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Woord vooraf

De hockeyclub Rood-Wit heeft bij Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal
vergunning aangevraagd voor de aanleg van drie kunstgrasvelden op de locatie
Mariënweide in Aerdenhout. Op de betreffende gronden zijn op dit moment drie
natuurgrasvelden gelegen waarop gehockeyd wordt. Daarnaast zijn de velden in
gebruik bij de golfclub Mariënweide.
De locatie van de hockeyterreinen is gesitueerd in het bestemmingsplan ‘Het
Naaldenveld’. Hierdoor is voor het verlenen van een aanlegvergunning advies nodig
van een onafhankelijk deskundige. De gemeente heeft hiertoe het bureau Van
Empelen van Aalderen Partners verzocht om een beknopt onderzoek uit te voeren
naar de effecten van de voorgestelde omvormingen op de landschappelijke en
natuurlijke waarden van de gronden waarop de kunstgrasvelden moeten komen. Op
basis van dit rapport is inmiddels een vergunning verleend voor de omvorming van
de drie natuurgrasvelden.
Na het verlenen van de vergunning zijn vervolgens vanuit verschillende richtingen 67
bezwaarschriften bij de gemeente ingediend. Buurtbewoners van de hockeyterreinen
hebben hierop Alterra om een ‘second opinion’ gevraagd. Als resultaat daarvan is dit
rapport opgesteld.
Deze studie is uitsluitend gebaseerd op bestaande bronnen, zoals literatuur,
datagegevens, en persoonlijke mededelingen van betrokkenen.
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Samenvatting

De Nederlandse kustduinen vormen met de Waddenzee het grootste aaneengesloten
natuurgebied in Nederland. Tussen Alkmaar en Monster is het oude
strandwallenlandschap nog terug te vinden met bossen en parken op de strandwallen
en tussenliggende lage strandvlakten. De biodiversiteit aan planten en dieren is hier
zeer hoog. Het kustduinenlandschap bij Aerdenhout bezit nog steeds een prachtige
ruimtelijke ontwikkeling van jonge duinen naar oude strandwallen en strandvlakten.
Door de hoge kalkrijkdom van de jonge duinen zijn de potenties voor de
ontwikkeling van natuurlijke, gevarieerde vegetaties op de duinzoom groot door
gebruik te maken van kalkrijke kwel.
De hockeyvelden van Rood-Wit liggen op kalkloze en vergraven, lage
enkeerdgronden en beekeerdgronden. Deze gronden liggen in een overgangsgebied
van kalkhoudende duinvaaggronden in het westen en kalkloze vorstvaaggronden in
het oosten. De lage enkeerdgronden en beekeerdgronden zijn gesitueerd op een
vlakte, ontstaan door afgraving en/of egalisatie van duinen en/of strandwal. De
duinvaaggronden in het westen behoren toe aan lage kustduinen met bijbehorende
vlakten en laagten, die deels ook zijn afgegraven en/of geëgaliseerd. De
vorstvaaggronden in het oosten liggen op de oude strandwal, waarop plaatselijk nog
vervlakte duinen voorkomen.
Langs de binnenduinrand trad vroeger veel kwel op van zoet, kalkhoudend
grondwater. Al eeuwen is dit duinwater voor consumptie gebruikt. Omstreeks 1910
was de consumptie van duinwater in de nabij gelegen Amsterdamse
waterleidingduinen zo gestegen dat de zoetwaterbel werd aangetast waardoor de
vochtige duinvalleien gingen verdrogen. Vanaf 1940 ging men daardoor over op
infiltratie met overtollig oppervlaktewater uit lage gebieden. Inmiddels wordt
voorgezuiverd rijnwater gebruikt. Om de infiltratie mogelijk te maken moesten
kanalen worden gegraven waardoor het duinlandschap plaatselijk werd aangetast.
Door de infiltratie van gebiedsvreemd water wordt het duinfilterzand verontreinigd.
De grondwaterstanden onder de hockeyvelden zijn –zelfs bij de huidige
grondwateronttrekkingen- het gehele jaar door relatief hoog. De velden liggen op een
langgerekte, smalle strook grond die aan weerszijden wordt geflankeerd door
gronden met relatief diepe grondwaterstanden. Dit duidt erop dat locale kwel nog
steeds voor kan komen, en in ieder geval vrij gemakkelijk te herstellen valt.
De omgeving van de hockeyvelden is rijk aan kunstmatig aangelegde en natuurlijke
recreatiegebieden. Vooral dagrecreatie geeft daarmee een grote druk op dit deel van
het kustduinengebied. In het algemeen kan worden vastgesteld dat de menselijke
activiteiten op en rondom de hockeyvelden, na de omzetting ervan, ernstig zullen
gaan toenemen. Niet alleen door de groei van het aantal leden, waardoor meer
getraind zal gaan worden, maar ook zullen meer wedstrijden worden georganiseerd
en zal op hoger niveau worden gespeeld. Dit zal, naast de toenemende
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bezoekersdruk, snel kunnen leiden tot secundaire effecten, zoals uitbreidingen van
clubhuis en parkeergelegenheden. In een kwetsbaar gebied is dit bijna zonder
uitzondering ongewenst.
De kennis van de huidige situatie van flora (vegetatie) en fauna van de hockeyvelden
en de directe omgeving is onvolledig. Hiervoor moet, zowel van het sportcomplex als
van de natuurgebieden in de omgeving, een inventarisatie worden uitgevoerd. Met
name voor vogels, amfibiën en vleermuizen schiet de huidige kennis tekort. Het
hockeyterrein heeft potenties voor de ontwikkeling van vochtig, bloemrijk grasland,
wanneer de hydrologie van het gebied weer zodanig wordt hersteld dat kalkrijke kwel
van duinwater op grotere schaal kan voorkomen. Het is bekend dat op het terrein
van hockeyclub Rood-Wit fouragerende vleermuizen voorkomen. Het is te
verwachten dat verstoring door geluid en licht zullen toenemen wanneer het aantal
kunstgrasvelden wordt uitgebreid. Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten
zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, en genieten daarmee een
stricte bescherming. De effecten van de ingreep op alle voorkomende soorten die
zijn beschermd onder de Flora- en Faunawet, moeten worden getoetst aan de
betreffende wet- en regelgeving.

10
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Inleiding

1.1

Het ontstaan en de landschapsecologische waarde van het
kustduinenlandschap in Nederland

De kustduinen vormen de grens tussen de zee en het binnenland. De kustduinen
strekken zich uit van Skagen in Denemarken tot aan Calais in Frankrijk. Op veel
plekken zijn deze kustduinen onderbroken of afgekalfd, of door recreatie en
bewoning ernstig aangetast. De Hollandse kustduinen zijn nog relatief onaangetast.
Zij vormen, met de Waddenzee, het grootste aaneengesloten natuurgebied in
Nederland. Bovendien heeft het Nederlandse duingebied, met de aangrenzende
gebieden, een van de best ontwikkelde en meest gevarieerde begroeiing van
Nederland en een zeer hoge biodiversiteit aan planten (fig. 1). De begroeiing is ook
op wereldschaal één van de meest gevarieerde (Doing 1979).
De ontwikkeling van het huidige duinlandschap in Nederland is ongeveer 10.000 jaar
geleden begonnen. De kustlijn van Nederland lag toen 400 km ten westen van de
huidige kustlijn. Na de laatste ijstijd begon de temperatuur te stijgen. De ijskap ging
smelten, waardoor de zeespiegel sterk steeg. Het zand van de zeebodem werd
meegevoerd door de sterke zeestroming, en opgeworpen als strandwal. De
strandwallen werden steeds afgebroken en oostelijker weer opgebouwd door de
voortdurende stijging van de zeespiegel. De meest oostelijke strandwallen die we in
Nederland vinden zijn ca. 5.000 jaar geleden gevormd. De eerste bewoning van de
oude duinen vond al plaats vanaf deze tijd. Door openingen in de strandwallen
overspoelde de zee regelmatig het gebied achter de strandwallen. De meegevoerde
zeeklei bezonk hier. Alleen bij de monding van het IJ en van de Rijn bij Katwijk bleef
uiteindelijk een open verbinding met de zee bestaan. Door de stijging van de
zeespiegel kon ook het regen- en rivierwater niet meer zo snel wegstromen.
Daardoor ontstond een zoetwatermeer waarin veenvorming kon plaatsvinden. Dit
veen werd op sommige plekken weer overstoven met zand.
Toen de zeespiegelrijzing minder werd, vond ten oosten van de al bestaande
strandwallen geen nieuwe vorming van strandwallen meer plaats. Nieuwe
strandwallen werden ten westen van de oude strandwallen, in de richting van de zee
gevormd. De oudste strandwallen zijn dus de meest oostelijke strandwallen. Dit oude
strandwallenlandschap is nu nog terug te vinden tussen Alkmaar en Monster. Langs
de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden is het later door de zee weer weggeslagen.
Het oude strandwallenlandschap is dus uniek voor de vastelandkust van Nederland
(fig. 2).
Tussen de strandwallen, die vrijwel evenwijdig lopen, lagen de strandvlaktes. Hier
onstonden geleidelijk aan veenmoerassen doordat het regenwater zich verzamelde in
de vlaktes. De kustaangroei werd minder, en de strandvlakten kwamen steeds hoger
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Figuur 1 Totaal aantal doelsoorten vaatplanten per kilometerhok voor de periode 1975-1995(bron:
Natuurverkenning 1997)

te liggen door de stijging van de zeespiegel. Het kustlandschap in de omgeving van
Bloemendaal lag ver verwijderd van de invloed van de getijdenwerking bij de Oude
Rijn en de Oer-IJ. Hierdoor kon zich een breed duingebied met hoge duinen
vormen.
Ongeveer 2.000 jaar geleden lag de kustlijn 1 kilometer westelijker dan de huidige
kust. Door verstuiving werden de hoge duintoppen van de oude duinen afgevlakt en
werd het veen in de strandvlakten overstoven. De verstuiving werd bevorderd door
menselijke invloed: houtkap, overbegrazing en afplaggen (Jelgersma et al. 1970;
Zagwijn 1984). De periode van de grote verstuivingen duurde tot ongeveer het jaar
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Figuur 2 Het kustduinenlandschap van Nederland (bron: Adriani et al. 1980)

400 na Chr. Op de oude duinen ontstonden daarna bossen en kon weer veenvorming
plaatsvinden in de strandvlakten.
Het grootste deel van de jonge duinen is in de late middeleeuwen gevormd. Er vond
geen kustaangroei meer plaats. De kuststrook werd smaller door kustafslag. Grote
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zandverstuiving onstonden door het kappen van bossen. Hierdoor werden grote
delen van de oude duinen afgevlakt of overstoven. In deze tijd is de hoge
binnenduinrand ontstaan. De verstuivingen werden minder rond het jaar 1300. Vanaf
het midden van de negentiende eeuw werden de verstuivingen in het westelijk deel
van de duinen vastgelegd door de mens. De buitenste duinenrij werd als zeewering
onderhouden, waardoor duindoorbraken werden beperkt. Door het aanplanten van
helm en door bebossing (meestal met naaldbos) werden de verstuivingen ingeperkt,
zowel in de buitenduinen als in de binnenduinen.
Aan de binnenduinrand zijn vanaf de zestiende eeuw, vooral na 1760, veel
buitenplaatsen aangelegd. Hierbij zijn nieuwe bossen en parken (binnenduinbossen)
aangeplant, met de zogenaamde stinseplanten. De bossen zijn zeer vogelrijk. Naast
soorten van de jonge duinen (o.a. nachtegaal en fitis) worden hier ook vogels
aangetroffen uit oud bos: spechten, boomklever, tjiftjaf, fluiter, vink, wielewaal,
zanglijster en grote lijster.
De Nederlandse kustduinen hebben een hoge landschappelijke waarde en
natuurwaarde doordat:
- ze tezamen met de Waddenzee het grootste aaneengesloten natuurgebied in
Nederland vormen;
- tussen Alkmaar en Monster het oude strandwallenlandschap nog terug te vinden
is;
- op deze strandwallen nieuwe bossen en parken (binnenduinbossen) zijn
aangeplant, rijk aan flora (o.a. stinseplanten) en fauna (bosvogels);
- ze met de aangrenzende gebieden een zeer hoge biodiversiteit aan planten
hebben.

1.2

Het kustduinenlandschap bij Aerdenhout

Langs grote delen van het Hollandse duinlandschap is het duingebied aangetast en
versmald door bebouwing, industrie en havenaanleg. Grote onderbrekingen liggen bij
Europoort, Den Haag, Katwijk, Haarlem en IJmuiden/Beverwijk (het
Noordzeekanaal en het complex van de Hoogovens). Het gebied ten zuiden van
Haarlem, waarvan het hockeyterrein deel uitmaakt, is nog relatief breed. Het gebied
met jonge en oude duinen is hier nog breed en is niet sterk afgekalfd zoals
bijvoorbeeld bij Wassenaar. Omdat ook de strandwallen veelal nog intact zijn, heeft
zich hier een mooie ontwikkelingsreeks van jonge duinen en strandwallen
gehandhaafd (fig. 2).
Er zijn grote verschillen in kalkrijkdom van het duinzand binnen de Nederlandse
kustduinen. De scheiding tussen kalkrijke en kalkarme duinen ligt bij Bergen. Ten
noorden van Bergen is het duinzand kalkarm. Binnen de kalkrijke duinen ten zuiden
van Bergen wordt nog een grote variatie gevonden in kalkgehalte. De duinen rondom
Haarlem hebben een bijzondere kwaliteit vanwege hun hoge kalkrijkdom (tabel 1).
De kalkrijkste jonge duinen worden in deze omgeving gevonden. Bovendien is het
duinlandschap in de omgeving van Aerdenhout relatief breed. Hierdoor kan zich een
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zonering in de vegetatie ontwikkelen van het westen, met lage kruidachtige vegetaties
en laag struweel, naar het oosten met hoger struweel en bos (van Til en van Mourik
1999). Dit maakt het duingebied in de omgeving van Aerdenhout heel waardevol,
wat zich onder andere uit, in het hoge aantal doelsoorten van vaatplanten dat in dit
gebied wordt gevonden (fig. 1).
Tabel 1 Het primaire kalkgehalte van zestien deelgebieden in het

Nederlandse duingebied (bron: Wolff 1989)
Schiermonnikoog
Ameland
Terschelling
Vlieland
Texel
Den Helder-Petten
Camperduin-Bergen aan Zee
Bergen aan Zee-Egmond aan Zee
Egmond aan Zee-IJmuiden
IJmuiden-Noordwijk aan Zee
Noordwijk aan Zee-Scheveningen
Scheveningen-Hoek van Holland
Voorne
Goeree
Schouwen
Walcheren

0,5-2,0
0,2-0,8
0,1-0,8
0,2-0,5
0,5-2,0
0,1-0,4
0,2-0,6
0,9-2,3
2,7-4,0
2,0-10,0
2,9-4,3
2,0-7,0
4,0-5,0
1,7-3,5
2,0-4,0
0,4-1,2

Het landschap van de oude strandwallen en strandvlakten, waarvan het hockeyterrein
van Rood-Wit onderdeel uitmaakt, is 2000 jaar eerder ontstaan dan het jonge
duinlandschap. Deze terreinen, aan de binnenzijde van de duinen, zijn bijzonder
door hun ouderdom en hebben hierdoor een grote (potentiële) natuurwaarde en een
bijzondere landschappelijke waarde. Het gebied van de oude strandwallen en
strandvlaktes is veel lager en regelmatiger van opbouw dan de jonge duinen en de
profielen van de droge ‘ruggen’ in dit gebied zijn diep ontkalkt. De ‘ruggen’ zijn
vanaf de prehistorische tijd bewoond geweest. Door de schapenhouderij in de
middeleeuwen zijn de strandwallen ontbost geraakt en zijn zandverstuivingen en
heiden ontstaan. De venige zandvlakten werden aan het eind van de middeleeuwen
ontgonnen, hier is weiland ontstaan. De ‘ruggen’ zijn later afgegraven voor
zandwinning, waarbij vochtig, kalkrijk terrein ontstond dat geschikt was voor
tuinbouw en later in gebruik werd genomen voor de bollenteelt (afgezande gronden).
De overgang van het niet afgegraven duin naar het cultuurland verloopt meestal via
een steile helling. Wanneer in het aangrenzend natuurgebied nog een natuurlijke
grondwaterstand aanwezig is, treedt aan de voet van de helling sterke kwel op. In
cultuurland wordt het kwelwater meestal direct door sloten afgevoerd. Juist door het
optreden van deze kwelstroom hebben de afgezande gronden een hoge
natuurwaarde. Vooral daar waar het duingebied vrij breed is kan de kwelstroom groot
zijn. Onder invloed van kalkrijke kwel kunnen gradiënten van kalkarm naar kalkrijk
ontstaan. Dit levert een goede basis voor het ontstaan van gevarieerde en
soortenrijke duinvalleivegetaties (Londo 1997).
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De duinzoom heeft dus grote potenties voor ontwikkeling van natuurlijke,
gevarieerde vegetaties, vooral op die plekken waar het duingebied nog redelijk intact
is, waar de jonge duinen breed zijn en waar nog natuurlijk grondwater aanwezig is. In
bossen kan bij het optreden van kwel op den duur een ondergroei onstaan met onder
meer Groot springzaad en Groot heksenkruid. Mogelijk ontstaat er ook weer een
geschikt milieu voor Verspreidbladig goudveil dat vroeger ook aan de
binnenduinrand voorkwam (Mennema et al. 1985). Op een minder natte bodem kan
een geschikt milieu ontstaan voor Daslook en Muskuskruid (Londo 1997).
Om de potenties van het gebied optimaal te benutten moet kleinschalige
natuurontwikkeling plaatsvinden. Als gronden nog kortgeleden intensief in cultuur
zijn geweest, is afgraving van de bovengrond de snelste weg om weer een voedselarm
milieu te krijgen. Verschraling kan versneld worden door kwel vanuit het hogere
duin. Juist aan de binnenduinrand zijn hiervoor mogelijkheden.
Het kustduinenlandschap bij Aerdenhout heeft een belangrijke landschappelijke
waarde en natuurwaarde door:
- de mooie sequentie van jonge duinen en strandwallen, die zich hier heeft
gehandhaafd;
- de ouderdom van de oude strandwallen en strandvlakten;
- de hoge kalkrijkdom van de jonge duinen;
- de potenties voor de ontwikkeling van natuurlijke, gevarieerde vegetaties door
gebruik te maken van kalkrijke kwel.

16
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2

Huidige situatie van en rondom de hockeyterreinen van
Rood-Wit

2.1

Bodem en hydrologie

In deze paragraaf komen de volgende vier onderwerpen aan bod:
- Geologie en bodemvorming;
- Geomorfologie;
- Drinkwateronttrekking;
- Grondwatertrappen.
Geologie en bodemvorming
In Nederland komen aan de oppervlakte overwegend Pleistocene en Holocene
afzettingen voor. De Holocene afzettingen zijn door Adriani et al. (1980)
onderverdeeld in Holocene veen- en rivierafzettingen, Zee-afzettingen, Jonge duinen,
en Strandwallen met Oude duinen (fig. 3).
De hockeyvelden van Rood-Wit liggen in de omgeving van de oude duinen en
strandafzettingen. Zoals beschreven in hoofdstuk 1 nam de mate van
zeespiegelrijzing omstreeks 3000 voor Chr. af tot ca. 15 cm per eeuw waardoor de
gevormde langgerekte zandbanken of strandwallen niet meer werden opgeruimd.
Tussen 3000 voor Chr. en de Romeinse tijd vond er een uitbouw van de strandwallen
plaats in westelijke richting, waarbij de jongere, meer westelijk gelegen strandwallen
telkens iets hoger waren dan de oudere. Ten westen van de hockeyvelden liggen
‘kalkhoudende duinvaaggronden’ (Zd20A op fig. 4).
Het gehele systeem van strandwallen en strandvlakten is na de Romeinse tijd
intensief begroeid geweest. Daardoor werd het oorspronkelijk kalkrijke materiaal tot
aanzienlijke diepte ontkalkt (Jelgersma et al. 1970) en trad vooral op de hellingen van
de oude duinen podzolering op. Podzolering is een bodemproces dat op kan treden
wanneer gemiddeld de neerslag groter is dan de verdamping (neerslagoverschot).
Hierbij wordt organische stof uit de bovengrond mobiel en slaat dieper in het profiel
weer neer. De gronden die hierbij zijn ontstaan, worden gevonden ten oosten van de
hockeyvelden, en worden aangeduid als ‘kalkloze vorstvaaggronden’ (Zb21).
Toen de strandwallenkust nagenoeg gesloten was, vormden zich op de relatief lage
plekken in de strandwal veenlagen als gevolg van stagnerend water. De strandwallen
die tussen 3000 en 1000 voor Chr. gevormd zijn, waren bij uitstek geschikt voor
bewoning. Veel strandwallen zijn afgegraven voor de teelt van bloembollen en/of
zijn verstoven en overstoven met jong duinzand. De hockeyvelden van Rood-Wit
liggen op zo’n vergraven strandwal. Op de bodemkaart worden dit ‘kalkloze lage
enkeerdgronden en beekeerdgronden, plaatselijk met moerige tussenlaag’ (EZg21/pZg21w)
genoemd.
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De kalkloze, vergraven bodem van de hockeyvelden van Rood-Wit bestaat uit lage
enkeerdgronden en beekeerdgronden.
Deze gronden liggen in een overgangsgebied van kalkhoudende duinvaaggronden in
het westen en kalkloze vorstvaaggronden in het oosten.
De grote variatie in kalkrijkdom van de bodem biedt potenties voor de ontwikkeling
van het onderzoeksgebied.
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Figuur 3 Vereenvoudigde geologische kaart van Nederland, waarop de ligging van de Oude- en Jonge Kustduinen
staat aangegeven (bron: Adriani et al. 1980)
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Figuur 4 Fragment uit de Bodemkaart van Nederland (Blad 24 en 25 West, 1992)

Geomorfologie
Het deel westelijk gelegen van de hockeyvelden wordt op de Geomorfologische kaart
van Nederland (1992, fig. 5) gecodeerd als ‘lage kustduinen met bijbehorende vlakten en
laagten, deels afgegaven en/of geëgaliseerd’ (4L7). Het oostelijk gelegen deel heeft de code
‘strandwal, al dan niet met vervlakte duinen’ (4K28). Het perceel met de hockeyvelden
heeft de code ‘vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie van duinen/strandwal’ (2M49).
De hockeyvelden van Rood-Wit liggen op een vlakte, ontstaan door afgraving en/of
egalisatie van duinen/strandwal.
In het westen grenzen de hockeyvelden aan lage kustduinen met bijbehorende
vlakten en laagten (deels afgegraven en/of geegaliseerd) en in het oosten aan de
strandwal, al dan niet met vervlakte duinen.
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Figuur 5 Fragment uit de Geomorfologische kaart van Nederland (Blad 24 en 25, 1992)
Drinkwateronttrekking
Het maaiveld van het duingebied ligt boven het zeeniveau. Dit is een voorwaarde
voor de vorming van een natuurlijke zoetwatervoorraad. In West-Nederland is het
duingebied hiermee nagenoeg het enige gebied waar een natuurlijke
zoetwatervoorraad voorkomt (Gemeentewaterleidingen 1998).
Reeds eeuwen heeft men het zoete duinwater gebruikt voor het drenken van mens en
dier. Een deel van het neerslagoverschot trad namelijk aan de binnenduinrand als
kwelwater aan het oppervlak (fig. 6). Plaatselijk was de hoeveelheid zo groot dat zich
‘industrieën’ konden vestigen, o.a. wasserijen en blekerijen, en papiermolens. Ook
werd het kwelwater gebruikt voor het brouwen van bier. De Brouwersgracht voerde
duinwater van de Brouwerskolk naar het centrum van Haarlem (Adriani et al. 1980).
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Figuur 6 Schematische weergave van de hydrologische situatie rondom de binnenduinrand (bron: Schuurkes et al.
1990)

In de 19e eeuw werden plannen gemaakt voor een drinkwatervoorziening van
Amsterdam door middel van een waterleiding vanuit de duinen bij Leiduin, ca. een
kilometer ten zuidoosten van de hockeyvelden. In 1851 werd daartoe in de duinen de
Oranjekom gegraven. In 1854 was de waterleiding in bedrijf (Groen 1978). Ook
Haarlem en de kustplaatsen profiteerden op dezelfde wijze van het duinwater als
Amsterdam.
Omstreeks 1910 was de consumptie van duinwater al zo gestegen, dat de onttrekking
het neerslagoverschot ging overtreffen. Daarom nam de zoetwaterbel onder de
duinen in omvang af en begonnen de vochtige duinvalleien te verdrogen. In de jaren
voor de Tweede Wereldoorlog nam het probleem in omvang toe en ontstonden
plannen voor infiltratie van oppervlaktewater in het duin (Groen 1978). Amsterdam
ging echter aanvankelijk over tot winning van zoet water uit het diepste deel van de
zoetwaterbel, in de verwachting daardoor de droogteschade aan het oppervlak te
beperken.
Vanaf 1940 ging men over op infiltratie met overtollig oppervlaktewater uit lage
gebieden. De toenemende welvaart, de bevolkingsgroei en het daarmee gepaard
gaande toegenomen waterverbruik maakten het in 1957 nodig tot infiltratie met
Rijnwater over te gaan. Dit voorgezuiverde Rijnwater wordt vanaf Jutphaas vanuit
het Amsterdam-Rijnkanaal aangevoerd naar o.a. Leiduin. Daar wordt het in de
duinen geïnfiltreerd en vervolgens weer opgepompt en voor consumptie gereed
gemaakt. Daarvoor werden kunstmatige infiltratiebekkens, infiltratiekanalen en
afvoerleidingen aangelegd, wat met veel grondverzet gepaard ging.
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Het voordeel van dit systeem is dat de bestaande voorraad zoet water op peil kan
worden gehouden, waardoor de verdroging tot staan wordt gebracht. Ook de
verzouting van het diepe duinwater komt tot stilstand. Een groot nadeel is de
aantasting van de oorspronkelijke geomorfologie van het duinlandschap en de daarbij
behorende vegetatietypen. Ook bestaat gevaar van een langzame verontreiniging van
het duinzandfilter door de toegenomen onzuiverheid van het Rijnwater.
Langs de binnenduinrand trad vroeger veel zoete kwel op die reeds eeuwen door de
mens werd geconsumeerd:
- omstreeks 1910 was de consumptie van duinwater in de nabij gelegen
Amsterdamse waterleidingduinen zo gestegen dat de zoetwaterbel werd
aangestast waardoor de vochtige duinvalleien gingen verdrogen;
- vanaf 1940 ging men daardoor over op infiltratie met overtollig oppervlaktewater
uit lage gebieden;
- waardoor het duinlandschap werd aangetast en het duinfilterzand werd
verontreinigd.
Grondwatertrappen
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van een jaar.
Doorgaans zal het niveau in de winter hoger zijn (neerslag groter dan verdamping)
dan in de zomer (verdamping groter dan neerslag). Bovendien verschillen
grondwaterstanden ook van jaar tot jaar op hetzelfde tijdstip. Het jaarlijks wisselend
verloop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats kan gekarakteriseerd worden
door een gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand (GHG) met een gemiddeld
laagste zomergrondwaterstand (GLG) (Brouwer et al. 1992).
De waarden die voor de GHG en de GLG worden gevonden, kunnen van plaats tot
plaats vrij sterk variëren. De klasse-indeling, die op basis van de GHG en GLG is
ontworpen, heet de indeling grondwatertrappen (Gt’s).
Op de grondwatertrappenkaart (Bodemkaart van Nederland 1992) is te zien dat de
hockeyvelden zijn gesitueerd op een langgerekte smalle strook grond met
grondwatertrap II (GHG < 0,40 m – mv.; GLG = 0,50-0,80 m – mv.). Langs beide
flanken (oostelijk en westelijk van deze strook) komen gronden voor met
grondwatertrap VII* (GHG > 1,40 m – mv.; GLG >1,40 m – mv.). Deze situatie
van freatisch grondwater (het ondiepe grondwaterpakket) in duinzand duidt erop, in
combinatie met de plaatselijk aanwezige moerige tussenlaag (benoemd in paragraaf
2.1), dat in het nabije verleden (voor de drinkwateronttrekking uit de duinen) op de
locatie van de hockeyvelden een duidelijke kwelsituatie aanwezig was.
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De hockeyvelden van Rood-Wit liggen op een langgerekte, smalle strook grond
die -zelfs bij de huidige grondwateronttrekkingen- het gehele jaar door relatief hoge
grondwaterstanden kent (opname 1992)
en geflankeerd wordt door gronden met relatief diepe grondwaterstanden.
Dit duidt erop dat locale kwel nog steeds voor kan komen, en in ieder geval vrij
gemakkelijk te herstellen valt.
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2.2

Natuur

Voor deze studie is geen veldonderzoek uitgevoerd. Wij baseren ons op
literatuurgegevens, overzichtgegevens van het natuurloket en persoonlijke
mededelingen van betrokkenen. In deze paragraaf komen de volgende twee
onderwerpen aan bod:
- Flora en vegetatie;
- Fauna.
Flora en vegetatie
Van Empelen Van Aalderen (2001) geven in hun rapport een beschrijving van de
aanwezige flora en vegetatie van het hockeyterrein en de bossen van de omringende
strandwallen. Deze beschrijving is o.a. gebaseerd op een inventarisatie van Goderie et
al. 1998. Het is waarschijnlijk dat de genoemde soortenlijst in Van Empelen Van
Aalderen (2001) niet volledig is. Van het hockeyterrein zijn geen
inventarisatiegegevens bekend (pers. med. Van Bakel). Voor een beschrijving van de
effecten van de ingreep is dit noodzakelijk. Bij een beschrijving van de effecten van
de ingreep moet ook het omringende gebied meegenomen worden. De gebieden
direct ten westen en ten oosten van de hockeyvelden zijn aangegeven als
Habitatrichtlijngebied (fig 7). Door intensivering van het gebruik van de
hockeyvelden zal de druk op de omgeving toenemen. Ook de omgeving van het
studiegebied moet dus in de inventarisatie meegenomen worden.
Net als een groot deel van het huidige duinzoomgebied is het terrein van de
hockeyvelden van Rood-Wit afgegraven en geëgaliseerd. In veel van deze terreinen
komen momenteel geen bijzondere plantensoorten of vegetaties meer voor. In het
verleden was dit anders. Toen waren veel karakterisitieke plantensoorten en
vegetatietypen nog algemeen, door het voorkomen van afstromend en opwellend
grondwater, en door het toen nog extensieve gebruik. Graslanden en slootkanten van
het Dotterbloemverbond en het Dwergbiezenverbond kwamen hier voor. In de
schone sloten konden Holpijp, Beekpunge, Middelste waterweegbree, Dichtbladig
fonteinkruid, Groot moerasscherm en Sterrekroos gevonden worden. Ook werden
zoutmijdende soorten veelvuldig gevonden zoals Pijlkruid, Kikkerbeet, Puntig
fonteinkruid, Drijvend fonteinkruid, Grasmuur en Zeegroene muur. Deze soorten
worden nu veel minder vaak in het duinzoomgebied gevonden (Ten Haaf & Bakker
1986). In hoeverre de genoemde plantensoorten en vegetatietypen ook voorkwamen
in het terrein van de hockeyvelden van Rood-Wit is niet bekend. Na het in gebruik
nemen in 1934 van het Noordoosterkanaal in de Amsterdamse duinwaterleidingen
ten behoeve van de drinkwatervoorziening zijn de duinrellen en sloten droog komen
te staan. Vanaf die tijd is water vanuit de Leidse Trekvaart ingepompt (Van Empelen
Van Aalderen 2001). Door de grote veranderingen in de hydrologische situatie is de
plantengroei en de aanwezige vegetatie sterk van karakter veranderd. Wanneer de
hydrologische situatie weer zodanig wordt hersteld dat kwel van duinwater weer op
grotere schaal kan voorkomen, heeft het gebied potenties om zich te ontwikkelen tot
vochtig bloemrijk grasland. De ontwikkeling naar vochtig bloemrijk grasland is niet
te verenigen met de huidige functie die het gebied heeft als sportterrein. Vanuit het
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oogpunt van herstel van het complete kustlandschap ligt in dit gebied echter een
goede mogelijkheid.

Figuur 7 Kaart met begrenzing van de Habitatrichtlijngebieden (bron: Ministerie van LNV 2003)
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De kennis van de huidige situatie van flora en vegetatie van het onderzoeksgebied en
van de omgeving is onvolledig. Hiervoor moet een inventarisatie worden uitgevoerd.
Deze inventarisatie moet ook de natuurgebieden in de omgeving van het
hockeyterrein van Rood-Wit bevatten, omdat ook daar effecten van de ingreep
kunnen optreden.
Het hockeyterrein van Rood-Wit heeft potenties voor de ontwikkeling van vochtig
bloemrijk grasland, wanneer de hydrologie van het gebied weer zodanig wordt
hersteld dat kwel van duinwater op grotere schaal kan voorkomen.
Vanuit het oogpunt van herstel van het complete kustlandschap heeft dit gebied
potenties.
Fauna
Van het hockeyterrein zijn geen inventarisatiegegevens bekend (pers. med. Van
Bakel). Voor een beschrijving van de effecten van de ingreep is dit wel noodzakelijk.
De rapportage van het natuurloket voor kilometerhok 100-485, waarin het
hockeyterrein ligt, geeft aan dat dit kilometerhok voor fauna alleen goed is
onderzocht voor dagvlinders en sprinkhanen. Van deze soortgroepen worden geen
soorten gemeld die zijn beschermd onder de Natuurbeschermingswet, de
Habitatrichtlijn of die voorkomen op de Rode Lijst. Opgemerkt moet worden dat de
gegevens nog niet zijn aangepast aan de nieuwe Flora- en Faunawet, die op 1 april
2002 van kracht is geworden. Behalve de dagvlinders en sprinkhanen zijn de
faunagroepen redelijk (amfibieën) tot matig (zoogdieren) onderzocht, of niet
onderzocht (broedvogels, reptielen, vissen, libellen). Voor zoogdieren worden 2
soorten genoemd die zijn beschermd onder de Natuurbeschermingswet, en 1 soort
die valt onder de Habitatrichtlijn. Verder worden 3 soorten amfibieën genoemd, die
vallen onder de bescherming van de Natuurbeschermingswet. In het rapport van van
Empelen van Aalderen Partners bv (2001) worden een aantal soorten genoemd die in
het gebied voorkomen, gebaseerd op een inventarisatie van Goderie et al. 1998. Deze
soortenlijst is mogelijk niet volledig.
Een volledige inventarisatie van het terrein is gewenst om de effecten te kunnen
bepalen. Hierbij moeten ook de gegevens van het natuurloket betrokken worden.
Zeker voor het voorkomen van vleermuizen is dit van belang. Wij bevelen aan deze
inventarisatie uit te voeren. Alle in Nederland voorkomende Vleermuizen zijn
opgenomen in de EU-Habitatrichtlijn (bijlage IV). Deze bijlage bevat dier- en
plantensoorten die strikt moeten worden beschermd. Deze bescherming beperkt zich
niet tot de daarvoor aangewezen speciale beschermingszones. De soorten die zijn
aangewezen in bijlage IV vallen ook buiten de beschermingszones onder de
bescherming van de Richtlijn. Het is te verwachten dat toenemende activiteiten op
het hockeyterrein van Rood-Wit tot verstoring van fouragerende vleermuizen zal
leiden. Bovendien grenst het huidige terrein van de hockeyvereniging aan
aangewezen Habitatrichtlijngebieden (fig. 7). Alleen op basis van een gedegen
inventarisatie (literatuurgegevens en veldonderzoek) kan het effect van de ingreep op
voorkomende soorten worden bepaald.
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De kennis van het huidige voorkomen van dieren in het onderzoeksgebied en in de
omgeving is onvolledig.
Een inventarisatie van het gebied en omgeving moet worden uitgevoerd.
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten een stricte bescherming
volgens de EU-Habitatrichtlijn (bijlage IV). Inventarisatie en effectstudie zijn dus
noodzakelijk.

2.3

Recreatie

Deze paragraaf is voor een groot deel overgenomen uit de Toelichting bij de
Bodemkaart van Nederland (Blad 24-25 West, 1992). Het gehele kustgebied is van
grote betekenis voor allerlei vormen van recreatie. In de omgeving van de
hockeyvelden komen kunstmatig aangelegde en natuurlijke recreatiegebieden voor.
Tot de natuurlijke recreatiegebieden behoren het strand, de duinen en de
strandwallen. Op het topografische kaartblad 24 West alleen ligt al ca. 25 km lengte
strand met als belangrijkste badplaats Zandvoort. Het strand is relatief smal. Alleen
direct ten zuiden van de Zuidelijke Havenplaats bij IJmuiden is het strand breed,
hoog opgeslibd en plaatselijk door de wind opgewaaid tot lage duintjes. Er zijn een
aantal zomerhuisjes gebouwd. Verder heeft het strand een zeer hoge waarde voor
dagrecreatie, vooral in de zomer maar ook in de overige jaargetijden.
De duinen worden overwegend voor dagrecreatie gebruikt. Tussen Zandvoort en
IJmuiden komen enkele campings voor en liggen een aantal golfbanen. Ook het
circuit van Zandvoort heeft een belangrijke recreatiefunctie, hoewel de omwonenden
dit als een storend element ervaren.
De keukenhof in Lisse en het bloembollengebied in de directe omgeving hebben
voor de dagrecreatie grote betekenis, evenals de Linnaeushof bij Bennebroek. In de
duinen liggen een aantal, meestal gegraven duinmeren, o.a. ’t Wed bij Overveen, die
zowel voor zwemmen als voor schaatsen worden gebruikt. Andere meren zoals Het
Grote Vogelmeer met de erin gelegen eilandjes, hebben een functie als broed- en
fourageerplaats voor vogels. In praktisch het gehele kustduingebied zijn verharde en
niet-verharde wandel- en fietspaden aangelegd. Grote gebieden zijn slechts met
vergunning toegankelijk. De voor particulieren opengestelde bossen zijn meestal
goed ontsloten door wandelpaden.
De aangelegde recreatiegebieden hadden aanvankelijk een agrarisch bodemgebruik.
Ze zijn op kunstmatige wijze ingericht voor recreatiedoeleinden.
In de omgeving van de hockeyvelden komen zowel kunstmatig aangelegde als
natuurlijke recreatiegebieden voor. Vooral dagrecreatie geeft een grote druk op dit
deel van het kustduinengebied.
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3

De verwachte effecten van de aanleg van de nieuwe
kunstgrasvelden

3.1

De voorgenomen activiteiten

Deze paragraaf is overgenomen uit het rapport van Van Empelen van Aalderen
(2001).
Bestaande situatie
Op dit moment beschikt de hockeyclub over twee zandingestrooide kunstgrasvelden,
die aansluitend aan het clubhuis zijn gesitueerd. Beide velden hebben een
lichtinstallatie. De lichtmasten rondom veld 1 hebben een hoogte van 22 m. De
masten rond veld 2 zijn 18 m hoog. De velden worden omgeven door een hekwerk
van 0,9 m hoog. Veld 1 heeft over dezelfde hoogte rondom reclameborden. Achter
de doelen staan ballenvangers. Dit zijn hekwerken met een hoogte van 6 m en een
breedte van 15 m. Aan de langszijden van de velden staan per veld twee dug-outs. De
kunstgrasvelden zijn gedraineerd op een diepte van 0,45 m. Het drainagewater wordt
via een centrale put afgevoerd op de sloot die aan de oostzijde het hockeycomplex
begrenst. Ten zuiden van de kunstgrasvelden liggen de natuurgrasvelden als
onderdeel van een grote grasvlakte. De velden zijn gemarkeerd door middel van
kalklijnen. Hekwerken ontbreken. De enige opstallen zijn de doelen. De hockeyclub
meent te weten dat de velden zijn gedraineerd. In het veld zijn echter langs de
randsloten geen uitmondingen van drainagebuizen waargenomen.
Het verzoek tot omvorming is door de gemeente ingediend door een aantal trends in
de hockeysport en het beleid en de ambities van de club. De Koninklijke
Nederlandse Hockey Bond voorziet tussen nu en 2010 een ledengroei van 135.000
naar 175.000. De belangstelling om te hockeyen neemt ook in Kennemerland toer.
De clubs in de regio waaronder Rood-Wit noteren de laatste jaren per seizoen meer
leden. Het ledental van Rood-Wit bedraagt op dit moment ongeveer 1.300. Het
ledental is evenwichtig van samenstelling. Mede dankzij deze balans acht het bestuur
van de vereniging een groei naar 1.500 leden haalbaar en wenselijk teneinde een
bijdrage te kunnen leveren aan de hockeysport in het algemeen en de behoefte aan
hockeyen in de regio in het bijzonder.
Situatie waarvoor vergunning is verleend
De aanlegvergunning is afgegeven voor de omvorming van drie natuurgrasvelden tot
drie zandingestrooide kunstgrasvelden (fig. 8). Deze velden zullen rondom worden
omgeven door een hekwerk met een hoogte van 0,9 meter. Achter de doelen worden
ballenvangers geplaatst met een hoogte van 6 meter en een breedte van 22 meter.
Aan één van de langszijden komen per veld 2 dug-outs. De velden worden niet
voorzien van een lichtinstallatie en evenmin van reclameborden. De kunstgrasvelden
worden gedraineerd op een diepte van 0,45 meter. Het drainagewater zal worden
afgevoerd op de oostelijke randsloot.
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Figuur 8 Situering van de hockeyvelden waarvoor vergunning is verleend

3.2

Verwachte effecten op landschap, bodem en hydrologie

Bij de omvorming van natuurgras naar kunstgras wordt de bestaande bovengrond tot
een diepte van ca. 45 cm afgegraven en weer aangevuld met een zandfundering van
30 cm en een laag Lavalieth van 15 cm. Deze opbouw wordt afgedekt met een
Geotextielweefsel waarop de eigenlijke kunstgrasmat met een dikte van 2,5 cm wordt
aangebracht. De kleur van het kunstgras is groen, maar neigt na het instrooien met
zand naar groengeel. De velden worden gedraineerd op een diepte van 45 cm. Ze
worden omzoomd door hekwerken met een hoogte van 90 cm. Aan één van de
langszijden van ieder veld komen twee dug-outs en achter de doelen ballenvangers
met een hoogte van 6 meter en een breedte van ca. 22 meter (Van Empelen van
Aalderen 2001).
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Landschap
De huidige ruimtelijk opbouw van het landschap rondom de hockeyvelden kenmerkt
zich door een afwisseling van naast elkaar liggende open en gesloten stroken die
globaal van noord naar zuid lopen (Van Empelen van Aalderen 2001). De
hockeyvelden zijn onderdeel van één van deze open stroken. Vanuit de omgeving is
het complex van Rood-Wit op twee plaatsen te ervaren; vanaf de Zwaluwenweg en
vanaf de Nachtegalenweg. De meest zichtbare veranderingen zullen bestaan uit een
toename van de hoeveelheid hekwerken, ballenvangers en reclameborden. De
lichtmasten zijn eveneens storende elementen, maar deze zullen niet worden
uitgebreid of verhoogd.
Bodem
De omvorming van gras naar kunstgras vindt plaats in de bovenste 45 cm van een
vlakke en vergraven bodem. Er vindt hiermee geen aantasting plaats van het reliëf en
een geringe aantasting op de bodemopbouw. De plaatsing van de kustgrasmat heeft
uiteraard wel (grote) invloed op het bodemleven. Tijdens het bezoek van de auteurs
aan de hockeyvelden van Rood-Wit werd geconstateerd dat er op veel plekken
engerlingen voorkwamen.
Hydrologie
Door de aanleg van de kunstgrasmat zal op de hockeyvelden geen gewasverdamping
meer optreden. Het waterveld zal regelmatig worden bevloeid, waarbij de
Lavaliethlaag met daaronder de zandfundering en de nieuwe drains het water snel
zullen afvoeren. Dit zal resulteren in piekafvoeren naar de centrale sloot. Deze grote
waterbewegingen (bulkwater) zullen het waterleven in de sloot zeker sterk
beïnvloeden. Hoe het effect van de veranderingen op het slootleven van deze ene
sloot staat ten opzichte van de andere sloten in de omgeving is niet duidelijk.

3.3

Verwachte effecten op de natuur

Het studiegebied maakt onderdeel uit van de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (PEHS). Bovendien zijn de gebieden ten westen en ten oosten van
het studiegebied aangewezen als Habitatrichtlijngebied (fig. 7). De effecten van de
voorgenomen activiteit moeten worden getoetst aan de bestaande wet- en
regelgeving: de Flora- en Faunawet en de EU-Habitatrichtlijn.
In het algemeen kan worden vastgesteld dat de menselijke activiteiten op en rondom
de hockeyvelden, na de omzetting ervan, ernstig zullen gaan toenemen. Niet alleen
zal de groei van het aantal leden met 200 (15%) impliciet een toename van het aantal
trainingen teweeg brengen, ook zullen meer wedstrijden worden georganiseerd en zal
op hoger niveau worden gespeeld (Van Empelen van Aalderen 2001). Dit zal, naast
de toenemende bezoekersdruk, snel kunnen leiden tot secundaire effecten, zoals
uitbreidingen van clubhuis en parkeergelegenheden. In een kwetsbaar gebied is dit
bijna zonder uitzondering ongewenst.
Verwachte effecten op flora en vegetatie
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Het effect van de aanleg van de kunstgrasvelden op de flora en vegetatie is gering.
De huidige situatie is soortenarm en structuurarm. Wanneer door aanleg van de
nieuwe kunstgrasvelden de bezoekersdruk toeneemt (inclusief parkeren en
toenemende recreatiedruk in de omgeving) is mogelijk een effect te verwachten op de
omringende gebieden, die zoals aangegeven zijn aangewezen als
Habitatrichtlijngebieden.
Verwachte effecten op de fauna
Van Empelen Van Aalderen (2001) noemen een groot aantal algemene soorten die
van de sportvelden van Rood-Wit gebruik maken als fourageergebied, rustgebied of
als verbindingszone tussen leefgebieden. Een inventarisatie van het gebied ontbreekt.
Hoewel de genoemde soorten algemeen zijn, is een aantal ervan beschermd onder de
nieuwe Flora- en Faunawet. De effecten van de ingreep op deze soorten moeten
worden beschreven, en de maatregelen voor mitigatie of compensatie van deze
effecten.
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn opgenomen in de EUHabitatrichtlijn (bijlage IV). Deze soorten moeten strict worden beschermd. Dit
aspect is in de rapportage van Van Empelen Van Aalderen (2001) ten onrechte
onbelicht gebleven.
Zoals van Empelen Van Aalderen (2001) aangeven is het te verwachten dat de
uitbreiding van het hockeyterrein met drie kunstgrasvelden leidt tot verlies van
fourageermogelijkheden van vleermuizen en vogels. Hoewel in het genoemde
rapport wordt gesteld dat de huidige functie van het gebied voor vleermuizen
beperkt is, kan een extra verstoring bovenop de huidige verstoring negatief
doorwerken voor populaties van (sommige) vleermuissoorten die in het gebied
voorkomen. Omdat geen goede inventarisatie beschikbaar is kunnen de effecten niet
worden gekwantificeerd.
Gebieden kunnen voor vleermuizen van belang zijn als fourageergebied,
zomerverblijfplaats, paarverblijf en winterverblijf. Het belang van het hockeyterrein
van Rood-Wit is waarschijnlijk vooral gelegen in de functie van fourageergebied. Het
voedsel van vleermuizen bestaat uit insecten en andere geleedpotigen. Voor
verschillende vleermuissoorten zijn verschillende delen van de vegetatie belangrijk.
Sommige soorten bejagen hun prooien in de open lucht, langs randen van opgaande
vegetatie of in open terrein. Andere soorten jagen in meer besloten omgeving, dicht
op de vegetatie (Kapteyn 1995; Limpens et al. 1997; Koolstra et al. 2001)
Verstoringsbronnen voor vleermuizen zijn geluid en verlichting. Bij uitvoering van de
voorgenomen activiteit, het aanleggen van nieuwe kunstgrasvelden, is het
waarschijnlijk dat beide verstoringsbronnen in intensiteit zullen toenemen.
Engerlingen zijn keverlarven. De kevers zijn een voedselbron voor vleermuizen.
Door het plaatsen van kunstgrasmatten verdwijnt deze voedselbron
Vleermuizen maken bij het fourageren gebruik van echolocatie. Uit onderzoek is
bekend dat vleermuizen op verschillende manieren kunnen reageren op toenemende
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geluidsverstoring. Er zijn echter weinig gegevens voorhanden over eventuele effecten
van geluiden die het gevolg zijn van menselijk handelen, zoals geluid, verkeer,
bouwactiviteiten en apparaten (Koolstra et al. 2001). Voor het vaststellen van het
mogelijk effect van geluid op de vleermuizensoorten die voorkomen in het
onderzoeksgebied is het van belang dat goede inventarisatiegegevens aanwezig zijn.
Voor de voorkomende soorten kan dan nagezocht worden in de literatuur of van
deze soorten bekend is hoe ze reageren op geluidverstoring en kan het verwachte
effect worden getoetst aan de bestaande wet- en regelgeving.
Het effect van verlichting op vleermuizen verschilt per soort. Het is bekend dat
straatlantaarns met witte (kwik)lampen veel insecten aantrekken (Blake et al. 1984).
Sommige vleermuissoorten bejagen de insectenconcentraties die bij deze lampen
ontstaan (Kapteyn 1995; Limpens et al. 1997). Straatlantaarns met wit licht kunnen
voor sommige soorten dus een positief effect hebben op de fourageermogelijkheden.
Oranje (natrium) lichten trekken veel minder insecten aan. Hier wordt nauwelijks
gefourageerd (Koolstra et al. 2001).
Verlichting kan ook ongunstig zijn voor vleermuizen. In de schemering zijn de
insectendichtheden het grootst. Dwergvleermuizen, die worden genoemd in de
soortenlijst die in het gebied voorkomen (Van Empelen Van Aalderen (2001)),
zoeken juist in de schermering beschutte, donkere plekken op om de kans dat ze
worden gepredeerd door uilen te verminderen (Verboom & Spoelstra 1999). Er
moeten dus voor dwergvleermuizen donkere, insectenrijke fourageerplekken
beschikbaar zijn.
Er zijn ook vleermuissoorten waarvan bekend is uit veldwaarnemingen dat ze later
uitvliegen als bij de uitvliegopeningen verlichting aanwezig is. De insectenpiek, die
juist in de schemering aanwezig is, wordt dan gemist. De vleermuizen moeten dan
langer fourageren, wat meer energie kost. Hierdoor kunnen ze op den duur
verzwakken (Koolstra et al. 2001).
Ook een toenemende verkeersdrukte en daardoor een toenemende verlichting van
auto's in het plangebied kan een verstorende invloed hebben op vleermuizen.
In dit onderzoek is, zoals aangegeven, geen inventarisatie gedaan naar welke
vleermuissoorten voorkomen in het onderzoeksgebied. Het is te verwachten dat
verstoring van geluid en licht zullen gaan optreden op fouragerende vleermuizen. Uit
een inventarisatie blijkt welke soorten er in het onderzoeksgebied voorkomen. Aan
de hand hiervan moeten voor de gevonden soorten de verwachte effecten worden
vastgesteld. Deze effecten zullen dan moeten worden getoetst aan de bestaande weten regelgeving: EU-Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet.
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In het onderzoeksgebied komen, wat fauna betreft, veel algemene soorten voor. Een
aantal ervan is beschermd onder de nieuwe Flora- en Faunawet. De effecten van de
ingreep op deze soorten moeten worden beschreven, en de maatregelen voor
mitigatie of compensatie van deze effecten.
Het is te verwachten dat door toename van geluid en licht verstoringen zullen gaan
optreden bij fouragerende vleermuizen. Aan de hand van een inventarisatie van
voorkomende soorten moeten voor die soorten de verwachte effecten worden
vastgesteld. Deze effecten zullen dan moeten worden getoetst aan de bestaande weten regelgeving: EU-Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet.
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4

Onderzoeksvragen

4.1

Inventarisatie van de actuele waarde en het bepalen van het effect
van de ingreep hierop

Het rapport van Van Empelen van Aalderen (2001) geeft geen volledige
inventarisatie van de aanwezig flora en fauna op het terrein van Hockeyvereniging
Rood-Wit en in de omgeving daarvan. In het rapport wordt aangegeven dat het
onderzoek is gebaseerd op direct beschikbare bronnen (literatuur, provinciale
verspreidingsgegevens en mondelinge informatie van betrokkenen) en een visueel
ruimtelijke verkenning. Voor een inventarisatie van het gebied moet gebruik gemaakt
worden van de gegevens van het Natuurloket. Daarnaast is een inventarisatie van met
name de aanwezige fauna noodzakelijk. In ieder geval moet een inventarisatie worden
gedaan van de aanwezige vogels, amfibieën en vleermuizen. Uit de beschikbare
gegevens blijkt dat het gebied wordt gebruikt als fourageergebied voor vleermuizen.
Om de effecten van de ingreep te kunnen beschrijven moet bekend zijn om welke
vleermuizen het gaat.
Op basis van de inventarisatie moeten de effecten van de ingreep op flora en fauna
worden beschreven. Deze effecten moeten vervolgens worden getoetst aan de weten regelgeving in de Flora- en Faunawet en de EU-Habitatrichtlijn.

4.2

Mitigatie en/of compensatie van de effecten van de ingreep op
flora en fauna

Wanneer wordt aangetoond dat effecten van de ingreep optreden op flora en fauna,
en wanneer toch besloten wordt om de ingreep te laten doorgaan moet worden
aangegeven hoe deze effecten kunnen worden gemitigeerd. Hieraan moet een helder
en concreet plan ten grondslag liggen. Wanneer mitigatie niet voldoende is om de
effecten van de ingreep teniet te doen, moet compensatie plaatsvinden van de
natuurwaarden die verloren gaan door de ingreep. Een compensatieplan moet
concrete informatie bevatten wat moet worden gecompenseerd, en waar dit zal
gebeuren.

4.3

Mogelijkheden om gebruik te maken van kwel voor herstel van
graslanden

De hockeyvelden van Rood-Wit liggen op een langgerekte, smalle strook grond
die -zelfs bij de huidige grondwateronttrekkingen- het gehele jaar door relatief hoge
grondwaterstanden kent (opname 1992) en die geflankeerd wordt door gronden met
relatief diepe grondwaterstanden. Dit duidt erop dat locale kwel nog steeds voor kan
komen, en in ieder geval vrij gemakkelijk te herstellen valt. Het gebied heeft dus
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potenties voor ontwikkeling naar een meer natuurlijke vegetatie. Gedetailleerd
bodemkundig en hydrologisch onderzoek kan aangeven onder welke
omstandigheden weer kwel tot in het maaiveld kan gaan optreden, zodat vochtige
graslanden kunnen worden hersteld in dit gebied.
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5

Conclusies en aanbevelingen

De Nederlandse kustduinlandschappen hebben een zeer grote landschappelijke
waarde en een hoge natuurwaarde. Het kustduinenlandschap is het grootste
aaneengesloten natuurgebied in Nederland, samen met de Waddenzee. In het
kustduinenlandschap van het vasteland is het oude strandwallenlandschap met
bossen en parken nog zichtbaar. Langs grote delen van dit Hollandse duinlandschap
is het duingebied aangetast en versmald door afgraving t.b.v. zandwinning en
bollenland, bebouwing, industrie en havenaanleg. Grote onderbrekingen liggen bij
Europoort, Den Haag, Katwijk, Haarlem en IJmuiden/Beverwijk (het
Noordzeekanaal en het complex van de Hoogovens). Het gebied ten zuiden van
Haarlem, waarvan het hockeyterrein deel uitmaakt, is nog relatief breed. Het gebied
met jonge en oude duinen is hier nog breed en is niet sterk gedegradeerd zoals
bijvoorbeeld bij Wassenaar. Omdat ook de strandwallen veelal nog intact zijn, heeft
zich hier een mooie sequentie van jonge duinen en strandwallen en strandvlakten
gehandhaafd. Dit goed bewaarde landschap is uniek voor het kustduinenlandschap
tussen de kop van Jutland en Calais. Bovendien zijn in dit gebied potenties aanwezig
voor de ontwikkeling van natuurlijke, gevarieerde vegetatie bij verbetering van de
hydrologische situatie.
Door de beschreven kwaliteit van het kustduinenlandschap in de gemeente
Bloemendaal en de potenties in het gebied is er een behoefte aan een overkoepelende
visie op de situering van de verschillende recreatieve voorzieningen. De
hockeyvelden van Rood-Wit liggen nu op een geomorfologisch, cultuurhistorisch
(aangegeven bij Belvedere-gebieden) en natuurwetenschappelijk belangrijke locatie in
het landschap. Het gebied ligt tussen gebieden die zijn aangewezen als
Habitatrichtlijngebied, maar verdient zelf door zijn ligging ook bescherming. Het
gebied is onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Nadrukkelijk
moet overwogen worden of de activiteiten van de hockeyclub naar een andere locatie
in de gemeente Bloemendaal kunnen worden verplaatst. Op een andere locatie kan
de hockeyvereniging Rood-Wit mogelijk makkelijker een groter aantal
kunstgrasvelden dan waarover ze nu beschikken gerealiseerd krijgen.
Indien de gemeente Bloemendaal ondanks bovengenoemde aanbeveling toch
concludeert dat de hockeyvereniging Rood-Wit op de huidige locatie gehuisvest moet
blijven en het aantal kunstgrasvelden ter plekke wil uitbreiden, moet een effectstudie
worden uitgevoerd. De rapportage van Van Empelen van Aalderen 2001 voldoet niet
als effectstudie. Allereerst moet een goede inventarisatie van de actuele waarde van
het gebied (flora en fauna) en het omringende gebied worden gemaakt. Met name
voor vogels, amfibieën en vleermuizen is de huidige kennis onvoldoende. Veel
algemeen voorkomende soorten genieten bescherming onder de nieuwe Flora- en
Faunawet. Alle op het Europees grondgebied van de Lidstaten voorkomende
vleermuissoorten worden genoemd in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn. Deze
bijlage bevat dier- en plantensoorten die strikt moeten worden beschermd. Het is te
verwachten dat toenemende activiteiten op het hockeyterrein van Rood-Wit tot
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verstoring van fouragerende vleermuizen zal leiden. Bovendien grenst het huidige
terrein van de hockeyvereniging aan aangewezen Habitatrichtlijngebieden.
Activiteiten op en rondom de hockeyvelden mogen geen negatieve invloed hebben
op de omringende gebieden. Indien dit wel het geval is kan uitvoering van de ingreep
alleen plaatsvinden als er sprake is van groot openbaar belang. Bij zo'n
effectrapportage kunnen ook de aardwetenschapelijke en cultuurhistorische aspecten
van het landschap worden betrokken.
Bovengenoemde studie naar het voorkomen van flora en fauna in het gebied, de
effecten van de ingreep hierop en de toetsing aan de nationale wet- en regelgeving
moet ook ingaan op de mogelijkheden voor mitigatie. Indien mitigatie onvoldoende
is, moet compensatie van verloren gegane waarden plaatsvinden. Er moet een
concreet uitgewerkt mitigatie- en compensatieplan worden gemaakt.
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Bijlage bij Alterra-rapport 758 'De landschapsecologische waarde van de omgeving van
het hockeyterrein Rood-Wit'
Vleermuizen op het terrein van hockeyvereniging Rood-Wit; een eerste impressie.
Dr. B. Verboom
ecoloog
Meidoornhaag 17
3956 GN Leersum
Op 22 juni 2003 is een bezoek gebracht aan het terrein van hockeyvereniging Rood-Wit in
Aerdenhout. Doel hiervan was een verkenning van het terrein op het voorkomen van vleermuizen.
Aangezien het slechts een eenmalig bezoek van enkele uren betrof, dienen de resultaten van de
inventarisatie te worden beschouwd als een eerste impressie van het voorkomen van vliegende
vleermuizen op het terrein.
Methode
Voor zonsondergang, tussen 21.15 en 22.00 is het terrein en de directe omgeving te voet verkend.
Vervolgens is tussen 22.00 tot 00.15 het zuidelijk deel van het sportterrein, ter hoogte van de geplande
kunstgrasvelden en het golfterrein (zie Prins & Brouwer 2003, figuur 8), geinventariseerd op het
voorkomen van vleermuizen. Hierbij is heen en weer gelopen langs de randen van het terrein. Er is
uitlsuitend gekeken naar vliegende dieren. Naar verblijfplaatsen is niet gezocht. Voor de determinatie
van soorten vleermuizen is gebruik gemaakt van een bat detector (Pettersson D240x; Pettersson
Elektronik, Uppsala, Zweden). Dit apparaat vangt de ultrasone echolocatiegeluiden van vleermuizen
op en zet deze om in hoorbare geluiden. Aan de hand van specifieke eigenschappen (frequentie, ritme,
klank) van het geluid kunnen de verschillende soorten worden gedetermineerd. De determinaties
werden daarnaast in de meeste gevallen visueel ondersteund, doordat ook het vlieggedrag en de
grootte van de dieren kon worden waargenomen.
Resultaten
In de inventarisatieperiode werden vijf soorten vleermuizen waargenomen. Deze worden hieronder
kort besproken.
Rosse vleermuis, Nyctalus noctula .
Om 22.25 werd de eerste rosse vleermuis waargenomen boven het zuidwestelijk deel van het
onderzochte terrein. Het dier vloog eerst hoog en maakte vervolgens een duikvlucht tot ca. 5 meter
boven de grond. Hierbij werden enkele zogenaamde ‘feeding buzzes’, gehoord, ten teken dat er
gefourageerd werd. Na enkele minuten vloog het dier in zuidelijke richting verder. Tot 23.00 vloog
nog driemaal een rosse vleermuis boven verschillende delen van het onderzochte terrein. Eén hiervan
liet ‘feeding buzzes’ horen.
Gewone dwergvleermuis, Pipistrellus pipistrellus.
Om 22.50 werd de eerste gewone dwergvleermuis waargenomen, bij de bomenrij langs de zuidrand
van het terrein. Tot 00.15 werden vervolgens nog vijf dwergvleermuizen gehoord, langs zowel de
westelijke, de zuidelijke als de oostelijke rand van het onderzochte terrein. Er werden verschillende
‘feeding buzzes’ gehoord, ten teken dat er gefourageerd werd.
Laatvlieger, Eptesicus serotinus.
Deze soort werd tweemaal waargenomen, tussen 22.45 en 23.00. Beide keren vloog het dier in de
zuidwesthoek van het terrein. ‘Feeding buzzes’ werden niet gehoord.
Baardvleermuis, Myotis mystacinus.
De baardvleermuis soort werd vier maal waargenomen. Het eerste dier vloog om 22.37 uur lijnrecht,
enkele m boven de grond, van west naar oost langs de zuidrand van het terrein. Dit gedrag wijst op een
vliegroute, waarbij het dier vanaf de verblijfplaats onderweg is naar een fourageergebied. Ook het

tweede dier vloog langs de zuidrand, maar nu heen en weer. Vermoedelijk was dit dier hier aan het
fourageren, hoewel geen feeding buzzes werden gehoord. Tussen 22.50 en 23.00 werd vervolgens nog
tweemaal een baardvleermuis waargenomen in de zuidoosthoek van het onderzochte terrein. Deze
dieren vertoonden foerageergedrag, al werden wederom geen feeding buzzes gehoord.
Ruige dwergvleermuis, Pipistrellus nathusii.
Deze werd eenmaal waargenomen, om 23.55, boven de zuidrand van het terrein. Er werden geen
feeding buzzes gehoord.
Wettelijke bescherming
Nederlandse wetgeving. Alle Nederlandse soorten vleermuizen zijn beschermd volgens de Flora- en
Faunawet. Van de aangetroffen soorten staat alleen de baardvleermuis op de Nederlandse Rode Lijst
die voor vleermuizen wordt gehanteerd (Hollander & van der Reest 1994).
Europese wetegving. Alle Nederlandse soorten worden genoemd in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn:
soorten die strikte bescherming behoeven. Met uitzondering van de gewone dwergvleermuis worden
ook alle Nederlandse vleermuizen genoemd in Bijlage II van de conventie van Bern: strikt beschemde
diersoorten. Alle Nederlandse soorten staan ook in Bijlage II van de Conventie van bonn: soorten
waarvoor de bescherming internationaal geregeld moet worden in ‘agreements’.
Conclusies en aanbevelingen
Van de gevonden soorten horen de dwergvleermuis, de laatvlieger en de ruige dwergvleermuis tot de
meest algemene soorten vleermuizen van ons land (Limpens et al. 1997). Deze soorten hebben een
ruime verspreiding in Noord-Holland, waaronder Zuid-Kennemerland (Kapteyn 1995).
De rosse vleermuis is een minder algemene soort. Hij huist in holten van oude loofbomen en
foerageert in open terrein. In Zuid-Kennemerland is deze combinatie ruim aanwezig. Op de
strandwallen van de binnenduinrand tussen Bloemendaal en Vogelenzang bevindt zich (na het Gooi)
de een na grootste populatie van Noord-Holland (Kapteyn 1995). Naast kolonies bevinden zich in het
gebied veel paarplaatsen (Kapteyn 1995).
De baardvleermuis is de minst algemene van de aangetroffen soorten. Landelijk wordt de
populatie geschat op 2.500-4.000 dieren (Limpens et al. 1997). In Noord-Holland is de soort zeldzaam
met naar schatting 150-300 dieren (Kapteyn 1995).
Naast de aangetroffen soorten, is het waarschijnlijk dat ook de gewone grootoorvleermuis in
de directe omgeving van het hockeyterrein voorkomt. Deze soort is echter relatief moeilijk aan te
tonen met een bat detector, omdat de sonar zeer zacht is en slechts enkele meters ver reikt.
Tijdens het bezoek aan het hockeyterrein is niet gezocht naar verblijfplaatsen. Om een juiste
inschatting te kunnen maken van het belang van het hockeyterrein en de omgeving voor vleermuizen,
is het echter nodig nader onderzoek te doen naar verblijfplaatsen, met name kraamkolonies (waar
vrouwtjes goepsgewijs hun jongen grootbrengen) en paarplaatsen. Onderzoek naar kraamkolonies
dient voor augustus plaats te vinden, paarplaatsen kan men vinden in de periode half augustus-half
oktober.
Daarnaast is een uitgebreidere inventarisatie met een bat detector nodig om beter inzicht te
krijgen in het gebruik van het hockeyterrein als fourageergebied en als vliegroute (corridor).
Verstoring van fourageergebied kan leiden tot een afname van de levenskansen in een gebied.
Verstoring van vliegroutes langs opgaande begoeiing kan leiden tot versnippering van het leefgebied,
waardoor delen van het landschap onbereikbaar worden voor soorten (Verboom 1998). Onderzoek met
bat detectors kan in het hele zomerseizoen plaatsvinden, waarbij het aanbeveling verdient om de
inspanningen over het seizoen te verspreiden.
Van de in het onderzochte terrein aangetroffen soorten is het belangrijk om met name het
leefgebied (verblijfplaats(en), fourageergbieden, trekroutes) van de baardvleermuis in kaart te brengen.
Deze soort is relatief plaatstrouw aan een gebied (Nyholm 1965) en is naar verwachting van de
aangetroffen soorten het meest gevoelig voor verstoringen.
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