
3.11 Stand van zaken fase 2 project toekomst N201

PvdD:
Technische vraag: Kan uitgebreider worden ingegaan op de verwachte impact van dit project 
voor gebieds- en soortenbescherming (Wet natuurbescherming), het Natuurnetwerk Nederland, 
biodiversiteit, landschappelijke structuur, versnippering, ruimtebeslag en landschappelijke 
inpasbaarheid?

Antwoord: 
De ambitie van het project N201 is niet alleen inzetten op het compenseren van een mogelijke 
aantasting, maar ook op het verbeteren van natuur-en landschapswaarden ten opzichte van de 
huidige situatie. Ten aanzien van het landschap wordt zoveel mogelijk het huidige tracé als leidende 
structuur gebruikt. De landschappelijke aantasting en versnippering zijn relatief beperkt (met 
uitzondering van de bocht bij Mijdrecht).
Voor dit project zijn verkennende onderzoeken gedaan welke worden vermeld in de memoranda 
Natuur en Landschap. Nadere uitwerking dient plaats te vinden in de voorbereidende fase van de 
verschillende maatregelen.

Voor de omlegging bij Mijdrecht, de aanleg van een fietstunnel bij de N212 en de aanpassing van de 
N196 geldt dat een deel van het weidevogelkerngebied wordt afgesneden en een deel gaat verloren. 
Dit kan gecompenseerd worden door het verhogen van het waterpeil, een aangepast maaibeheer, 
een aangepast bemestingsbeleid en het aanleggen van geleidelijk oplopende oevers. In de 
memoranda worden daarvoor zoeklocaties weergegeven. 

Voor de aanpassingen nabij de Vinkeveen passage, de Demmerikse brug en de A2 geldt dat er 
mogelijk oeverzones moeten worden vergraven en groenstructuren worden verwijderd. Compensatie 
kan gezocht worden in de aanleg van nieuwe moerasoevers en aanleg van een zoneringsstrook en 
het aanleggen van een faunakering. Daarnaast zijn er kansen om de eco-passage tussen de A2 en de 
Loosdrechtse Plassen, in relatie tot de maatregelen, te versterken.

In het geval van het aanpassen van het kruispunt en het vervangen of renoveren van het kunstwerk 
over de Angstel (als ecologische verbindingszone voor fauna), is mogelijk compensatie nodig. 
Compensatie mogelijkheden zijn de aanleg van faunapassages onder het kunstwerk over de Angstel, 
de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het gebruik van vleermuisvriendelijke verlichting.


