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  Voorwoord 

Gemeente Rotterdam is voornemens om het gebied Vlinderstrik aan de noordzijde van 
Rotterdam te herontwikkelen. Het gebied Vlinderstrik ligt in de directe nabijheid van 
Rotterdam The Hague Airport. De herinrichting van het gebied kan gevolgen hebben 
voor de vliegveiligheid van de luchthaven, want het risico op aanvaringen tussen vogels 
en vliegtuigen kan mogelijk toenemen.  
 
Deze rapportage verschaft inzicht in de huidige gebiedskenmerken en de aanwezige 
vogelbevolking in Vlinderstrik. Op basis van de huidige situatie wordt de verwachte 
ontwikkeling van het gebied en de vogelbevolking beschreven, gericht op het inzichtelijk 
maken van het risico op vogelaanvaringen. Dit risico wordt beschreven voor zowel de 
autonome ontwikkeling als de voorgenomen gebiedsinrichting.  
 
In onderhavig rapport zijn randvoorwaarden opgenomen ten aanzien van inrichting en 
beheer van Vlinderstrik, zodat naar de kennis van nu, de toekomstige inrichting niet leidt 
tot een toename van het risico van vogelaanvaringen met luchtvaartuigen. 
 
Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee: 
ir. R.J. Jonkvorst rapportage 
drs. ing. R. Lensink projectleiding, rapportage 
 
Vanuit Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam werd de opdracht begeleid door 
ing. M.J. Houwen en drs. E. de Bever. 
 
 
 
 
 
 



4 



5 

Inhoud 
 
Voorwoord.........................................................................................................................................3 
1 Inleiding.......................................................................................................................................7 
2 Huidige situatie Vlinderstrik......................................................................................................11 

2.1 Huidige situatie Vlinderstrik .........................................................................................11 
2.2 Huidige vogelbevolking Vlinderstrik............................................................................16 

2.2.1 Risicosoorten..................................................................................................17 
2.2.2 Broedseizoen..................................................................................................18 
2.2.3 Buiten broedseizoen......................................................................................20 

3 Autonome ontwikkeling Vlinderstrik.......................................................................................23 
3.1 Autonome ontwikkeling gebied..................................................................................23 
3.2 Autonome ontwikkeling vogelbevolking....................................................................24 

4 Ontwerp bestemmingsplan Vlinderstrik..................................................................................27 
4.1 De toekomst van Vlinderstrik.......................................................................................27 

4.1.1 Inleiding..........................................................................................................27 
4.1.2 Inrichtingsvisie................................................................................................27 
4.1.3 Inrichtingsmaatregelen..................................................................................28 

4.2 Inrichtingsvisie, inclusief randvoorwaarden.................................................................31 
4.2.1 Voorkomen risicosoorten..............................................................................31 
4.2.2 Randvoorwaarden inrichting ........................................................................32 

4.3 Vogelbevolking Vlinderstrik.........................................................................................34 
5 Ganzen......................................................................................................................................35 

5.1 Beheer ganzen..............................................................................................................35 
6 Regionale ontwikkelingen........................................................................................................37 

6.1 Regionale ontwikkelingen............................................................................................37 
6.2 Gevolgen Vlinderstrik...................................................................................................38 
6.3 Gevolgen regionaal ......................................................................................................38 

7 Conclusie...................................................................................................................................41 
7.1 Vergelijking eindbeelden scenario’s.............................................................................41 
7.2 Discussie........................................................................................................................44 
7.3 Randvoorwaarden en bestemmingen.........................................................................44 

8 Literatuur...................................................................................................................................51 
 



6 

 



7 

 1 Inleiding 

Gemeente Rotterdam is voornemens om het gebied Vlinderstrik aan de noordzijde van 
Rotterdam te herontwikkelen. De inrichting heeft betrekking op netto 140 ha (Ontwerp 
bestemmingsplan Vlinderstrik 2009). Vlinderstrik ligt in de directe nabijheid van 
Rotterdam The Hague Airport. De herinrichting van het gebied kan gevolgen hebben 
voor de vliegveiligheid van de luchthaven, omdat het risico op aanvaringen tussen vogels 
en vliegtuigen mogelijk toe kan nemen.  
 

 
Figuur 1.1 Ligging van Vlinderstrik in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. 
 
Probleemstelling 
In het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB-PMR 2006) zijn de ruimtelijke 
voorwaarden gecreëerd voor de versterking van de positie van de Mainport Rotterdam. 
Hierbij behoort tevens een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio 
Rotterdam. In de PKB-PMR (2006) is als beslissing van wezenlijk belang aangegeven dat 
in de Schiebroekse- en de Zuidpolder een openbaar toegankelijk natuur- en recreatie-
gebied met een oppervlakte van circa 100 hectare wordt gerealiseerd en tevens dat het 
gaat om een recreatief uitloopgebied en een ecologische verbindingszone tussen de 
Groenblauwe Slinger en het Rottemerengebied (Vlinderstrik). De ambitie van alle 
betrokken partijen is groter dan de PMR-opgave van 100 ha en omvat een integrale 
ontwikkeling van nagenoeg het gehele gebied van ongeveer 140 ha. 
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Het gebied Vlinderstrik ligt in de zone van 6 km rondom de start- en landingsbaan van 
Rotterdam The Hague Airport. Rond dit vliegveld zal, gelijk rond andere vliegvelden van 
nationaal belang, een regime inzake vogelbeperking gaan gelden.  
 
 

 
 
Figuur 1.2 Ligging van Rotterdam The Hague Airport, Vlinderstrik en het 

beperkingengebied van 6 km. 
 
Vormen van grondgebruik die vogels aantrekken zijn, in verband met het risico van 
vogelaanvaringen, ongewenst. In de regelgeving dien aangaande geldt (cf. artikel 16 
Besluit Burgerluchthavens): op gronden binnen 6 km rond het luchthavengebied van een 
luchthaven met een instrumentenbaan categorie I, II of III, is een grondgebruik of een 
bestemming binnen de volgende categorieën niet toegestaan: 
• industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag; 
• viskwekerijen met extramurale bassins; 
• opslag en verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking; 
• natuurgebied of vogelgebied; 
• moerasgebieden of oppervlaktewater of een combinatie daarvan groter dan 3 ha 

dan wel waarvan het totaal van de opgesplitste delen groter is dan 3 ha. 
Voor Rotterdam The Hague Airport is dit artikel formeel nog niet van toepassing; dit in 
afwachting van een nieuw Luchthavenbesluit. Met genoemd artikel 16 Besluit 
Burgerluchthavens wordt een deel van het Verdrag van Chicago (1947, geratificeerd 
door Nederland) in de wetgeving geïmplementeerd. 
 
Op basis van de regelgeving kan van voornoemde restricties worden afgeweken, indien 
van het bevoegd gezag (inspectie V&W) een verklaring is ontvangen waarin staat dat 
tegen de afwijking geen bezwaar bestaat. Indien twijfel bestaat over de gevolgen van 
gewijzigd grondgebruik of gewijzigde bestemmingen voor het risico, is een 
faunaeffectrapportage noodzakelijk waarin wordt nagegaan wat de gevolgen zijn van de 
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voorgenomen wijziging in bestemming of gebruik voor het risico. Een fauna-
effectonderzoek vormt daarbij het instrument voor de besluitvorming.  
 
Het fauna-effectenonderzoek moet een inschatting geven van de mogelijke toename 
van het risico van vogelaanvaringen voor de vliegoperaties op de luchthaven Rotterdam 
The Hague Airport door realisatie van Vlinderstrik. Voor deze inschatting is onderzoek 
naar de volgende, door de Commissie Vogelaanvaringen Luchtvaartuigen (CVL 2002) 
aangedragen aspecten, noodzakelijk: 
1. overzicht van de huidige situatie op het terrein waarop de inrichting/ingreep zal 

plaatsvinden waarbij wordt gekeken naar zowel broedvogels als niet-broedvogels en 
hun omgeving (abiotisch en biotisch); 

2. overzicht van aantallen en soorten vogels in de omgeving, de functie van het gebied 
en de voor de luchthaven relevante vliegbewegingen; 

3. inschatten van de samenstelling van de toekomstige vogelbevolking (broedvogels en 
niet-broedvogels), en de factoren die hierin een rol spelen; 

4. inschatten van de voor de luchthaven relevante vliegbewegingen van de 
toekomstige vogelbevolking; 

5. op grond van bovenstaande een vergelijking van de huidige en de toekomstige 
situatie; 

6. op grond van de vergelijking inschatten van de verhoging c.q. verandering van het 
risico in de toekomstige situatie in vergelijking tot de huidige situatie; 

7. overzicht van mitigerende maatregelen of beheersmaatregelen in hoofdlijnen 
waardoor het toekomstige risico zou kunnen worden verminderd. 

In de zienswijze van Rijkswaterstaat op het ontwerp bestemmingsplan Vlinderstrik (dd. 
17 december 2009) is bovenstaande opsomming overgenomen, als toelichting op de 
noodzaak van een fauna-effectrapportage Vlinderstrik.  
 
Op 19 mei 2010 heeft een workshop plaatsgevonden waarin de mogelijkheden zijn 
verkend voor recreatie en natuur in het plangebied Vlinderstrik in relatie tot 
vliegveiligheid op Rotterdam The Hague Airport. Tijdens deze bijeenkomst zijn de 
grenzen van mogelijkheden in relatie tot vliegveiligheid in beeld gebracht en is een lijn 
voor uitvoering van een fauna-effectenonderzoek besproken. Deze gegevens vormen de 
basis voor een fauna-effectenonderzoek waarin onderbouwd wordt dat de 
voorgenomen inrichting van het gebied (op basis van een bestemmingsplan) geen 
verhoogd risico voor de veiligheid van het vliegverkeer zal opleveren. 
 
Doelstelling 
De rapportage dient de fauna-effecten van het ontwerpbestemmingsplan Vlinderstrik te 
onderzoeken en te beschrijven en deze te bezien in het licht van de risico’s voor het 
vliegverkeer, conform de aanbevelingen van de Commissie Vogelaanvaringen 
Luchtvaartuigen (CVL) en met in achtneming van de uitkomsten van de workshop van 
19 mei jl. Daarnaast wordt ingegaan op de fauna-effecten van Vlinderstrik in samenhang 
met de plannen voor Schieveen, Schiezone en Oost-Abstpolder. 
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Doelstelling van het project is om aan de zeven door CVL opgestelde regels te voldoen. 
Deze zijn samen te vatten in de volgende vragen die in dit project beantwoord zullen 
worden: 
- hoe ziet de huidige vogelbevolking, inclusief het stelsel van reguliere, lokale 

vliegbewegingen, eruit in het plangebied; 
- in welke mate gebruiken vogels vanuit het plangebied thans het luchtruim van de 

luchthaven Rotterdam en vormen zij een risico voor het vliegverkeer; 
- welke veranderingen zijn door de voorgenomen plannen in de (vliegbewegingen van 

de) vogelbevolking te verwachten; 
- hoe verhouden het huidige risico en het toekomstige risico zich tot elkaar; daarbij 

dient het onderscheid tussen autonome ontwikkeling zonder het herinrichting en de 
situatie na de voorgenomen gebiedsinrichting zichtbaar te blijven; 

- welke zijn de grenzen in bestemming en inrichting waardoor een eventueel 
vastgesteld risico voor het vliegverkeer niet groter wordt; 

- Wat is de invloed van ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving. 
Beantwoording van deze vragen leidt tot een onderbouwd advies omtrent 
randvoorwaarden voor bestemming, inrichting en gebruik van Vlinderstrik. Daarbij wordt 
nagestreefd de randvoorwaarden zoveel mogelijk uit te werken of te specificeren ten 
behoeve van opname in het bestemmingsplan. Ook wordt zonodig ingegaan op 
belangrijke leemtes in kennis en wordt aandacht besteed aan het beheer van ganzen in 
de regio. De rapportage zal ook gebruikt kunnen worden als verantwoording naar het 
bevoegd gezag. 
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 2 Huidige situatie Vlinderstrik 

 2.1 Huidige situatie Vlinderstrik 

Vlinderstrik ligt ten noorden van het stedelijk gebied van Rotterdam en ten zuiden van 
Berkel en Rodenrijs (zie figuur 2.1). Het gebied bestaat uit twee polders, namelijk in het 
westen de Zuidpolder in de gemeente Lansingerland en in het oosten de Schiebroekse 
Polder in de gemeente Rotterdam. De polders zijn fysiek van elkaar gescheiden door de 
RandstadRail en het bedrijventerrein Spoorhaven. Het plangebied Vlinderstrik wordt 
begrensd door het bebouwingslint aan de Rodenrijseweg aan de noordzijde, de 
Wildersekade aan de oostzijde, de Doenkade aan de zuidzijde en de Oude Bovendijk aan 
de westzijde. 
 

 
Figuur 2.1 Overzicht Vlinderstrik. De begrenzing is indicatief weergegeven. De twee 

omkaderde gebieden in het westen vormen de Zuidpolder. De beide 
omkaderde gebieden in het oosten vormen de Schiebroekse Polder (uit 
Bakker & de Zwarte 2009). 

In de volgende onderdelen wordt een overzicht weergegeven van de abiotische en 
biotische kenmerken van Vlinderstrik. Waar mogelijk wordt onderscheid gemaakt tussen 
specifieke gebiedsonderdelen van de Zuidpolder en de Schiebroekse Polder. 
 
Bodem 
Vlinderstrik maakt deel uit van twee droogmakerijen, namelijk de Zuidpolder en de 
Schiebroekse Polder. De bodem bestaat hoofdzakelijk uit zeeklei (www.bodemdata.nl). 
In tabel 2.1a en 2.1b wordt per polder een toelichting gegeven op de aanwezige 
bodemtypen. Ongeveer 90 % van het gebied bestaat uit gronden van lichte zeeklei met 
een homogeen profiel. In de Zuidpolder bestaat vrijwel het gehele gebied uit zeeklei, met 
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uitzondering van een klein deel in het westen dat grenst aan Polder Schieveen. De 
Schiebroekse polder bestaat ook voornamelijk uit zeeklei, met uitzondering van een deel 
in het zuidoosten dat grenst aan de Boterdorpsche Polder. 
  

Tabel 2.1a Overzicht aanwezige bodemtypen in de Zuidpolder. Gegevens gebaseerd 
op www.bodemdata.nl. 

bodemtype code toelichting 

zeeklei (±90%) pMn85A kalkrijke leek-/woudeerdgronden 
 pMo80 tochteerdgronden 
 AWo warmoezerijgronden (ongerijpt) 
veen op klei (±10 %) U37Onr027 moerige eerdgronden met een moerige  
  bovengrond of moerige tussenlaag op  
  niet-gerijpte zavel of klei 
 

Ongeveer 10 % van de bodems bestaat uit een combinatie van de afzettingen klei en 
veen. In het westen van de Zuidpolder, grenzend aan polder Schieveen, ligt een klein 
gebied met veen op ongerijpte zware klei. Een vergelijkbare samenstelling is aanwezig in 
het zuidoosten van de Schiebroekse polder.  
 

Tabel 2.1b Overzicht aanwezige bodemtypen in de Schiebroekse polder. Gegevens 
gebaseerd op www.bodemdata.nl. 

bodemtype code toelichting 

zeeklei (±90%) pMn85A kalkrijke leek-/woudeerdgronden 
 pMo80 tochteerdgronden 
 dWol moerige eerdgronden met een moerige  
  bovengrond of moerige tussenlaag op  
  niet-gerijpte zavel of klei 
veen op klei (±10 %) Vk vlierveengronden op (meestal niet- 
  gerijpte) zavel of klei; beginnend  
  ondieper dan 120 cm 
 dWol moerige eerdgronden met een moerige  
  bovengrond of moerige tussenlaag op  
  niet-gerijpte zavel of klei 
 

Hydrologie 
 
Oppervlaktewater 
In Vlinderstrik is aaneengesloten open water slechts in beperkte mate aanwezig. Het 
betreft een plas van < 0,5 ha ten zuiden van station Rodenrijs, aan de oostgrens van de 
Zuidpolder. Verspreid over het gebied zijn tevens enkele kunstmatige waterbergings-
voorzieningen aanwezig. Deze bevinden zich aan de noordzijde van zowel de Zuidpolder 
als de Schiebroekse Polder en worden gebruikt ten behoeve van de glastuinbouw. 
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In het gebied bevinden zich diverse lijnvormige waterelementen als sloten en grotere 
waterafvoerende watergangen. In de Zuidpolder ligt in het midden van het gebied van 
zuidwest naar noordoost een hoofdwatergang. Om de 40 tot 50 meter sluiten ondiepe 
sloten hier loodrecht op aan. Het peil in de Zuidpolder ligt op 5,88 m –NAP en mag in 
verband met de noodzakelijk waterbergingscapaciteit niet boven 5,66 m –NAP komen 
(Ontwerp Bestemmingsplan Vlinderstrik, 2009). 
 
In de Schiebroekse Polder bevindt zich aan de noordzijde een watergang. Daarnaast 
liggen in het zuidoostelijke deel de Derde Tocht en de Vierde Tocht. Deze watergangen 
lopen van zuidwest naar noordoost. Alleen in het zuidwestelijke en het zuidoostelijke 
deel van deze polder zijn naar verhouding veel ondiepe sloten aanwezig. Het peilbeheer 
kent een vast peil dat staat op NAP -5,95 m (Ontwerp Bestemmingsplan Vlinderstrik, 
2009). 
 
Grondwater 
De hoogte van het grondwater is voor een belangrijk deel gerelateerd aan de aanwezige 
bodemtypen. In tabel 2.2a en 2.2b staan overzichten weergegeven van de aanwezige 
grondwatertrappen met de daaraan gerelateerde gemiddeld hoogste grondwaterstand 
(GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Bovendien wordt een indicatie 
gegeven van grondwatertrappen en welk aandeel deze in een polder hebben.  
 

Tabel 2.2a Overzicht aanwezige grondwaterniveaus in de Zuidpolder. Gegevens 
gebaseerd op www.bodemdata.nl. 

bodemtype grondwatertrap GHG GLG locatie aandeel 
  cm –mv cm –mv % 

zeeklei  V 25-50 >120 noordoost 45 
 IV >40 80-120 noord 10 
 III <40 80-120 zuidoost 35 
veen op klei  II <40 50 -80 west 10 

 

Tabel 2.2b Overzicht aanwezige grondwaterniveaus in de Schiebroekse Polder. 
Gegevens gebaseerd op www.bodemdata.nl. 

bodemtype grondwatertrap GHG GLG locatie aandeel 
  cm –mv cm –mv % 

zeeklei  V 25-50 >120 zuid, noordoost 45 
 III <40 80-120 noordwest, oost 45 
veen op klei  II <40 50 -80 zuidoost 10 
 
Landschap 
Vlinderstrik ligt in een cultuurlandschap van veenpolders en droogmakerijen. De 
ontginningsvormen kenmerken zich door rationele fijnmazige verkavelingspatronen. Het 
gebied bestaat grotendeels uit een relatief open deel in het midden en zuiden. In het 
noorden wordt het gebied voor diverse doeleinden gebruikt. Het gebied heeft vanwege 
de aanwezigheid van bebouwing en glastuinbouw deels een meer besloten karakter. Het 
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gebied wordt sterk beïnvloed door stedelijke ontwikkelingen vanuit zowel het noorden 
als uit het zuiden. Beide polders worden omringd en doorsneden door verschillende 
infrastructurele verbindingen.  
 
Zuidpolder 
De Zuidpolder wordt doorsneden door de verlengde N471. In het zuiden wordt de grens 
van het plangebied bepaald door de N209 (Doenkade). In het westen ligt de relatief 
extensief gebruikte Oude Bovendijk met aangrenzend de Polder Schieveen. In het 
noorden grenst het gebied aan de bebouwing van Berkel en Rodenrijs. In het oosten op 
de grens met de Schiebroekse Polder ligt de RandstadRail en het bedrijventerrein 
Spoorhaven. 
 
Schiebroekse Polder 
De Schiebroekse Polder wordt doorsneden door de HSL. In het zuiden wordt de grens 
van het plangebied bepaald door de N209 (Doenkade). In het westen liggen op de grens 
met de Zuidpolder de RandstadRail en het bedrijventerrein Spoorhaven. In het Noorden 
grenst het gebied aan de bebouwing van Berkel en Rodenrijs. In het oosten ligt de vrij 
extensief gebruikte Wilderse kade met aanliggend de Boterdorpsche Polder. 
 
Grondgebruik 
 
Zuidpolder 
Het midden en zuiden van deze polder bestaan voornamelijk uit grasland dat beweid 
wordt door vee (zie figuur 2.1). Daarnaast zijn er enkele akkerpercelen aanwezig. De 
noordelijke en oostelijke rand van het gebied wordt voor diverse doeleinden gebruikt. 
Naast grasland zijn er afwisselend delen met glastuinbouw. In het noordwesten wordt 
een klein deel gebruikt als nutstuin en in het noordoosten wordt een klein deel gebruikt 
voor het stallen van vrachtwagens.  
 
Schiebroekse Polder 
De Schiebroekse Polder is sinds de aanleg van de HSL verdeeld in twee gebiedsdelen. 
Onderstaande beschrijving is gebaseerd op deze ruimtelijke indeling (zie figuur 2.2). In 
het midden en zuiden en ten westen van de HSL bestaat deze polder voornamelijk uit 
grasland en enkele akkerpercelen. De noordelijke randzone ten westen van de HSL en de 
oostelijke randzone ten oosten van de HSL wordt voor diverse doeleinden gebruikt. 
Naast grasland wordt een klein deel gebruikt voor glastuinbouw. Hier bevindt zich 
tevens agrarische bebouwing. Daarnaast ligt aan de noordgrens een perceel loofbos. 
 
Het midden en zuiden van de polder dat ten oosten van de HSL ligt, bestaat 
voornamelijk uit grasland dat wordt beweid door vee. Daarnaast zijn enkele 
akkerpercelen aanwezig en bevindt zich aan de zuidgrens een perceel oud populierenbos 
met ruigte. Het noordelijke deel ten oosten van de HSL wordt voornamelijk gebruikt 
voor glastuinbouw met langs de Wilderse Kade ook woningen. 
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Figuur 2.1a Overzicht Zuidpolder vanaf de Oude Bovendijk. Foto is gemaakt in noord-

oostelijke richting (foto R.J. Jonkvorst). 

 

 
Figuur 2.1b Overzicht Zuidpolder vanaf de Oude Bovendijk. Foto is gemaakt in zuid-

oostelijke richting met zicht op bedrijventerrein Spoorhaven (foto R.J. 
Jonkvorst). 
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Figuur 2.2a Overzicht Schiebroekse Polder vanaf de Wildersekade. Foto is gemaakt in 

noordwestelijke richting met zicht op bedrijventerrein Spoorhaven (foto 
R.J. Jonkvorst). 

 

 
Figuur 2.2b Overzicht Schiebroekse Polder vanaf het fietspad aan de noordoostzijde 

van de polder. Foto is gemaakt in zuidwestelijke richting met zicht op de 
HSL en een kassencomplex (foto R.J. Jonkvorst). 

  2.2 Huidige vogelbevolking Vlinderstrik 

De beschikbare informatie over het voorkomen van vogelsoorten en aantallen is voor het 
gebied Vlinderstrik summier van aard. In de volgende paragrafen wordt op basis van de 
beschikbare kennis van het gebied en het voorkomen van vogels een overzicht gegeven 
van het voorkomen van risicovolle soorten in het kader van de vliegveiligheid. Hierbij is 
gebruik gemaakt van informatie uit Bakker & de Zwarte (2009) en Smits & Boudewijn 
(2010) en het expert judgement van de auteurs. Bij SOVON waren geen gegevens 
voorhanden (en beschikbaar). 
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 2.2.1 Risicosoorten 

Vogels maken vooral gebruik van de onderste luchtlagen (enkele honderden meters) om 
zich te verplaatsen. De risico’s voor het vliegverkeer door vogels worden bepaald door 
een aantal aspecten: 
- aantal vogels; 
- de grootte van de vogels; 
- gedrag van de vogels. 
De vliegbewegingen van vogels in de onderste luchtlagen vinden deels at random plaats 
en zijn daarmee onvoorspelbaar. Een ander deel van de verplaatsingen van vogels is 
voorspelbaar en vindt plaats tussen ruimtelijk gescheiden functionele eenheden. Deze 
laatste groep verplaatsingen vindt volgens vaste patronen plaats en op vaste momenten. 
Dit zijn veelal grotere soorten en beïnvloeding van de vliegbewegingen kan plaatsvinden 
via beheer en inrichting van gebieden. Het vlieggedrag van soorten met minder 
voorspelbare vliegbewegingen is nauwelijks stuurbaar via inrichting en beheer van 
gebieden. Dit zijn vooral kleinere soorten, die door hun grootte alleen al nauwelijks een  
risico vormen voor het vliegverkeer. Deze soorten worden hier dan ook niet verder 
besproken.  
 
Risico’s voor het vliegverkeer zijn dus voornamelijk te verwachten van (grote) soorten die 
zich volgens vaste patronen tweemaal daags van het ene gebied naar het andere gebied 
verplaatsen. Veel soortgroepen vallen hierdoor af omdat ze continue op dezelfde locatie 
verblijven, zoals bijvoorbeeld broedende weidevogels. Risico’s zijn dus te verwachten van 
soorten die in het plangebied of in de nabijheid daarvan slapen/rusten en daar vandaan 
heen en weer vliegen naar een foerageergebied of andersom.  
 
Vlinderstrik ligt nabij de kop van de start- en landingsbaan van Rotterdam The Hague 
Airport (figuur 1.2). Routes van in- en uitgaand verkeer gaan over de Schiebroekse 
Polder waarbij vliegtuigen op 100-300 m hoogte passeren. De Zuidpolder ligt naast de 
kop van de baan. 
 
De volgende vogelgroepen kunnen risicovolle situaties veroorzaken: 
• aalscholvers die zich verplaatsen tussen kolonie / slaapplaatsen (bomen) en 

foerageergebieden (open water); 
• reigers die zich verplaatsen tussen kolonie / slaapplaatsen (bomen) en 

foerageergebieden (open water en agrarisch gebied); 
• ganzen die zich verplaatsen tussen broedlocaties (moeras) en foerageergebieden 

(agrarisch gebied) (Canadese gans, grauwe gans, soepgans, nijlgans); 
• ganzen die zich buiten het broedseizoen verplaatsen tussen slaapplaatsen (open 

water, moeras) en foerageergebieden (agrarisch gebied) (Canadese gans, grauwe 
gans, soepgans, nijlgans, kolgans, brandgans); 

• herbivore eenden die zich verplaatsen tussen rustplaatsen (open water) en 
foerageergebieden (agrarisch gebied) (smient, wilde eend); 

• benthivore eenden die zich verplaatsen tussen rustplaatsen (open water, moeras) en 
foerageergebieden (open water) (kuifeend, tafeleend); 
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• meeuwen die zich verplaatsen tussen slaapplaatsen (open water) en foerageer-
gebieden (omliggend gebied) (kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, 
zilvermeeuw). 

Deze rapportage beperkt zich tot vogelsoorten die behoren tot de bovengenoemde 
groepen.  
 
Aan spreeuwen en roofvogels, ook vaak genoemd in relatie tot vliegveiligheid, wordt 
geen aandacht besteed. Roofvogels komen thans in minimale aantallen in en rond 
Vlinderstrik voor (opgeteld enkele paren van buizerd, torenvalk, steenuil). In de toekomst 
zal dit niet anders zijn. Spreeuwen kunnen buiten het broedseizoen groepsgewijs tussen 
gunstige foerageerlocaties wisselen, en brengen de nacht door op gemeenschappelijk 
slaapplaatsen. Inrichtingsmaatregelen die ongunstige zijn voor foeragerende meeuwen, 
zijn ook ongunstig voor spreeuwen. Dit laatste geldt ook voor kieviten. Meerkoet en 
waterhoen zijn beide watervogelsoorten, die ook in het gebied voorkomen. Beide 
vertonen nauwelijks vliegbewegingen, want het foerageergebied is tevens rustgebied. 
 

 2.2.2 Broedseizoen 

Broedvogels in Vlinderstrik  
Vlinderstrik bestaat uit een aantal open graslandgebieden (met ook bouwland) en 
opgaande elementen (bos, bebouwing, ander groen) langs de randen. De polders 
worden bevolkt door een broedvogelgemeenschap van weidevogels waarin de kievit 
dominant is (tabel 2.3). De karakteristieke weidevogelsoorten worden vergezeld door 
algemeen voorkomende soorten zoals wilde eend en meerkoet. In het algemeen is in het 
gebied sprake van relatief lage dichtheden van weidevogels.  
 
In de bebouwing en groene structuren in de randgebieden worden soorten van bos, 
struweel en bebouwing aangetroffen met relatief hoge aantallen van algemene soorten 
zoals merel, houtduif, huismus en Turkse tortel. Daarnaast komen schaarse soorten voor 
zoals huiszwaluw, groene specht en steenuil (Bakker & de Zwarte 2009). 
 
Het aantal broedende ganzen in Vlinderstrik is thans zeer beperkt. Het gaat om een 
enkel paar nijlganzen en Canadese ganzen. Deze soorten zijn in de afgelopen decennia 
sterk toegenomen in de regio (Lensink & de Fouw 2010). In de periferie van Rotterdam-
Noord komen beide soorten verspreid voor, tezamen met grauwe gans. Direct na het 
broedseizoen verlaat een deel van de vogels de broedlocatie en zwerft uit over een 
ruimere omgeving; een deel van de broedvogels uit de stedelijk omgeving komt dan naar 
graslanden in het buitengebied. Kleinere aantallen kunnen in Vlinderstrik pleisteren; 
belangrijke verblijfplaatsen liggen elders in Delfland. 
 
Broedvogels buiten Vlinderstrik 
Op ruime afstand van Vlinderstrik zijn broedkolonies van aalscholver (Ackerdijkse 
Plassen) en blauwe reiger (Rotterdam, Ackerdijk) aanwezig (SOVON 2002, Van Dijk et 
al. 2008). Deze vogels foerageren in de omgeving van de kolonies op of langs wateren 
(blauwe reiger, aalscholver) en graslanden (blauwe reiger). Een enkel exemplaar van 
genoemde soorten komt daarbij ook in Vlinderstrik. Incidenteel kan het gebied in het 



19 

broedseizoen door meeuwen gebruikt worden vanuit kolonies op ruimere afstand van 
het gebied (kokmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw). In het begin van het 
broedseizoen (vooral april) kunnen ook nog broedvogels (meeuwen) uit Noord- en 
Oost-Europa doortrekken en korte tijd in Vlinderstrik pleisteren. 
 
Tabel 2.3 Overzicht van dichtheden van broedende weidevogels in Vlinderstrik in 

2000, 2009 en 2010. In 2000 en 2010 geen gegevens van de Schiebroekse 
Polder.  

soort 2000* 2009** 2010*** 
 Z’polder S’polder Z’polder S’polder Z’polder S’polder 

bergeend 0 - - - 1 - 
grutto 4 - 7 1 7 - 
kievit 21 - 28 10 23 - 
patrijs 0 - 1 0 - - 
scholekster 8 - 5 2 5 - 
tureluur 2 - 2 0 5 - 
* Bron: K. Mostert, provincie Zuid Holland, ongepub. 4 telrondes 
** Bron: Bakker & de Zwarte 2009, 4 telrondes 
*** Bron: F. van der Lans, vogelwacht Delft e.o., ongepub. 
 
Tabel 2.4 Overzicht van het gebruik door vogels van Vlinderstrik tijdens het 

broedseizoen. Alleen risicosoorten waarvan zeker of aannemelijk is dat zij 
in het gebied voorkomen zijn genoemd. Gegevens over het voorkomen van 
ganzen voornamelijk gebaseerd op Lensink & de Fouw (2010). Voor de 
overige soorten is een inschatting gemaakt op basis van 
habitatgeschiktheid en aanwezige dichtheden in de regio (SOVON 2002) 
en in de naastgelegen Polder Schieveen (Foppen & Aarts 2010). 

soort leefgebied functie voorkomen aantal 
 (potentie)  (inschatting) 
aalscholver ja foerageer regelmatig enkele 
blauwe reiger ja foerageer regelmatig enkele 
Canadese gans ja broed/foerageer onregelmatig enkele 
grauwe gans ja foerageer regelmatig enkele 
kleine mantelmeeuw ja foerageer onregelmatig tientallen 
knobbelzwaan ja foerageer regelmatig enkele 
kokmeeuw ja foerageer onregelmatig honderden 
nijlgans ja broed/foerageer regelmatig tientallen 
soepgans ja foerageer regelmatig enkele 
stormmeeuw ja foerageer onregelmatig honderden 
wilde eend ja broed/foerageer regelmatig tientallen 
zilvermeeuw ja foerageer onregelmatig tientallen 

 
Conclusie huidige risico 
Tabel 2.4 geeft een samenvatting van het gebruik van Vlinderstrik in het broedseizoen 
door risicosoorten. Hieruit valt te concluderen dat enkele risicosoorten er in lage 
dichtheden broeden; waarbij deze soorten tijdens het broedseizoen weinig vliegen en 
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dus geen risico vormen. Andere risicosoorten broeden op (zeer) ruime afstand van het 
gebied en verschijnen (on)regelmatig in veelal kleine aantallen in het gebied.  
 

 2.2.3 Buiten broedseizoen 

Grotere soorten in Vlinderstrik 
Over het voorkomen van vogels buiten het broedseizoen in Vlinderstrik zijn weinig 
gegevens beschikbaar. Tabel 2.5 geeft een overzicht van de vastgestelde soorten en hun 
aantallen. Het soortenoverzicht beperkt zich tot grotere vogelsoorten.  
 
Tabel 2.5 Overzicht van maximum getelde aantallen vogels buiten het broedseizoen 

in Vlinderstrik in 2006-2010 (gegevens Bureau Stadsnatuur). De gegevens 
geven vanwege de beperkte dekking en telintensiteit een indicatie van het 
voorkomen. Het geschatte voorkomen en aantal  is afgeleid van de getelde 
aantallen en expert judgement (o.a. op basis van habitatgeschiktheid). 

soort 2006 2007 2008 2009 2010 voorkomen    aantal 

aalscholver - - 3 - - regelmatig enkele 
blauwe reiger - 4 - - - regelmatig enkele 
Canadese gans - - - - - onregelmatig tientallen 
grauwe gans - 25 - - - regelmatig tientallen 
grote zilverreiger - 1 - 1 1 onregelmatig enkele 
kievit - 10 - 11 - onregelmatig tientallen 
kleine mantelmeeuw- - - - - onregelmatig honderden 
kleine zwaan 45 - - - - incidenteel tientallen 
knobbelzwaan 20 3 - - - onregelmatig tientallen 
kokmeeuw - 115 - - - onregelmatig honderden 
kolgans - - - - - onregelmatig tientallen 
lepelaar 1 - 1 - - incidenteel enkele 
nijlgans - 3 - - - regelmatig tientallen 
smient - - - - - onregelmatig tientallen 
soepeend - 5 - - - onregelmatig tientallen 
soepgans - - - - - onregelmatig enkele 
stormmeeuw - - - - - onregelmatig honderden  
wilde eend - 57 - - - regelmatig tientallen 
zilvermeeuw - 3 - - - onregelmatig tientallen 
zwarte zwaan 2 - - - - onregelmatig enkele 
 

De gegevens in tabel 2.5 laten zien dat Vlinderstrik in de huidige situatie geen 
belangrijke functie heeft als foerageergebied voor grote aantallen vogels die behoren tot 
de categorie risicosoorten (§ 2.2). Aangezien waarnemingen van grote groepen ganzen 
en eenden ontbreken, wordt aangenomen dat grotere aantallen van deze soorten 
hooguit incidenteel in het gebied verblijven. Van kokmeeuw zijn wel grotere aantallen 
genoteerd (> 100 ex.) en van stormmeeuw en kleine mantelmeeuw zijn hoge aantallen 
(> 100 ex.) incidenteel in voor- en najaar niet uitgesloten. Dergelijke groepen verblijven 
slechts tijdelijk in het gebied. De risicogroep benthivore watervogels ontbreekt in 
Vlinderstrik. 
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In Vlinderstrik is thans vrijwel geen open water, moeras en/of bos aanwezig. Deze 
habitattypen zijn voor de meeste soorten uit tabel 2.5 noodzakelijk om een gebied 
succesvol te kunnen gebruiken als dagrustplaats of slaapplaats. Uitzonderingen worden 
gevormd door de soorten smient en wilde eend. Deze twee soorten gebruiken bredere 
watergangen en naastgelegen graslanden als dagrustplaats. Gedurende de nacht 
foerageren zij op grasland, of in het gebied zelf of elders.  
 
Grotere soorten rondom Vlinderstrik 
In tabel 2.6 zijn de belangrijkste slaapplaatsen vermeld van ganzen en meeuwen in de 
regio rond Vlinderstrik. Het overzicht is in overeenstemming met de voorgaande 
paragrafen. Vlinderstrik herbergt geen slaapplaats van ganzen en/of meeuwen.  
 

Tabel 2.6 Overzicht van de aanwezigheid van slaapplaatsen van ganzen en meeuwen 
in de regio rond Vlinderstrik (Lensink & de Fouw 2010; Foppen & Aarts 
2010) (zie ook figuur 7.1). 

soort Vlietlanden Akkerdijkse Zevenhuizer- Bergse Kralingse Waal- 
  Plassen plas Plassen Plas haven 
Canadese gans# ++ ++ ++ ? + 0 
grauwe gans# ++ ++ ++ ? + 0 
kokmeeuw* 0 0 ++ + + + 
kolgans* ++ 0 0 0 0 0 
nijlgans# ++ ++ ++ ? + 0 
soepgans# ++ ++ ++ ? + 0 
stormmeeuw* 0 0 ++ + + + 
zilvermeeuw* 0 0 ++ + + + 
Legenda: 
0 = gebied niet vermeld in literatuur 
? = gebied mogelijk belangrijk 
+ = gebied belangrijk 
++ = gebied zeer belangrijk 
* = wintersituatie 
# = jaarrond 
 
In tabel 2.7 zijn de belangrijkste foerageergebieden vermeld van ganzen en meeuwen in 
de regio rond Vlinderstrik. Het overzicht bevestigt dat Vlinderstrik geen belangrijk 
foerageergebied voor ganzen en/of meeuwen is. In tabel 2.8 is een overzicht gegeven 
van aantallen ganzen in Delfland en rondom Rotterdam The Hague Airport, waarbij de 
Polder Schieveen nabij het vliegveld de belangrijkste pleisterplaats is. 
 
Het gebied Vlinderstrik functioneert niet als slaapplaats en/of als belangrijk 
foerageergebied voor ganzen en/of meeuwen (cf. tabel 2.6, 2.7). Hierdoor vinden van 
deze soorten thans geen omvangrijke vliegbewegingen plaats van of naar Vlinderstrik.  
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Tabel 2.7 Overzicht van de aanwezigheid van belangrijke foerageergebieden van 
ganzen en meeuwen in de regio rond Vlinderstrik (Lensink & de Fouw 
2010; Foppen & Aarts 2010). 

soort Delfland Schieveen Akkerdijkse - Zuidpolder Omgeving Omgeving  
   plassen Delfgauw Delft Den Haag 
Canadese gans# ++ + + 0 0 0 
grauwe gans# ++ + + 0 0 0 
kokmeeuw* + + + ++ ++ ++ 
kolgans* ++ ++ 0 0 0 0 
nijlgans# ++ + + 0 0 0 
soepgans# ++ + + 0 0 0 
stormmeeuw* + + + ++ ++ ++ 
zilvermeeuw* + + + ++ ++ ++ 
legenda: 
0 = gebied niet vermeld in literatuur 
? = gebied mogelijk belangrijk 
+ = gebied belangrijk 
++ = gebied zeer belangrijk 
* = wintersituatie 
# = jaarrond 
 

Tabel 2.8 Overzicht van de ontwikkeling van ganzen buiten het broedseizoen in de 
regio Delfland in 2007-2009 alsook de omgeving van Rotterdam The 
Hague Airport waarbij de overgrote meerderheid van de vogels in gebieden 
ten noorden van het vliegveld verblijft.  

          regio Delfland^   omgeving R’dam THa Airport 
         juli  
 2007 2008 2009      juli*       nov-feb# 

brandgans 46 84 107 0 3.000 
Canadese gans 1.446 1.672 2.356 > 1.000 1.000 
grauwe gans 1.224 2.516 1.822 > 1.500 3.000 
kolgans 20 0 0 0 10.000 
nijlgans 1.132 1.229 1.601 > 500 1.800 
soepgans 692 516 528 > 1.500 > 1.500 
^: Telgegevens (Tolkamp & Guldemond 2007, 2008, 2009 in Lensink & de Fouw 

2010). 
*: Inschatting bepaald naar telgegevens Rotterdam The Hague Airport (Lensink & de 

Fouw 2010). 
#: Inschatting bepaald op basis seizoensmaximum Rotterdam The Hague Airport 

(Lensink & de Fouw 2010). 
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 3 Autonome ontwikkeling Vlinderstrik 

 3.1 Autonome ontwikkeling gebied 

In het vervolg wordt een overzicht gegeven van de veranderingen die op kunnen treden 
als gevolg van autonome ontwikkelingen (10-20 jaar) in vergelijking met de huidige 
situatie in Vlinderstrik. De indeling van het hoofdstuk volgt zoveel mogelijk de opzet van 
hoofdstuk 2. Indien nodig wordt onderscheid gemaakt tussen de Zuidpolder en de 
Schiebroekse Polder. 
 
Bodem 
Binnen de komende twee decennia zijn voor Vlinderstrik geen veranderingen of 
ontwikkelingen voorzien die van invloed zijn op de huidige eigenschappen van de 
bodem. De autonome ontwikkeling bestaat uit het voortduren van de huidige situatie 
(zie § 2.1). 
 
Hydrologie 
 
Oppervlaktewater 
Het oppervlaktewater wordt kunstmatig gestuurd door continue bemaling. In de 
komende twee decennia zijn voor Vlinderstrik geen veranderingen of ontwikkelingen 
voorzien die van invloed zijn op het oppervlaktewater. De autonome ontwikkeling 
bestaat uit een voortzetting van de huidige situatie (zie § 2.1). 
 
Grondwater 
In de komende twee decennia zijn voor Vlinderstrik geen veranderingen of 
ontwikkelingen voorzien die van invloed zijn op het oppervlaktewater. Een plaatselijk 
probleem in droogmakerijen is de toenemende verziltingsdruk als gevolg van de 
stijgende zeespiegel en de oprukkende zouttong in de rivieren. Het is onduidelijk in 
welke mate dit proces zich voordoet in Vlinderstrik. Naar verwachting zal dit geen 
gevolgen hebben voor de aanwezige vogelbevolking. De autonome ontwikkeling bestaat 
uit een voortzetting van de huidige situatie (zie §2.1). 
 
Landschap 
In het gebied Vlinderstrik zijn geen wijzigingen voorzien ten aanzien van het huidige 
landgebruik. De ‘verrommeling’ van de randzones neemt naar verwachting verder toe als 
gevolg van een toename van het gebruik van het gebied voor niet-agrarische 
doeleinden.  
 
Daarnaast zijn er mogelijke ontwikkelingen voorzien ten opzichte van de huidige 
infrastructuur. Langs de noordwestzijde van de Schiebroekse Polder, over een lengte van 
± 800 meter, evenwijdig aan het huidige fietspad, wordt de aanleg van een busbaan 
voorzien (ZoRo-bus). De busbaan maakt onderdeel uit van de realisatie van een 
busverbinding tussen Zoetermeer en Rodenrijs (Ontwerp Bestemmingsplan Vlinderstrik, 
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2009). Als gevolg hiervan worden op deze locatie aanpassingen voorzien in beplanting in 
de vorm van bos en wegbeplanting en wordt in het noordoostelijke deel van Vlinderstrik 
een gebied aangewezen voor waterberging (www.randstadrail.nl). Het noordelijke deel 
van de Schiebroekse Polder zal hierdoor naar verwachting een duidelijkere ruimtelijke 
tweedeling krijgen aan weerszijden van de busbaan. Bovendien zal de noordelijke grens 
van Vlinderstrik duidelijker zichtbaar zijn door een vergroting van het aandeel opgaande 
begroeiing in vergelijking met de huidige situatie. 
 
In het zuiden van Vlinderstrik parallel aan de huidige N209 ligt over een lengte van ± 3 
kilometer een brede reserveringszone voor de mogelijk aan te leggen rijksweg A13/16 in 
het zuidelijke gedeelte van het plangebied. Het tracé voor deze weg is nog niet 
vastgesteld; en deze mogelijke ontwikkeling wordt daarom niet meegenomen onder de 
autonome ontwikkeling. Voor de overige delen van Vlinderstrik bestaat de autonome 
ontwikkeling uit een voortzetting van de huidige situatie (zie § 2.1). 
 
Grondgebruik 
Als gevolg van de ontwikkelingen die beschreven zijn bij het onderdeel landschap zal in 
het noordelijke deel van de Schiebroekse Polder een busbaan (ZoRo-bus) aangelegd 
worden met bijbehorende landschappelijke inpassingsmaatregelen. Dit impliceert dat  
enkele randen van bestaande graslanden opnieuw worden ingericht 
(www.randstadrail.nl). Voor de overige gebiedsdelen van Vlinderstrik bestaat de 
autonome ontwikkeling uit een voortbestaan van de huidige situatie (zie § 2.1); 
voornamelijk grasland met een beperkte oppervlakte bouwland. 

  3.2 Autonome ontwikkeling vogelbevolking 

Broedseizoen 
In het gebied Vlinderstrik zijn slechts zeer beperkte veranderingen voorzien in het 
landgebruik. Het gebied zal in de komende twee decennia een functie voor broedvogels 
kunnen vervullen die vergelijkbaar is met de huidige functie. Als gevolg van de mogelijke 
toename van ganzen in de regio (Canadese gans, nijlgans, grauwe gans, soepgans) zal 
het aantal broedparen van deze soorten in Vlinderstrik kunnen toenemen (zie ook hfst. 
5). Daarnaast zal de verrommeling van randgebieden in de poldertjes van Vlinderstrik 
onder de autonome ontwikkeling door kunnen gaan. Dit zal er toe leiden dat 
broedvogels van het open gebied (weidevogels) in aantal kunnen afnemen, terwijl 
soorten van bebouwing en opgaand groen in de randgebieden kunnen toenemen. 
 
Buiten broedseizoen 
In het gebied Vlinderstrik zijn slechts zeer beperkte veranderingen voorzien in het 
landgebruik. Het gebied zal in de komende twee decennia een functie  kunnen vervullen 
die vergelijkbaar is met de huidige. Wel zal als gevolg van de mogelijke toename van 
ganzen (Canadese gans, nijlgans, grauwe gans, soepgans) het aantal van deze soorten 
(foerageren) kunnen toenemen (tabel 3.1). In de randen van het gebied zullen terreinen, 
door de eerder genoemde verrommeling, ongeschikt worden als foerageergebied. Als 
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netto-effect zal het aantal vogels toenemen, maar minder sterk dan in gebieden waar 
geen verrommeling optreedt. 
 
Tabel 3.1 Overzicht van de ontwikkeling van ganzen in het winterhalfjaar voor 

Nederland en regio Delfland (Van Roomen et al. 2006; Van Roomen et al. 
2007; Hustings et al. 2008; Hustings et al. 2009)  

soort landelijk regio 
Brandgans = = = + 
Canadese gans + + + + 
Grauwe gans + + + + 
Kolgans = = = = 
Nijlgans = + = + 
Soepgans = + = + 

 
Overwinterende ganzen zijn ‘s winters in de regio Delfland vrij talrijk aanwezig (zie tabel 
3.1), en wel voornamelijk in de graslandpolders nabij de Ackerdijkse Plassen en de 
Vlietlanden. In Vlinderstrik zelf komen op basis van de beschikbare verspreidings-
gegevens en een inschatting van de habitatgeschiktheid slechts lage aantallen voor.  Dit 
zou in de toekomst toe kunnen nemen.  
 
In de autonome ontwikkeling vervullen de verblijf/slaapplaatsen en foerageergebieden in 
de regio rond Vlinderstrik (zie tabel 2.7 en 2.8) naar verwachting dezelfde functie als in 
de huidige situatie. De autonome ontwikkeling in Vlinderstrik zal hierin geen verandering 
brengen.  
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 4 Ontwerp bestemmingsplan Vlinderstrik 

 4.1 De toekomst van Vlinderstrik 

 4.1.1 Inleiding 

In de toelichting op het Ontwerp Bestemmingsplan Vlinderstrik (2009) wordt de 
inrichtingsvisie gepresenteerd voor het gebied. In deze paragraaf worden de 
belangrijkste aspecten hieruit beschreven. Op basis van deze beschrijving worden in § 
4.2 randvoorwaarden voor de inrichting gegeven die er toe zullen leiden dat het 
aanvaringsrisico in de toekomst niet zal toenemen.  
 

 
Figuur 4.1 Ontwerp Bestemmingsplan Vlinderstrik (2009 met alleen verschillende  

bestemmingen natuur. Legenda-eenheden worden toegelicht in tabel 4.1. 

legenda (van noord naar zuid): 
donkergroen = Natuur-I 
lichtgroen  = Natuur-III 
dofgroen   = Natuur-II 
felgroen   = Groen 

 

 4.1.2 Inrichtingsvisie 

Vlinderstrik zal conform het Ontwerp Bestemmingsplan Vlinderstrik (2009) worden 
ingericht op basis van de bestemmingen zoals weergegeven in figuur 4.1 en de 
bijbehorende zonering zoals weergegeven in tabel 4.1. 
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In tabel 4.1 zijn voor het noordelijke en zuidelijke deel van Vlinderstrik de kenmerken 
gegeven van de natuurdoeltypen die in hoofdlijn gerealiseerd moeten worden (Ontwerp 
Bestemmingsplan Vlinderstrik 2009). De scheiding tussen beide delen wordt gevormd 
door de toekomstige centrale fiets- en wandelroute. Dit vormt bovendien in hoofdlijnen 
de scheiding tussen de bestemmingen ‘Natuur I en Natuur II’ (zie tabel 4.1). 
 
Tabel 4.1 Overzicht van bestemmingen natuur in Vlinderstrik (Ontwerp 

Bestemmingsplan Vlinderstrik 2009). De omschrijving geeft de 
hoofdlijnen weer van de onderdelen die betrekking hebben op de 
fysieke inrichting van Vlinderstrik. Z’polder = Zuidpolder, S’polder = 
Schiebroekse Polder. 

bestemming omschrijving locatie + aandeel (%) 
  Z’polder S’polder 
natuur I - vochtig kruidenrijk grasland noord noord 
 - waterlopen incl. voorzieningen ± 25 % ± 20 % 
 - extensieve dagrecreatie 
natuur II - half open moeraslandschap midden-zuid midden-zuid 
 - recreatieve fiets- en wandelverbinding ± 30 % ± 35 % 
natuur III - combinatie tussen Natuur 1 en 2 midden-noord midden-noord 
 - recreatieve fiets- en wandelverbinding ± 20 % ± 20 % 
groen* - groenvoorzieningen incl. fiets- en  zuid zuid 
    wandelverbinding ± 25 % ± 25 % 
* Dit onderdeel maakt deel uit van de reserveringszone voor de mogelijk aan 

te leggen rijksweg A13/16. 
 

 4.1.3 Inrichtingsmaatregelen 

In het vervolg worden schematisch de inrichtingsmaatregelen beschreven die van invloed 
kunnen zijn op vestiging en uitbreiding van risicosoorten. De maatregelen zijn afgeleid 
uit het Ontwerp Bestemmingsplan Vlinderstrik (2009). De maatregelen die naar 
verwachting leiden tot de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie 
zijn in vet geschreven. Het onderdeel ‘vogelbevolking’ vormt een samenvattend 
overzicht van de inrichtingsmaatregelen die van belang zijn voor verwachte 
ontwikkelingen in de vogelbevolking.  
 
In de realisatie van Vlinderstrik conform het bestemmingsplan kan worden afgeweken 
van de hier genoemde inrichting conform de voorliggende toelichting, met in 
achtneming van de grenzen die door de verschillende bestemmingen (met regels en 
toelichting) worden gesteld.  
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Tabel 4.2 Overzicht van natuurdoeltypen in het gebied Vlinderstrik (Ontwerp 
Bestemmingsplan Vlinderstrik 2009). De scheiding tussen de zuidelijke en 
noordelijke zone wordt gevormd door de toekomstige centrale fiets- en 
wandelroute. Dit vormt bovendien in hoofdlijnen de scheiding tussen de 
bestemmingen ‘Natuur I en Natuur II’ (zie tabel 4.1). 

natuurdoeltypen  waterstand  areaal in  % van  
 t.o.v. maaiveld hectare totaal van de 
   ecologische zone 

Noordelijke zone 
- bloemrijk grasland van het  -60 tot -100 cm 80,0 - 
   rivier- en zeekleigebied 
Zuidelijke zone 
- zoetwatergemeenschap 0 > 40 cm 4,0 6,6 
- rietland en ruigte 0 tot -40 cm  33,0  55,5 
- bloemrijk grasland (matig  -20 tot -40 cm  11,9 19,9 
   voedselrijk vochtig grasland) 
- struweel-, mantel- en  -40 tot -80 cm 3,7 6,2 
   zoombegroeiing 
- bosgemeenschappen op klei -40 tot -80 cm 7,0 11,8 
- totaal zuidelijke zone  59,6 100 

 
Bodem en hydrologie 
Uitgangspunten inrichtingsvisie 
In onderstaande opsomming worden in het kort de belangrijkste inrichtingsmaatregelen 
weergegeven die leiden tot veranderingen in bodem en hydrologie.  
 
Algemeen aanleg infrastructuur (m.n. recreatieve verbinding); 
Noord - aanleg natuurvriendelijke oevers; 
 - realisatie/aanpassing watergang van < 5 meter breed als fysieke  
  afscheiding tussen bebouwing Rodenrijseweg en het plangebied; 
 - natuurlijk peilbeheer; 
Zuid - afgraven bovengrond over een breedte van 50 meter en een diepte van  
  30 cm i.v.m met vernatting en verschraling; 
 - aanleg natuurvriendelijke oevers en lokaal uitdiepen poldersloten ter  
  vergroting van het aandeel moeras; 
 - dempen watergang; 
 - realisatie/aanpassing watergang langs ‘recreatieve verbinding’; 
 - aanleg van natte fauna passages in verband met ecologische  
  verbindingszone. 
 
Landschap en grondgebruik 
Uitgangspunten inrichtingsvisie 
In onderstaande opsomming worden in het kort de belangrijkste inrichtingsmaatregelen 
weergegeven die leiden tot veranderingen in landschap en grondgebruik. 
 
Algemeen aanleg infrastructuur (m.n. recreatieve verbinding oost-west); 
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Noord - aanleg kleine landschapselementen (houtwallen, verspreid staande  
  bomen; 
 - verwijderen kassen en bedrijfsbebouwing; 
Zuid - aanleg natuurtypen: 60% moeras en ruigte, 5% struweel, 15% bos en  
  20% bloemrijk grasland; 
 - aanleg struinpaden; 
 - aanleg fietsverbinding naar Schiebroekse Park; 
 - realisatie ecologische verbinding. 
 
Maatregelen met gevolgen voor de vogelbevolking 
Uitgangspunten inrichtingsvisie 
In onderstaande opsomming worden in het kort de belangrijkste inrichtingsmaatregelen 
weergegeven die leiden tot veranderingen in soorten en aantallen vogels. 
 
Noord - aanleg kleine landschapselementen (houtwallen, verspreid staande  
  bomen; 
 - aanleg natuurvriendelijke oevers; 
 - realisatie/aanpassing watergang van < 5 meter breed als fysieke  
  afscheiding tussen bebouwing Rodenrijseweg en het plangebied; 
 - natuurlijk peilbeheer; 
 - natuurlijk beheer; 
Zuid - aanleg natuurtypen 60% moeras en ruigte, 5% struweel, 15% bos en  
  20% bloemrijk grasland; 
 - afgraven bovengrond over een breedte van 50 meter en een diepte van  
  30 cm i.v.m met vernatting en verschraling; 
 - aanleg natuurvriendelijke oevers en locaal uitdiepen poldersloten ter  
  vergroting van het aandeel moeras; 
 - realisatie ecologische verbinding; 
 - aanleg van natte en droge ecologische verbindingszone inclusief  
  struweelvorming. 
 
Samenvatting inrichtingsvisie 
De inrichtingsmaatregelen die volgen uit de inrichtingsvisie veranderen het landschap 
van een open agrarisch gebied in een half open kruiden- en ruigterijk grasland in het 
noorden (N-I) tot een half open moeraslandschap met dichte rietland- en ruigte-
vegetaties, afgewisseld met ondiepe plasjes en bosjes in het zuiden (N-II). Het 
middendeel (N-III) bestaat uit een overgangszone die kan bestaan uit elementen van N-I 
en N-II (Ontwerp Bestemmingsplan Vlinderstrik). 
 
De maatregelen leiden tot veranderingen in het landschap die gevolgen kunnen hebben 
voor de ontwikkeling van de vogelbevolking. De belangrijkste wijzigingen  bestaan uit de 
afname van het areaal voedselrijk grasland en de toename van de arealen moeras, ruigte 
en open water. Het landschap verandert van een open gebied met lage vegetatie in een 
half open en lokaal gesloten gebied met half hoge tot hoog opgaande vegetatie. 
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Daarnaast wordt het gebied ontsloten waardoor de recreant gebruik kan maken van het 
gebied.  
 
De gekozen natuurdoelen voor de gras- en bouwlanden (bloemrijk) brengen met zich 
mee dat de productiviteit van de gronden zal worden teruggedrongen. Dit impliceert dat 
het huidige reguliere agrarisch gebruik (bemesting) wordt vervangen door een alternatief 
agrarisch gebruik (hooien, beweiden, geen bemesting).  
 
In de volgende paragrafen wordt ingegaan welke gevolgen de inrichting volgens de 
inrichtingsvisie zal hebben op de aanwezigheid van risicosoorten en welke voorwaarden 
aan inrichting en gebruik gesteld kunnen worden om een eventuele toename van 
risicosoorten te voorkomen of tegen te gaan. 

 4.2 Inrichtingsvisie, inclusief randvoorwaarden 

 4.2.1 Voorkomen risicosoorten 

Habitatgeschiktheid 
De voorgestelde inrichtingsmaatregelen uit het Ontwerp Bestemmingsplan Vlinderstrik 
(2009) leiden tot een verandering van het gebied. Een open agrarisch gebied wordt 
getransformeerd in een deels besloten grasland- en moeraslandschap. Dit kan leiden tot 
een verschuiving in de functionaliteit die Vlinderstrik biedt aan het voorkomen van 
risicosoorten (zie § 2.2.1). De mogelijke verschuivingen zijn in tabel 4.3 in hoofdlijnen 
weergegeven. Deze zijn afgeleid van het huidige voorkomen en expert judgement over 
o.a. habitatgeschiktheid en verstoringsdruk. 
 
Broedvogels  
Door de voorziene ontwikkeling van moeras in combinatie met opgaande begroeiing 
wordt het gebied in potentie geschikter als broedgebied voor boombroedende soorten 
zoals de blauwe reiger. Vanwege de verwachte hogere recreatiedruk die in het gebied 
plaats zal vinden, is van deze soort naar verwachting niet of nauwelijks vestiging te 
verwachten. 
 
De toename van het aandeel moeras en ruigte zorgt voor een uitbreiding van beschutte 
gebiedsdelen die geschikt zijn als broedlocaties voor een aantal soorten watervogels; in 
concreto gaat het om Canadese gans, grauwe gans, nijlgans, soepgans en wilde eend 
(zie tabel 4.3). De afname van het aandeel grasland in het gebied betekent voor deze 
herbivore watervogels dat de oppervlakte foerageergebied afneemt. De afname aan 
geschikt foerageergebied weegt naar verwachting niet op tegen een toename van 
geschikte broedlocaties. De verwachting is dat het aantal van genoemde soorten zal 
kunnen toenemen; tot maximaal tezamen vijftig paar (zonder Faunabeheerplan 
zomerganzen, zie hfst. 5). Rond fiets- en wandelpaden zal de dichtheid van deze soorten 
als gevolg van verstoring naar verwachting relatief laag zijn.  
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Tabel 4.3 Overzicht van de mogelijke verschuiving van functies na inrichting van het 
gebied Vlinderstrik voor soorten die behoren tot de categorie risicosoorten 
met betrekking tot vliegveiligheid. Inschatting gebaseerd op huidig 
voorkomen en expert judgement (o.a. habitatgeschiktheid). 

 broedseizoen (broedvogels) buiten broedseizoen (niet-broedvogels) 
 broedgebied foerageergebied rustgebied foerageergebied 

aalscholver = = = = = = = > 
blauwe reiger = = = = = > = > 
brandgans = = < = = = < < 
Canadese gans > > < = = > < = 
goudplevier - - - - < = < = 
grauwe gans > > < = = > < = 
kievit < < < < = =  < < 
kleine mantelmeeuw - - < = = = < = 
kleine zwaan - - - - = = < < 
knobbelzwaan = > < = = > < = 
kokmeeuw - - < = = = < = 
kolgans = = < = = = < = 
lepelaar = = = > = = = > 
nijlgans = > < = = > < = 
smient - - - - < = < < 
soepgans > > < = = > = = 
stormmeeuw - - < = = = < = 
wilde eend = > = > = > < = 
zilvermeeuw - - < = = = < = 
legenda 
< <  sterke afname potentieel leefgebied en type gebruik; 
< =  lichte afname potentieel leefgebied en type gebruik; 
= = onveranderde situatie potentieel leefgebied en type gebruik; 
= > lichte toename potentieel leefgebied en type gebruik; 
> > sterke toename potentieel leefgebied en type gebruik; 
 - -  niet van toepassing. 
 
Vogels buiten broedseizoen 
Het gebied wordt door de ontwikkeling van moeras in combinatie met opgaande 
begroeiing geschikter als foerageer- en rustgebied voor blauwe reiger. Vanwege het 
verwachte recreatieve gebruik zal het gebruik van het gebied door deze soort niet 
wezenlijk verschillen van het huidige gebruik. 
 
De afname van het agrarisch gebruik leidt tot een afname van zowel het areaal grasland 
als de kwaliteit van het grasland voor herbivore watervogels (met name ganzen). Thans 
wordt slechts een zeer beperkt deel van het beschikbare voedsel door ganzen benut. Het 
aantal van vooral ganzen zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Door de 
verwachte afname in areaal en aantrekkelijkheid zal de toename minder groot zijn en 
bovendien trager verlopen dan bij voortzetting van het huidige gebruik (autonome 
ontwikkeling). 
  

 4.2.2 Randvoorwaarden inrichting 

De voorgenomen inrichting van Vlinderstrik (cf. Ontwerp bestemmingsplan) zal naar 
verwachting leiden tot een toename van herbivore watervogels, met name van ganzen 



33 

die jaarrond in het gebied (en omgeving) kunnen verblijven. Het gaat zowel om het 
broedseizoen (broedvogels) als de periode daarbuiten (niet-broedvogels). 
 
Deze ontwikkeling is vanuit oogpunt van vliegveiligheid ongewenst. In het onderstaande 
overzicht worden randvoorwaarden voor de inrichting van het gebied aangedragen die 
een toename van risicosoorten kunnen beperken. In het onderstaande overzicht is geen 
rekening gehouden met het nemen van mitigerende maatregelen (zie hoofdstuk 5). 
 
De aantrekkelijkheid als broedgebied en pleisterplaats voor risicosoorten wordt verkleind 
door de inrichting binnen de volgende randvoorwaarden te realiseren.  
• Voorkomen dient te worden dat het gebied grotere aantallen rustende watervogels 

gaat herbergen (ganzen, eenden). Vlakvorming open water moet daarom 
voorkomen worden, open water in de vorm van sloten (lijnen) is wel mogelijk. 
Daarbij is het huidige slotenstelsel uitgangspunt.  
o De randvoorwaarde: maximale slootbreedte 5 meter, maximale oppervlakte 

open water 15 % van het bestemmingsvlak (dit betekent dat sloten ongeveer 
40 m uit elkaar liggen). 

• Voorkomen dient te worden dat zich te gunstige foerageeromstandigheden 
ontwikkelen voor soorten die op bodemfauna foerageren (meeuwen, kieviten, 
spreeuwen). Vlakvormige vernattting door opzetten van het peil of afgraven van de 
bovengrond moet daarom voorkmen worden. Vernatting daarom beperken tot een 
strook lans de sloten.  
o De randvoorwaarde: natte stroken met moeras/natte ruigte van maximaal 5 

meter breed, maximaal 15 % van het bestemmingsvlak.  
• Voorkomen dient te worden dat in het winterhalfjaar bij flinke regenval langdurig 

plas-dras situaties ontstaan. Grote aantallen van soorten die op bodemfauna 
foerageren zullen hierdoor naar schatting uitblijven. Dit kan bijvoorbeeld bereikt 
worden door een waterpeil (slootpeil) dat zich volgens een natuurlijk patroon 
beweegt waarbij het in de winter tot 40 cm beneden maaiveld mag stijgen en in de 
zomer tot 80 cm beneden maaiveld mag zakken.  
o De randvoorwaarde: geen plas-drassituaties in de winter in het gebied tussen 

de sloten met daarlangs moerasstroken. 
• Geen vestigingsmogelijkheden creëren voor grotere soorten moerasvogels 

(uitgezonderd ganzen).Dit betekent dat moerasvegetaties in grote vlakken 
voorkomen moeten, in de oeverzones van sloten zijn wel mogelijkheden.  
o De randvoorwaarde: moerasvegetaties langs sloten, maximale breedte 5 m 

bij eenzijdige strook langs sloot, maximaal 2,5 m stroken ter weerszijde van 
sloot. 

• Geen vestigingsmogelijkheden creëren voor de vestiging grote soorten watervogels 
die in kolonies in bomen broeden. Dit kan redelijkerwijs voorkomen worden 
boseenheden kleiner dan 0,.5 ha.  
o De randvoorwaarde: bos in de zuidelijke zone beperken tot eenheden met 

een maximale oppervlakte van 0,5 ha, maximaal 20 % van het 
bestemmingsvlak. 
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Naast randvoorwaarden die in regels voor bestemmingen zijn te vertalen, verdienen 
enkele aspecten te zijner tijd aandacht bij de concrete inrichting.  
- Bomenrijen (bijvoorbeeld knotwilgen, elzensingel), solitairen in een open ruimte 

zijn geen bos. Daarnaast dragen deze opgaande elementen bij aan een afname 
van habitatgeschiktheid voor soorten van open landschappen (oa. ganzen, 
eenden, meeuwen). 

- De gekozen natuurdoelen voor de gras- en bouwlanden (bloemrijk) brengen met 
zich mee dat de productiviteit van de gronden zal worden teruggedrongen 
graslanden. Dit impliceert dat het huidige reguliere agrarisch gebruik (bemesting) 
wordt vervangen door een alternatief agrarisch gebruik (hooien, beweiden, geen 
bemesting). Wanneer verschraling wordt overwogen door de bovengrond (15 cm) 
af te graven, dienen de randvoorwaarden ten aanzien van waterpeil in acht te 
worden genomen. Door verschraling van de graslandvegetatie worden de 
graslanden minder geschikt als foerageergebied voor ganzen. 

 4.3 Vogelbevolking Vlinderstrik 

Hier wordt in hoofdlijnen beschreven hoe de vogelbevolking van het gebied Vlinderstrik 
er globaal uit zal gaan zien na inrichting van het gebied. Daarbij wordt uitgegaan van de 
inrichtingsvisie, inclusief de randvoorwaarden uit voorgaande paragraaf. 
 
De verschuiving van open agrarisch landschap naar meer besloten landschap heeft als 
gevolg dat voor broedvogels (broedseizoen): 
- onder soorten van open gebieden zal zich een afname voordoen (o.a. 

weidevogels); 
- onder ganzen, afhankelijk van het beheer, valt een toename te verwachten; 
- het aandeel zangvogels in de bevolking zal toenemen. 
 
De verschuiving van open agrarisch landschap naar meer besloten landschap heeft als 
gevolg dat voor niet-broedvogels (buiten broedseizoen): 
- afhankelijk van het beheer, een toename kan optreden van ganzen; 
-  het aandeel zangvogels in de bevolking zal toenemen; 
- geen omstandigheden ontstaan voor dagrust- of slaapplaatsen van risicosoorten 

(eenden, meeuwen, ganzen); 
- buiten het broedseizoen geen grootschalige plas-dras situaties ontstaan die 

groepen foeragerende watervogels aantrekken (eenden, meeuwen, steltlopers). 
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 5 Ganzen 

 5.1 Beheer ganzen 

In § 4.2.2 is een aantal randvoorwaarden geformuleerd ten aanzien van bestemming en 
inrichting. Hiermee wordt voorkomen dat het aantal vogels van soorten die tot de 
risicosoorten behoren in de toekomst zal toenemen.  
 
Naar verwachting zijn de randvoorwaarden  afdoende om het gebied in vergelijking tot 
de huidige situatie in principe minder aantrekkelijk te maken als foerageergebied voor 
ganzen. Vooral in de wintermaanden zal het gebied door de gekozen inrichting en 
natuurdoelen, minder aantrekkelijk zijn als foerageergebied. Voor broedvogels geldt dat 
het aanbod aan broedhabitat zal toenemen, met in principe foerageergebied van 
beperkte kwaliteit. Een aantal ganzensoorten kent een positieve trend (Canadese gans, 
grauwe gans) en neemt in Delfland, Schieland en Rotterdam toe. Hierdoor is het 
aannemelijk dat ondanks de randvoorwaarden, de aantallen ganzen (met name van twee 
genoemde soorten) in Vlinderstrik kunnen toenemen; ook in het winterhalfjaar. Ten 
einde de aantallen beperkt te houden, zal actief beheer noodzakelijk kunnen zijn. 
 
Planmatig faunabeheer 
Het aantal dat in de regio broedt en er gedurende het gehele jaar verblijft is de 
afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit leidt ondermeer tot schade aan 
landbouwgewassen en vormt een toenemend risico voor de vliegveiligheid op Rotterdam 
The Hague Airport. Om tot een systematische aanpak van deze problematiek te komen 
is het afgelopen jaar een Faunabeheerplan zomerganzen Zuid-Holland opgesteld 
(Lensink et al. 2010). Het voorgenomen beheer van zomerganzen in Delfland en 
Schieland is uitgewerkt in het gelijknamige regioplan (Lensink & de Fouw 2010). In het 
plan wordt een afname van het aantal zomerganzen nagestreefd tot het niveau dat de 
schade aan landbouwgewassen op een aanvaardbar niveau is en de veiligheid van het 
luchtverkeer op Rotterdam The Hague Airport niet in het geding is. Hiertoe zal in 
natuurgebieden vooral gebruik worden gemaakt van nestbehandeling en vangst (mits 
verbod wordt opgeheven) en daarbuiten van afschot, aangevuld met nestbehandeling. 
 
Faunabeheer is geregeld in de Flora- en faunawet. Het faunabeheer (dus ook ganzen) in 
de regio Delfland/Schieland valt onder de verantwoordelijkheid van de Faunabeheer-
eenheid Zuid-Holland. Het beheer wordt uitgevoerd door Wildbeheereenheden (WBE 
Delfland respectievelijk WBE Schieland). Uitvoering van het beheer geschied op 
vrijwillige basis. Regulering van aantallen vindt plaats op basis van een door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd Faunabeheerplan.  
 
Maatregelen 
Indien blijkt dat ganzen zich in het gebied vestigen als broedvogel of buiten het 
broedseizoen toenemen tot meer dan enkele tientallen exemplaren (zie § 4.3), zal beheer 
moeten plaatsvinden om de aantallen af te laten nemen. Het gaat om: 
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- preventieve maatregelen: 
- aanpassen inrichting (zie § 4.2.2 randvoorwaarden inrichting); 
- aanpassen beheer gebieden (zie § 4.2.2 randvoorwaarden inrichting); 

- actieve maatregelen: 
- in tabel 5.1 zijn de mogelijkheden weergegeven om een ongewenste 

toename van aantallen ganzen in Vlinderstrik actief tegen te gaan. 
Daarbij vermindert nestbehandeling de reproductieve output en grijpen 
afschot en vangst aan op de overleving van vogels.  

 

Tabel 5.1 Overzicht van maatregelen om aantallen ganzen te reduceren. 

 broedvogel niet-broedvogel toelichting periode 
actieve maatregelen: 
- nestbehandeling x - voorjaar 
- wegvangen x x ruiende vogels (juni) 
- afschot - x buiten broedseizoen 
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 6 Regionale ontwikkelingen 

 6.1 Regionale ontwikkelingen 

De populatieontwikkeling van soorten is afhankelijk van diverse factoren. In § 3.2.2 is de 
populatieontwikkeling van watervogelsoorten afgeleid uit regionale en nationale trends. 
Toekomstige aantallen watervogels kunnen ondermeer beïnvloed worden door 
wijzigingen in de landschappelijke inrichting van gebieden. Gebiedsontwikkelings-
projecten kunnen van invloed zijn op de aantrekkende of afstotende werking van 
gebieden ten aanzien van ondermeer watervogels. 
 
In tabel 6.1 is een overzicht gegeven van grootschalige projecten aan de noordzijde van 
Rotterdam (gemeente Rotterdam 2010). In de tabel worden de belangrijkste aspecten 
weergegeven die van belang zijn voor de aantrekkende werking van vogels met een 
verhoogd risico op vogelaanvaringen met vliegtuigen.  
 
Tabel 6.1 Overzicht van geplande regionale (natuur)ontwikkelingsprojecten in de 

omgeving van Vlinderstrik (bron: Gemeente Rotterdam 2010). De 
projecten zijn verbonden aan die gemeente waarin het grootste deel van 
de projecten gesitueerd is. 

project  omvang inrichting verwachte 
  ingreep  ontwikkeling  
    risicosoorten 

Gemeente Rotterdam 
- rijksweg A13/ A16 ± 8 km - aanleg weg < = 
   - landschappelijke inpassing  
- bochtafsnijding  > 3 ha - vaargeul = > 
 Delftse Schie 1.500 m - natuurvriendelijke oevers  
  2 ha - paaivijvers  
- Polder Schieveen 50 ha - plas-drasgebied met moeras > > 
- Oost-Abtspolder 67 ha - aanleg golfterrein = > 
  4 ha - kleine waterlopen  
Gemeente Lansingerland 
- Park de polder ± 8 ha - deels natte gebieden = > 
- Wilderszijde 2.600 woningen - woningbouw < = 
- Landscheidingspark/ 3.5 km - gras en bomen = = 
 Annie M.G. Schmidtpark - - rietlanden en bosplantsoen  
Gemeente Zuidplas 
- Eendrachtspolder ± 300 ha - plas met rietvelden > > 
   - plas-drasgebied met moeras  

< <  sterke afname potentieel leefgebied risicosoorten 
< =  lichte afname potentieel leefgebied risicosoorten 
= = onveranderde situatie potentieel leefgebied risicosoorten 
= > lichte toename potentieel leefgebied risicosoorten 
> > sterke toename potentieel leefgebied risicosoorten 
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Het onderdeel ‘verwachte ontwikkeling risicosoorten’ geeft kwalitatief aan of het project 
in potentie een positieve of negatieve bijdrage kan leveren aan de populatieontwikkeling 
van risicosoorten. Risicosoorten bestaan in het kader van dit onderzoek uit ganzen, 
meeuwen en andere grotere watervogels. De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis 
van aangeleverde basisinformatie omtrent de voorziene inrichting van de projecten en 
algemeen beschikbare projectinformatie op internet.  

 6.2 Gevolgen Vlinderstrik 

Naar verwachting kan als gevolg van de ontwikkeling van ‘natte natuur’ in de directe 
nabijheid van het plangebied een lichte toename optreden van aantallen van enkele 
soorten ganzen, zoals Canadese gans, grauwe gans, nijlgans en soepgans. Polder 
Schieveen grenst direct aan Vlinderstrik. Dit gebied wordt volgens de huidige plannen op 
een nattere wijze ingericht dan Vlinderstrik (maar de discussie hierover is nog gaande). 
Hierdoor wordt polder Schieveen in potentie meer geschikt gemaakt voor broedende 
ganzen. Naar verwachting kan de aanwezigheid van ganzen in polder Schieveen leiden 
tot een toename van het gebruik van Vlinderstrik als foerageergebied door ganzen. Door 
de reeds opgenomen randvoorwaarden om de aantrekkelijkheid van het gebied voor 
watervogels te verkleinen (zie § 4.2.2) wordt de kans verkleind dat een dergelijke 
toename zal leiden tot hoge dichtheden in Vlinderstrik. Indien er aanwijzingen zijn van 
een toename van lokale dichtheden in zowel polder Schieveen als Vlinderstrik, dient 
faunabeheer toegepast te worden om de aantallen te reduceren tot een aanvaardbaar 
niveau (zie hoofdstuk 5). 
 
Indien de reserveringszone aan de zuidzijde van Vlinderstrik gebruikt wordt voor de 
realisatie van de rijksweg A13/16, zal de beschikbare hoeveelheid foerageergebied voor 
ganzen in Vlinderstrik verder afnemen. Tevens zal er een afname optreden van rustige 
gebiedsdelen, aangezien de zuidelijke zone van Vlinderstrik in de huidige planopzet in 
vrij beperkte mate wordt ontsloten. Dit zal leiden tot een verdere afname van gunstige 
omstandigheden voor de aanwezigheid van risicosoorten in Vlinderstrik. 
 
De overige ontwikkelingsprojecten hebben naar verhouding een lage aantrekkingskracht 
op ganzen of liggen te ver van Vlinderstrik vandaan om een wezenlijke bijdrage te 
leveren aan het gebruik van Vlinderstrik door risicosoorten.  

 6.3 Gevolgen regionaal 

Vestiging ganzen 
Een aantal van de in tabel 6.1 genoemde gebieden ligt in de directe nabijheid van 
Rotterdam The Hague Airport. Dit geldt met name voor de gebieden polder Schieveen, 
bochtafsnijding Delftse Schie en Oost-Abtspolder. Dergelijke, deels ingrijpende plannen 
kunnen het gebiedsgebruik door vogels van omringende gebieden beïnvloeden. De 
realisatie van deze gebieden kan daarbij van invloed zijn op de aanwezigheid van 
aantallen ganzen rond Rotterdam The Hague Airport. Het valt niet uit te sluiten dat dit 
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mogelijk leidt tot een toename van vliegbewegingen die het verlengde van de start- en 
landingsbaan van Luchthaven Rotterdam kruisen. De ontwikkeling van de hier vermelde 
projecten (tabel 6.1) heeft geen gevolgen voor toekomstige geschiktheid of gebruik van 
Vlinderstrik als foerageergebied- en verblijf/slaapplaats door ganzen. 
 
Vliegbewegingen 
De belangrijkste rust- en broedgebieden voor ganzen (en meeuwen) in de regio bestaan 
uit de Vlietlanden bij Vlaardingen, de Akkerdijkse Plassen ten zuidoosten van Delft en de 
Zevenhuizerplas ten noordoosten van Rotterdam, en in mindere mate de Kralingse Plas 
en de Bergse Plassen in Rotterdam-Noord (figuur 6.1). Vanuit deze locaties vinden 
vliegbewegingen plaats naar polders in de ruimere omgeving om te foerageren. Een deel 
van de bewegingen kruist funnels van vliegverkeer van en naar Rotterdam. 
 
Als gevolg van de voorgenomen inrichting van de Eendrachtspolder wordt de aanleg van 
een grote hoeveelheid open water voorzien. Hierdoor bestaat er een aanzienlijke kans 
dat dit gebied zal gaan fungeren als verblijf/slaapplaats voor grotere aantallen 
watervogels. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de vliegpatronen van en naar bestaande 
foerageergebieden. 
 

 
Figuur 6.1 Ligging van belangrijke slaapplaatsen van ganzen en/of meeuwen. In rood 

het gebied binnen 6 km van de luchthaven. Grootte van de cirkels geeft 
een indicatie van de omvang. 

 
De verschillende genoemde projecten hebben geen gevolgen voor de potentiële 
geschiktheid van Vlinderstrik als foerageergebied en/of verblijf/slaapplaats voor 



40 

watervogels. De voorziene ontwikkeling van Vlinderstrik heeft geen gevolgen voor het 
stelsel van rust-/slaapplaatsen, want er ontstaan geen nieuwe rust-/slaapplaatsen in 
Vlinderstrik. Daarnaast zal Vlinderstrik na inrichting geen nieuwe grootschalige 
bewegingen vanuit het foerageergebied Vlinderstrik naar rust-/slaapplaatsen elders 
genereren; de kwaliteit van het foerageergebied neemt immers af. 
 



41 

 7 Conclusie 

 7.1 Vergelijking eindbeelden scenario’s 

In dit hoofdstuk worden eerst de huidige situatie (hoofdstuk 2), de autonome 
ontwikkeling (hoofdstuk 3) en de toekomstige inrichting van Vlinderstrik (hoofdstuk 4) 
vergeleken ten aanzien van de aanwezigheid van risicosoorten in relatie tot 
vliegveiligheid. In tabel 7.1 en 7.2 zijn de belangrijkste ontwikkelingen onder 
broedvogels en niet-broedvogels samengevat. Voor de ontwikkeling van vogelpopulaties 
is een worstcase scenario gehanteerd. De conclusies in deze tabellen zijn ook 
geformuleerd onder de aanname dat het Faunabeheerplan Zomerganzen wordt 
uitgevoerd en dat het gebied Vlinderstrik deel uitmaakt van het gebied waar zonodig 
maatregelen worden gnomen. 
 
Uit de vergelijking van de autonome ontwikkeling en de voorgenomen inrichting  met de 
huidige situatie, zijn de volgende conclusies te trekken ten aanzien van risicosoorten en 
hun aantallen: 
- in de huidige situatie komen risicosoorten in Vlinderstrik in relatief lage dichtheden 

voor; 
- de autonome ontwikkeling verschilt weinig van de huidige situatie. Enkele soorten 

ganzen nemen in de regio toe en de verwachting is dat deze ook in toenemende 
mate in Vlinderstrik zullen verschijnen;  

- de gebiedsinrichting, exclusief randvoorwaarden ten aanzien van inrichting, biedt  
risicosoorten (met name ganzen) gunstige omstandigheden voor de vestiging 
en/of uitbreiding van het aantal broedvogels en in beperkte mate van niet-
broedvogels; 

- de gebiedsinrichting, inclusief randvoorwaarden ten aanzien van inrichting, biedt 
risicosoorten (met name ganzen) gunstige omstandigheden (maar minder gunstig 
dan zonder randvoorwaarden) voor de vestiging en/of uitbreiding van het aantal 
broedvogels en minder gunstige omstandigheden voor verblijf als niet-
broedvogels; 

- de broedvogelaantallen van Canadese gans, grauwe gans en soepgans nemen in 
de regio toe. Deze toename zal ook leiden tot een toename van deze 
broedvogelsoorten in Vlinderstrik. Aanvullende maatregelen zullen daarom altijd 
noodzakelijk zijn (hfst. 5). 

- gebiedontwikkeling, inclusief randvoorwaarden ten aanzien van inrichting, levert 
geen positieve effecten op het voorkomen van risicosoorten anders dan ganzen 
(zoals eenden, meeuwen); evenmin worden voor deze soorten nieuwe functies 
gecreëerd.   

- het voorziene publieke en recreatieve gebruik van het gebied brengt een 
intensievere ontsluiting met zich mee dan thans het geval is. Hiermee wordt de 
verstoringsdruk groter dan thans, met negatieve effecten op het voorkomen van 
vogels. 
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De voorgenomen inrichting van Vlinderstrik, exclusief randvoorwaarden, kan leiden tot 
een toename van aantallen van risicosoorten. In een straal van 6 km rondom 
luchtvaartterrein Rotterdam gelden regels ten aanzien van bestemmingen die er toe 
kunnen leiden dat het risico op vogelaanvaringen met vliegtuigen toeneemt.  
 
Tabel 7.1 Overzicht van effecten van drie ontwikkelingsmogelijkheden op de 

aantalsontwikkeling van risicosoorten (broedvogels broedseizoen). De 
huidige situatie fungeert als referentie voor kolom 4 en 5. 

scenario risico-soorten voorkomen aantal kwaliteit 
    foerageer- 
    gebied 

huidige situatie Canadese gans regelmatig enkele n.v.t 
 grauwe gans regelmatig enkele n.v.t 
 nijlgans regelmatig enkele n.v.t 
 soepgans regelmatig enkele n.v.t 
 wilde eend regelmatig tientallen n.v.t 

autonome ontwikkeling Canadese gans regelmatig tiental = = 
 grauwe gans regelmatig enkele = = 
 nijlgans regelmatig tiental = = 
 soepgans regelmatig enkele = = 
 wilde eend regelmatig tientallen = = 

gebiedsinrichting, Canadese gans regelmatig tiental < = 
excl. randvoorwaarden grauwe gans regelmatig tiental < = 
 nijlgans regelmatig tiental < = 
 soepgans regelmatig enkele < = 
 wilde eend regelmatig tientallen = = 

gebiedsinrichting,  Canadese gans regelmatig enkele < = 
incl. randvoorwaarden grauwe gans regelmatig enkele < = 
 nijlgans regelmatig tiental = = 
 soepgans regelmatig enkele < = 
 wilde eend regelmatig tientallen = = 
legenda 
verschil kwaliteit foerageergebied 
< <  sterke afname potentieel foerageergebied 
< =  lichte afname potentieel foerageergebied 
= = onveranderde situatie potentieel foerageergebied 
= > lichte toename potentieel foerageergebied 
> > sterke toename potentieel foerageergebied 
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Tabel 7.2 Overzicht van inrichtingsscenario’s en de gevolgen voor de ontwikkeling 
van de habitatgeschiktheid voor risicosoorten onder vogels buiten het 
broedseizoen in Vlinderstrik voor de huidige situatie, de autonome 
ontwikkeling en na gebiedsinrichting. De huidige situatie fungeert als 
referentie voor kolom 4 en 5. Zie tabel 7.1 voor legenda. 

scenario risico-soorten voorkomen* aantal foerageren 
    kwaliteit 
    grasland 

huidige situatie brandgans onregelmatig enkele n.v.t 
 Canadese gans onregelmatig tientallen n.v.t 
 grauwe gans regelmatig tientallen n.v.t 
 kolgans onregelmatig tientallen n.v.t 
 meeuwen** incidenteel honderden n.v.t 
 nijlgans regelmatig tientallen n.v.t 
 smient onregelmatig tientallen n.v.t 
 soepgans onregelmatig tientallen n.v.t 
 wilde eend regelmatig tientallen n.v.t 
autonome ontwikkeling brandgans onregelmatig enkele = = 
 Canadese gans onregelmatig tientallen = = 
 grauwe gans regelmatig tientallen = = 
 kolgans onregelmatig tientallen = = 
 meeuwen** incidenteel honderden = = 
 nijlgans regelmatig tientallen = = 
 smient onregelmatig tientallen = = 
 soepgans onregelmatig tientallen = = 
 wilde eend regelmatig tientallen = = 
gebiedsinrichting, brandgans onregelmatig enkele < = 
excl. randvoorwaarden Canadese gans regelmatig tientallen < = 
 grauwe gans regelmatig tientallen < = 
 kolgans onregelmatig enkele < = 
 meeuwen** incidenteel honderden = > 
 nijlgans regelmatig tientallen < = 
 smient onregelmatig tientallen < = 
 soepgans regelmatig tientallen < = 
 wilde eend regelmatig tientallen < = 
gebiedsinrichting,  brandgans onregelmatig enkele < = 
incl. randvoorwaarden Canadese gans onregelmatig tientallen < = 
 grauwe gans regelmatig tientallen < = 
 kolgans onregelmatig enkele < = 
 meeuwen** incidenteel honderden < = 
 nijlgans regelmatig tientallen < = 
 smient onregelmatig tientallen < = 
 soepgans onregelmatig tientallen < = 
 wilde eend regelmatig tientallen < = 

* worst-case scenario 
** meeuwen zijn in dit kader niet op soortniveau opgesplitst. Het betreft, in volgorde van 

belangrijkheid, kokmeeuw en stormmeeuw. 

 
Op basis van deze studie bestaat er een reële mogelijkheid dat voor het scenario 
‘gebiedsinrichting, exclusief randvoorwaarden ten aanzien van de gebiedsinrichting’ het 
risico op vogelaanvaringen met vliegtuigen toeneemt.  
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De gebiedsinrichting, inclusief randvoorwaarden ten aanzien van inrichting, leidt naar 
verwachting niet tot een toename van risicovolle soorten; naar schatting zal het risico op 
een vergelijkbaar niveau blijven. Wel vraagt de toename van het aantal broedende 
ganzen in de regio gerichte aandacht en maatregelen (maar dat geldt voor ieder scenario 
dat gekozen zou worden). De Flora- en faunawet biedt hiervoor voldoende 
mogelijkheden, terwijl een adequaat faunabeheerplan zomerganzen voorhanden is. 

 7.2 Discussie 

De voorliggende effectenstudie is tot stand gekomen op basis van een beperkte 
hoeveelheid basisgegevens omtrent het huidige gebruik van Vlinderstrik door soorten en 
aantallen vogels. De beoordeling van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling is 
als gevolg hiervan voor een deel tot stand gekomen op basis van de huidige 
gebiedskenmerken van Vlinderstrik (expert judgement).  
 
In het Ontwerp bestemmingsplan Vlinderstrik (2009) is het toekomstige gebruik van het 
gebied vastgelegd en toegelicht. Uit de aard van het plan volgt dat de bestemmingen de 
hoofdlijnen van toekomstige inrichting weergeven. In onderhavige rapportage zijn ten 
aanzien van de mogelijkheden binnen de bestemmingen Natuur I, II en III enkele 
grenzen gesteld (randvoorwaarden 4.2.2, nattigheid, openheid en schaal van open 
water). Hiermee kan worden voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen in de 
vogelbevolking (vliegveiligheid) in gang kunnen worden gezet. Het bestemmingsplan 
Vlinderstrik zal worden geconcretiseerd in een Inrichtingsplan. Hierin worden de 
verschillende planelementen naar tijd, plaats, maatvoering en uiterlijk ingekleurd. De 
bestemmingen voor Vlinderstrik zullen zodanige regels kennen, dat concretisering van 
het bestemmingsplan in een inrichtingsplan geen afbreuk meer kan doen aan de 
vliegveiligheid; ofwel de veiligheid van het vliegverkeer is in het bestemmingsplan 
Vlinderstrik geborgd. 
 
Schattingen voor ontwikkelingen in populaties van soorten (regionaal en nationaal) zijn 
altijd omgeven met een onzekerheid; daarvoor zijn het schattingen. Evenzo geldt dit 
voor de inkleuring van een vogelbevolking in een toekomstig landschap. De staat van de 
kennis in Nederland is voldoende groot om vertrouwen te hebben in deze schattingen. 
Het is echter mogelijk dat ontwikkelingen een ander patroon laten zien. Hierdoor bestaat 
de kans dat de werkelijke ontwikkelingen kunnen afwijken van de in deze rapportage 
geschetste ontwikkelingen.  

 7.3 Randvoorwaarden en bestemmingen 

In hoofdstuk 4.2.2.zijn randvoorwaarden voor de inrichting geformuleerd. Hiervan is de 
effectiviteit in de daar opvolgende paragrafen besproken. De randvoorwaarden leiden 
tot aanpassingen in de toelichting op het bestemmingsplan. De bestemmingen in het 
bestemmingsplan behoeven niet aangepast te worden, wel dienen bij de bestemming 
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natuur–1, natuur-2, natuur-3 de bestemmingsomschrijvingen aangepast te worden 
(artikel 9, 10 en 11 van het ontwerp-bestemmingsplan. Daarnaast is aanpassing nodig 
van het begrip Half open moeraslandschap waarna in de bestemmingsomschrijvingen bij 
natuur- 2 en natuur-3 wordt verwezen. Ten aanzien van de bestemming groen (artikel 8 
van het ontwerp bestemmingsplan) geldt dat deze gelegen is aan de zuidrand van het 
gebied onder het gedeelte van de uitvliegroutes dat voor vogelaanvaringen relevant is. 
Ook voor deze bestemming worden in lijn met de randvoorwaarden voor de inrichting 
van het natuurgebied aanpassingen voorgesteld. 
 
De randvoorwaarden leiden er toe dat binnen deze bestemmingen: 

• geen aaneengesloten grote oppervlakten open water zullen ontstaan maar 
alleen lijnvormige waterelementen. 

• de totale omvang van extra oppervlak water (opgeteld) ten opzichte van de 
omvang in de huidige situatie zeer beperkt blijft. 

• natte natuur in de vorm van rietland- en ruigtevegetatie beperkt blijft tot smalle 
zones grenzend aan de lijnvormige waterelementen. 

• buiten deze smalle zones geen graslanden met plas-drassituaties in de winter 
voorkomen door uit te gaan van bloemrijk grasland geschikt voor het broeden 
van grutto’s. 

 
In onderstaand overzicht is eerst opgenomen per onderdeel de tekst van het ontwerp 
bestemmingsplan (cursief) en vervolgens de aangepast tekst. 
 
Begrippen 
Half open moeraslandschap 
Gedeelte van een natuurgebied dat gekenmerkt wordt door dichte rietland- en 
ruigtevegetatie, afgewisseld met ondiepe plasjes op de natte tot vochtige gronden en 
struwelen en bosjes op de meer drogere gronden. 
 
Te wijzigen in:  
Rietland  
Gedeelte van een natuurgebied waar sprake is van een vegetatie bestaande uit rietland- 
en ruigtevegetatie waarbinnen geen sprake is van open water.  
 
Struweelland  
Gedeelte van een natuurgebied waarin sprake is van een opgaande vegetatie bestaande 
uit struiken, bomen met mantel- en zoombegroeiing en bloemrijk grasland, waarbij 
aaneengesloten oppervlakten van struiken en bomen kleiner zijn dan 0,5 hectare. 
 
Artikel 9 - Natuur – 1 
Bestemmingsomschrijving 
9.1 De voor “natuur - 1” aangewezen gronden zijn bestemd voor : 
a. versterking, ontwikkeling en behoud van natuurlijke waarden in de vorm van vochtig 
kruidenrijk grasland alsmede faunapassages; 
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b. waterlopen ten behoeve van de waterhuishouding, met de daarbij behorende 
voorzieningen als taluds, gemalen, keerwanden en beschoeiingen; 
c. extensieve dagrecreatie; 
d. de bestemmingen “leiding - gas”, “waarde – archeologie”, ‘waterstaat – 
waterkering” en “waterstaat – waterstaatkundige functie”, voor zover de gronden mede 
als zodanig zijn bestemd. 
 
Te wijzigen in:  
9.1 De voor “natuur - 1” aangewezen gronden zijn bestemd voor : 
a. versterking, ontwikkeling en behoud van natuurlijke waarden in de vorm van vochtig 
kruidenrijk grasland alsmede faunapassages; 
b. waterlopen ten behoeve van de waterhuishouding, met de daarbij behorende 
voorzieningen als taluds, gemalen, keerwanden en beschoeiingen; 
c niet toegestaan is open water behoudens lijnvormige waterelementen met een breedte 
van de waterspiegel kleiner dan 5 meter met een totale oppervlakte van ten hoogste 
15% van het bestemmingsvlak bij maximaal winterpeil. 
d. extensieve dagrecreatie; 
e. de bestemmingen “leiding - gas”, “waarde – archeologie”, ‘waterstaat – waterkering” 
en “waterstaat – waterstaatkundige functie”, voor zover de gronden mede als zodanig 
zijn bestemd. 
 
Artikel 10 - Natuur - 2 
Bestemmingsomschrijving 
10.1 De voor “natuur - 2” aangewezen gronden zijn bestemd voor : 
a. versterking, ontwikkeling en behoud van een ecologische verbindingszone in de vorm 
van half open moeraslandschap alsmede faunapassages; 
b. een antenne-installatie voor een mast voor radiocommunicatieapparatuur ten 
behoeve van Rotterdam Airport ter plaatse van de aanduiding “antenne-installatie”; 
c. de daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals bruggen, duikers, 
beschoeiingen; 
d. een recreatieve fiets- en wandelverbinding alsmede een ruiterpad, struin en 
wandelpaden; 
e. de bestemmingen “waarde – archeologie”, “waterstaat – waterkering” en 
“waterstaat – waterstaatkundige functie”, voor zover de gronden mede als zodanig zijn 
bestemd. 
 
Te wijzigen in:  
10.1 De voor “natuur - 2” aangewezen gronden zijn bestemd voor : 
a. versterking, ontwikkeling en behoud van een ecologische verbindingszone in de vorm 
van rietland en struweelland alsmede faunapassages; 
b niet toegestaan is open water behoudens lijnvormige waterelementen met een breedte 
van de waterspiegel kleiner dan 5 meter met een totale oppervlakte van ten hoogste 
15% van het bestemmingsvlak bij maximaal winterpeil. 
c niet toegestaan is rietland buiten een zone van 5 meter van de waterspiegel van 
lijnvormige waterelementen. 
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c. een antenne-installatie voor een mast voor radiocommunicatieapparatuur ten behoeve 
van Rotterdam Airport ter plaatse van de aanduiding “antenne-installatie”; 
d de daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals bruggen, duikers, 
beschoeiingen; 
e. een recreatieve fiets- en wandelverbinding alsmede een ruiterpad, struin en 
wandelpaden; 
f. de bestemmingen “waarde – archeologie”, “waterstaat – waterkering” en “waterstaat 
– waterstaatkundige functie”, voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd. 
 
Artikel 11 - Natuur - 3 
Bestemmingsomschrijving 
11.1 De voor “natuur - 3” aangewezen gronden zijn bestemd voor : 
a. natuurgebied zoals bedoeld in de bestemming ”natuur - 1” en natuurgebied zoals 
bedoeld in de bestemming “natuur - 2” alsmede faunapassages; 
b. een recreatieve fiets- en wandelverbinding alsmede een ruiterpad; 
c. de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals bruggen, duikers, 
beschoeiingen, (picknick)banken en informatieborden. 
d. de bestemmingen “waarde – archeologie”, “waterstaat – waterkering” en 
“waterstaat – waterstaatkundige functie, voor zover de gronden mede als zodanig zijn 
bestemd. 
 
Te wijzigen in: 
11.1 De voor “natuur - 3” aangewezen gronden zijn bestemd voor : 
a. natuurgebied zoals bedoeld in de bestemming ”natuur - 1” en natuurgebied zoals 
bedoeld in de bestemming “natuur - 2” alsmede faunapassages; 
b niet toegestaan is open water behoudens lijnvormige waterelementen met een breedte 
van de waterspiegel kleiner dan 5 meter met een totale oppervlakte van ten hoogste 
15% van het bestemmingsvlak bij maximaal winterpeil. 
c niet toegestaan is rietland buiten een zone van 5 meter van de waterspiegel van 
lijnvormige waterelementen; omvang oppervlakte rietland ten hoogste 15% van het 
bestemmingsvlak. 
b. een recreatieve fiets- en wandelverbinding alsmede een ruiterpad; 
c. de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals bruggen, duikers, 
beschoeiingen, (picknick)banken en informatieborden. 
d. de bestemmingen “waarde – archeologie”, “waterstaat – waterkering” en 
“waterstaat – waterstaatkundige functie, voor zover de gronden mede als zodanig zijn 
bestemd. 
 
Toelichting  
Toelichting Natuur I,II,II 
De gronden van het natuurgebied hebben een aparte bestemming gekregen vanwege de 
gevarieerdheid in natuurdoeltypen. De bestemming "Natuur I" is opgenomen voor de 
noordelijke zone van het plangebied en maakt vochtig kruidenrijk grasland mogelijk. De 
bestemming "Natuur II" is opgenomen voor de zuidelijke zone van het plangebied en 
maakt half open moeraslandschap mogelijk. Voor de centraal gelegen recreatieve 
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verbinding is een aparte bestemming opgenomen, namelijk "Natuur III". In deze 
bestemming is het mogelijk een recreatieve langzaamverkeersverbinding aan te leggen. 
Deze verbinding zal altijd de scheiding vormen tussen de twee natuurgebieden I en II. 
Dit betekent dat binnen de bestemming "Natuur III", de gronden, die komen te liggen 
ten noorden van 
de recreatieve verbinding altijd zullen worden ingericht zoals "Natuur I". De gronden 
die liggen ten zuiden van de recreatieve verbinding zullen worden ingericht zoals 
geregeld in "Natuur II". 
 
Te wijzigen in: 
 
Toelichting Natuur I,II,II 
De gronden van het natuurgebied hebben een aparte bestemming gekregen vanwege 
de gevarieerdheid in natuurdoeltypen. De nabijheid van Rotterdam Airport maakt dat 
het natuurgebied in Vlinderstrik geen vogelaantrekkende werking mag hebben die leidt 
tot een vergroting van het risico op aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen. Om dit 
zeker te stellen gelden er beperkingen voor het soort dat in Vlinderstrik wordt 
toegestaan. 
De bestemming "Natuur I" is opgenomen voor de noordelijke zone van het plangebied 
en maakt vochtig kruidenrijk grasland mogelijk. De bestemming "Natuur II" is 
opgenomen voor de zuidelijke zone van het plangebied en maakt rietland langs sloten 
mogelijk en in het gebeid tussen de sloten struweelland met struiken, bomen en 
grasland. Voor de centraal gelegen recreatieve verbinding is een aparte bestemming 
opgenomen, namelijk "Natuur III". In deze bestemming is het mogelijk een recreatieve 
langzaamverkeersverbinding aan te leggen. Deze verbinding zal altijd de scheiding 
vormen tussen de twee natuurgebieden I en II. Dit betekent dat binnen de bestemming 
"Natuur III", de gronden, die komen te liggen ten noorden van 
de recreatieve verbinding altijd zullen worden ingericht zoals "Natuur I". De gronden die 
liggen ten zuiden van de recreatieve verbinding zullen worden ingericht zoals geregeld in 
"Natuur II". 
 
In natuur I, II en III zijn gelet op het risico op vogelaanvaringen beperking opgenomen. 
Zo wordt open water slechts in beperkte zin toegestaan en dan alleen in de vorm van 
lijnvormige waterelementen (sloten). Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is 
de begripsbepaling van half open moeraslandschap ingeperkt tot rietland en 
struweelland zonder open water en bloemrijk grasland geschikt als broedgebied voor 
grutto’s en daarmee tot graslanden die niet plas-dras staan. Het zijn graslanden die 
minder voedselrijk zijn dan agrarische graslanden. 
Het in de bestemmingsomschrijving opgenomen maximaal winterpeil is bij een vast 
waterpeil gelijk aan dit vaste waterpeil. In het geval van een flexibel peil waartussen het 
waterpeil mag fluctueren is het gelijk aan de hoogste stand van het flexibele waterpeil. 
 
Artikel 8 - Groen 
Bestemmingsomschrijving 
8.1 De voor "groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor : 
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a. groenvoorzieningen, met bijbehorende voet- en fietspaden en watergangen; 
b. kleinschalige voorzieningen voor openbaar nut en verkeer en vervoer; 
c. de bestemmingen “leiding - gas”, “leiding – olie”, “waarde – archeologie” 
“waterstaatwaterkering” en “waterstaat – waterstaatkundige functie”, voor zover de 
gronden mede als zodanig zijn bestemd. 
 
Te wijzigen in:   
8.1 De voor "groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor : 
a. groenvoorzieningen, met bijbehorende voet- en fietspaden  en watergangen  
b niet toegestaan is open water behoudens lijnvormige waterelementen met een breedte 
van de waterspiegel kleiner dan 5 meter met een totale oppervlakte van ten hoogste 
15% van het bestemmingsvlak bij maximaal winterpeil. 
b. kleinschalige voorzieningen voor openbaar nut en verkeer en vervoer; 
c. de bestemmingen “leiding - gas”, “leiding – olie”, “waarde – archeologie” 
“waterstaatwaterkering” en “waterstaat – waterstaatkundige functie”, voor zover de 
gronden mede als zodanig zijn bestemd. 
 
Toelichting  
Toelichting Groen 
De bestemming "Groen" is opgenomen voor gronden met groenvoorzieningen. Binnen 
de bestemming is de aanleg van langzaamverkeersvoorzieningen en waterpartijen 
toegestaan. Ten behoeve van de toekomstige aanleg van de A13/16 hebben de 
desbetreffende gronden aan de zuidzijde van het plangebied een groenbestemming 
gekregen, waarbij nieuwe bebouwing en andere ontwikkelingen worden uitgesloten. 
 
Te wijzigen in: 
De bestemming "Groen" is opgenomen voor gronden met groenvoorzieningen. Binnen 
de bestemming is de aanleg van langzaamverkeersvoorzieningen en watergangen 
toegestaan. Ten behoeve van de toekomstige aanleg van de A13/16 hebben de 
desbetreffende gronden aan de zuidzijde van het plangebied een groenbestemming 
gekregen, waarbij nieuwe bebouwing en andere ontwikkelingen worden uitgesloten. 
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