwezige grondsporen in de
onderliggende, ongeroerde oeverafzettingen kunnen met een booronderzoek niet worden aangetoond. Ter hoogte van de boringen 479 t/m 492, 519 t/m 528 en 2396 t/m 2410 wordt dan ook
geadviseerd om ter plaatse van de huidige boorraaien een karterend onderzoek uit te voeren in de
vorm van proefsleuven.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-030
Routekaart: KR-083/082
Bekende codes: Coördinaten: 99.730/462.845
Gemeente, plaats, toponiem: Rijnwoude, Hazerswoude-Dorp, Ruige Kade
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het karterend veldonderzoek is over een lengte van circa 350 m een pakket oever- en komafzettingen van de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. De oever- en komafzettingen bestaan uit
lichtbruingrijze, sterk siltige klei met ijzervlekken en gaan naar beneden toe over in een pakket
mineraalarm veen of een pakket bruingrijze, siltige klei. In de klei komen kleiig tot zandig gelaagde
trajecten voor. Schelpen die in de klei zijn waargenomen, wijzen op een nat milieu met stagnerend
zoetwater. Naar beneden toe gaat de klei geleidelijk over in een sterk (kleiig) veen.
Boringen: 529 t/m 554
Landschappelijke context: stroomgordel (kom/oever) op komgebied, direct onder bouwvoor
Indicatoren: Type vindplaats: Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Gelet op de bodemopbouw (een zeer dun pakket oeverafzettingen op veenen komafzettingen), de directe nabijheid van grotere crevasses en stroomgordels (BEWY2-27 en
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BEWY2-29) en het ontbreken archeologische indicatoren, wordt voor onderhavige zone geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Doel: Niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-031
Routekaart: KR-081
Bekende codes: Coördinaten: 99.996/463.477
Gemeente, plaats, toponiem: Kaag en Braassem, Hoogmade, Groenwegh
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het karterend onderzoek is over een lengte van circa 150 m een pakket crevasseafzettingen van de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. Binnen het crevassecomplex is onderscheid
gemaakt in oever- en verlandingsafzettingen. De verlandingsafzettingen bestaan uit een humusrijke, siltige klei met enkele siltlagen. Deze afzettingen gaan naar beneden toe vrij snel over in
sterk siltige, kalkrijke klei met silt- en detrituslagen. Aan de basis van de crevasse is verspoeld
veen (detritus) aangetroffen. Hieronder bevindt zich een pakket mineraalarm veen. De top van de
verlandingsafzettingen is sterk verstoord en ligt op circa 110 cm -Mv. Een intact pakket oeverafzettingen is niet aangetroffen. Op basis van de ouderdom van de Oude Rijnstroomgordel en de diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - Middeleeuwen.
Boringen: 660-665
Landschappelijke context: crevasse (verlanding en geul), direct onder verstoord pakket
Indicatoren: Type vindplaats: potentiële archeologische vindplaats (verstoord)
Diepteligging: tussen 1,0 en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: De crevasse is tot op relatief grote diepte (dieper dan 1,0 m -Mv) verstoord.
Om deze reden wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Doel: Niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-032
Routekaart: KR-080
Bekende codes: Coördinaten: 100.508/463.618
Gemeente, plaats, toponiem: Kaag en Braassem, Hoogmade, Groenwegh
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Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het karterend onderzoek is over een lengte van circa 175 m een pakket crevasseafzettingen van de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. Binnen het crevassecomplex is onderscheid
gemaakt in oever- en geulafzettingen. De oeverafzetting bestaat uit een dun pakket matig humusrijke, siltige klei. Deze afzetting gaat naar beneden toe geleidelijk over in sterk siltige klei met silten detrituslagen. Aan de basis van de crevasse is verspoeld veen (detritus) aangetroffen. Hieronder bevindt zich een pakket mineraalarm veen. De top van de oeverafzettingen is sterk verstoord
en ligt op 90 cm tot 120 cm -Mv. Op basis van de ouderdom van de Oude Rijnstroomgordel en de
diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode
Neolithicum - Middeleeuwen.
Boringen: 628 t/m 635; 646 t/m 652
Landschappelijke context: crevasse (oever en geul), direct onder verstoord pakket
Indicatoren: Type vindplaats: potentiële archeologische vindplaats (verstoord)
Diepteligging: tussen 1,0 en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: De crevasse is tot op relatief grote diepte (dieper dan 1,0 m -Mv) verstoord.
Om deze reden wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Doel: Niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-033
Routekaart: KR-080
Bekende codes: Coördinaten: 100.778/ 463.791
Gemeente, plaats, toponiem: Kaag en Braassem, Hoogmade, Groenwegh
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het karterend onderzoek is over een lengte van circa 75 m een pakket crevasseafzettingen
van de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. Binnen het crevassecomplex is onderscheid gemaakt
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in oever- en geulafzettingen. De oeverafzetting bestaat uit een sterk siltige klei met humuslagen.
Deze afzettingen gaan naar beneden toe geleidelijk over in een sterk siltige, kalkrijke klei met
detritus- en zandlagen. Het geheel is ingesneden in het veenlandschap. De top van de oeverafzettingen gaat naar boven toe geleidelijk over in een mineraalarm veen. Op basis van de ouderdom
van de Oude Rijnstroomgordel en de diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - Middeleeuwen.
Boringen: 597, 608, 612, 613
Landschappelijke context: crevasse (oever en geul), afgedekt door veenlandschap
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: tussen 1,0 en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Aanbevolen wordt om ter hoogte van de boringen 597 en 608:
- de hoofdboorraai te verdichten tot een boorafstand van 10 m.
- de top van het pakket oeverafzettingen over de hele zone te bemonsteren met een Edelmanboor
met een diameter van 10 cm.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-034
Routekaart: KR-072
Bekende codes: Coördinaten: 101.042/ 467.281
Gemeente, plaats, toponiem: Kaag en Braassem, Rijpwetering, Lange Dwarsweg
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het verkennend onderzoek zijn over een lengte van circa 50 m fluviatiele afzettingen
gekarteerd. De sterk siltige klei, geïnterpreteerd als oeverafzetting, bevat ijzer- en mangaanvlekken en gaat naar beneden toe diffuus over op pakket veenafzettingen. Onder het veenpakket zijn
getijdenafzettingen aanwezig. Gezien de hoogte van het maaiveld is het veen sterk geoxideerd of
afgegraven.
Boringen: 495 en 496
Landschappelijke context: crevasse (oever/kom), direct onder bouwvoor
Indicatoren: Type vindplaats: Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
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Tussentijdse tracéwijzigingen Als gevolg van een wijziging is het leidingtracé ter plaatse van de
boringen 495 en 496 circa 50 m verplaatst in westelijke richting.
Advies vervolgfase: Gelet op de bodemopbouw (een zeer dun pakket oever(?)afzettingen op
veen- en getijdenafzettingen) en het ontbreken archeologische indicatoren, wordt voor onderhavige zone geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Doel: Niet van toepassing

Catalogusnummer: BEWY2-035
Routekaart: KR-082
Bekende codes: Coördinaten: 99.871/ 463.246
Gemeente, plaats, toponiem: Kaag en Braassem, Hoogmade, Groenwegh
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
In het gebied rondom de Oude Rijn zijn geologisch gezien de volgende lithogenetische eenheden
te onderscheiden: stroomgordelafzettingen, crevasseafzettingen en komafzettingen. Deze fluviatiele afzettingen liggen op of hebben zich ingesneden in het veenlandschap. In de diepere ondergrond zijn getijdenafzettingen aanwezig. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het karterend onderzoek is over een lengte van circa 75 m een pakket oever- en crevasseafzettingen van de Oude Rijnstroomgordel gekarteerd. De oeverafzetting bestaan uit een lichtbruingrijze, humusrijke, sterk siltige klei met ijzervlekken en gaat beneden toe geleidelijk over op
een sterk siltige klei met detritus- en zandlagen (boring 2643); het geheel ligt ingesneden in het
veenlandschap. De top van de oeverafzettingen is voor een deel opgenomen in een verstoord
pakket en ligt op circa 25 cm tot 130 cm -Mv (vanaf 2,0 m -NAP). Op basis van de ouderdom van
de Oude Rijnstroomgordel en de (relatieve) diepteligging en stratigrafie van de afzettingen wordt
uitgegaan van een datering in de periode Neolithicum - Middeleeuwen.
Boringen: 2640 t/m 2645
Landschappelijke context: stroomgordel (oever en crevasse), direct onder verstoord pakket
Indicatoren: enkele spikkels houtskool in de top van de oeverafzetting (boringen 2641, 2642,
2644).
Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Ter hoogte van de boringen 2640 t/m 2645 wordt geadviseerd om ter plaatse
van de huidige boorraaien een karterend onderzoek uit te voeren in de vorm van proefsleuven.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - Middeleeuwen.
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Catalogusnummer: BEWY2-036
Routekaart: KR-012 en -013
Bekende codes: monumententerreinen 14907 en 14909; ARCHIS-waarnemingsnummers 15171,
15180, 17795 en 17796; BEWY-24 en -35
Coördinaten: 106.102/ 494.699
Gemeente, plaats, toponiem: Velsen, Velserbroek, Oostlaan
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
De ondergrond in het voormalige Oer-IJ-estuarium kent een complexe geologische opbouw: geulafzettingen van het Oer-IJ die in meer of mindere mate zijn ingesneden in het onderliggende lagunaire, veen- en/of kwelderlandschap. Plaatselijk kunnen bovendien nog strandwallen aanwezig
zijn. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones. Archeologische onderzoeken die in de Velserbroek zijn uitgevoerd laten
zien dat het een zeer rijk archeologisch gebied is. Er zijn sporen en resten van bewoning, begraving en landgebruik aangetroffen die teruggaan tot het Laat Neolithicum (zie o.a. Bloemers & Therkorn, 2003).
Resultaten veldonderzoek: De tijdens het booronderzoek aangetroffen bodemopbouw kent een
grote variatie met verschillende, gestapelde archeologische relevante lagen. De basis bestaat
uit zandige wadafzettingen, waarvan de bovenkant reikt tot circa 2,5 m -NAP. Deze afzettingen
zijn gerekend tot het Laagpakket van Wormer. In enkele boringen is het onderliggende (Holland-)
veenpakket aangeboord (boringen 2485, 2516, 2517). In het zuidelijk deel gaan de wadplaatafzettingen over in een strandvlakte, waarop een strandwal met duinzand is aangetroffen (kaartenbijlage 1: boringen 2609-2621). De top van het duin is aangetroffen vanaf 70 cm -Mv (0,97 m -NAP).
De begrenzing van de strandvlakteafzettingen lijkt goed overeen te komen met de (noordelijke)
begrenzing van het AMK-terrein (monumentnummer 14907; catalogusnummer BEWY-35).
Zowel de strandwal als de wadplaatafzettingen worden afgedekt door een pakket kleiige afzettingen dat geïnterpreteerd is als lagunaire en/of kwelderafzettingen die gesedimenteerd zijn in de
overgangszone van het Oer-IJ naar westelijk gelegen strandwallen en duinen. De kenmerken van
dit pakket zijn zeer heterogeen: van lichtbruingrijze, zwak humeuze, uiterst siltige klei met veenlagen tot groengrijze, gerijpte en brokkelige kalkloze klei. De afzettingen kunnen waarschijnlijk gedateerd worden in de periode Laat Neolithicum-Vroege IJzertijd (mondel. mededeling W. Bosman).
Bij veldwaarnemingen werden in deze lagen sporen van grondbewerking aangetroffen (vermoedelijk eergetouwkrassen).
Verder komen binnen dit complex van lagunaire afzettingen/kwelderafzettingen plaatselijk gyttjaen veenlagen voor. Deze kunnen waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als verlandingsafzettingen
in aanwezige kreken en/of geulen in het gebied.
Nog verder noordelijk (kaartenbijlage 1: boringen 22528-723) wordt het lagunair/kweldercomplex afgedekt met een zandpakket (tot ca. 1 meter dik). Het zand is geïnterpreteerd als een ingewaaid zand, afkomstig van de westelijk gelegen strandwallen. Dit zogenaamde ‘eolisch complex‘
is ook aangetroffen ter hoogte van het Huis ‘t Spijk (AMK-terrein 10884). In het verleden zijn hier
ondermeer nederzettingssporen, akkerarealen en enkele grafheuvels uit de Bronstijd aangetroffen
(Woltering, 1979). De zandpakketten zijn in elk geval tot in de Late IJzertijd bewoond en gebruikt
geweest. Bij veldwaarnemingen in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zijn zowel in deze zandla-
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gen als in de onderliggende lagunaire afzettingen/kwelderafzettingen sporen van bodembewerking
(eergetouwkrassen) aangetroffen (figuur 16).
De (top van de) strandwal, de lagunaire afzettingen/kwelderafzettingen en het zandpakket worden
nagenoeg geheel afgedekt door een pakket Hollandveen dat in dikte varieert van enkele decimeters tot meer dan een meter. Het veen gaat naar boven toe over in een pakket lichtgrijze, sterk siltige, zwak humeuze klei. Deze afzettingen betreft het overstromingsdek van het middeleeuwse IJ.
Boringen: 2609 t/m 2624; 675 t/m 727; 2517 t/m 2537
Landschappelijke context: kwelderlandschap op strandwal op getijdenlandschap, beginnend
direct onder bouwvoor
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau (meerdere niveaus)
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv en tussen 1,0 en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Geadviseerd wordt om ter plaatse van de huidige boorraaien een karterend
onderzoek uit te voeren in de vorm van proefsleuven. Hierbij dient rekening gehouden te worden
met de aanwezigheid van meerdere archeologische niveaus boven elkaar.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode (Laat) Neolithicum - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-037
Routekaart: KR-010
Bekende codes: monumententerrein 14909; BEWY-24
Coördinaten: 106.112/ 495.499
Gemeente, plaats, toponiem: Velsen, Velsen, Oostbroekerweg
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
De ondergrond in het voormalige Oer-IJ-estuarium kent een complexe geologische opbouw: geulafzettingen van het Oer-IJ die in meer of mindere mate zijn ingesneden in het onderliggende lagunaire, veen- en/of kwelderlandschap. Plaatselijk kunnen bovendien nog strandwallen aanwezig
zijn. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek: De resultaten van het booronderzoek op deze locatie laten eenzelfde
beeld zien als het deel westelijk van de snelweg (zie catalogusnummer BEWY2-036 voor een uitgebreide beschrijving).
Tijdens het booronderzoek zijn aan de basis van het bodemprofiel zandige wadafzettingen aangetroffen (Laagpakket van Wormer), de top van de afzettingen bevindt zich ongeveer op 2,0 m -NAP.
Het veen is op deze locatie niet bereikt. Naar boven toe worden wadafzettingen kleiiger. Deze zijn
geïnterpreteerd als het complex van lagunaire afzettingen en/of kwelderafzettingen, gesedimenteerd in de overgangszone van het Oer-IJ naar de strandwallen. In het zuidelijk deel (boringen
2506, 2507, 2510 en 2515) worden de kwelderafzettingen afgedekt met een dun pakket Hollandveen (tot ongeveer 50 cm dik). Naar boven toe gaat het veen geleidelijk over in een pakket uiterst
siltige, humeuze klei: de overstromingsklei van het (afgesloten en verzoette) IJmeer/Wijkermeer.
In het overstromingsdek zijn verschillende lagen ingewaaid zand aangetroffen. In het noordelijk
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deel (boringen 701, 702 en 2500) is het zandpakket als aparte eenheid onderscheiden (kaartenbijlage 1). Het zand heeft waarschijnlijk dezelfde oorsprong als het hierboven beschreven ‘eolisch
complex’ (catalogusnummer BEWY2-036): verwaaid en/of verspoeld duin- en strandwalzand.
Een andere mogelijkheid is dat dit zandpakket de zogenaamde ‘Dirty Sands’ betreft (zie § 3.2).
De maximale (i.e. zuidwestelijke) verbreiding van het Wijkermeer komt nagenoeg overeen met de
aanzet van dit zandpakket (boring 2500; vgl. figuur 3).
Boringen: 701, 702, 2499 t/m 2514
Landschappelijke context: kwelderlandschap op getijdenlandschap, beginnend direct onder
bouwvoor (randzone Wijkermeer)
Indicatoren: houtskool (boring 2500)
Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau (meerdere niveaus)
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv en tussen 1,0 en 3,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Geadviseerd wordt om ter plaatse van de huidige boorraaien een karterend
onderzoek uit te voeren in de vorm van proefsleuven. Hierbij dient rekening gehouden te worden
met de aanwezigheid van meerdere archeologische niveaus boven elkaar.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-038
Routekaart: KR-010
Bekende codes: monumententerrein 14909; BEWY-24
Coördinaten: 106.124/ 495.764
Gemeente, plaats, toponiem: Velsen, Velsen, Oostbroekerweg
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
De ondergrond in het voormalige Oer-IJ-estuarium kent een complexe geologische opbouw: geulafzettingen van het Oer-IJ die in meer of mindere mate zijn ingesneden in het onderliggende lagunaire, veen- en/of kwelderlandschap. Plaatselijk kunnen bovendien nog strandwallen aanwezig
zijn. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
De resultaten van het booronderzoek op deze locatie sluiten direct aan op de het tracédeel direct
ten zuiden (zie catalogusnummer BEWY2-037). De basis van het aangetroffen bodemprofiel
bestaat overwegend uit zandige wad(plaat)afzettingen (Laagpakket van Wormer). De top van deze
afzettingen ligt tussen 1,75 en 2,5 m -NAP. Naar boven toe worden wadafzettingen kleiiger. Deze
laag is geïnterpreteerd als het complex van lagunaire afzettingen en/of kwelderafzettingen, gesedimenteerd in de overgangszone van het Oer-IJ naar de strandwallen. De top van deze laag reikt
tot 1,5 m -NAP. In een enkel geval (boring 2490) zijn ‘brokkelige’ lagen aangetroffen (zie ook catalogusnummer BEWY-36).
De (recente) verstoringen reiken tot dit pakket van lagunaire en/of kwelderafzettingen. In de parallelle raai (boringen 6794 t/m 700) blijkt dat de lagunaire en/of kwelderafzettingen grotendeels zijn
afgedekt met een dun veenpakket - en dus buiten de verstoring van de bestaande leidingstraat -
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zeer waarschijnlijk nog intact zijn. In enkele boringen ligt op het veen een laag zand, dat is geïnterpreteerd als de dirty sands (zie catalogusnummer BEWY-37). Het zand gaat naar boven toe over in
de overstromingsafzettingen van het IJ-/Wijkermeer.
Boringen: 694 t/m 700, 2490 t/m 2498
Landschappelijke context: kwelderlandschap op getijdenlandschap, in de randzone van het voormalige Wijkermeer.
Indicatoren: Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum - Middeleeuwen
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Geadviseerd wordt om ter plaatse van de huidige boorraaien een karterend
onderzoek uit te voeren in de vorm van proefsleuven.
Doel: Opsporen archeologische vindplaatsen uit de periode Neolithicum - Middeleeuwen.

Catalogusnummer: BEWY2-039
Routekaart: KR-003
Bekende codes: monumententerrein 14996; BEWY-12
Coördinaten: 107.496/ 499.138
Gemeente, plaats, toponiem: Beverwijk, Beverwijk, Waterlinie
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
De ondergrond in het voormalige Oer-IJ-estuarium kent een complexe geologische opbouw: geulafzettingen van het Oer-IJ die in meer of mindere mate zijn ingesneden in het onderliggende lagunaire landschap, veen- en/of kwelderlandschap. Plaatselijk kunnen bovendien nog strandwallen
aanwezig zijn. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen
van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het veldonderzoek is de vindplaats over een lengte van circa 150 meter aangesneden.
Vanaf een diepte van 50 cm -Mv (boringen 756 en 801) is een pakket lichtgrijze, uiterst siltige klei
aangetroffen, dat naar beneden toe humeuzer (en donkerder) wordt. Het pakket is geïnterpreteerd
als kwelderafzettingen van het Oer-IJ. Rond 0,90 m -Mv gaan de kwelderafzettingen over in een
zwarte, sterk humeuze laag (amorf veen?). Waarschijnlijk correspondeert deze met de door Schute
(1997) op een vergelijkbare diepte aangetroffen ‘zwarte cultuurlaag’. De kwelderafzettingen gaan
naar beneden toe over in (Oer-IJ)geulafzettingen van zeer fijn, zwak siltig zand met kleilagen.
Opvallend - en in tegenstelling tot hetgeen op grond van het eerder uitgevoerde booronderzoek
was verwacht (Schute, 1997) - is de relatief diepe verstoring door de eerder aangelegde gasleiding
op deze locatie. Deze verstoring betreft de hoofdraai (kaartenbijlage 1: boringen 752 t/m 755, 757,
769, 770 en 802). Eveneens tegen de verwachting, is dat bij het booronderzoek geen archeologische vondsten zijn gedaan. Mogelijk hangt dat samen met de ligging van de boringen in de randzone van de vindplaats.
Boringen: 753 t/m 757, 769, 793 t/m 805
Landschappelijke context: kwelderlandschap op getijdenlandschap
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Indicatoren: Type vindplaats: archeologische vindplaats
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: IJzertijd - Romeinse tijd
Tussentijdse tracéwijzigingen: Advies vervolgfase: Geadviseerd wordt om ter hoogte van het AMK-terrein een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.
Doel: Vaststellen aanwezigheid en intactheid van de vindplaats (grondsporen en [cultuur-]lagen).

Catalogusnummer: BEWY2-040
Routekaart: KR-015/-016
Bekende codes: Coördinaten: 107.275 / 493.160
Gemeente, plaats, toponiem: Velsen, Santpoort, Spaarnwoude
Grondgebruik: grasland
Resultaten en advies bureauonderzoek:
de ondergrond in het voormalige Oer-IJ-estuarium kent een complexe geologische opbouw: geulafzettingen van het Oer-IJ die in meer of mindere mate zijn ingesneden in het onderliggende lagunaire, veen- en/of kwelderlandschap. Plaatselijk kunnen bovendien nog strandwallen aanwezig
zijn. Doel van de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek was het opsporen van archeologisch kansrijke zones.
Resultaten veldonderzoek:
Tijdens het veldonderzoek zijn over een lengte van ongeveer 750 m geulafzettingen van het Oer-IJ
aangeboord. De basis van het aangetroffen bodemprofiel bestaat uit kleiige en zandige wadgeulafzettingen (Laagpakket van Wormer). De top van de afzettingen ligt rond 2,5 en 3,0 m -NAP. In de
top zijn veenlagen aanwezig. Het geheel representeert de verlandingsfase van het Oer-IJ. In verschillende boringen zijn ‘brokkelige’ lagen of gerijpte lagen aangetroffen in de top van de Oer-IJafzettingen (zie ook catalogusnummer BEWY-36).
Verspreid over het tracédeel zijn in verscheidene boringen spikkels houtskool aangetroffen; het is
evenwel niet duidelijk of het houtskool een natuurlijke of antropogene oorsprong heeft.
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zijn in het tracédeel enkele grotere oeverwal-/geulsystemen waargenomen (vgl. figuur 20). Het betreft hier forse getijdengeulen die waarschijnlijk voorlopers zijn van het Spaarne. De oeverwallen hebben een dusdanige omvang en hoogte dat aanwezigheid van bewonings-/gebruikssporen zeer aannemelijk is.
Boringen: 806 t/m 892
Landschappelijke context: kwelderlandschap op getijdenlandschap, beginnend direct onder
bouwvoor (randzone Wijkermeer)
Indicatoren: houtskool (boringen 807, 813, 879, 885, 888)
Type vindplaats: potentieel archeologisch niveau
Diepteligging: ondieper dan 1,0 m -Mv.
Datering: Neolithicum (- Bronstijd)
Tussentijdse tracéwijzigingen: -
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Figuur 20. Geul met oeverwallen in de Velserbroekpolder (foto W. Bosman).

Advies vervolgfase: Geadviseerd wordt om ter hoogte van de boringen 806 t/m 892 de ontgraving
archeologisch te begeleiden.
Doel: Documenteren van eventueel aanwezige archeologische sporen/resten die verband houden
met bewoning en gebruik van het kwelderlandschap (periode Neolithicum - Bronstijd). Resultaten
van vervolgonderzoek kunnen nieuw licht werpen op de nog slecht gekende archeologische relevantie van het vroege kwelderlandschap van het ‘Oer-Spaarne’; de zuidelijke tegenhanger van het
Oer-IJ.
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies
Uit de eerste fase van het inventariserend veldonderzoek blijkt dat de bodemopbouw van het
onderzochte voorkeurstracé in hoofdlijnen overeenkomt met wat op basis van de voorafgaande
bureaustudie werd verwacht (De Boer e.a., 2011). De onderzoeksresultaten hebben een uniek en
zeer gedetailleerd geo-archeologisch beeld opgeleverd. De geo-archeologische doorsneden (kaartenbijlage 1) bieden een fraaie inkijk in de ontstaansgeschiedenis van West-Nederland.

Stand van zaken
Met uitzondering van de routekaarten KR-007, -019, -022 en -023 is het gehele tracé onderzocht.

Landschap in vogelvlucht
Het meest zuidelijk gelegen deel van het aan te leggen leidingtracé bevindt zich in het veengebied
(KR-147 t/m KR-120). Het veen bedekt pleistocene rivierduinen, anastomoserende riviersystemen, kleine kreekjes en crevasses. In noordelijke richting kruist het leidingtracé de droogmakerijen
Zuidplaspolder en Schieland (KR-120 t/m KR-091). Hier is het veenlandschap als gevolg van turfwinning niet meer aanwezig, waardoor een voormalig waddensysteem aan het maaiveld te vinden
is. Dit mariene landschap dekt dieper gelegen komgebieden en stroomgordels af.
Het Rijnlandgebied, ter hoogte van KR-091 t/m KR-069, bevindt zich het stromingsgebied van
de Oude Rijnstroomgordel. Het landschap wordt gekenmerkt door een komgebied (veen op klei),
waarin, naast de Oude Rijn stroomgordel zelf, tal van crevasses voorkomen. Onder de opeengestapelde lagen van veen en fluviatiele afzettingen bevinden zich wadafzettingen zoals die ook
in de Zuidplaspolder en Schieland zijn aangetroffen. In de gemeente Kaag en Braassem is het
veenpakket niet meer aanwezig en ligt ditzelfde mariene landschap aan het maaiveld. Dit landschapstype loopt door in de Haarlemmermeer. Enkel kleine delen restveen zijn aanwezig langs
het noordelijke boezemwater. De geologische opbouw van het gebied ten noorden van de Haarlemmermeer, het Oer-IJ estuarium, is grotendeels bepaald door de ontwikkeling van de zeegaten langs de Noord-Hollandse kust. Hier komen afgedekte kwelder- en oeverwalsystemen voor of
overslibde strandwallen die als gevolg van zowel fluviatiele als mariene invloed zijn afgezet.
Tijdens het inventariserend veldonderzoek zijn 40 zones in kaart gebracht die op basis van de
landschappelijke context archeologisch gezien interessant zijn of kunnen zijn.
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5.2 Aanbevelingen
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek zijn adviezen voor het vervolgtraject nader
beschreven (hoofdstuk 4 en kaartenbijlage 2). De adviezen hebben betrekking op het gehele tracé
(met uitzondering van de niet-onderzochte routekaarten KR-007, -019, -022 en -023) en staan
beknopt in tabel 4 (bekende archeologische vindplaatsen) en tabel 5 (nieuw in kaart gebrachte
zones). Hierbij is uitgegaan van het definitieve tracéontwerp (versie 24, d.d. 27 februari 2012).
De aanbevelingen gelden alleen indien de archeologische resten daadwerkelijk bedreigd worden
bij de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de aardgastransportleiding. Bij gestuurde
boringen is feitelijk alleen bij het in- en uittredepunt sprake van potentiële bedreiging van ondiepe
in het bodemprofiel aanwezige vindplaatsen. Indien besloten wordt om over te gaan op een sleufloze techniek waarbij de leiding aangelegd wordt op dusdanige diepte dat de archeologische
resten onaangetast in de bodem kunnen blijven, dan is geen aanvullend onderzoek noodzakelijk.
De beschreven adviezen voor de vervolgfase kunnen in vier categorieën worden onderverdeeld:
- karterend booronderzoek met bemonstering voor catalogusnummers BEWY2-01, -02, -03, -04,
-14, -15, -18A, -18B, -18C, -19, -22, -25 en -33. Afhankelijk van het doel van het onderzoek, in
combinatie de ouderdom van de aan te treffen archeologische resten en de diepteligging van het
potentieel archeologische niveau, is een boorstrategie geformuleerd (dichtheid, boordiameter,
bemonstering met zeven). Deze strategie kan bestaan uit het verdichten van de huidige boorraai of het aanleggen van een tweede raai ter hoogte van de toekomstige werkstrook. Bij tracéwijzigingen die na het veldonderzoek hebben plaatsgevonden, is een boorraai aanbevolen op de
nieuwe hartlijn.
- proefsleuvenonderzoek voor catalogusnummers BEWY2-023, -024, -027, -029, -035, -036,
-037, -038 en -039 voor zover deze daadwerkelijk bedreigd worden bij de aanleg van het
leidingtracé.
- archeologische begeleiding voor catalogusnummer BEWY2-040. Bij de begeleiding dienen
gedurende de graafwerkzaamheden archeologen aanwezig te zijn en dient ruimte gecreëerd te
worden voor het optekenen van eventueel aanwezige archeologische sporen en het bergen van
vondsten.
Elk gravend onderzoek (proefsleuven of de archeologische begeleiding) dient te worden uitgevoerd op basis van een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).
In het PvE worden de randvoorwaarden en onderzoekvragen voor het gravend onderzoek
opgenomen.
Voor de overige catalogusnummers (BEWY2-05, -06, -07, -08, -09, 010, 011A, -011B, -012, -013,
-016, -017, -020, -021, -026, -028, -030, -031, -032 en -034) wordt geen vervolg onderzoek geadviseerd. Ten aanzien van zones die tussen de onderscheiden catalogusnummers liggen, wordt
evenmin archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
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Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007
aanmelding van de betreffende vondsten bij het bevoegd gezag verplicht.
Ten aanzien van de in dit onderzoek geformuleerde aanbevelingen nemen de Ministeries Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM) een besluit.

catalogusnr.

routekaart

type vindplaats

advies vervolgfase / status

BEWY-12

KR-003

nederzetting

proefsleuven

BEWY-22

KR-007

nederzetting

karterend booronderzoek nog uit te voeren

BEWY-24

KR-009/-012

cultuurlandschap met sporen
van bewoning en gebruik

proefsleuven ter plaatse van KR-010 en KR-012; geen
vervolgonderzoek ter plaatse van KR-009 en KR-011

BEWY-34

KR-012

nederzetting

karterend booronderzoek

BEWY-35

KR-013

cultuurlandschap met sporen
van bewoning en gebruik

proefsleuven

BEWY-60

KR-030/-031

cultuurhistorisch landschap

verkennend booronderzoek nog uit te voeren

BEWY-87

KR-084/-085

nederzetting

proefsleuven

BEWY-93

KR-089

nederzetting

proefsleuven

BEWY-143

KR-137

nederzetting

geen vervolgonderzoek

BEWY-149

KR-139

nederzetting

karterend booronderzoek nog uit te voeren

BEWY-157

KR-144

nederzetting, huisterp

waarderend booronderzoek nog uit te voeren

Tabel 4. Overzicht van adviezen en status bekende vindplaatsen per catalogusnummer.
catalogusnr.

routekaart

advies vervolgfase

strategie

bemonstering

BEWY2-01

KR-145/-146

booronderzoek

extra raai: 25 m

bemonsteren 10 cm

BEWY2-02

KR-144

booronderzoek

dubbele raai: 25 m

bemonsteren 10 cm

BEWY2-03

KR-144

booronderzoek

nieuwe raai: 12,5 m

bemonsteren 10 cm

BEWY2-04

KR-144

booronderzoek

verdichten: 12,5 m

bemonsteren 10 cm

BEWY2-05

KR-143

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-06

KR-142

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-07

KR-141

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-08

KR-140/-141

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-09

KR-140

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-010A

KR-139

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-010B

KR-139

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-011A

KR-137

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-011B

KR-137

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-012

KR-136

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-013

KR-135/-136

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-014

KR-135

booronderzoek

verdichten: 12,5 m

bemonsteren 10 cm
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catalogusnr.

routekaart

advies vervolgfase

strategie

bemonstering

BEWY2-015

KR-127

booronderzoek

verdichten: 12,5 m

bemonsteren 10 cm

BEWY2-016

KR-126

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-017

KR-124/-125

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-018A

KR-121

booronderzoek

extra raai: 25 m

bemonsteren 10 cm

BEWY2-018B

KR-121

booronderzoek

extra raai: 25 m

bemonsteren 10 cm

BEWY2-018C

KR-121

booronderzoek

extra raai: 25 m

bemonsteren 10 cm

BEWY2-019

KR-118/-119

booronderzoek

verdichten: 5 m

bemonsteren 12 cm

BEWY2-020

KR-116

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-021

KR-096

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-022

KR-090

booronderzoek

extra raai: 10 m

bemonsteren 10 cm

BEWY2-023

KR-089

proefsleuven

-

-

BEWY2-024

KR-089

proefsleuven

-

-

BEWY2-025

KR-089

booronderzoek

extra raai: 10 m

bemonsteren 10 cm

BEWY2-026

KR-088/-089

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-027

KR-084/-086

proefsleuven

-

-

BEWY2-028

KR-084

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-029

KR-083

proefsleuven

-

-

BEWY2-030

KR-082/-083

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-031

KR-081

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-032

KR-080

geen vervolgonderzoek

-

-

BEWY2-033

KR-080

booronderzoek

extra raai: 10 m

bemonsteren 10 cm

BEWY2-034

KR-072

geen vervolgonderzoek

BEWY2-035

KR-082

proefsleuven

-

-

BEWY2-036

KR-012/-013

proefsleuven

-

-

BEWY2-037

KR-010/-011

proefsleuven

-

-

BEWY2-038

KR-010

proefsleuven

-

-

BEWY2-039

KR-003

proefsleuven

-

-

BEWY2-040

KR-015/-016

(extensieve) begeleiding

-

-

Tabel 5. Overzicht van adviezen per catalogusnummer.
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Gebruikte afkortingen
AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AMK

Archeologische MonumentenKaart

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

BP

Before Present (jaren voor 1950)

CHS

Cultuurhistorische HoofdStructuur

CHW

Cultuurhistorische WaardenKaart

IKAW

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

KICH

KennisInfrastructuur CultuurHistorie

KLIC

Kabels en Leidingen Informatie Centrum

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

NAP

Normaal Amsterdams Peil

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
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Verklarende woordenlijst
afzetting
Neerslag of bezinking van materiaal.
avulsie
Een plotselinge natuurlijke verlegging van de rivierloop waarbij een nieuwe loop ontstaat
dekzand
Zandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden uit het Weichselien vormen in grote delen van Nederland een ‘dek’.
crevasse
Doorbraakgeul door een oeverwal
erosie
Verzamelnaam voor proces sen die het aard op pervlak aantasten en los materiaal afvoeren. Dit
vindt voor namelijk plaats door wind, ijs en stro mend water.
estuarium
Trechtervormige riviermonding met getijdewerking.
genese
wording, ontstaan.
Holoceen
Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 10.000 jaar geleden).
horizont
Een bodemlaag waarin zich bepaalde bodemkundige processen afspelen.
in situ
Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebrui ker het heeft gedepo neerd, weggegooid of verloren.
kom
Laaggelegen gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en klei kan
bezinken.
lagunair
Betrekking hebbend op een ondiepe baai, bijna geheel afgesloten van de zee -door strandbank,
rif of eiland- langs een kust.
lithologisch
Het sedimentaire gesteente (ook klei, zand, e.d.) betreffend (bijv. korrelgrootte).
lithostratigrafie
Classificatie van aardlagen op grond van kenmer ken ontleend aan aard en samenstelling van
de sedimentaire gesteenten.
marien
Betrekking hebbend op de zee, of door de zee gevormd.
oeverwal
Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de oevers treden van
de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt.
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Pleistoceen
Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze periode waren er
sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud. Na de laatste IJstijd begint het
Holoceen (ca. 9700 voor Chr.).
Prehistorie
Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven.
raai
Een denkbeeldige lijn over land, uitgezet t.b.v. het verrichten van metingen.
rivierduin
Door uitstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan duin (in Nederland meestal Weichselien
of Vroeg Holoceen van ouderdom).
sediment
Afzetting gevormd door het bijeenbrengen van losse gesteente fragmentjes (zoals zand of klei)
en eventueel delen van organismen.
silt
Gronddeeltjes groter dan of gelijk aan 2 μm en kleiner dan 63 μm.
strandwal
Door de branding en zeestromen gevormde zandrug die parallel aan de kustlijn ligt en uiteindelijk boven gemiddeld hoogwater uitkomt.
stroomgordel
Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaardafzettingen, al dan niet met
restgeulen.
wad
onbegroeid deel van de kustvlakte dat bij vloed onderwater staat en bij eb droogvalt.
Weichselien
Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), ca. 120.00010.000 jaar geleden.
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1. Ligging van het aardgastransportleidingtracé Beverwijk-Wijngaarden (A803).
Figuur 2. Overzicht van het gasleidingtracé met de onderscheiden historische landschappen.
Figuur 3. Ligging van het gasleidingtracé ter hoogte van het voormalige Oer-IJ estuarium, geprojecteerd op de Topografisch Militaire Kaart uit 1860.
Figuur 4. Paleogeografische ontwikkeling van het Oer-IJ gebied (naar Vos & Soonius, 2004); inzet:
ligging van Oer-IJ (blauw) in Noord-Holland.
Figuur 5. Ligging van het gasleidingtracé ter hoogte van de Haarlemmermeerpolder, geprojecteerd
op de Topografisch Militaire Kaart uit 1860.
Figuur 6. Schematische opbouw van een volledig ontwikkeld getijdengebied (naar Pons & Van
Oosten, 1974).
Figuur 7. Afzettingsmilieus binnen het getijdengebied (naar Zagwijn, 1986).
Figuur 8. Ligging van het gasleidingtracé ter hoogte van het Oude Rijngebied, geprojecteerd op de
Topografisch Militaire Kaart uit 1860.
Figuur 9. Opbouw van een meanderende rivier (bron: Berendsen, 2004).
Figuur 10. Ligging van het gasleidingtracé ter hoogte van de Zuidplaspolder en Schieland, geprojecteerd op de Topografisch Militaire Kaart uit 1860.
Figuur 11. De ‘Nieuwe Kaart van Schieland en de Krimpenerwaard’ door Isaac Tirion met daarop
duidelijk zichtbaar de plassen die het gevolg zijn van de veenwinningen in Schieland.
Figuur 12. Ligging van het gasleidingtracé ter hoogte van de Alblasserwaard en Krimpenerwaard,
geprojecteerd op de Topografisch Militaire Kaart uit 1860.
Figuur 13. Dagzomende donk: de Schoonenburgsche Heuvel vanuit het zuidwesten (KR-139).
Figuur 14. Start van het veldonderzoek direct ten noorden van de Alblas (KR-144).
Figuur 15. Booronderzoek in het voormalige Oer-IJ estuarium (KR-012; links) en in het Oude Rijngebied (KR-071; rechts).
Figuur 16. Lakprofiel van de zeer complexe (!) bodemopbouw in Velserbroek. Het profiel laat een
bijna continue opeenvolging van cultuurlagen zien van de Vroege Bronstijd tot in de
Middeleeuwen.
Figuur 17. Booronderzoek in het Oude Rijngebied (KR-072).
Figuur 18. Booronderzoek in het Oude Rijngebied (KR-086).
Figuur 19. Booronderzoek in de Zuidplaspolder (KR-0103; links) en in de Alblasserwaard (KR-144;
rechts).
Figuur 20. Geul met oeverwallen in de Velserbroekpolder (foto W. Bosman).
Tabel 1.

Overzicht en status van het inventariserend veldonderzoek.

Tabel 2.

Archeologische en geologische tijdschaal.

Tabel 3.

Onderscheiden landschappen binnen het tracé.

Tabel 4.

Overzicht van adviezen en status bekende vindplaatsen per catalogusnummer.

Tabel 5.

Overzicht van adviezen per catalogusnummer.

Bijlage 1.

Boorbeschrijvingen (cd-rom).
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Kaartenbijlage 1. Geo-archeologische lengteprofielen.
Kaartenbijlage 2. Resultaten eerste fase inventariserend veldonderzoek: ligging archeologische
vindplaatsen en advieszones met boringen.
Kaartenbijlage 3. Resultaten eerste fase inventariserend veldonderzoek: advieskaart.
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen op bijgevoegde cd-rom.
Als

gevolg van tussentijdse planaanpassingen is het oorspronkelijke geadviseerde vervolgonderzoek voor (op één na) alle ‘testcases’ komen te ver-

vallen (zie catalogusnummers BEWY2 -05, -07, -08, -12, -13 en-16).
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Kaartenbijlage 1: Geo-archeologische lengteprofielen (zuid-noord)

B14
B13
B12

Aardgastransportleidingtracé Beverwijk - Wijngaarden (A-803)
Archeologisch vooronderzoek: verkennend en karterend booronderzoek
B12

RAAP-rapport 2449, kaartenbijlage 1, schaal 1:4.000 (horizontaal), 1:100 (verticaal)
interpretatie, ontwerp & technische realisatie: G.H. de Boer, J. Sprangers & J.A. Schenk
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2261

2262

2263

4800

4850

4900

4950

2264

2265

5000

5050

2315

2314

2316

2317

2320

2319

2318

2321

-700
-750
-800
-850
-900
-950
-1000
-1050
4250

200

4300

4350

4400

4450

4500

4550

4600

4650

4700

4750

5100

5150

5200

5250

5300

5350

5400

5450

5500

5550

5600

Afstand tot nulpunt in meters
KR-108

KR-107

KR-106
2583

-400
-450

282

283

284

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-500

285

288

287

286

289

291

290

294

293

292

295

2584

297

296

2585

299

298

2587

2586

2588

2589

2590

-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
-900
-950
-1000
-1050
6600

6550

6650

6700

6750

6800

6850

6900

6950

7000

7050

7100

7150

7200

7250

7300

7350

7400

7450

7500

7550

7600

7650

7700

7750

7800

7850

7900

7950

Afstand tot nulpunt in meters
KR-106

KR-105

KR-104

-400
587

2588
-450

2589

2591

2590

300

301

302

303

8150

8200

8250

8300

304

305

306

307

308

312

311

310

309

314

313

315

2274

2273

2272

2276

2275

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-500
-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
-900
-950

7800

-1050
7850

7900
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7950

8000

8050

8100

8350

8400

8450

8500

8550

Afstand tot nulpunt in meters

8600

8650

8700

8750

8800

8850

8900

8950

9000

9050

9100

9150

9200

GdB\Bewy2_prfB_02

-1000

Blad 07

KR-104

KR-103

KR-102

-400
2273

-450

2274

2307

2276

2275

2277

2279

2278

2280

2301

2281

2302

2304

2303

2308

2309

2306

2305

2310

2312

2311

456

457

458

2313

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-500
-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
-900
-950
-1000
-1050
9100

9050

9150

9200

9250

9300

9350

9400

9450

9500

9550

9600

9650

9700

9750

9800

9850

9900

9950

10000

10050

10100

10150

10200

10250

10300

10350

10400

10450

Afstand tot nulpunt in meters
KR-101
-400
2313 -450

455

456

454

452

453

451

436

450

457

458

KR-100

438

437

439

833

834

440

-500

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

444

443

442
441

-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
-900
-950
-1000
-1050
10350

10300

10400

10450

10500

10550

10600

10650

10700

10750

10800

10850

10900

10950

11000

11050

11100

11150

11200

11250

11300

11350

11400

11450

11500

11550

11600

11650

11700

12800

12850

12900

12950

Afstand tot nulpunt in meters
KR-099
-400
-450

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

KR-098

843

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-500
-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
-900
-950

11550

-1050
11600

11650
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11700

11750

11800

11850

11900

11950

12000

12050

12100

12150

12200

12250

12300

Afstand tot nulpunt in meters

12350

12400

12450

12500

12550

12600

12650

12700

12750

GdB\Bewy2_prfB_03

-1000

Blad 08

KR-097

KR-096

KR-095

-400
-450

2282

2299

2300

2284

2283

2298

2285
2286

2287

2289

2288

2290

2293

2292

2291

2295

2294

2296

376

377

378

379

380

381

2297

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-500
-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
-900
-950
-1000
-1050
13400

13450

13500

13550

13600

13650

13700

13750

13800

13850

13900

13950

14000

14050

14100

14150

14200

14250

14300

14350

14400

14450

14500

14550

14600

14650

14700

14750

1480

Afstand tot nulpunt in meters
KR-095

KR-094

KR-093

-400
-450 378

379

376

377

375

374

370

371

372

373

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

368

369

-500
-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
-900
-950
-1000
-1050
14650

14700

14750

14800

14850

14900

14950

15000

15050

15100

15150

15200

15250

15300

15350

15400

15450

15500

15550

15600

15650

15700

15750

15800

15850

15900

15950

16000

1605

Afstand tot nulpunt in meters
KR-093

KR-092

KR-091

-400
-450
369

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-500

367

368

364

365

366

363

362

360

361

358

359

357

355

356

354

16700

353

352

351

350

349

16750

16800

16850

16900

16950

348

347

17000

17050

346

345

17100

17150

-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
-900
-950

-1050
15900

15950

16000
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16050

16100

16150

16200

16250

16300

16350

16400

16450

16500

16550

16600

16650

Afstand tot nulpunt in meters

GdB\Bewy2_prfB_04

-1000

Blad 09
KR-091

-50

KR-090

KR-089

-100

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-150

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432
2433

-200

2434

2436

2435

2438

2437

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

KR-89

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

2461

2462

-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550
-600
-650
-700

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

Afstand tot nulpunt in meters

KR-89

-50

KR-088

KR-087
2322

-100
2455

-150 2457
2456

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

4

2458

2459

2460

2461

768

2462

766
767

765

764

763

762

761

760

759

2323

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

23

2324

758

-200
-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550
-600
-650

1200

-700

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

Afstand tot nulpunt in meters

2325

-50
2326

KR-086
2327

2328

2329

2330

2331

2332

2334

-100

4

KR-085

2335

2336

-150

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

KR-084

2333
2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2372
2371

2373
2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

238

-200
-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550
-600

2450

-700

2500

2550

RAAP-rapport 2449 | kaartenbijlage 1

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

Afstand tot nulpunt in meters

3250

3300

3350

3400

3450

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

GdB\Bewy2_prfC_01

-650

Blad 10
KR-084

-50
-100
2376
2377
-150

2375

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

4

KR-083
2405

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2399

2398

2402

2400

2403

2401

2406

2407

2404

519

2410

2409

2408

520

527

528

530

529

531

541

540

534

542

543

535

549

554

550

553

555

556

-200
-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550
-600
-650

3700

-700

3750

3800

3850

3900

3950

4000

4050

4100

4150

4200

4250

4300

4350

4400

4450

4500

4550

4600

4650

4700

4750

4800

4850

4900

4950

5000

5050

5100

Afstand tot nulpunt in meters

KR-082

-50
-100
49

550

554

553
-150

555

556

557

558

KR-081

2633

2635

2637

2639

2641

2643

2645

2647

2649

2651

2653

2655

666

2657

665

664

663

KR-080

662

661

659
660

658

656

657

654

655

653

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

640

639

-200

638

637

636

635

634

633

632

631

630

629

628

623

622

621

617

616
6

-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550
-600
-650

4950

-700

5000

5050

5100

5150

5200

5250

5300

5350

5400

5450

5500

5550

5600

5650

5700

5750

5800

5850

5900

5950

6000

6050

6100

6150

6200

6250

6300

6350

7500

7550

7600

Afstand tot nulpunt in meters

-50

KR-080

KR-079

KR-078

-100
628

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

629

-150
623
-200

622

621

617

610

616

609

611

608

598

597
596

595

594

593

592

589

591

588

587

590

586

585

584

583

582

578

580

581

577

574

576

572

573

575

579

571

570

569

568

567

566

565

564

563

562

-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550
-600

6200

-700

6250

6300
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6350

6400

6450

6500

6550

6600

6650

6700

6750

6800

6850

6900

6950

Afstand tot nulpunt in meters

7000

7050

7100

7150

7200

7250

7300

7350

7400

7450

GdB\Bewy2_prfC_02

-650

Blad 11
KR-076

-200

KR-074

KR-073

-250

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-300
-350
-400

501

500

503

502

504

505

506

509

511

510

508

507

512

513

514

8800

8850

8900

515

516

518

517

-450
-500
-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
8150

0

8200

8250

8300

8350

8400

8450

8500

8550

8600

8650

8700

8750

8950

9000

9050

9100

9150

9200

9250

9300

9350

9400

9450

9500

95

10750

10

Afstand tot nulpunt in meters

KR-073

KR-073

-200

KR-072

-250

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-300
497

499

498

494

493

-400

2630

496

495

-350

2625

2626

2627

2628

2629

-450
-500
-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
9400

0

9450

9500

9550

9600

9650

9700

9750

9800

9850

9900

9950

10000

10050

10100

10150

10200

10250

10300

10350

10400

10450

10500

10550

10600

10650

10700

Afstand tot nulpunt in meters

-200

KR-072

KR-071

KR-070

-250

2629

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-300
2630
-350

2631

2632

875

873

874

872

870

871

869

868

867

866

865

863

864

862

-400

860

861

859

-450
-500
-550
-600
-650
-700
-750

00

-850
10650

10700

10750
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10800

10850

10900

10950

11000

11050

11100

11150

11200

11250

11300

11350

11400

Afstand tot nulpunt in meters

11450

11500

11550

11600

11650

11700

11750

11800

11850

11900

11950

12000

12

GdB\Bewy2_prfC_03

-800

Blad 12
KR-070

-200

KR-069

-250

61

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-300
-350

860

859

858

856

857

855

-400

852

853

854

848

851

850

847

846

849

845

844

12800

12850

-450
-500
-550
-600
-650
-700
-750
-800

50

-850
11900

11950

12000

12050

12100

12150

12200

12250

12300

12350

12400

12450

12500

12550

12600

12650

12700

12750

12900

12950

13000

13050

13100

13150

13200

13250

13

Afstand tot nulpunt in meters

KR-031

KR-030

KR-029

-350
-400
2690

2692

-450

2687

2688

2689

2691

2685

2684

2682

2683

2681

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

2678

2679

2693

2675

2676

2677

2674

2680

-500
-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
-900
-950

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

Afstand tot nulpunt in meters

KR-026

KR-025

-350
-400

2668

-450

2667

2666

2665

2664

2663

KR-024

2662

2672

2671

2661
2660

2673

2670

2669

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-500
-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
-900
-950
3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

3500

3550

3600

3650

3700

Afstand tot nulpunt in meters
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3750

3800

3850

3900

3950

4000

4050

4100

4150

4200

4250

4300

4350
GdB\Bewy2_prfC_04

950

Blad 13

40
KR-016

-200

806

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-250

807

808

809

810

812

811

KR-015

813

-300

816

815

814

817

818

819

876

878

877

879

880

881

882

883

884

885

886

887

KR-014

888

890

889

892

891

-350
-400
-450
-500
-550
-600
-650
-700
-750

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

Afstand tot nulpunt in meters

36
KR-013
0

2609

2610

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-50

2611

2612

2613

2619

2620

2621

2474

2475

KR-012
2476

2477

2479

2478

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2517
2487

2488

2489

2516

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2536

727

726

725

724

723

-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
-450
-500

1600

-550

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2950

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

3000

Afstand tot nulpunt in meters
37

38

KR-011

KR-010

50

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

0

KR-009

2504

100

2515

2510

2507

2503

2506

2500

702

701
2498

2497

2496

2495

2494

-50

2493

2492

2491

2490

-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400

-500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Afstand tot nulpunt in meters
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750

800

850

GdB\Bewy2_prfD_01

-450

Blad 14
KR-007

KR-006

KR-005

-100

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-150

736
2537

2538

2539

728

2540

-200

729

2541

2542

2545

2543

731

730

2547

2546

733

734

738

737

739

741

740

735

930

929

928

1250

1300

1350

2544

-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550

1050

1100

1150

1200

-600
-650

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

Afstand tot nulpunt in meters

39
KR-003
0
- 50

KR-004

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

-150

1200

930

929

928

1250

1300

1350

926

927

751

801

755

756

800

769

757

770

771

774

772
773

923

924

925

920

921

922

-100

919

752

802

754

753

-200
-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

3700

3750

3800

3850

Afstand tot nulpunt in meters

KR-002
0

771

Hoogte t.o.v. NAP in centimeters

- 50

774

772

775

773

777

778

KR-001

779
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Kaartenbijlage 2: Resultaten booronderzoek
Aardgastransportleidingtracé Beverwijk - Wijngaarden (A-803)
Archeologisch vooronderzoek: verkennend en karterend booronderzoek
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Kaartbijlage 3: Advieskaart
Aardgastransportleidingtracé Beverwijk - Wijngaarden (A-803)
Archeologisch vooronderzoek: verkennend en karterend booronderzoek
RAAP-rapport 2449, kaartenbijlage 3, schaal 1:20.000
legenda
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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels
Begrippen

plan

het inpassingsplan 'Aardgastransportleiding Beverwijk - Wijngaarden' van de Minister van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Infrastructuur en Milieu;
1.2

inpassingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0000.ELIip11GUBW-2000 met de bijbehorende regels en bijlagen.
1.3

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.
1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5

afsluiterlocatie

een (eventueel fysiek) afgebakend terrein waarop/waarin zich een installatie bevindt, met
als doel het kunnen afsluiten van hoge druk aardgastransportleidingen in geval van
onderhoudswerkzaamheden en/of calamiteiten;
1.6

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.7

bebouwingspercentage

het percentage van gronden, nader bepaald in de regels, dat ten hoogste mag worden
bebouwd.
1.8

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Besluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor de externe veiligheid van
inrichtingen, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van
dit plan;
1.9

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.
1.10

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
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1.11

bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een
aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende
omgevingsvergunning.
1.12

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk.
1.13

bouwgrens

de grens van een bouwvlak.
1.14

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.
1.15

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel.
1.16

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.17

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op
de grond, bedoeld .
1.18

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
1.19

kwetsbaar object

object als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen.
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1.20

normaal agrarisch gebruik

het reguliere gebruik, dat gelet op de (agrarische) bestemming regelmatig noodzakelijk is
voor een goede agrarische bedrijfsvoering en het agrarische gebruik van de gronden
waarbij grondbewerkingen mogen worden uitgevoerd tot een maximale diepte van 0,5 m.
Voorbeelden van normaal agrarisch gebruik zijn: maaien, beweiden en bemesten van
grasland, verbeteren van het grasland door het scheuren van de grasmat en het direct
opnieuw inzaaien, ploegen en cultiveren van bouwland, verbouwen van
akkerbouwgewassen, zoals mais in wisselteelt, maaien en schonen van sloot en
slootkant, vervangen van en onderhoud aan drainage, het aanleggen van wegen ter directe
ontsluiting van een agrarisch bouwperceel.
1.21

peil

1. indien op of in het land wordt gebouwd:
a. de hoogte van het afgewerkte omliggende terrein ter plaatse van het bouwwerk;
b. indien de hoogte van het afgewerkte terrein niet aan alle zijden van het bouwwerk
gelijk is, wordt het peil gerekend voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de
hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst, de hoogte van het terrein ter hoogte
van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
2. indien op of in het water wordt gebouwd:
a. de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabijgelegen punt waar het
water grenst aan het vaste land;
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
2.2

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.3

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.4

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk.
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen van bouwwerken worden
ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen,
ventilatiekanalen, schoorstenen, verlichtingen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers,
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet
meer dan 1,5 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3

Bestemmingsregels

Bedrijf - Afsluiterlocatie

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor "Bedrijf - Afsluiterlocatie" aangewezen gronden zijn bestemd voor een
afsluiterlocatie en bijbehorende gebouwen en bouwwerken en daarbij behorende:
a. ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen;
b. groenvoorzieningen;
c. verkeersvoorzieningen;
d. water;
één en ander met bijbehorende voorzieningen en bouwwerken zoals erf- en
terreinafscheidingen.
3.2

Bouwregels

3.2.1 Algemeen
Uitsluitend zijn toegestaan gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, die ten
dienste staan van deze bestemming.
3.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen geldt het volgende:
a. de oppervlakte per gebouw bedraagt niet meer dan 10 m²;
b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
3.2.3 Bouwwerk en, geen gebouwen zijnde
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3
m.
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Artikel 4

Verkeer

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor een ontsluiting ten behoeve van
een afsluiterlocatie.
4.2

Bouwregels

4.2.1 Algemeen
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van
deze bestemming.
4.2.2 Bouwwerk en, geen gebouwen zijnde
De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m;
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Artikel 5

Leiding - Gas

5.1
Bestemmingsomschrijving
De voor Leiding - Gas aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. de aanleg en de instandhouding van een ondergrondse hoge druk
aardgastransportleiding, overeenkomstig het in Bijlage 1 opgenomen profiel, met dien
verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - 1', de ondergrondse
hoge druk aardgasleiding wordt aangelegd en instandgehouden overeenkomstig
het leidingprofiel zoals opgenomen in Bijlage 2;
2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - 2', de ondergrondse
hoge druk aardgasleiding wordt aangelegd en instandgehouden overeenkomstig
het leidingprofiel zoals opgenomen in Bijlage 3;
3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - 3', de ondergrondse
hoge druk aardgasleiding wordt aangelegd en instandgehouden overeenkomstig
het leidingprofiel zoals opgenomen in Bijlage 4;
4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - 4', de ondergrondse
hoge druk aardgasleiding wordt aangelegd en instandgehouden overeenkomstig
het leidingprofiel zoals opgenomen in Bijlage 5;
5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - 5', de ondergrondse
hoge druk aardgasleiding wordt aangelegd en instandgehouden overeenkomstig
het leidingprofiel zoals opgenomen in Bijlage 6;
6. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - 6', de ondergrondse
hoge druk aardgasleiding wordt aangelegd en instandgehouden overeenkomstig
het leidingprofiel zoals opgenomen in Bijlage 7;
7. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - 7', de ondergrondse
hoge druk aardgasleiding wordt aangelegd en instandgehouden overeenkomstig
het leidingprofiel zoals opgenomen in Bijlage 8;
8. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - 8', de ondergrondse
hoge druk aardgasleiding wordt aangelegd en instandgehouden overeenkomstig
het leidingprofiel zoals opgenomen in Bijlage 9;
9. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - 9', de ondergrondse
hoge druk aardgasleiding wordt aangelegd en instandgehouden overeenkomstig
het leidingprofiel zoals opgenomen in Bijlage 10;
b. andere bijbehorende voorzieningen.
5.2
Bouwregels
a. Op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bedoelde bestemming worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit oogpunt van externe veiligheid en
energieleveringszekerheid.
b. De oppervlakte respectievelijk de bouwhoogte van een bouwwerk als bedoeld onder a
mogen niet meer dan 10 m² respectievelijk 3,0 m bedragen.
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5.3
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning
afwijken van het bepaalde in lid 5.2 onder a, teneinde het bouwen van bouwwerken
overeenkomstig andere bestemmingen mogelijk te maken, voorzover:
a. de bouwwerken de veiligheid van de aardgastransportleiding en de
energieleveringszekerheid niet schaden;
b. geen kwetsbaar object wordt toegelaten, en
c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of de
bouwwerken de belangen, bedoeld onder a, schaden, en welke beperkingen en
voorschriften bij de omgevingsvergunning dienen te worden gesteld ter voorkoming van
eventuele schade.
5.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
In het belang van het bepaalde in lid 5.1 is het verboden op of in de in lid 5.1 bedoelde
gronden zonder omgevingsvergunning de volgende werken geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen en rooien van hoogopgaande en/of diepwortelende beplantingen,
waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander
straatmeubilair;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het permanent opslaan van goederen en/of stoffen;
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
5.4.1 Uitzonderingsregels
Het verbod als bedoeld in lid 5.4 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. betrekking hebben op normaal agrarisch gebruik;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning;
e. worden uitgevoerd ten dienste van de in lid 5.1 bedoelde bestemming;
f. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten vormen.
5.4.2 Toetsingscriterium bij omgevingsvergunningverlening
De omgevingsvergunning voor de werken en werkzaamheden bedoeld in lid 5.4 kan
slechts worden verleend indien en voor zover:
a. de werken of werkzaamheden de veiligheid van de aardgastransportleiding en de
energieleveringszekerheid niet schaden;
b. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of de
werken en werkzaamheden de belangen, bedoeld onder a, schaden, en welke
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beperkingen en voorschriften dienen te worden gesteld ter voorkoming van eventuele
schade.
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Artikel 6

Waarde - Archeologie

6.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van aanwezige
archeologische waarden dan wel de naar verwachting aanwezige archeologische waarden.
6.2
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
6.2.1 Werken en werkzaamheden
In het belang van de archeologische monumentenzorg en ter voorkoming van
onevenredige aantasting van aanwezige dan wel naar verwachting aanwezige
archeologische waarden, is het verboden, behoudens het bepaalde in 6.2.2 zonder een
omgevingsvergunning op en in de in lid 6.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen
bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden, het roeren en omwoelen van gronden, dieper
dan 0,5 m onder peil;
b. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden, dieper dan 0,5 m onder peil;
c. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen, dieper dan
0,5 m onder peil;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
e. het ophogen en egaliseren van gronden.
6.2.2 Uitzonderingen
Het in 6.2.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, en werkzaamheden:
a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. in het kader van normaal agrarisch gebruik;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht
door een ter zake deskundige.
6.2.3 Onderzoeksplicht
De omgevingsvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft
overlegd waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal
worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is
vastgesteld.
6.2.4 Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden bedoeld in 6.2.1 wordt verleend, moet er ten behoeve van de beoordeling
van het rapport advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige.
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6.2.5 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in 6.2.3 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de
gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord,
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.
6.3
Wijzigingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan de aanduiding Waarde - Archeologie wijzigen zodanig dat:
a. de zone naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in
voorkomend geval van het plan wordt verwijderd, voorzover de geconstateerde
aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na
beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft;
b. dit artikel wordt gewijzigd of vervalt, voorzover regelingen van een hogere orde dan een
inpassingsplan daartoe aanleiding geven.
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Hoofdstuk 3
Artikel 7

Algemene regels
Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.

Aardgastransportleiding Beverwijk- Wijngaarden

NL.IMRO.0000.ELIip11GUBW-2000 ontwerp1

17

Artikel 8

Algemene gebruiksregels

8.1
Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder
geval gerekend het na graafwerkzaamheden bij de aanleg, het beheer en het onderhoud
van de aardgastransportleiding niet zoveel als redelijkerwijs mogelijk in de oorspronkelijke
staat terugbrengen van de aanwezige beplantingen, aardkundige waarden en
verkavelingspatronen;
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Hoofdstuk 4
Artikel 9
9.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

9.1.1 Algemeen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan aanwezig of
in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
9.1.2 Afwijken bij omgevingsvergunning
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 9.1.1 een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld in 9.1.1 met maximaal 10 %.
9.1.3 Uitzondering
Het bepaalde in 9.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in
strijd met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van dat plan.
9.2

Overgangsrecht gebruik

9.2.1 Algemeen
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
9.2.2 Strijdig gebruik
Het is verboden het met het inpassingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 9.2.1, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
9.2.3 Onderbrok en gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in 9.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten.
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9.2.4 Uitzondering
Het bepaalde in 9.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Aardgastransportleiding Beverwijk- Wijngaarden

NL.IMRO.0000.ELIip11GUBW-2000 ontwerp1

20

Artikel 10

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het inpassingsplan 'Aardgastransportleiding Beverwijk - Wijngaarden'.

Aldus vastgesteld door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en
de minister van Infrastructuur en Milieu, d.d. PM
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Bijlagen
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Bijlage 1

Leidingprofiel algemeen
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Bijlage 1

Leidingprofiel

Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N˙mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

A-803
1219
15,9 (B-pijp)
485
79,9
1,25

Bijlage 2

Leidingprofiel 'specifieke vorm van leiding - 1'
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Bijlage 2
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van leiding – 1’

Leidingprofiel
Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N˙mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

A-803
1219
22,7 (D-pijp)
485
79,9
1,25

Het leidingprofiel van deze bijlage betreft een
deel van het tracé in de gemeente Zuidplas ter
hoogte van de Zuidelijke Dwarsweg. In de
afbeelding is door middel van een gele lijn het
tracé van de leiding aangegeven, waarbij het
gedeelte van het tracé waar de leiding een
wanddikte heeft van 22,7 mm (D-pijp) in het
rood is aangegeven. Op de verbeelding
(plankaart) is dit deel van het tracé aangeduid
met ‘specifieke vorm van leiding – 1’.

Bijlage 3

Leidingprofiel 'specifieke vorm van leiding - 2'
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Bijlage 3
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van leiding – 2’

Leidingprofiel
Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N˙mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

A-803
1219
22,7 (D-pijp)
485
79,9
2,00

Het leidingprofiel van deze bijlage betreft een
deel van het tracé in de gemeente
Haarlemmermeer ter hoogte van bedrijventerrein
De Hoek. In de afbeelding is door middel van
een gele lijn het tracé van de leiding aangegeven
waarbij het gedeelte van het tracé waar de
leiding een wanddikte heeft van 22,7 mm (D-pijp)
en een minimale dekking van 2,00 m in het rood
is aangegeven. Op de verbeelding (plankaart) is
dit deel van het tracé aangeduid met ‘specifieke
vorm van leiding – 2’.

Bijlage 4

Leidingprofiel 'specifieke vorm van leiding - 3'
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Bijlage 4
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van leiding – 3’

Leidingprofiel
Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N˙mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

A-803
1219
15,9 (B-pijp)
485
79,9
1,50

Het leidingprofiel van deze bijlage betreft een
deel van het tracé ten noorden van rijksweg A9,
nabij de Oosterbroekerweg in de gemeente
Velsen (nabij mast 8 van de nieuwe Randstad
380 kV hoogspanningsverbinding). In de
afbeelding is door middel van een gele lijn het
tracé van de leiding aangegeven, waarbij het
gedeelte van het tracé waar de leiding een
minimale dekking van 1,50 m heeft in het rood is
aangegeven. Op de verbeelding (plankaart) is dit
deel van het tracé aangeduid met ‘specifieke
vorm van leiding – 3’.

Bijlage 5

Leidingprofiel 'specifieke vorm van leiding - 4'
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Bijlage 5
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van leiding – 4’

Leidingprofiel
Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N˙mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

A-803
1219
15,9 (B-pijp)
485
79,9
2,50

Het leidingprofiel van deze bijlage betreft een
deel van het tracé ter hoogte van de Hondsdijkse
Polder in de gemeente Rijnwoude tot net ten
noorden van Moerkapelle (nabij mast 74 van de
nieuwe Randstad 380 kV
hoogspanningsverbinding). In de afbeelding is
door middel van een gele lijn het tracé van de
leiding aangegeven waarbij het gedeelte van het
tracé waar de leiding een minimale dekking van
2,50 m heeft in het rood is aangegeven. Op de
verbeelding (plankaart) is dit deel van het tracé
aangeduid met ‘specifieke vorm van leiding – 4’.

Bijlage 6

Leidingprofiel 'specifieke vorm van leiding - 5'
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Bijlage 6
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van leiding – 5’

Leidingprofiel
Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N˙mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

A-803
1219
22,7 (D-pijp)
485
79,9
1,60

Het leidingprofiel van deze bijlage betreft een deel
van het tracé in de gemeente Haarlemmermeer
ter hoogte van Schiphol nabij de Geniedijk. In de
afbeelding is door middel van een gele lijn het
tracé van de leiding aangegeven, waarbij het
gedeelte van het tracé waar de leiding een
wanddikte heeft van 22,7 mm (D-pijp) en een
minimale dekking van 1,60 m in het rood is
aangegeven. Op de verbeelding (plankaart) is dit
deel van het tracé aangeduid met ‘specifieke vorm
van leiding – 5’.

Bijlage 7

Leidingprofiel 'specifieke vorm van leiding - 6'
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Bijlage 7
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van leiding – 6’

Leidingprofiel
Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N˙mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

A-803
1219
15,9 (B-pijp)
485
79,9
2,50

Het leidingprofiel van deze bijlage betreft een deel
van het tracé zuidelijk van de Hoogeveenseweg
nabij de golfbaan Bentwoud in de gemeente
Rijnwoude (nabij mast 97 van de nieuwe
Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding). In
de afbeelding is door middel van een gele lijn het
tracé van de leiding aangegeven waarbij het
gedeelte van het tracé waar de leiding een
minimale dekking van 2,50 m heeft in het rood is
aangegeven. Op de verbeelding (plankaart) is dit
deel van het tracé aangeduid met ‘specifieke
vorm van leiding – 6’.

Bijlage 8

Leidingprofiel 'specifieke vorm van leiding - 7'
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Bijlage 8
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van leiding – 7’

Leidingprofiel
Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N˙mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

A-803
1219
15,9 (B-pijp)
485
79,9
1,60

e

De 7 uitzondering betreft het tracé ter hoogte
van Schiphol. Meer specifiek betreft het vrijwel
het gehele tracé in de Haarlemmermeerpolder
tussen de noordelijke - en de zuidelijke ringvaart,
behoudens een deel van het tracé aan de
zuidzijde van de polder dat niet binnen het
invloedsgebied van Schiphol valt. Daarnaast
betreft het ook een deel van het tracé ten
noorden van de noordelijke ringvaart.
In de afbeelding is door middel van een gele lijn
het tracé van de leiding aangegeven waarbij het
gedeelte van het tracé waar de leiding een
minimale dekking van 1,60 m heeft in het rood is
aangegeven. Op de verbeelding (plankaart) is dit
deel van het tracé aangeduid met ‘specifieke
vorm van leiding – 7’.
Overigens vallen de locaties bij bedrijventerrein
De Hoek en aan de Geniedijk waar naast de
verdiepte ligging een afwijkende wanddikte
gehanteerd wordt, en de kruisingen van de
Polderbaan en de noordelijke ringvaart van de
Haarlemmermeer waar een afwijkende
diepteligging gehanteerd wordt, niet binnen deze
specifieke vorm van leiding maar
achtereenvolgens binnen de aanduidingen
‘specifieke vorm van leiding – 2’, ‘specifieke vorm
van leiding – 5’, ‘specifieke vorm van leiding – 8’
en ‘specifieke vorm van leiding – 9’. De
gronddekking is op deze locaties ook 1,60 m of
meer.
Omdat het een lang tracé betreft zijn alleen het
begin- en eindpunt weergegeven.

Bijlage 9

Leidingprofiel 'specifieke vorm van leiding - 8'
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Bijlage 9
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van leiding – 8’

Leidingprofiel
Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N˙mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

A-803
1219
15,9 (B-pijp)
485
79,9
5,00

Het leidingprofiel van deze bijlage betreft een deel
van het tracé ter hoogte van de kruising met de
Polderbaan van Schiphol. In de afbeelding is door
middel van een gele lijn het tracé van de leiding
aangegeven waarbij het gedeelte van het tracé
waar de leiding een minimale dekking van 5,00 m
heeft in het rood is aangegeven. Op de
verbeelding (plankaart) is dit deel van het tracé
aangeduid met ‘specifieke vorm van leiding – 8’.

Bijlage 10

Leidingprofiel 'specifieke vorm van leiding - 9'
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Bijlage 10
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van leiding – 9’

Leidingprofiel
Parameter
Diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Staalsoort (N˙mmˉ²)
Ontwerpdruk (bar)
Minimale dekking (m)

A-803
1219
15,9 (B-pijp)
485
79,9
7,00

Het leidingprofiel van deze bijlage betreft een deel
van het tracé ter hoogte van de kruising met de
noordelijke ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder. In de afbeelding is door
middel van een gele lijn het tracé van de leiding
aangegeven waarbij het gedeelte van het tracé
waar de leiding een minimale dekking van 7,00 m
heeft in het rood is aangegeven. Op de
verbeelding (plankaart) is dit deel van het tracé
aangeduid met ‘specifieke vorm van leiding – 9’.

