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Inleiding 
De Soortenbeschermingstoets voor realisatie en exploitatie van de PALLAS-reactor (kenmerk D10007017:143, 
d.d. 21 oktober 2020) is gebruikt voor een ontheffingsaanvraag (zaaknummer ODNHN: OD.326535). De ODNHN 
heeft naar aanleiding van de ontheffingsaanvraag en bijbehorende toetsing een aantal vragen gesteld in een brief 
die op 10 december 2020 is verstuurd. In dit memo hebben wij het antwoord op de vragen onder elkaar gezet. De 
vragen zijn letterlijk uit de brief overgenomen. Wanneer het hieronder in de beantwoording over de 
Soortenbeschermingstoets gaat, dan wordt daarmee de toetsing bedoeld met kenmerk en datum als hiervoor 
aangegeven. 
 

Beantwoording 

Algemeen 

1. Wij verzoeken u het plangebied waar u ontheffing voor aanvraagt nader inzichtelijk te maken, In de 
aangeleverde stukken spreekt u zowel over de locatie binnen de EHC waarbij u onderscheid maakt tussen 
de toegangsweg en de locatie van de Pallas-reactor, in de Noordzee en bij het Noordzeekanaal. Wij 
verzoeken u concreet te maken waar uw ontheffingsaanvraag op toe ziet. 
Het totale werkgebied voor de aanleg van de PALLAS-reactor bestaat uit: 
1. Het werkgebied op de EHC als aangegeven in Afbeelding 1 in dit memo. 
2. Het werkgebied nabij het kanaal als aangegeven in figuur 9 van de soortenbeschermingstoets. Hierbij willen 

wij nog aangeven dat het werkgebied naar het zuiden uitsluitend bestaat uit de berm langs de parallelweg. 
Hier wordt alleen de leiding uitgelegd en vinden verder geen aanpassingen plaats.  

3. De locatie van de nieuwe uitlaat in de Noordzee als aangegeven in Afbeelding 2 in dit memo. 

Buiten de hiervoor aangegeven werkgebieden wordt gebruikt gemaakt van bestaande infrastructuur en 
vaarroutes of worden leidingen ondergronds aangelegd. De ontheffingsaanvraag heeft concreet betrekking op het 
werkgebied op de EHC (nummer 1 hierboven), omdat hier mogelijk sprake is van overtredingen van 
verbodsbepalingen vanwege de aanwezigheid van beschermde soorten.  
 



 

 
Afbeelding 1: Het werkgebied (aangeduid ‘tijdelijk bouwterrein’ op de verbeelding van het bestemmingsplan) op 
de EHC (gele lijn). Op de tekening is de lijn van het werkgebied als aangehouden in de 
Soortenbeschermingstoets paars. De gele lijn is het daadwerkelijke werkgebied. De toetsing dekt ook het 
werkgebied binnen deze lijn omdat de werkgebieden niet verschillen in aanwezigheid van beschermde soorten of 
functie als leefgebied voor beschermde soorten. 
 

 
Afbeelding 2: Ligging van het koelwatertracé volgens figuur 4 van de soortenbeschermingstoets. Op de locatie 
van het groene kruis komt de uitlaat. Zie voor details uitlaatpunt figuur 6 in soortenbeschermingstoets. Let op: het 
grootste deel van de leidingen ligt ondergronds (rode onderbroken lijn). Slechts een klein deel wordt open 
ontgraven (paarse onderbroken lijn). Zie voor het werkgebied langs het kanaal figuur 9 in de 
Soortenbeschermingstoets. 



 

2. Wij verzoeken u het plangebied waar de ontheffing op toe ziet nader inzichtelijk te maken. Figuur 8 van 
de door u aangeleverde toetsing, met hierin de zandverplaatsingen en figuur 4 van de aanleverde toetsing 
met hierin het plangebied lijken niet overeen te komen.  
Figuur 4 maakt het tracé van het koelwatersysteem inzichtelijk. Aangezien het grootste deel van dit tracé is 
gelegen onder de grond en aldaar geen mogelijke verstoring voor soorten plaatsvindt, geeft figuur 4 niet het 
plangebied waar de ontheffing op toe ziet weer. Figuur 8 geeft daarnaast alleen het werkgebied op de EHC weer. 
Onder vraag 1 is antwoord gegeven op de vraag waar het volledige werkgebied ligt en daarbij is ook aangegeven 
dat de ontheffing zich specifiek richt op het werkgebied dat op de EHC is gelegen, in dit geval is dat dus 
Afbeelding 1 van dit memo.  
 
3. Wij verzoeken u concreet te maken welke activiteiten plaatsvinden in het plangebied. Uit de door u 
aangeleverde informatie blijkt dat de werkzaamheden onder andere bestaan uit grondwerkzaamheden, de 
bouw van de PALLAS-reactoren de aanleg van een toegangsweg. Wij verzoeken u de werkzaamheden 
waar de ontheffing op toe ziet concreet te maken. 
In bijlage A van dit memo is een beschrijving van de uitvoering opgenomen. Hierin zijn in meer detail de 
werkzaamheden zoals deze bekend zijn, beschreven.  
 
4. a) Wij verzoeken u op kaartmateriaal, concreet te maken waar welke werkzaamheden plaats vinden.  
In bijlage A van dit memo is een meer uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden opgenomen inclusief 
kaart.  
 
b) Waar wordt de toegangsweg gerealiseerd?  
Afbeelding 3 geeft de ligging van de tijdelijke toegangsweg.  
 

 
Afbeelding 3: Ligging van de tijdelijke toegangsweg (blauw). Zie Afbeelding 1 voor uitleg van de overige kleuren. 
 
c) Hoelang blijft deze toegangsweg liggen?  
De toegangsweg is momenteel aangemerkt als tijdelijk waarbij wordt uitgegaan van een ligging van maximaal 10 
jaar (na aanleg). Planologisch wordt gewerkt aan het permanent maken van de weg. Dit maakt qua impact voor 
beschermde soorten niet uit. De grootste impact op beschermde soorten zit in de aanleg van de weg. In de 
huidige situatie lopen al verschillende wegen over het EHC en is geen sprake van aanzienlijke 
verkeersbewegingen vanwege de beperkte toegankelijkheid van de EHC: een wezenlijke toename van 
verkeerslachtoffers wordt niet verwacht. De gevolgen van versnippering zijn ook beperkt (zie § 6.2.2 
Soortenbeschermingstoets. onder het kopje “Reptielen” voor de effecten van versnippering). Na de aanleg staan 
schermen langs de weg, om in ieder geval tijdens de werkzaamheden het aantal slachtoffers te beperken 
(maatregel 2, zie tabel 12 Soortenbeschermingstoets). De ecoloog bepaalt het moment waarop het scherm 
verwijderd kan worden.  
 



 

d) Welke andere wegen worden aangepast?  
Alleen de wegen binnen de begrenzing van het werkgebied op de EHC (zie Afbeelding 1) worden aangepast. 
Deze wegen hebben een vergelijkbare functie als de huidige situatie en de effecten van de aanleg zijn 
meegenomen in de effectbeoordeling van de Soortenbeschermingstoets. De tijdelijke toegangsweg is de enige 
aanvulling op de infrastructuur die in dit project is voorzien. Overige infrastructuur buiten de begrenzing van 
werkgebieden wordt niet aangepast. 
 
e) Welke bebouwing gaat weg?  
De sloop van bebouwing maakt geen onderdeel uit van dit project, zie uitgangspunten in § 2.7 van de 
soortenbeschermingstoets. Bij aanvang van het project is de aanwezige bebouwing binnen de begrenzing van het 
werkgebied gesloopt. De huidige vergunninghouder van het terrein -NRG- zorgt voor het vrij opleveren van het 
terrein. Bestaande bebouwing zal door NRG worden gesaneerd. Derhalve maakt de sloop geen onderdeel uit van 
het project van PALLAS. 
 
f) Welk onderdeel van het plangebied vormt leefgebied voor de zandhagedis? 
Het leefgebied van de zandhagedis bestaat in de kalkarme duinen uit droge struikheideterreinen. Voor eieren zijn 
ook zonnige, onbegroeide plekken nodig. 1 De luchtfoto van Afbeelding 4 laat zien dat binnen de EHC een deel 
van de begroeide delen van het terrein in potentie leefgebied vormen (delen met heide en meer grazige 
vegetatie). De struwelen, verharding en bebouwing (die bij aanvang van het project gesloopt is en braakliggend 
terrein is) vormen minder geschikt tot ongeschikt leefgebied. Bij de beschouwing van het aanwezige leefgebied 
zijn de volgende zaken relevant: 
• Bij het onderzoek naar de zandhagedis is ondanks de ruimere aanwezigheid van potentiële leefgebieden de 

soort slechts op één locatie op de EHC aangetroffen, zie Afbeelding 6. In de duinen zijn zandhagedissen meer 
verspreid aangetroffen. 

• Het hele duingebied van Den Helder tot Petten is grotendeels geschikt leefgebied voor de zandhagedis. De 
EHC vormt hier slechts een klein deel van.  

Uit bovenstaande volgt dat een deel van de EHC geschikt leefgebied vormt maar dat de functie in het totale 
leefgebied beperkt is, gezien de gedane waarnemingen. 
 
 

 
1 https://ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/zandhagedis, geraadpleegd op 13-01-2021. 



 

 
Afbeelding 4: Luchtfoto van de EHC in 2019. Bron: https://maps.noord-holland.nl/nh_door_de_tijd/, geraadpleegd 
op 13-01-2021. De paarse delen zijn heide en de beige delen de meer grazige delen. Dit zijn de geschikte 
leefgebieden (in combinatie met wat open zand) van de zandhagedis. De groene delen geven struwelen weer. 
Die delen zijn minder geschikt voor de zandhagedis. De oranje lijn geeft het werkgebied aan dat relevant is voor 
de zandhagedis (de begrenzing langs de provinciale weg is niet weergegeven, maar het duingebied. 
 
5. U vraagt voor de zandhagedis enkel ontheffing aan voor het beschadigen en vernielen van 
verblijfplaatsen (artikel 3,5, lid 4 van de Wnb). Door de werkzaamheden en het ongeschikt maken van het 
leefgebied zullen ook individuen gestoord worden. Wij adviseren derhalve uw ontheffingsaanvraag uit te 
breiden en ook ontheffing aan te vragen van de verbodsbepaling genoemd in artikel 3.5, lid 2 van de Wnb. 
Hierbij breiden wij de ontheffingsaanvraag uit voor de zandhagedis met de verbodsbepaling in artikel 3.5, lid 2 
van de Wnb voor het verstoren van individuen. Hoewel met de maatregelen het doden van zandhagedissen 
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen, is een incidenteel slachtoffer niet uit te sluiten. Daarom 
breiden wij de ontheffingsaanvraag hierbij ook uit voor het incidenteel doden van een individu met de 
verbodsbepaling in artikel 3.5, lid 1.  
  



 

6. Wij verzoeken u bij de overwegingen van andere bevredigende oplossingen ook in te gaan op een 
alternatieve ligging van de tijdelijke toegangsweg, waarbij minder vergraven hoeft te worden. 
De locatie voor de tijdelijke toegangsweg is uit oogpunt van waterveiligheid in nauw overleg met het HHNK 
bepaald. In de Soortenbeschermingstoets is beschreven in § 2.5 dat bij vergravingen damwanden worden 
geplaatst om afgravingen te beperken. Hiermee wordt het oppervlakte dat afgegraven wordt al beperkt. 
Daarnaast is geen reëel alternatief door Zijperzeedijk waarbij minder afgravingen nodig zijn. Afbeelding 5 laat zien 
dat de tijdelijke toegangsweg door het laagste deel van het duin wordt gelegd. Vanaf de realisatie van het 
bedrijventerrein tot het begin van de jaren ‘80 was op deze locatie al een toegangsweg aanwezig hetgeen de 
verklaring is dat de Zijperzeedijk hier het laagst is. Om de weg op het niveau van de N502 te krijgen is hier het 
minst afgraving vereist. 
 

 
Afbeelding 5: Hoogteprofiel van de duinenrij ter hoogte van de EHC. Het profiel ligt ongeveer tussen de meer 
noordelijke en zuidelijk toegangsweg aan de N502. Beide toegangswegen zijn als laagtes aan weerzijdes in het 
profiel herkenbaar. De locatie van de tijdelijke toegangsweg is gemarkeerd (op kaart met rood kruisje, in profiel 
met een lijn). Bron: https://ahn.arcgisonline.nl/hoogteprofiel/, geraadpleegd op 13-01-2021. 
 
7. Wij adviseren u om de onderbouwing van het wettelijk belang uit te breiden, bijvoorbeeld door in te 
gaan waar PALLAS aan levert, en welke alternatieven deze instellingen hebben. 
Nut en noodzaak zijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) onderschreven in de 
uitspraak van 11 maart 2020, ECLI:NL: RVS:2020:741, waarmee het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ 
onherroepelijk is geworden.2 De Afdeling kan zich erin vinden dat er geen reële alternatieven zijn om de productie 
van isotopen veilig te stellen. In de volgende tekst zijn nut en noodzaak verder uiteengezet door in te gaan op de 
besluitvorming inzake de vervanging van de HFR en de maatschappelijke relevantie om te blijven voorzien in de 
behoefte aan medische radio-isotopen. 
 
De noodzaak inzake de vervanging van de Hoge Flux Reactor 
Medische radio-isotopen spelen een cruciale rol bij de diagnose van kanker, hartaandoeningen en andere 
ziekten. Wereldwijd worden per jaar bijna 49 miljoen medische onderzoeken met radio-isotopen uitgevoerd in 
meer dan 10.000 ziekenhuizen volgens ongeveer 100 verschillende nucleair-geneeskundige procedures. 
Medische isotopen worden daarnaast ook steeds vaker gebruikt voor de behandeling van kanker. Alleen al in de 
EU worden elk jaar ongeveer 10 miljoen patiënten behandeld in meer dan 1.500 centra voor nucleaire 
geneeskunde. De meeste nucleair-geneeskundige procedures die momenteel worden uitgevoerd zijn 
diagnostische SPECT-scans met technetium-99m (Tc-99m), Dit is de meest gebruikte isotoop voor diagnoses. 
Het therapeutische gebruik van medische radio-isotopen in kankertherapieën neemt daarnaast ook snel toe; 

 
2 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2020:741, geraadpleegd op 20-01-2021. 



 

volgens ramingen zal de markt voor nieuwe therapeutische radioactieve geneesmiddelen zeer sterk groeien in de 
jaren 2020-2030. 
 
De productie van Tc-99m is een complex proces dat gewoonlijk bestraling omvat van uraniumtargets in nucleaire 
onderzoeksreactoren waarbij molybdenum-99 (Mo-99) wordt geproduceerd. Mo-99 is de isotoop waaruit Tc-99m 
ontstaat: deze ontstaat na verval. Mo-99 wordt in gespecialiseerde verwerkingsfaciliteiten uit de bestraalde 
targets geïsoleerd. Op basis daarvan worden Tc-99m-generatoren geproduceerd die ten slotte naar de 
ziekenhuizen worden verstuurd. Vanwege hun korte halveringstijd kunnen Mo-99 en Tc-99m niet worden 
opgeslagen. Deze isotopen moeten daarom in een continuproces worden geproduceerd en wekelijks naar de 
ziekenhuizen gebracht. Elke verstoring van de voorziening in deze isotopen kan leiden tot een situatie waarin 
cruciale diagnostische beeldvormingstests moeten worden geannuleerd of uitgesteld, met negatieve en soms 
levensbedreigende gevolgen voor patiënten.3 
 
Een beperkt aantal nucleaire onderzoeksreactoren levert ongeveer 95% van de wereldproductie van Mo-99: de 
Hoge Flux Reactor (HFR) in Nederland, de BR-2-reactor in België, de SAFARI-reactor in Zuid-Afrika, de OPAL-
reactor in Australië, de MARIA-reactor in Polen en de LVR-15-reactor in Tsjechië. De EU is de belangrijkste 
leverancier van medische radio-isotopen op de wereldmarkt, met een marktaandeel van circa 60% voor Mo-99. 
Voor therapeutische isotopen zoals lutetium-177 geldt een soortgelijke situatie. De huidige reactoren hebben naar 
verwachting rond 2025 echter niet meer voldoende bestralingscapaciteit om aan de snelgroeiende vraag te 
voldoen. Sommige van de bovengenoemde reactoren naderen bovendien het einde van hun levensduur. 
Daardoor is steeds meer gepland onderhoud nodig en doen zich vaker ongeplande productieonderbrekingen 
voor, wat gevolgen heeft voor de wereldwijde voorziening van radio-isotopen. 
 
Gezien de aanbevelingen van het Europees Waarnemingscentrum voor de voorziening van medische radio-
isotopen, WG4 – “Capacity and infrastructure development”4, is het bestaande Europese netwerk van reactoren 
(de HFR, de BR-2-reactor, de MARIA-reactor en de LVR-15-reactor) van fundamenteel belang om in de nabije 
toekomst de markt te bevoorraden met medische radio-isotopen. De huidige capaciteit moet worden gehandhaafd 
en daarom moeten er zo nodig investeringen worden gedaan om de bestaande reactoren te moderniseren, en 
ook om de capaciteit te vervangen die verloren zal gaan als de operationele reactoren het einde van hun 
levensduur bereiken. Voor de HFR geldt dat deze in Petten in 1960 operationeel werd en inmiddels een van ’s 
werelds grootste leveranciers is van medische radio-isotopen. De HFR nadert snel het einde van zijn 
economische levensduur; er zijn steeds meer tijd en middelen nodig voor onderhoud en reparatie, waardoor de 
productie van medische radio-isotopen in het gedrang komt. Daarom heeft de Nederlandse regering besloten een 
nieuwe reactor te bouwen op de Energy & Health Campus te Petten (EHC): de PALLAS-reactor. 
 
Maatschappelijke relevantie; de behoefte aan medische radio-isotopen 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de 
leveringszekerheid van diagnostische en therapeutische radio-isotopen voor Nederland en naar de effecten van 
het niet bouwen van de PALLAS-reactor5. Hieruit is het volgende gebleken: 
• Fragiel aanbod medische radio-isotopen voor diagnostiek en therapie: het aanbod van medische radio-

isotopen voor diagnostiek en therapie is op dit moment fragiel: als één grote reactor of één van de 
gespecialiseerde laboratoria onverwacht uitvalt, kunnen op wereldschaal leveringsproblemen ontstaan. Bij 
een onverwachte uitval kunnen de overige reactoren de vraag lang niet altijd opvangen, wat de levering voor 
de wereld (en dus ook voor Nederland) vrij onzeker maakt. Dat geldt zowel voor diagnostische als 
therapeutische radio-isotopen.  

• Ontwikkeling van de vraag: de vraag naar Mo-99/Te-99m in de wereld zal op de lange termijn stijgen. 
Geschatte percentages variëren van enkele procenten marktgroei in Europa en Noord-Amerika tot boven de 
5% jaarlijkse stijging van de vraag in de opkomende economieën. De groei in de vraag naar therapeutische 
isotopen zal veel hoger zijn. Verwacht wordt dat de vraag naar lutetium-177, de belangrijkste therapeutische 
isotoop die in tal van medicijnen wordt opgenomen, met 20-30% per jaar zal stijgen in de komende tien jaar. 
De huidige reactoren kunnen niet aan deze vraag voldoen en verwacht wordt dat er in de tweede helft van dit 

 
3 Zie bijvoorbeeld RTL Nieuws: “Behandelingen patiënten met kanker stilgelegd door lek in kernreactor Petten”, d.d. 31 oktober 
2018, NH Nieuws: “Stilleggen reactor Petten gevolgen voor tienduizenden kankerpatiënten wereldwijd”, d.d. 20 oktober 2018 en 
Volkskrant: “Kernreactor Petten in nood; behandeling kanker in gevaar”, d.d. 14 mei 2014. 
4 https://ec.europa.eu/euratom/docs/WG4_Report.pdf, geraadpleegd op 20-01-2021. 
5 https://www.rivm.nl/publicaties/marktontwikkeling-en-leveringszekerheid-voor-medische-radionucliden-aanvulling-op-rivm, 
geraadpleegd op 20-01-2021. 



 

decennium tekorten zullen ontstaan. Om de productieketen van medische radio-isotopen toekomstbestendig 
te maken, is een overgang nodig naar een prijsstelling die alle kosten in de keten dekt. 

• Ontwikkeling van het aanbod: In 2018-2020 is er meer duidelijkheid gekomen over de aanbodkant van 
medische radio-isotopen. Er zijn namelijk initiatieven gaande in Duitsland (FRM-II), Frankrijk (Jules Horowitz 
Reactor) en België (MYRRHA) om de bestaande productiecapaciteit voor medische radio-isotopen te 
vergroten. Zelfs wanneer al deze initiatieven slagen, zullen zij echter niet de productiecapaciteit kunnen 
vervangen van de reactoren in België (BR2), Tsjechië (LVR-15), Polen (Maria) en Nederland (HFR) die op 
termijn gaan sluiten. De Europese Commissie heeft onlangs de voorzieningszekerheid van medische radio-
isotopen laten onderzoeken. Die studie concludeert dat het, ondanks de genoemde initiatieven, nodig is in de 
EU nóg een reactor te bouwen om de EU zelfvoorzienend te laten blijven en tekorten op wereldschaal te 
voorkomen. De studie wijst de PALLAS-reactor hiervoor aan als de gerede kandidaat, temeer daar PALLAS 
wordt ontworpen op een hoge capaciteit voor medische isotopen, terwijl de bestaande en geplande reactoren 
vooral zijn gericht op nucleair onderzoek. 

• Relevantie voor Nederland: Nederland is in de unieke positie dat een groot deel van de leveringsketen binnen 
eigen land aanwezig is: van onderzoek en ontwikkeling, via productie van radio-isotopen tot de verwerking 
daarvan tot radio-farmaceutische producten. Hierdoor heeft Nederland ook een goede positie om het land te 
blijven waar nieuwe radiofarmaceutische producten ontwikkeld worden. De nabijheid van academische 
ziekenhuizen, een reactor en gespecialiseerde laboratoria dragen daaraan bij. 
Mocht de HFR sluiten zonder dat de PALLAS-reactor wordt gerealiseerd, dan verliest Nederland zijn positie 
binnen die leveringsketen. De kans is dan groot dat de radiofarmacie haar werk van Petten naar het 
buitenland verplaatst. Daarnaast zou dit grote en negatieve gevolgen voor de (lokale) werkgelegenheid in de 
nucleaire sector hebben: een derde van de mensen die in Nederland in de nucleaire sector werken en 
ongeveer 1.000 bij toeleveranciers zullen hun baan verliezen. De nucleaire kennisinfrastructuur zal hieronder 
lijden. Ook vervallen dan de diensten die vanuit Petten worden geleverd aan de nucleaire industrie, andere 
industrietakken en overheden. 

• SHINE: Een mogelijk alternatief voor de PALLAS-reactor is het SHINE-project waar in Amerika aan gebouwd 
wordt. Deze installatie is een gevorderd nieuwbouwproject voor het maken van Mo-99. SHINE heeft besloten 
om ook een vestiging in Europa te openen. SHINE geeft zelf aan dat deze tweede fabriek in Europa in 2025 al 
grote hoeveelheden Mo-99 op de markt zal kunnen brengen. Dit is mogelijk wat optimistisch. Naast Mo-99 
beoogt het SHINE-concept ook de radionuclide jodium-131 te leveren, dat is een therapeutische radionuclide 
voor de behandeling van schildklierkanker. SHINE geeft zelf aan binnenkort lutetium(-177)chloride te kunnen 
leveren, waarbij lutetium in reactoren wordt bestraald. Op de langere duur verwacht SHINE deze bestraling 
ook met hun eigen apparatuur te kunnen doen, echter de opbrengst per gram zal fysisch gezien twee of drie 
orde groottes kleiner zijn dan in een reactor. Het RIVM verwacht niet dat het met het SHINE-concept binnen 
tientallen jaren mogelijk zal zijn het hele palet aan reactor-geproduceerde medische radio-isotopen te maken. 
Het SHINE-concept is daarmee geen complete vervanging van een reactor die medische radio-isotopen 
maakt. 

• Lighthouse: Een ander mogelijk alternatief voor de PALLAS-reactor is het Lighthouse-project. Het RIVM heeft 
onderzoek gedaan naar de samenloop tussen de voorbereiding van de PALLAS-reactor en dit project6. Uit dit 
onderzoek blijkt dat het al dan niet realiseren van de Lighthouse-installatie in eerste instantie geen invloed 
heeft op de leveringszekerheid van therapeutische radio-isotopen: Lighthouse verwacht alleen Mo-99 te 
leveren. In theorie zou men kunnen stellen dat Lighthouse de wereld volledig van molybdeen kan voorzien en 
dat de reactoren die eerst Mo-99 maakten daardoor kunnen overstappen op de productie van therapeutische 
radio-isotopen. Echter, volgens een recent aangepaste planning zal productie pas in 2028 kunnen starten en 
is er momenteel geen zekerheid over het slagen van dit initiatief. Dan blijft bovendien het probleem bestaan 
dat de reactorvloot oud is. En zolang de huidige productiecapaciteit voor isotopen niet vervangen is door 
voldoende nieuwe installaties, zoals de PALLAS-reactor, blijft de voorzieningszekerheid op termijn niet 
gegarandeerd. Ook het Lighthouse-project is daarmee geen volwaardig alternatief voor de PALLAS-reactor. 
Dat geldt des te sterker voor therapeutische isotopen die niet geleverd kunnen worden door Lighthouse. 

 
6 https://www.rivm.nl/publicaties/marktontwikkeling-en-leveringszekerheid-voor-medische-isotopen-uitbreiding-op-rivm, 
geraadpleegd op 20-01-2021. 
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Zandhagedis 

8. Wij verzoeken u in te gaan op de effecten van de plannen op de staat van instandhouding van de zandhagedis. Wij verzoeken u hierbij aandacht te 
besteden aan de plaatselijke en landelijke staat van instandhouding. Tevens verzoeken wij u inzichtelijk te maken wat de effecten zijn op de staat van 
instandhouding van de zandhagedis tijdens en na de werkzaamheden. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de gevolgen voor de zandhagedis en bijbehorende plaatselijke en landelijke staat van instandhouding voor, tijdens en na de 
werkzaamheden. Het incidenteel doden is niet meegenomen: maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen zijn beschreven in de Soortenbeschermingstoets. 
Als toch een incidenteel een individu binnen het werkgebied voorkomt, dan is de kans op doden niet uitgesloten maar omdat het incidenteel is, ondervinden de 
lokale en landelijke staat van instandhouding hier geen effect van.  
 
Tabel 1: Overzicht van de veranderingen door ruimtebeslag en verstoring, de situatie voor de zandhagedis, de plaatselijke stand van instandhouding en de 
landelijke staat van instandhouding als gevolg van het project. Hierbij is aandacht besteed aan de situatie voor, tijdens en na het project. SBT staat voor 
Soortenbeschermingstoets. 
Moment Verandering Situatie voor de zandhagedis Plaatselijke stand van instandhouding Landelijke staat van instandhouding 
Voorafgaand 
aan de 
werkzaam-
heden 

Dit is de nul-situatie. 
Veranderingen ten opzichte van 
deze situatie zijn relevant.  

Als te zien in Afbeelding 6: de 
zandhagedis is zowel in de duinen 
als op de EHC waargenomen. In de 
duinen zijn meer zandhagedissen 
met een grotere spreiding dan op 
de EHC waargenomen. Hoewel de 
EHC geschikt leefgebied vormt, is 
de aanwezigheid beperkt.  

Volgens verspreidingskaarten zijn 
zandhagedissen waargenomen in het volledige 
duingebied van Noord-Holland (met 
uitzondering van Texel).7 Specifieke informatie 
over de stand van zaken zijn niet beschikbaar, 
maar op basis van de landelijke staat van 
instandhouding en de uitkomsten van 
onderzoek is aannemelijk dat de soort 
verspreid in de duinen tussen Den Helder en 
Petten in de geschikte delen voorkomt in 
dichtheden als weergegeven in Afbeelding 6. 

De zandhagedis heeft de status 
Kwetsbaar op de Rode Lijst. De 
langjarige trend (vanaf 1994) in 
aantallen van de soort is positief 
(laatste 10 jaar is de trend onzeker). 
De langjarige trend (vanaf 1990) in 
verspreiding is positief.8 

Tijdens de 
werkzaam-
heden  

Tijdens de werkzaamheden is als 
aangegeven in figuur 23 van de 
SBT minder leefgebied aanwezig. 
Waar werkzaamheden zijn 
afgerond en geen verharding is 
aangebracht, kunnen 
leefgebieden herstellen maar in 
welke mate dit tijdens het project 
gebeurt, is niet aan te geven.  

De leefgebieden voor de 
zandhagedissen voor een deel van 
de EHC zijn ongeschikt. Het 
grootste deel van het leefgebied op 
de EHC blijft geschikt. Ook 
leefgebieden in de duinen blijven 
geschikt met uitzondering van de 
tijdelijke toegangsweg. Het blijft 
mogelijk voor zandhagedissen om 
van verschillende kanten de 
leefgebieden te benaderen: de 

Als uitgegaan wordt van een werkgebied van 
300 bij 100 meter dan is de mogelijke tijdelijke 
afname maximaal 3 ha. Let op: niet de 
volledige oppervlakte hiervan is ook geschikt 
als leefgebied, zie Afbeelding 1. De 
gecombineerde Natura 2000-gebieden 
Zwanenwater & Pettemerduinen en Duinen 
Den Helder – Callantsoog hebben een 
oppervlakte van 770 + 645 = 1.415.9 Ook niet 
het volledige oppervlak hiervan is geschikt als 
leefgebied, maar een groot deel wel. Als 

Als hiervoor beschreven zijn de 
effecten beperkt en vindt geen 
aantasting van de lokale staat van 
instandhouding plaats. De landelijke 
staat van instandhouding wordt 
derhalve ook niet aangetast.  

 
7 https://www.verspreidingsatlas.nl/verspreidingskaart.aspx?size=large&soortcode=3000411&jaar=2020&jaartot=2020, geraadpleegd op 20-01-2021. 
8 https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/zandhagedis, geraadpleegd op 20-01-2021. 
9 https://www.natura2000.nl/gebieden/noord-holland/zwanenwater-pettemerduinen en https://www.natura2000.nl/gebieden/noord-holland/duinen-den-helder-callantsoog geraadpleegd 
op 20-01-2021. 
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Moment Verandering Situatie voor de zandhagedis Plaatselijke stand van instandhouding Landelijke staat van instandhouding 
tijdelijke toegangsweg vormt geen 
barrière. Van isolatie van een 
deelgebied is geen sprake.  

uitgegaan wordt van een geschiktheid van 50% 
van de Natura 2000-gebieden (onderschatting) 
en 100% van de EHC (overschatting: zie 
Afbeelding 4) dan is sprake van een tijdelijke 
afname van 0,4% van het leefgebied in de 
duinen van Noord-Holland. Gezien de beperkte 
dichtheid, in het bijzonder op de EHC, zijn 
voldoende vluchtmogelijkheden in de directe 
omgeving beschikbaar. De lokale stand van 
instandhouding wordt niet aangetast. 

Na de 
werkzaam-
heden en na 
herstel van 
leefgebieden 

Na de werkzaamheden is sprake 
van een verandering van de 
leefgebieden. Hierbij gaat het 
vooral om de ligging van 
leefgebieden. De omvang is 
vergelijkbaar met de huidige 
situatie. Dit is ook in figuur 23 
weergegeven. De grootste 
verandering is dat de tijdelijke 
verbindingsweg heeft gezorgd 
voor een afname en doorsnijding 
van het leefgebied. 

Op termijn zijn de leefgebieden van 
de zandhagedis weer geschikt. Als 
figuur 23 in de SBT laten zien, is de 
ordegrootte aan geschikt leefgebied 
ongeveer gelijk. Alleen de tijdelijke 
toegangsweg vormt mogelijk een 
permanente afname. Hierbij gaat 
het echter om enkele honderden 
vierkante meter (uitgaande van 4 
meter breed en 200 meter lang, 
gaat het om 800 m2 = 0,08 ha). Het 
grootste deel van het leefgebied op 
de EHC blijft onveranderd. Dit geldt 
ook voor de leefgebieden in de 
duinen. 

Als uitgegaan wordt van een afname van 0,08 
ha van leefgebied binnen een leefgebied van 
707,5 ha (zie hierboven) dan is sprake van een 
afname van 0,01% van het leefgebied in de 
duinen van Noord-Holland. Gezien de beperkte 
dichtheid, in het bijzonder op de EHC, zijn 
voldoende vluchtmogelijkheden in de directe 
omgeving beschikbaar. De lokale stand van 
instandhouding wordt niet aangetast. 

Als hiervoor beschreven zijn de 
effecten beperkt en vindt geen 
aantasting van de lokale staat van 
instandhouding plaats. De landelijke 
staat van instandhouding wordt 
derhalve ook niet aangetast. 
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Afbeelding 6: Waarnemingen van zandhagedissen tijdens het onderzoek en de gelopen routes tijdens het 
onderzoek. Beide figuren zijn los opgenomen in bijlage B van de Soortenbeschermingstoets.  
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9. Wij verzoeken u aan te geven, op kaartmateriaal, waar het leefgebied van de zandhagedis zich binnen 
het projectgebied bevindt. Hierbij verzoeken wij u aan te geven welk leefgebied beschikbaar is vóór de 
werkzaamheden, welke leefgebied beschikbaar is tijdens de werkzaamheden en welk leefgebied 
beschikbaar is na de werkzaamheden. Wij verzoeken u hierbij ook een (indicatie van) de oppervlakten in 
vierkante meters te geven. 
Zie antwoorden op vraag 4f en 8. Hierin is ingegaan op de ligging van leefgebieden en hierin worden ook 
geschatte afnames gegeven. Het belangrijkste gegeven is dat het grootste deel van de leefgebieden op de EHC 
en de leefgebieden in omliggende duinen geschikt blijven. Het aantal zandhagedissen op de EHC is beperkt en in 
de directe omgeving liggen voldoende alternatieve leefgebieden tijdens de werkzaamheden.  
 
10. Voor nieuw leefgebied verzoeken wij u aan te geven hoe u dit leefgebied gaat inrichten en hoe u er 
voor zorgt dat het functioneert als leefgebied. 
Bij het inrichten van de EHC wordt aangesloten bij de omgeving. Dat betekent dat op de onverharde delen helm 
en heide wordt toegepast en als sprake is van struweel meidoorn en duindoorn. De onbegroeide delen krijgen 
daarmee een natuurlijk uiterlijk dat aansluit bij de omgeving. Hiermee ontstaat op termijn op de onbegroeide 
delen een leefgebied met een vergelijkbare functie als de huidige situatie. Als naar Afbeelding 4 en Afbeelding 6 
wordt gekeken dan betekent dit op de lange termijn het werkgebied in vergelijkbare mate als de huidige situatie 
leefgebied vormt voor de zandhagedissen (Afbeelding 4), waar een vergelijkbare dichtheid aan zandhagedissen 
wordt verwacht (Afbeelding 6). Actief handelen om de geschiktheid als leefgebied te stimuleren is hierbij verder 
niet nodig. 
 
11. Bij figuur 23 is aangegeven dat er tevens tijdelijk leefgebied verdwijnt. Wij verzoeken u aan te geven 
waar dit leefgebied is wat tijdelijk verdwijnt. 
In Afbeelding 4 is de laatste versie van het werkgebied aangegeven. De paarse (heide) en beige (meer grazige 
vegetatie) binnen de begrenzing zijn geschikte leefgebieden die in ieder geval tijdelijk en mogelijk permanent 
verdwijnen. De verharde delen, wegen en groene delen (struweel) zijn minder of niet geschikt voor de 
zandhagedis. 
 
12. a) U spreekt van een tijdelijke afname van leefgebied. Wij verzoeken u nader toe te lichten wat u 
voorziet in een 'tijdelijke' afname. Over welke periode heeft u het?  
De periode is de duur van de werkzaamheden is zes jaar (als aangegeven in § 2.4 van de 
soortenbeschermingstoets). Alleen de tijdelijke toegangsweg is in ieder geval 10 jaar aanwezig en aan het 
permanent maken van deze voorziening wordt gewerkt (zie het antwoord op vraag 4c voor aanvullende 
informatie). 
 
b) De totale werkzaamheden nemen enkele jaren in beslag, waarbij een afname door de aanwezigheid van 
verharding of andere belemmerende objecten over enkele jaren niet gezien kan worden als een tijdelijk 
effect. 
Hier zijn we ons van bewust. In de praktijk zal na grondwerkzaamheden een deel van het werkgebied niet meer 
geroerd worden. Hoe groot dit deel is en waar dit zal zijn, is echter niet bekend. Daarom is uitgegaan van een 
tijdelijk verlies van het volledige werkgebied, terwijl dit in de praktijk niet de volledige zes jaar zal bedragen voor 
het volledige oppervlak. Een deel zal door autonome ontwikkeling van vegetatie vanuit de aangrenzende delen 
en/of door aanplant van eerdergenoemde soorten weer potentieel leefgebied gaan vormen.  
Wij erkennen dat aanwezigheid van verharding leidt tot permanente effecten en dit is dan ook in figuur 23 van de 
soortenbeschermingstoets inzichtelijk gemaakt. In de praktijk neemt de oppervlakte aan verhard oppervlakte op 
de EHC niet toe als gevolg van realisatie van de PALLAS-reactor en bijbehorende gebouwen als de huidige 
situatie met de toekomstige situatie wordt vergeleken  
 
13. In figuur 23 geeft u aan dat er op twee locaties een permanente toename is van leefgebied van de 
zandhagedis wegens het verdwijnen van bebouwing en verharding. Wij verzoeken u inzichtelijk te maken 
wanneer deze verharding en bebouwing is of wordt verwijderd. Tevens geeft u aan dat de exacte 
inrichting niet bekend is en dat het geen onderdeel uitmaakt van het project. Wij verzoeken u nader in te 
gaan op de inrichting van het gebied, of deze gebieden niet mee te nemen in de door u opgevoerde 
compensatie wanneer er geen zekerheid is dat dit gebied leefgebied voor de zandhagedis vormt. 
De gebouwen zijn voor aanvang het project gesloopt door NRG. Dit is voorzien medio 2021. De nadere inrichting 
waar in de Soortenbeschermingstoets en de rest van de beantwoording van deze vragen van is uitgegaan is 
beschreven in het antwoord van vraag 10.  
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Maatregelen  

De volgende vragen zijn met betrekking tot de maatregelen voor de zandhagedis. 
 
14. U plaatst een scherm langs de locatie van de nieuwe toegangsweg. Het scherm omschermt niet het 
gehele plangebied, waardoor individuen om het scherm heen kunnen. Wij verzoeken u hier nader op in te 
gaan. Om zekerheid te hebben dat geen individuen aanwezig zijn, kan het verstandig zijn om na het 
ongeschikt maken van het plangebied, een scherm te plaatsen rondom het gehele plangebied. 
De bedoeling van het scherm langs de toegangsweg is om te voorkomen dat zandhagedissen doodgereden 
worden op de nieuwe toegangsweg door de aanzienlijke stroom aan werkverkeer. De bedoeling van de schermen 
is om zandhagedissen weg te leiden van de tijdelijke toegangsweg. De schermen zijn zo geplaatst dat de 
uiteinden van de weg af bewegen. Zandhagedissen die de schermen volgen worden op deze manier ook weer 
van de toegangsweg weggeleid. Dit beperkt het aantal slachtoffers op de nieuwe weg. Het is echter niet mogelijk 
om het volledige plangebied af te schermen, de redenen hiervoor zijn beschreven in de ad die hoort bij de 
maatregelen 1b en 2 onder tabel 13 in de Soortenbeschermingstoets.  
 
15. Hoe borgt u dat het scherm geen individuen belemmert om uit het plangebied naar geschikt 
leefgebied te komen? 
De ligging van de schermen langs de nieuwe toegangsweg is niet zodanig dat deze een beweging van het 
werkgebied naar geschikt leefgebied belemmert. Het werkgebied ligt in de duinen en is omringd door geschikt 
leefgebied (zie ook Afbeelding 4). Het blijft ook met het scherm mogelijk voor zandhagedissen om bij de 
werkzaamheden en het ongeschikt raken van het werkgebied om zich tussen leefgebieden te bewegen.  
 
16. Wij verzoeken u te onderbouwen hoe u het plangebied tijdens de werkzaamheden ongeschikt 
houdt voor de zandhagedis. 
Als aanvulling op de maatregelen die in § 8.5 van de soortenbeschermingstoets stelen wij de volgende werkwijze 
voor: 
• Voor de onverharde delen van het werkgebied waar nog gewerkt wordt: verwijder vegetatie en houd kaal 

totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Let hierbij wel op maatregel 1a in tabel 12 van de 
Soortenbeschermingstoets. 

• Voor de onverharde delen van het werkgebied waar werkzaamheden zijn afgerond: deze delen worden met 
rust gelaten zodat de vegetatie zich vanuit aangrenzende delen kan vestigen. Hierdoor ontstaan op termijn 
ook weer geschikte leefgebieden voor de zandhagedis. 

• Delen die zijn vrijgegeven in een logboek zodat altijd inzichtelijk is waar de werkzaamheden zijn afgerond. 

 

Overige soorten 

17. U vraagt géén ontheffing aan voor de rugstreeppad. Uit de aangeleverde toetsing blijkt echter dat u 
niet uitsluit dat er rugstreeppadden in het plangebied aanwezig zijn. U heeft aangegeven dat er potentieel 
terrestrisch leefgebied aanwezig is. U geeft aan dat er sprake is van verharding en verstoring. Hierbij 
geeft u niet aan welke delen u als potentieel geschikt heeft beoordeeld binnen het plangebied. Wij 
verzoeken u nader in te gaan op het voorkomen van (leefgebied van) de rugstreeppad binnen het 
plangebied. Mogelijk dient u uw ontheffing uit te breiden. 
De rugstreeppad plant zich voort in ondiepe wateren die snel opwarmen. Hierbij kan het ook om tijdelijke wateren 
gaan. Overwinteringslocaties bevinden zich (soms tot een meter diep) in goed vergraafbare grond.10  
Voortplantingslocaties van de rugstreeppad liggen niet binnen het werkgebied maar erbuiten, zie Afbeelding 7. In 
principe is een groot deel van de duingebieden geschikt als landbiotoop/overwintingslocatie: het gaat om goed 
vergraafbare gronden (zanden) waar de duinen uit bestaan. De vraag is in hoeverre rugstreeppadden zich 
daadwerkelijk bevinden binnen het werkgebied. De kans op aanwezigheid is klein: vanuit de huidige 
voortplantingswateren moeten rugstreeppadden de weg oversteken, de duinen overlopen en daarbij dichte 
vegetaties van rimpelroos en heide doorkruisen. Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat geschikte 
leefgebieden in direct westelijk van de plassen ligt (lagere vegetatie, meer open zand), maakt dat de kans op 
aanwezigheid van rugstreeppadden klein is. Omdat het werkgebied echter niet volledig ongeschikt is en 
rugstreeppadden mobiel zijn, is aanwezigheid niet uitgesloten. De maatregelen richten zich dan ook op 1) het 
faciliteren van het verlaten van eventueel aanwezige rugstreeppadden in het werkgebied en 2) het belemmeren 
van de terugkeer van rugstreeppadden en het leiden naar alternatief landbiotoop. In principe liggen dichter bij het 
voorplantingswater meer geschikte landbiotopen en derhalve is geen sprake van een wezenlijk effect op 

 
10 https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/rugstreeppad, geraadpleegd op 22-01-2021. 
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leefgebieden. De maatregelen richten zich bovendien op het voorkomen van doden en van verstoring is ook geen 
sprake. Derhalve is geen ontheffing aangevraagd. Vooralsnog voorzien wij ook geen omstandigheden waarbij het 
gunstig zou zijn om bij voorbaat een ontheffing aan te vragen. Op mogelijke kolonisatie is niet te anticiperen 
omdat de omvang en locatie van de kolonisatie niet in te schatten zijn. Wanneer dit plaatsvindt, moeten op dat 
moment passende maatregelen worden genomen. Dit is reeds ondervangen met toezicht als beschreven in § 
8.2.2 in de Soortenbeschermingstoets.  
 
Voor het mogelijk beperkte aantal rugstreeppadden dat bij vergravingen aanwezig is in het werkgebied 
(landbiotoop en overwinteringslocaties) is het niet uitgesloten dat deze verstoord en gedood worden. Het is niet 
mogelijk om de werkzaamheden op een manier uit te voeren waarbij rugstreeppadden gespaard worden. Hierbij 
gaat het echter om een beperkt aantal gezien de beperkte geschiktheid van het werkgebied voor deze soort. 
Bovendien worden wel maatregelen genomen om te voorkomen dat rugstreeppadden gedurende het werk weer 
terug kunnen trekken naar het werkgebied. Een dergelijk effect treedt dus alleen op bij aanvang van de 
werkzaamheden. 
 
Wij breiden de ontheffingsaanvraag uit voor het doden en verstoren van rugstreeppadden met de 
verbodsbepalingen in artikel 3.5, lid 1 en 2 van de Wet natuurbescherming.   
 

 
Afbeelding 7: Uitsnede uit de kaart met aanwezigheid met rugstreeppad (zie bijlage B van 
Soortenbeschermingstoets). De voortplantingslocaties zijn groen weergegeven.  
 
18. U heeft aangegeven dat de rugstreeppad mogelijk het projectgebied koloniseert. Wij verzoeken u 
concreet te maken hoe u dit voorkomt. 
Dit is beschreven in § 8.5 van de Soortenbeschermingstoets. Maatregelen 6, 7 en 9 in tabel 12 zijn gericht op het 
voorkomen van rugstreeppadden in het werkgebied. Met name bij maatregel 7 bepaalt de ecoloog ter plaatse de 
details en maatregel 9 garandeert ook het blijvend functioneren van maatregelen. Daarnaast is aangegeven in § 
8.2.2 van de Soortenbeschermingstoets dat de regelmatig controle plaatsvindt door een ecoloog. Hiermee wordt 
zo goed als mogelijk de kolonisatie van de rugstreeppad voorkomen. 
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19. Bij het voorkomen van leefgebied voor de rugstreeppad richt u zich voornamelijk op het voorkomen 
van voortplantingswater. De rugstreeppad is een soort die vaak bouwterreinen koloniseert, ook als 
winterrust habitat. Wij verzoeken u in te gaan hoe u voorkomt dat individuen van de rugstreeppad het 
plangebied gebruiken als winterrust gebied en hierdoor door de werkzaamheden worden gedood of 
verstoord. 
Het werkgebied in vergelijking met omliggende delen niet het meest geschikte landbiotoop voor de rugstreeppad. 
De aanwezigheid van wegen en verharding en de aanwezige rimpelroos die als barrière werkt, maken de delen 
ten oosten van de plas minder geschikt dan het duingebied ten westen en zuidwesten van de plas, waar meer 
open zand aanwezig. Desondanks is de rugstreeppad een soort van duingebieden en is aanwezigheid van 
rugstreeppadden niet volledig uit te sluiten. Daarom wordt gekozen voor een combinatie van scherm en 
voorkomen van voortplantingswater om rugstreeppadden te voorkomen in het werkgebied. Hierbij is de gedacht 
als volgt: 
• Rugstreeppadden krijgen de gelegenheid om zich uit de omgeving naar het voortplantingswater te bewegen. 

Door het scherm pas later te plaatsen, worden rugstreeppadden hierin niet gehinderd. 
• Wanneer rugstreeppadden zich op of rond het voorplantingswater bevinden, wordt het voortplantingswater 

afgeschermd. Deze maatregel in combinatie met dat het werkgebied niet aantrekkelijk is voor voortplantende 
rugstreeppadden door het nemen van maatregelen, maakt dat rugstreeppadden niet terug trekken naar het 
voortplantingsgebied voor winterrust. 

• Het scherm is zo geplaatst dat het de gebieden westelijk en zuidwestelijk van de plas bereikbaar zijn voor 
soorten die een land- en/of winterbiotoop zoeken.  

 
20. a) U vraagt geen ontheffing aan voor de wezel. Uit de door u aangeleverde informatie blijkt dat de 
wezel in het plangebied kan voorkomen. U heeft geen cameraval geplaatst binnen het te vergraven duin 
voor de toegangsweg.  
Als beschreven in bijlage B van de Soortenbeschermingstoets zijn camera’s geplaatst op geschikte locaties. 
Hierbij is slechts op één locatie een wezel waargenomen in het duin ten westen van de EHC. De wezel is een 
soort van open, droge natuur- en cultuurlandschap, waar de soort in verschillende biotopen voorkomt (zoals 
bossen, duinen, wei- en akkerland). De wezel heeft dekking nodig van bijvoorbeeld bosschages, houtstapels of 
heggen. Zowel goede schuilmogelijkheden als de aanwezigheid van voldoende prooi zijn bepalend voor 
aanwezigheid van wezels.11 De locatie van de nieuwe toegangsweg – aan de oostzijde van de EHC - heeft geen 
bijzondere functie voor de wezel. Hoewel wel vegetatie aanwezig is, gaat het niet om bijzondere elementen die 
een aantrekkende werking hebben op de wezel. Langs de provinciale weg zijn bossen en struwelen gelegen, 
maar ter plaatse van de weg is het grootste deel al gekapt. Het grootste deel van het huidige bos blijft bestaan. 
Maatregel 1 (tabel 12 van de Soortenbeschermingstoets) voorkomt de aanwezigheid van wezels, door het 
werkgebied ongeschikt te maken. 
 
b) U gaat niet in op het al dan niet voorkomen van potentiële verblijfplaatsen van de wezel, anders dan dat 
doden en vernielen van verblijfplaatsen niet is uitgesloten op locaties waar opgaande vegetatie aanwezig 
is. Indien door de werkzaamheden verblijfplaatsen, bijvoorbeeld in de vorm van takkenhopen of holen 
verloren gaan, dient u inzichtelijk te maken of deze door de wezel worden gebruikt en dient u mogelijk uw 
ontheffingsaanvraag uit te breiden.  
Op de locatie van de werkzaamheden (met name voor de nieuwe toegangsweg) is geen sprake van elementen 
die bijzonder geschikt zijn voor de wezel. Elementen die zorgen voor dekking of andere voor wezels 
aantrekkelijke elementen zijn niet aanwezig. 
 
c) Indien de aanvraag ook toeziet op de toegangsweg, dient het te vergraven gebied voor de realisatie van 
de toegangsweg ook bekeken te worden voor mogelijke verblijfplaatsen van de wezel.  
Als hiervoor aangegeven is de locatie van de nieuwe toegangsweg niet bijzonder geschikt als verblijfplaats voor 
de wezel. De aangrenzende struwelen wel. Wezenlijke functies voor de wezel worden niet aangetast en effecten 
worden beperkt door Maatregel 1 (tabel 12 van de Soortenbeschermingstoets). 
 
21. U geeft aan dat de verstoring van de ransuil effect kan hebben op de staat van instandhouding, 
waardoor overtreding is van artikel 3.1, lid 4 van de Wnb. U vraagt hier geen ontheffing voor aan.  
Zie het antwoord op vraag 22, hier wordt ingegaan op de noodzaak voor een ontheffing. 
 
22. Als maatregel voor broedvogels hanteert u dat verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen 
uitgevoerd dienen te worden, waarbij u het broedseizoen hanteert van 15 maart tot 15 juli. U heeft 

 
11 https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/wezel, geraadpleegd op 20-01-2021. 
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aangegeven dat één van de kwetsbare broedvogels de ransuil betreft. Het broedseizoen van de ransuil is 
langer dan de door u aangegeven periode. Wij verzoeken u hier nader op in te gaan. 
De broedperiode van de ransuil is volgens de Vogelbescherming van eind maart tot half april, waarna de jonge 
vogels tussen de 3 en 5 weken het nest verlaten.12 Het is echter bekend dat de ransuil eerder kan broeden, al 
vanaf eind februari.13 Dit betekent dat de aangehouden periode van maatregelen maatregel 3 (tabel 12 van de 
Soortenbeschermingstoets) eigenlijk niet vroeg genoeg begint. Daarom willen wij voor voorgenoemde maatregel 
de relevante periode uitbreiden van “Beperking voor periode 15 maart tot 15 juli” naar “Beperking voor 
periode 15 februari tot 15 juli, en na goedkeuring door ecoloog”. Bij het correct uitvoeren is geen sprake van 
verstoring van de ransuil en derhalve is geen sprake van een overtreding van een verbodsbepaling. Een 
ontheffing voor deze soort is in dit geval niet vereist. 
 
23. Voor het geluid onder water gaat u uit van het gebruik van schepen. Wij verzoeken u aan te geven of 
er ook andere bronnen van geluid zijn, bijvoorbeeld door het realiseren van de koelwateruitlaat in de 
Noordzee. 
Bij het realiseren van de koelwateruitlaat worden schepen gebruikt. Hoewel wel geboord wordt vanaf de EHC en 
dit ook tot verstoring bij het uiteinde kan leiden, worden daar werkzaamheden met schepen uitgevoerd. De 
schepen zijn maatgevend voor de effectbeschrijving in § 4.2 van de soortenbeschermingstoets en dekken 
hiermee ook de effecten af van het boren (als dit niet tegelijkertijd met de activiteiten van schepen plaatsvindt). 
Andere bronnen van geluid zijn niet aanwezig.  
 
24. Worden er op de locatie van de toegangsweg bomen welke verblijfplaatsen kunnen vormen 
verwijderd? 
Op de locatie van de toegangsweg worden geen bomen verwijderd die potentie hebben als verblijfplaats. Op 
luchtfoto’s is te zien dat het grootste deel van de bomen langs de N502 al gekapt is, zie Afbeelding 8. De 
resterende bomen zijn niet geschikt als verblijfplaats, zie Afbeelding 9. Het gaat om lage en dunne bomen. Op de 
EHC staan ter hoogte van de locatie van de nieuwe toegangsweg geen bomen die geschikt zijn als verblijfplaats. 
 

 
12 https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/ransuil, geraadpleegd op 22-01-2021. 
13 https://www.vogelwachtuden.nl/index.php/ransuil, geraadpleegd op 22-01-2021. 
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Afbeelding 8: Luchtfoto van de locatie waar de tijdelijke toegangsweg uitkomt op de N502. Bron: 
https://maps.noord-holland.nl/nh_door_de_tijd/, geraadpleegd op 13-01-2021. 
 

 
Afbeelding 9: Aanwezige bomen en struweel langs de N502 ter hoogte van de tijdelijke toegangsweg. Bron: 
Google Maps, geraadpleegd op 13-01-2021. 
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25. Uit de soorteninventarisatie lijkt er mogelijk een broedvogelterritorium van de zwarte kraai aanwezig 
te zijn in of nabij het plangebied. De zwarte kraai is een categorie 5 soort, waarbij de broedlocatie 
jaarrond beschermd is als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dit rechtvaardigen. Wij 
verzoeken u hierop in te gaan. 
De huidige staat van instandhouding van de zwarte kraai is gunstig voor Nederland. Dit geldt voor verspreiding, 
leefgebied en toekomst. De Nederlandse broedpopulatie heeft een omvang van 60.000-100.000 (2013-2015) en 
in de winter zijn er maximaal 200.000-400.000 (2013-2015) in ons land aanwezig.14 De soort komt verspreid in 
Noord-Holland voor en is plaatselijk zelfs algemeen, zie Afbeelding 10. Op en rond de EHC een aantal territoria 
voor van de zwarte kraai, zie Afbeelding 11. Een aantal hiervan zijn langs wegen en in recreatiegebieden 
gelegen. De kraaien hebben hierdoor te maken met verstoring. Ook op de EHC is al sprake van verstoring door 
verkeer, en hier vinden bovendien al geregeld bouw- en sloopwerkzaamheden plaats.  
 
Aangezien het aantal territoria op de EHC slechts een beperkt aantal betreft, die zich ook al in een reeds 
verstoorde omgeving bevinden en van permanente vernietiging geen sprake is, zijn er geen zwaarwegende feiten 
of ecologische omstandigheden aan te duiden die een jaarrond bescherming van de nesten van de zwarte kraai 
rechtvaardigen. Verder zijn in de omgeving voldoende alternatieven. De randen van de bossen, andere bosjes en 
struwelen op de EHC en het bosje evenwijdig aan de provinciale weg zijn geschikte alternatieven voor de duur 
van de werkzaamheden.  
 
 
 

 
14 https://www.sovon.nl/nl/soort/15671, geraadpleegd op 13-01-2021. 
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Afbeelding 10: Broeddichtheid van zwarte kraai in Nederland in periode 2013-2015. Bron: 
https://www.vogelatlas.nl/atlas/soorten/soort/15671/B/ext26, geraadpleegd op 13-01-2021. 
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Afbeelding 11: Territoria van de zwarte kraai op en rond de EHC. De kaart is opgenomen in Bijlage B van de 
soortenbeschermingstoets. 
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BIJLAGE A: UITBREIDING BESCHRIJVING BOUWFASE 
Onderstaande tekst is afkomstig uit “Ontwerpkader t.b.v. MER PALLAS” van 29 januari 2021 en aangepast om in 
meer de bouwfase te beschrijven. 
 
In de bouwfase wordt het nucleaire eiland waar de PALLAS-reactor zal komen te liggen, bijbehorende systemen 
en de bijbehorende infrastructurele aanpassingen gerealiseerd. De bouwfase duurt in totaal ongeveer 6 jaar.  
 
Hoofdfasering: clusters van bouwactiviteiten 
Gedurende de bouwfase van 6 jaar gaat het in hoofdlijnen om de volgende clusters van bouwactiviteiten:  
1. Aanleg en inrichting LDA en toegangsweg, respectievelijk binnen de bruine en paarse delen van Figuur 20. 
2. Constructie secundaire koeling, binnen de blauwe grens van Figuur 1 en zie het antwoord op vraag 1 voor het 

werkgebied langs het kanaal en het uitlaatpunt. 
3. Bouwkuip, fundering en constructie reactorgebouw, in de groene zone van Figuur 1. 
4. Constructie gebouwen, installatie en infrastructuur, binnen de blauwe grens van Figuur 1. 
5. Afronding LDA en inrichting terrein, binnen de bruine delen van Figuur 1. 

Na het testen kan PALLAS overgaan tot productie. 
 
Gedurende de bouwfase doen we een conservatieve aanname voor het vervoer van bouwpersoneel naar en van 
de site. Bij een ruime personeelsbezetting van 400 personen, gedurende 6 jaar, 250 werkdagen per jaar gaat het 
totaal om 400x6x250=600.000 voertuigbewegingen in de ochtend naar de site en 600.000 in de middag vanaf de 
site. Dit is een worst case-aanname, omdat in de praktijk er sprake zal zijn van carpool en andere vormen van 
gezamenlijk vervoer. De verdeling over de weg is 25% via Sint Maartensvlotbrug en 75% via Burgervlotbrug.  
 

 
Figuur 1 Indeling in zones van het werkgebied. 
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Cluster 1: Inrichting LDA en toegangsweg 
De meeste verkeersbewegingen zullen over de Westerduinweg gaan richting het perceel van PALLAS en het 
werkterrein. Er wordt een (tijdelijke) toegangsweg aangelegd van de Westerduinweg N502 naar de PALLAS-site. 
Hiervoor moet een deel van de Zijperzeedijk worden afgegraven en een deel van het hoogteverschil dat dan nog 
resteert wordt met een damwand opgevangen.  
Op de EHC wordt een tijdelijk werkterrein ofwel Lay Down Area (LDA), aangelegd. Naast tijdelijke bouwketen, 
kantoren, kleedruimten en een kantine kan op dit gebied opslag van materiaal, materieel en grond plaatsvinden 
(in de open lucht). Voor een overzicht van LDA en de toegangsweg, zie Figuur 1. Op de smalle strook tussen de 
westzijde van de LDA en het PALLAS-terrein lopen ondergrondse leidingen. Daarom maakt dit gebied geen deel 
uit van de LDA. 
Op de EHC zal een weg worden rechtgetrokken, waarvoor NRG zorgdraagt. Dit ‘rechttrekken’ van de weg is 
gereed vóórdat de LDA wordt aangelegd. Deze rechtgetrokken weg maakt deel uit van de referentiesituatie en 
valt dus buiten de scope van het project. De weg loopt door tot waar later het reactorgebouw komt te staan. Hier 
zal de weg meer zuidelijk dan momenteel het geval is, een bocht maken. Deze bocht valt wél binnen de scope 
van het project.  
De LDA is rond het NRG-gebouw 15 gepland. Dit gebouw is tijdens de bouwfase van de PALLAS-reactor in het 
begin nog aanwezig, maar zal gesloopt worden zodat deze deellocatie later beschikbaar is voor PALLAS. Dit 
maakt echter geen onderdeel uit van dit project.  
 
 
De LDA bevat de volgende hoofdcomponenten: 
• De fundering van de wegen op de EHC en de LDA zal granulaat zijn. Een deel van de LDA zal geasfalteerd 

worden, net als de tijdelijke toegangsweg. 
• Afhankelijk van het type opslag is een aanvullende fundering met geotextiel ook mogelijk. 
• Wegen voor vrachtwagens en parkeerplaatsen in het werkgebied bestaan uit granulaat. 
• Pre gefabriceerde onderdelen worden gefundeerd op betonnen voetstukken of betonnen platen. 
• Constructie van een afvalwater- en regenwater riool. 
• Verlichting. 
• Nutsaansluitingen. 
• Grondkerende constructies. 

 
Op het werkterrein wordt geen betonfabriek geplaatst, hetgeen ten tijde van het plan-MER werd verondersteld, 
maar het beton zal van buiten direct worden aangevoerd.  
Op het werkterrein kunnen parkeerplaatsen (voor maximaal 400 personen) voor personeel tijdens de bouw 
worden geplaatst. De hoeveelheid en het type werkzaamheden bepaalt hoeveel personeel aanwezig is op het 
werkterrein. Dit kan oplopen tot 400 mensen per dag.  
Tijdens de bouw van de PALLAS-reactor moet er ruimte zijn voor het bouwverkeer, parkeerplaatsen voor 
bouwmedewerkers, bouwketen en transport en opslag van materialen. Voor het opstellen van materiaal, de 
ontsluiting van de bouwplaats en de bouw van reactor, is een aantal aanpassingen aan het terrein nodig. De 
ontwikkeling van het tijdelijke bouwterrein bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Afgraven deel van het dijklichaam. 
• Tijdelijke opslag van duinzand op de duinlocatie direct ten zuiden van de tijdelijke toegangsweg. 
• Aanleg halfverharding en voorzieningen werkterrein, met afvoer van regenwater naar een greppel met een 

overstort. 
• Aanleg parkeerplaatsen en tijdelijke voorzieningen. 
• Aanleg overige infrastructuur. 
• Omheining met hekwerk. 

Aanleg van damwanden ter plaatse waar de waterkering wordt afgegraven en op diverse andere locaties aan de 
rand van de LDA. Het grondverzet is verreweg het meest ingrijpende onderdeel van deze cluster van 
bouwactiviteiten met de meeste inzet van materieel, zoals blijkt uit Tabel 2.  
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Figuur 2 Overzicht Grondstromenplan: rood is afgraven en groen is ophogen (bron: Grondstromenplan TCF, 
(Arcadis, 12 juli 2019). 
 
Tabel 2 Inzet materieel tijdens de inrichting van de LDA en de toegangsweg. 

Aantal uren inzet: Voertuig-
bewe-
gingen 

Graaf-
machine 

Kraan 
 

Beton-
pomp 
 

Trucks
  

Licht 
voertuig 

Medium 
voertuig 

Afhekken tijdelijke toegangsweg 10  80   120  
Grondverzet t.b.v. tijdelijke 
toegangsweg 

100 240   240  480 

Aanleggen tijdelijke toegangsweg 100 640   1280 960 960 
Afhekken LDA 10  160   240  
Grondverzet t.b.v. LDA 2200 1920   2880  960 

Plaatsen tijdelijke kantoorruimte 20  120   360 120 
 
Al deze faciliteiten moeten zo worden vormgegeven dat ze het dagelijks bedrijf op de EHC en de omgeving zo 
min mogelijk beïnvloeden.  
 
Cluster 2: Constructie secundaire koeling 
Inname uit Noordhollandsch Kanaal naar filterstation 
Aan de kanaaloever (zie figuur 9 in de soortenbeschermingstoets) worden twee inname-constructies gemaakt, elk 
voorzien van een handgeruimd krooshek. Vanuit deze putten worden twee leidingen (diameter 1720 mm) onder 
de rijksweg (N-9) geboord naar de filterput. Deze leidingen komen op een voorgeschreven afstand onder de weg, 
door middel van GFT (Gesloten Front Techniek) boringen. Deze boormethode wordt gekozen, zodat de weg niet 
hoeft te worden opgebroken. In het gebouwtje worden twee bandfilters opgesteld. Ook wordt er een 
doseerinstallatie opgesteld tegen mosselgroei in de leidingen naar de site. Via elektrolyse komt vrij chloor vrij, en 
dit wordt direct in de leiding gebracht. Naast het gebouwtje is een toegang (vanaf de parallelweg) voor een 
onderhoudswagen en leverantie van zout voor de dosering. 
Werkwijze uitvoering:  
• In het veld (aan zijde filterput) en aan het kanaal wordt een pers- en ontvangkuip gemaakt met stalen 

damwanden. 
• De materialen voor de aanleg worden nabij de boring (bij filterput) aangevoerd en tijdelijk opgeslagen. De 

overtollige grond wordt afgevoerd via de parallelweg. 
• Vanuit een perskuip wordt een buiselement met vijzels in de grond gedrukt. Aan de voorzijde zit een 

boorschild, die de grond uitboort. Wanneer een buiselement is weggedrukt, worden de vijzels teruggetrokken 
en kan een nieuw element worden aangekoppeld en weggedrukt. 
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Figuur 3 Visualisatie van de GFT-boring onder de N9 door. 
 
Pijpleidingen van filterstation naar PALLAS-site 
Vanaf het filterstation naar de site worden twee leidingen (diameter 900 mm) gelegd (en geboord tot -32 meter 
NAP) naar de PALLAS-site (binnen de EHC dus). Deze aanvoerleidingen zijn berekend op een (vrij)verval van 
ongeveer 3 meter. Dit vindt plaats door middel van een HDD (Horizontal Directional Drilling) techniek. Het 
intredepunt van de boor is op de PALLAS-site. Het uittredepunt van de boor is op ca. 300 meter vanaf de filterput, 
vanwege de benodigde uitleg-lengte en de bocht in dit tracé. Het laatste deel vanaf het uittredepunt naar de 
filterput wordt in open ontgraving gelegd. Dit vindt plaats tussen de diepwanden, waardoor minder bemaling nodig 
is. Het bemalingswater wordt opgevangen, bemonsterd en bij voldoende kwaliteit geloosd op het 
Noordhollandsch Kanaal. Als de kwaliteit van het bemonsterde water onvoldoende is, wordt het afgevoerd door 
een erkende verwerker en separaat verwerkt. Nadat het gat geboord is, wordt de leiding, die dan op het 
uitlegtracé geheel gelast en getest is, door middel van de boormachine in het boorgat getrokken. Het uitlegtracé 
is naar verwachting de parallelweg langs de N9 naar het zuiden. Bij het uittredepunt wordt een kwelscherm 
aangebracht om eventuele kwel vanuit de ondergrond te voorkomen. Daarna wordt een sleuf gegraven vanaf het 
uittredepunt tot aan de filterput. Daarin wordt dit deel van de leidingen gelegd en aangevuld en aan het geboorde 
deel gelast. Het geheel wordt op druk getest. Samen voeren deze leidingen de volledige benodigde koelcapaciteit 
(in de zomer). In een deel van het jaar kan worden volstaan met één leiding in gebruik. In deze leidingen zitten 
vanaf de filterput tot aan de site geen open putten; dit is een gesloten systeem. De leidingen kunnen (indien 
nodig), inwendig worden gereinigd met een prop. Op de site staat een pompstation, dat het water door de 
warmtewisselaars op de site pompt.  
Werkwijze uitvoering gelegd deel: 
• Voor het te leggen deel van de leidingen wordt een sleuf gegraven; De uitvoeringsmethode en sleufbreedte is 

gericht op het minimaliseren van de grondwateronttrekking. De grond zal op dezelfde wijze worden aangevuld 
als deze is uitgegraven. Eventuele bestaande drains zullen worden hersteld. Voor de ontgraving wordt een 
uitvoeringsplan gemaakt. 

Werkwijze uitvoering boringen: 
• Naast de parallelweg worden de leidingen aangevoerd. De leidingen worden daar uitgelegd, gelast en 

gekeurd. Kruisingen met toegangen naar percelen worden bereikbaar gehouden met (tijdelijke) 
overkluizingen. 

• De boorstelling staat op de PALLAS site. Met de hydraulische boorunit worden boorstangen met een duwende 
en roterende beweging, één voor één de grond ingebracht. De buizen zijn met een schroefkoppeling onderling 
verbonden tot een boorstreng. Het boortracé wordt verticaal (en eventueel horizontaal) gebogen uitgevoerd. 
Het boorproces gebeurt in twee of drie fasen. Als eerste vindt de pilotboring plaats, gevolgd door meerdere 
ruimeroperaties. De pilotboringen kunnen, voor een goede positiebepaling, bij het intredepunt en het 
uittredepunt worden gemaakt. De uitgekomen grond van de boring wordt op site opgeslagen. Het boorgat is 
steeds gevuld met bentoniet (een kleimengsel, geschikt voor smering en steunvloeistof). Voor het aanmaken 
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van bentoniet wordt circa 10.000m3 water verbruikt. Daarna wordt de productleiding gekoppeld en 
ingetrokken. De verwachting is dat de aanleg van de leidingen van filterput tot site enkele maanden (2-3) 
duurt. 

• Om de positie van de boring ondergronds goed te kunnen bepalen wordt op het maaiveld gemeten tijdens het 
boren. 

 
Pijpleiding van PALLAS-site naar de Noordzee 
Vanaf de site wordt een leiding (diameter 1000 mm) gelegd (en geboord tot -35 m NAP) tot circa 650 meter uit de 
kustlijn in zee. Deze afvoerleiding is berekend op een (pers)verval van 6 meter. Daar wordt het warme water 
boven de zeebodem via een uitlaat onder water uitgestroomd. Deze gesloten leiding gaat diep onder het duin en 
de zeebodem door. De leiding kan (indien nodig), inwendig worden gereinigd met een prop.  
Dit is een leiding (diameter 1000 mm) die door middel van een HDD (Horizontal Directional Drilling) techniek 
wordt geboord. Het intrede punt van de boor is op de EHC. Het uittredepunt van de boor is op de zeebodem. 
Nadat het gat geboord is, wordt de leiding, die op zee ligt en geheel gelast en getest is, door middel van de 
boormachine in het boorgat getrokken.  
Daarna wordt een sleuf gegraven vanaf het intrede punt tot aan de koppeling op de site. Daarin wordt dit deel van 
de leiding gelegd en aangevuld en aan het geboorde deel gelast. Het geheel wordt op druk getest. 
Werkwijze uitvoering gelegd deel: 
• Voor het te leggen deel van de leidingen wordt een sleuf gegraven; De uitvoeringsmethode en sleufbreedte is 

gericht op het minimaliseren van de grondwateronttrekking. De grond zal op dezelfde wijze worden aangevuld 
als deze is uitgegraven. Voor de ontgraving wordt een uitvoeringsplan gemaakt. 

Werkwijze uitvoering boring: 
• Op zee wordt de gelaste leiding aangevoerd.  
• De boorstelling staat op de PALLAS site. Met de hydraulische boorunit worden boorstangen met een duwende 

en roterende beweging, één voor één de grond ingebracht. De buizen zijn met een schroefkoppeling onderling 
verbonden tot een boorstreng. Het boortracé wordt verticaal (en eventueel horizontaal) gebogen uitgevoerd. 
Het boorproces gebeurt in twee of drie fasen.  
Als eerste vindt de pilotboring plaats, gevolgd door meerdere ruimeroperaties. De pilotboringen kunnen, voor 
een goede positiebepaling, bij het intredepunt en het uittredepunt worden gemaakt. De uitgekomen grond van 
de boring wordt op site opgeslagen. Het boorgat is steeds gevuld met bentoniet (een kleimengsel, geschikt 
voor smering en steunvloeistof). Daarna wordt de productleiding gekoppeld en ingetrokken. De verwachting is 
dat de aanleg van de leidingen van de site naar zee enkele maanden (1-2) duurt. 

• Om de positie van de boring ondergronds goed te kunnen bepalen wordt op het maaiveld en op zee gemeten 
tijdens het boren. 

 

Om verstoring van de schelpdieren etende watervogels (zwarte zee-eend, eider, topper) te vermijden wordt 
koelwateruitlaat op de Noordzee aangelegd in een periode waarin geen of weinig foeragerende zeevogels (met 
name zwarte zee-eenden) aanwezig zijn. Daarnaast houden de schepen, volgens de voorschriften die in het 
Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone (Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, 2016) zijn opgenomen, 500 
meter afstand van vogelconcentraties van de topper, eidereend en zwarte zee-eend. 
 
Bouw pompstation 
Ten behoeve van het secundaire koelsysteem wordt op de PALLAS site een bouwkuip van 30 bij 18 meter 
aangelegd op een diepte van -9 meter t.o.v. NAP. De constructiemethode bestaat uit het in de grond aanbrengen 
van diepwanden met behulp van het Cutter Soil Mix Systeem. Dit is een methode waarbij met behulp van een 
freeskop met 2 cutterwielen en de injectie van een cementspecie een homogene gemixte massa wordt gevormd, 
waar de freeskop door eigen gewicht in wegzakt. Als wapening worden stalen balken in de natte massa gedrukt. 
De wand wordt geheel trillingvrij en zettingsvrij aangebracht. Binnen de diepwanden wordt nat ontgraven, waarna 
er een bodem van onderwaterbeton gestort wordt. Deze bodem wordt met groutankers (GEWI) verankerd om 
opdrijven te voorkomen. Als het beton uitgehard is, wordt de put drooggemalen en kan met de constructie van het 
bassin worden begonnen. 
Het Cutter Soilmix-systeem (ook wel mixed-in-place genoemd) bestaat uit een freeskop met twee Cutter wielen. 
In het midden van de freeskop, tussen de wielen wordt cementspecie geïnjecteerd. Zo wordt er een homogeen 
gemixte massa gecreëerd, waarna de freeskop gemakkelijk op eigen gewicht in deze gemixte massa kan zakken. 
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Figuur 4 Schematische uitleg van de CSM-methode. 
 
Nadat de freeskop uit de gemixte kolom (CSM-moot) gekomen is, kan deze gewapend worden. Type wapening is 
afhankelijk van de toepassing van de cutter soil mix wand. Stalen IPE-balken zullen worden gebruikt als 
wapening voor de wand van het pompstation. De toe te passen wapening wordt boven de CSM-moot gehesen en 
zakt op eigen gewicht in het zojuist gemixte CSM-moot. 
Bij het frezen van een CSM-wand wordt gestart met de oneven moten. Nadat de oneven moten voldoende zijn 
uitgehard (ca. 1 dag) worden de even (tussen-) moten gefreesd. Op deze manier wordt een optimale kwaliteit 
verkregen van elke moot en zo wordt de stabiliteit van de omringende grondslag gegarandeerd15. 
 

 
15 Tekst en figuren overgenomen van: https://www.bodembouw.com/nl/cutter-soil-mixing. 
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Figuur 5 Constructie bouwput voor pompstation. 
 
Tabel 3 Inzet materieel tijdens constructie secundaire koeling 

Aantal uren inzet Voertui
g-
bewe-
gingen 

Graaf-
machi
ne 

Kraan 
 

Beton-
pomp 

Trucks
  

Licht 
voer-
tuig 

Mediu
m 
voer-
tuig 

Boor-
installati
e 
landzijd
e 

Boor-
installati
e 
zeezijde 

Afhekken intrede 10  40   40    
Bouw pompput 100 560 280 70 140   800 400 
Boren koelleiding 
landzijde 

50         

Trekken koelleiding 
landzijde 

50  80       

Boren koelleiding 
zeezijde 

40         

Trekken koelleiding 
zeezijde 

         

Bouw filterhuis 150  600 300      

 
Cluster 3: Bouwkuip, fundering en constructie reactorgebouw 
Het reactorgebouw wordt gebouwd met in situ gewapende betonnen wanden, vloeren en een dak van potentieel 
1,5 m dik. Voor alle bouwmethoden geldt dat werkzaamheden in den droge worden uitgevoerd, er wordt dus geen 
grondwater onttrokken. 
 
Methode bouwkuip 
Een diafragmawand is een wand die gemaakt is van gewapend beton, en in de bodem wordt geconstrueerd. De 
dikte van de wanden kan variëren van 0,5 tot 1,5 m. In theorie is de diepte van de wand ongelimiteerd, dieptes 
van 40 m beneden het grondoppervlak zijn geen uitzondering. De wand is opgebouwd uit panelen, waarvan de 
breedte afhankelijk is van het gebruikte materieel.  
De werkwijze voor het bouwen van de diafragmawand is geïllustreerd in Figuur 6. Het materieel bestaat uit één of 
meer graafmachines, betonpompen en een bentonietinstallatie. De opbouw is als volgt: 
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• Voorbereiding: Als eerste wordt een frame (‘geleidewanden in Figuur 6) gebouwd op de plaats waar de top 
van de wand komt te liggen. Langs dit frame wordt een geul gegraven. Het frame levert een goede geleiding 
voor de cutters, en beschermt de rand van de geul.  

• Uitgraven van de geulen: De geul wordt verder uitgegraven met speciale ‘cutters’ volgens de opgegeven 
diepte en breedte. De cutters hangen met een kabel aan de graafmachine. De speciale vorm van de cutter 
zorgt ervoor dat deze stabiel in de geul kan zakken. Om de geul te beschermen tegen instorten wordt 
bentoniet (een dikke vloeistof gemaakt van klei) in de geul gepompt.  

• Installeren: Om een aaneengesloten waterdichte wand te maken, moeten de panelen waterdicht 
geassembleerd kunnen worden. Aan beide zijden van het paneel worden daarvoor rubberen of stalen 
elementen ingebracht.  

 

 
Figuur 6 Werkwijze aanbrengen diafragma muren. 
 
• Versterking: Voordat het beton wordt gestort, wordt een kooiconstructie in de geul aangebracht. Deze 

constructie vangt de krachten op die op de wanden worden uitgeoefend.  
• Storten van beton: Tenslotte wordt het beton in de geul gestort. Speciale methoden zorgen ervoor dat het 

beton aaneengesloten blijft, en dat er niet te veel circulatie plaatsvindt. Gedurende dit proces wordt het 
bentoniet uit de geul gezogen en daarna gezuiverd voor hergebruik. De grond wordt hergebruikt bij de 
naastgelegen diepwand op de EHC. Als de gehele diepwand voor de bouwput rondom klaar is, wordt het 
overgebleven bentoniet afgevoerd.  

• Voor de toepassing van bentoniet is water nodig. Dit water zal worden verkregen uit de pompkelder van de 
bestaande HFR (er zal geen grondwater worden gebruikt) op de locatie van de EHC. 

 
Uitgraven van de bouwkuip 
Na het aanbrengen van de diafragmawanden wordt de bouwkuip uitgegraven. De eerste meters worden boven 
het grondwater afgegraven, maar het grootste deel van de put bevindt zich onder de grondwaterspiegel. In de 
constructie worden groutankers aangebracht om de stabiliteit van de wanden te zekeren.  
Het zand uit de bouwkuip zal tijdelijk worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer om de lozing van brak water 
op de onderliggende bodem en het grondwater te voorkomen. Als het schoon is, kan het ergens op het terrein in 
Petten in depot gaan.  
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Figuur 7 Schematische weergave van geboorde palen en groutankers. 
 
Aanbrengen geboorde palen en betonnen vloer 
De palen worden geboord vanaf een diepte van ongeveer 9 m onder NAP. Binnen de diepwanden wordt de pit tot 
deze diepte ontgraven. Er worden stalen buizen in de grond geboord. Als alle palen erin zitten wordt de pit met 
water gevuld en nat ontgraven tot de gewenste diepte. Als de diepte bereikt is worden de diepwanden en palen 
schoongemaakt door duikers. Er wordt een stabiliserende zandlaag aangebracht. Daarna wordt een betonnen 
vloer van onderwaterbeton gestort. Als deze voldoende sterk is (ca 3 weken) wordt de put leeggepompt. Het 
oppervlak wordt schoongemaakt en er wordt een werkvloer op het onderwaterbeton gestort. Dan worden de 
palen voorzien van wapening en beton.  
De paalconstructie en de betonnen vloer bieden voldoende treksterkte tegen de tegendruk van het grondwater en 
voorkomen dat de bodem van de put barst. Dit vanwege de opwaartse grondwaterdruk.  
 
Constructie van het reactorgebouw 
Nu de bodem van de constructie is drooggelegd, kan het reactorgebouw worden gebouwd. Dit vindt plaats door 
middel van traditionele bekisting en beton dat van buiten wordt aangevoerd (geen betoncentrale op de LDA).  
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Figuur 8 De constructiefase. 
 
Grondwater drain 
Om het huidige grondwaterniveau te handhaven worden op de locatie ten westen van het gerealiseerde 
reactorgebouw twee drains geplaatst. Deze drains bevinden zich op een diepte van circa 0,0 m NAP, en ten 
oosten van het reactorgebouw wordt een infiltratiedrain aangelegd. 
 
Aanvullen omliggend terrein 
Het terrein rondom het reactorgebouw wordt opgebouwd door zand aan te brengen tot een hoogte van 6 m + 
NAP. Hiervoor wordt zand toegepast dat afkomstig is uit de bouwkuip. 
 
Zetting 
De bouwfase kan invloed hebben op de direct naastgelegen nucleaire faciliteiten, het Hot Cell Laboratorium 
(HCL) en de Molybdeen Productie Faciliteit (MPF). Daarom zal als onderdeel van de vergunningverlening 
benodigd voor de bouw worden aangetoond dat eventuele additionele risico's voor nabije installaties acceptabel 
zijn. Dit wordt hieronder kort toegelicht.  
De bouwfase levert in het kader van stralingsbescherming mogelijk risico’s op voor de reeds aanwezige nucleaire 
installaties. Voor de realisatie van het reactorgebouw is een bouwput nodig omdat dit gebouw deels in de grond 
zit. Er is ten aanzien van deze risico’s een tweetal zaken te onderscheiden. Enerzijds is dat het inbrengen van de 
bouwputwanden anderzijds bij het ontgraven van de bouwput van zettingen in de omgevingen. Beide punten 
hebben invloed op het maaiveld en op de nabijgelegen gebouwen.  
Het inbrengen van de bouwputwanden heeft het risico van trillingsoverlast en van geluidsoverlast. Waarbij 
trillingen ook tot schade aan naast liggende gebouwen kan leiden. Gezien de mogelijke gevoeligheid voor 
trillingen van de naast liggende metselwerk gebouwen wordt voor een trillingsarme bouwmethodiek gekozen. 
Door de keuze van diepwanden als bouwputwand worden de trillingen voorkomen. De bouwputwanden worden 
dan geformeerd door het graven van een sleuf in de grond die wordt gevuld met beton.  
Het ontgraven van de bouwput geeft zettingen in de omgeving. Het invloedsgebied van deze zettingen bedraagt 
1,5x de diepte van de ontgraving (circa 30m) waarbij vlak naast de bouwput de grootste zettingen optreden. Of de 
direct naastliggende gebouwen in dit invloedsgebied liggen is nog sterk afhankelijk van de exacte locatie van de 
bouwput. In het ontwerprapport van de bouwput is berekend dat de gekozen wanden leiden tot een 
zettingsinvloed op maximaal 21 m afstand. De afstand tot de bestaande gebouwen is meer dan 50m, dus die 
liggen niet in het invloed gebied.  
Tijdens de bouwfase treedt er eerst zout water vanuit de bodem in de bouwput, tot aan het moment dat het 
onderwaterbetonvloer is gelegd en de onderliggende grondwaterstroom geen contact meer heeft met de 
bouwput. Daarna vangt de bouwput gedurende de bouwperiode zoet hemelwater op. Het zoute water wordt terug 
in de bodem geïnjecteerd op het niveau waar hetzelfde zoutgehalte aanwezig. Het zoete hemelwater wordt 
geïnfiltreerd op de bodem elders op het PALLAS-terrein. Het freatisch grondwater in de bovenlaag van deze 
bodem is ook zoet. Om te voorkomen dat verontreinigingen uit de bouwput in de bodem worden geïnfiltreerd of 
geïnjecteerd, wordt het water eerst opgevangen in een tijdelijke voorziening. Het water uit deze tijdelijke 
voorziening wordt geanalyseerd alvorens het water wordt geïnjecteerd of geïnfiltreerd.  
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Tabel 4 Inzet materieel tijdens constructie bouwkuip en fundering reactorgebouw. 
Aantal uren inzet Voertuig-

bewe-
gingen 

Graaf-
machine 

Kraan 
 

Beton-
pomp 
 

Trucks
  

Licht 
voertuig 

Medium 
voertuig 

Pomp-
bemaling 

Bentoniet-
installatie 

Maken 
diepwanden 

750 640 640 80 1280     

Ontgraven 4000 640 320  320  640   
Aanbrengen 
grond-
verbeteraar 

350  160 40 320   3000  

Storten 
onderwaterbeton 

300  40 40 40     

Boren en 
plaatsen palen 

900  1120    560  500 

 
Cluster 4: Constructie gebouwen, installatie en infrastructuur 
De gebouwen worden op een traditionele wijze gebouwd met materialen als staal, beton, hout, glas en steen. 
Toepassing van geprefabriceerde elementen is een optie. De gebouwen kunnen op palen worden gefundeerd. 
Nutsvoorzieningen worden op gangbare wijze uitgevoerd door ingraven van benodigde buisleidingen en kabels. 
Wegen, verhardingen en parkeerplaatsen worden eveneens op gangbare wijze aangelegd d.m.v. asfalt of 
steenverhardingen. Daarnaast worden hekwerken, verlichting, bewakingscamera´s en signalering aangebracht. 
 
Tabel 5 Inzet materieel tijdens constructie gebouwen, installatie en infrastructuur. 

Aantal uren inzet Voertuig-
bewe-
gingen 

Graaf-
machine 

Kraan 
 

Beton-
pomp 
 

Trucks
  

Licht 
voertuig 

Medium 
voertuig 

Bouw reactorgebouw & logistiek 
gebouw 

2000   480 3840 11520 7680 

Bouw kantoorgebouw 750  1920 240 1920 5760 3840 
Bouw supportgebouw 750  1920 240 1920 5760 3840 

 
Cluster 5: Afronding LDA en inrichting terrein 
De bouwfase betreft tijdelijke bouwvoorzieningen, waarbij het terrein ter plaatse van de toegangsweg weer 
teruggebracht wordt naar de oorspronkelijke staat. Na afloop worden de voorzieningen weggehaald en ook het 
zand wordt weer teruggeplaatst. Verharding en grond die gebruikt is voor het tijdelijke werkterrein, en niet 
afkomstig is uit het gebied zelf, wordt afgevoerd na afronding van de werkzaamheden. 
 
Tabel 6 Inzet materieel tijdens afronding LDA en inrichting terrein. 

Aantal uren inzet Voertuig-
bewe-
gingen 

Graaf-
machine 

Kraan 
 

Beton-
pomp 
 

Trucks  Licht 
voertuig 

Medium 
voertuig 

Verwijderen LDA en tijdelijke 
kantoorruimte 

500 400 200     

Inrichten terrein 4000 1920 480     
Opheffen tijdelijke 
toegangsweg 

100 80      

 
Verkeer tijdens bouwfase 
Het verkeer tijdens de bouwfase bestaat uit vrachtverkeer ten behoeve van de aan- en afvoer van bouwmateriaal 
en het personenverkeer ten behoeve van de werknemers.  
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BIJLAGE 3 WEZENLIJKE WAARDEN EN KENMERKEN VAN 
NNN 
De volgende informatie is afkomstig uit een bijlage 5 van de Omgevingsverordening NH2020 (te vinden op 
https://noord-holland.tercera-ro.nl/SiteData/9927/Publiek/BV00068/b_NL.IMRO.9927.POVPNH-
VG01_425.pdf) en de informatie is hier vrijwel letterlijk overgenomen.  

Voor dit deelgebied zijn tevens andere wettelijke en beleidsmatige beschermingsregimes relevant voor 
natuur (gebiedsbescherming): Natura 2000-gebieden Zwanenwater & Pettemerduinen (Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied). 

Oppervlakte en samenhang NNN 

Ten zuiden van Callantsoog ligt een uitgestrekt duingebied dat tot Petten doorloopt. Het noordelijk deel 
hiervan is het Zwanenwater. De oppervlakte van het NNN in het deelgebied Zwanenwater bedraagt in totaal 
bijna 700 hectare. De samenhang binnen in het NNN-gebied wordt gevormd door het aaneengesloten 
duinlandschap. Het Zwanenwater is een vrijwel ongeschonden duinlandschap van overwegend kalkarme 
duinen met vochtige tot drassige valleien. In het centrum liggen twee uitgestrekte duinmeren, het Eerste 
Water en het Tweede Water. Beide meren worden omringd door een brede strook moerasland. Achter de 
zeereep in de zuidelijk gelegen Pettemerduinen liggen goed ontwikkelde duinvalleien en droge duinen. Het 
NNN-gebied is ook aangewezen als Natura 2000-gebied; het Zwanenwater zowel als Vogelrichtlijn- en 
Habitatrichtlijngebied, de Pettemerduinen als Habitatrichtlijngebied. 

De samenhang met andere gebieden in het NNN bestaat er hoofdzakelijk uit dat het gebied onderdeel is van 
de min of meer ononderbroken duinreep langs de Nederlandse vastelandskust. Ten noorden liggen de 
duingebieden de Noordduinen (K4) en in het zuiden gaat het duinlandschap enigszins onderbroken door de 
Hondsbossche Zeewering over in de Schoorlse duinen (N3). Het duingebied heeft aan de binnenlandse zijde 
een harde grens met een weg en het achterliggende agrarische landschap. Als uitzondering hierop zijn met 
de Uitlandse Polder en Zandpolder (K5) en het Kooibosch (K6) nog wel ruimtelijke relaties aanwezig. 

Ontstaansgeschiedenis 

Het NNN-gebied ligt in het landschapstype jong duinlandschap (fysisch geografische regio: duinen). De 
geschiedenis van het Zwanenwater en de Pettemerduinen is getekend door stormvloeden en de strijd van 
de mens tegen het zeewater. Na verwoestende stormen in de noordelijke kuststreek was omstreeks 1300 
van de oorspronkelijk aaneengesloten duinenrij weinig meer over. Rond de eerste helft van de 16e eeuw 
werd begonnen met het aanleggen van een zeedijk, de huidige Zijperzeedijk, die nu de oostelijke grens van 
het Zwanenwater en de Pettemerduinen vormt. De stuifdijk beschermde het achterland tegen de invloed van 
de zee. Buitendijks ontstonden duinenrijen die parallel aan de kust liepen. In een van de tussenliggende 
duinvalleien ontwikkelde zich een groot duinmeer. Later raakte dit water door instuiving afgesnoerd en viel 
het uiteen in het Eerste en het Tweede Water. 

Tijdens de aanleg van de Zijperzeedijk lag ten westen van de dijk een strandvlakte met kreken en duintjes. 
Ter plaatse van de Pettemerduinen ontstonden een of meerdere ketelduinen (stuivend duin). In de 18e en 
19e eeuw nam de massa zand in het duingebied verder toe dankzij een door helmplanten opstuivende 
zeewering. Achter deze zeewering vormde zich een complex van duinen en duinvalleien. De huidige 
duinvalleien zijn deels afgesnoerde strandvlakten en deels uitgestoven duinvalleien. 

Aardkundig monument 

De duinen van Petten tot Den Helder, waar het Zwanenwater onderdeel van is, bestaan uit overwegend 
smalle tot zeer smalle duingordels. Het is een gesloten complex van (voormalige) zeerepen en stuifdijken 
met daarin valleien en smalle duinen, die soms tot paraboolduinen verwaaid zijn. Binnen de duingebieden 
vinden actieve landschapsvormende processen plaats zoals verstuiving (erosie), duinvorming 
(sedimentatie), verlanding en veenvorming langs de meerranden. 

 



 

Onze referentie: D10016035:100  - Datum: 16 april 2021 - AS3-Public  

 

ACHTERGRONDRAPPORT NATUUR 

27 van 31 

De duinen ten zuiden van Callantsoog bestaan uit een strandvlakte ingesloten door stuifdijken en hoge 
duinen met enkele grote duinmeren, waaronder het Zwanenwater: het grootste natuurlijke duinmeer van 
Europa. De duinen zijn ontstaan na de aanleg van de Zuid-Schinkeldijk (1572) aan de noordzijde, de 
Zijperzeedijk (1533) aan de oostzijde en door afsnoering van een aantal strandvlakten met duinenrijen. De 
duinmeren zijn ontstaan na 1533 en liggen op de locatie waar ooit een zeegat lag. Tegenwoordig vindt er bij 
het Zwanenwater weer veenvorming plaats. De verwevenheid van de cultuurhistorische en geologische 
ontstaansgeschiedenis maken dit duingebied tot een bijzonder geheel. Het gebied heeft een grote 
educatieve en wetenschappelijke waarde. Het gehele complex van duinen van Petten tot Den Helder heeft 
een nationale waardering. Het Zwanenwater en de duinen ten zuiden van Callantsoog hebben zelfs een 
internationale waardering gekregen. Natuurlijke zoetwaterduinmeren van deze omvang zijn zeldzaam in 
Europa. Ontwikkelingen zijn mogelijk indien het bodemprofiel en reliëf (bijv. door activiteiten als heien, 
graven en egaliseren) niet significant worden aangetast. Bij ontwikkelingen die beroering tot een diepte van 
1m onder maaiveld vergen is in beginsel geen sprake van aantasting van de aardkundig waarde. 

Abiotische en ruimtelijke karakteristiek 

Het Zwanenwater en de Pettemerduinen behoren tot de best behouden vastelandsduinen van Nederland. 
Het gebied bestaat uit twee parallel aan de kust liggende duinenrijen met daartussen gevarieerde vochtige 
duinvalleien en twee grote duinmeren. De duinen zijn relatief kalkarm, maar door secundaire verstuiving en 
de invloed van kalkrijk grondwater zijn belangwekkende gradiënten aanwezig. Een verschil met de meeste 
andere vastelandsduinen is dat het Zwanenwater nooit is gebruikt voor waterwinning. Mede hierdoor zijn de 
valleibegroeiingen uitzonderlijk goed ontwikkeld. Door het plaatsen van een kwelscherm tussen het 
Zwanenwater en het binnenland in combinatie met waterstandverhoging in de verworven natuurgebieden in 
de Uitlandse polder is het gebied de afgelopen decennia aanmerkelijk natter geworden. 

Huidig gebruik 

Het gebied wordt als natuurgebied beheerd en heeft daarnaast een belangrijke functie voor recreatief 
medegebruik. Het Zwanenwater heeft een grote aantrekkingskracht op wandelaars. Jaarlijks wordt het 
Zwanenwater bezocht door zo’n 100.000 mensen. De bezoekers kunnen kiezen uit twee wandelroutes en 
gebruik maken van een drietal observatiehutten en enkele uitzichtpunten. Om voldoende rust te garanderen 
voor vogels en andere dieren en om de kwetsbare plantengemeenschappen te ontzien, is de recreatie in het 
Zwanenwater sterk gezoneerd. Er is alleen recreatie toegestaan in het noordelijke deel van het gebied. Het 
gebied is ook alleen toegankelijk voor wandelaars. Andere recreatievormen worden geweerd. 

Kernkwaliteiten 

Op basis van het voorgaande worden in Zwanenwater de volgende ecologische kernkwaliteiten 
onderscheiden, die de basis vormen voor het behoud van biodiversiteit die (inter)nationaal en/of regionaal 
van belang is: 

• Duinmeren met moeras 
• Dynamisch jong duinlandschap 

 
Natuurwaarden 

De natuurwaarden, zowel actueel als potentieel, zijn hierna beschreven aan de hand van de kernkwaliteiten 
van het gebied. 

• Kernkwaliteit: Duinmeren met moeras 
 Actuele natuurwaarden: Het voedselrijke Eerste en Tweede water horen tot het beheertype zoete 

plas (N04.02). De waterstand fluctueert sterk in de plassen. Als gevolg van het instuiven van zeer fijn 
zand en vermenging met onverteerde algen is de waterkwaliteit matig. Waterplantenvegetaties zijn 
niet meer aanwezig. Grenzend aan de plassen ligt een uitgestrekt moeras (N05.01), dat soms bestaat 
uit overjarig riet of struweel. Het moeras is leefgebied van de waterspitsmuis. Bijzonder zijn hier de 
galigaanvelden (H7210) en de duinvalleien met forse moerasplanten (H2190D) als grote boterbloem, 
draadzegge en moerasmelkdistel.  
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De plassen zijn een belangrijk rustgebied voor ganzen, waaronder de voor het Natura 2000- gebied 
aangewezen dwerggans. Voor andere watervogels zoals de Vogelrichtlijnsoort slobeend, zijn de 
plassen van belang als foerageergebied in de winter. Als broedgebied zijn de moerassen van belang 
voor moeras- en rietvogels. Op de oevers en op de eilandjes broeden lepelaar, aalscholver en 
roerdomp. De aalscholver concurreert met de lepelaar om geschikte broedplekken. De roerdomp is 
een niet jaarlijkse broedvogel, al zijn de laatste jaren doorgaans wel enkele paartjes in het rietland 
aanwezig.  

 Potentiële natuurwaarden: De potenties van de duinmeren en moerassen voor met name vogels 
worden al grotendeels benut. De laatste decennia zijn de moerassige delen echter op veel plekken 
dichtgegroeid met struwelen van grauwe wilg. Op de natuurwaarden (en de potentie) van het gebied 
ook in de toekomst te behouden zal er actief beheer moeten plaatsvinden om verdere verbossing 
tegen te gaan. 
De waterkwaliteit van de twee meren laat te wensen over. In de zomer treedt bloei van blauwalgen op. 
Ook heeft door de jaren heen zich een dikke laag organisch materiaal afgezet, vermengd met vanuit 
de zeereep ingestoven, zeer fijn zand. Daarnaast speelt bemesting door vogels en zure depositie een 
rol. In 2008 en 2009 zijn de meren uitgebaggerd. Hoewel dit de ontwikkeling van water- en 
oevervegetaties ten goede kan komen is de vraag of dat duurzaam het geval is en daarnaast mag dit 
niet ten koste gaan van de (nu al) rijke vogelstand. 

• Kernkwaliteit: Dynamisch jong duinlandschap 
 Actuele natuurwaarden: Bij het beheertype N08.01 Strand en embryonaal duin is het beheer van 

Rijkswaterstaat bepalend. Het beheertype komt aan de zeezijde voor van de buitenste duinenrij. 
Binnen het beheertype staat de kustverdediging voorop en is beperkt ruimte voor natuurlijke 
ontwikkelingen. Het beheertype gaat over in het beheertype N08.02 Open duin. Dit type bevindt zich 
voornamelijk in en direct achter de zeereep en in of nabij stuifplekken met typische pioniervegetaties 
van open zand. Hier groeien soorten als helm en zeemelkdistel. Daarnaast kent het gebied veel 
gestabiliseerd duingrasland (grijze duinen, H2130B), met o.a. buntgras, duinroosje, duinviooltje en 
veel schapegras, mossen en korstmossen. Het open duin neemt verreweg het grootste gedeelte van 
het oppervlakte in van het Zwanenwater en Pettemerduinen. Hoewel open duin in Nederland vrij veel 
voorkomt, is het internationaal gezien zeldzaam. Nederland kent daarom een bijzondere 
verantwoordelijkheid. In de open duinen komen verschillende bedreigde plantensoorten (o.a. 
hondsviooltje, gelobde maanvaren en ogentroost) en vogels van heide en open zand voor (o.a. 
tapuit). De tapuit broedt in het gebied, maar de aantallen van deze karakteristieke duinvogel nemen 
wel sterk af. Het waren er ooit vele tientallen, maar in 2018 was er nog slechts 1 broedpaar. Verder 
komen hier enkele bijzondere vlindersoorten voor, zoals de duinparelmoervlinder, bruinblauwtje, 
kleine parelmoervlinder en heivlinder. Ook de zandhagedis leeft in het Zwanenwater vooral in dit 
beheertype. Hier vindt de soort open zandige plekjes om haar eieren in af te zetten, voldoende 
beschutting en genoeg insecten om op te jagen. In de vochtige duinvalleien (N08.03) zijn 
verschillende poelen te vinden. Rond deze plekken zijn vaak pionier soorten te vinden als parnassia, 
waterpunge, moeraswespenorchis en vleeskleurige orchis. Dit zijn ook de plekken voor de 
rugstreeppad en komt ook de zeldzame gevlekte witsnuitlibel voor. Op de overgang van de duinen 
naar de grote plassen en omliggende moerassen zijn uitgestrekte natte hooilanden aanwezig. Deze 
Vochtige hooilanden (N10.02) zijn matig voedselrijk en worden gevoed met relatief kalkrijk 
kwelwater. Hier groeien onder meer duizenden brede orchissen en rietorchissen. Het beheertype 
N10.01 Nat schraal grasland dat hier eveneens te vinden is en waarvoor ook een Natura 2000-doel 
geldt (habitattype H6230 heischraal grasland), is iets minder uitgesproken bloemrijk dan de vochtige 
hooilanden. Hier groeien vooral veel kleine zeggen en russen. Op enkele zeer natte plekken is onder 
invloed van stagnerend regenwater moerasheide ontstaan. Naast veenmossen en dopheide groeien 
hier ook welriekende nachtorchis, wateraardbei en veenpluis. Het Zwanenwater is ook en belangrijk 
leefgebied voor de argusvlinder. 
De langdurig consequent beheerde gradiëntrijke graslanden zijn floristisch zeer waardevol en vormen 
daarnaast ook de groeiplaats van een groot aantal bijzondere paddenstoelen van oude graslanden, 
zoals wasplaten, aardtongen en barsthoeden. Op grond hiervan kwalificeren ze ook als het in 
Nederland zeer zeldzaam geworden wasplatengrasland.  
Het beheertype duinheide (N08.04) wordt meer landinwaarts in oudere, ontkalkte duinen of in 
verzuurde valleien aangetroffen. Op droge plaatsen komt vooral struikheide, afgewisseld met 
buntgras, schapegras, mossen en korstmossen voor. Op iets minder droge plekken komt de 
combinatie van struikheide en kraaiheide voor, terwijl op vochtiger noordhellingen de kraaiheide 
samen met eikvaren (habitattype H2140) groeit.  
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Door hun omvang vormen deze duinheiden de beste voorbeelden van het habitattype duinheiden met 
kraaihei in de vastelandsduinen met karakteristieke broedvogels zoals de nachtzwaluw. 
In de droge duinen komt verder duinbos (N15.01) en struweel voor van berk en zomereik. Op enkele 
plaatsen is in de jaren dertig de Corsicaanse den aangeplant. Met name in de Pettemerduinen is een 
substantieel oppervlak naaldbos aanwezig. Op vochtigere standplaatsen is veenbos ontstaan in het 
algemeen bezet door zachte berk. Deze veenbossen zijn spontaan ontwikkeld. De bossen en 
struwelen zijn rijk aan broedvogels en er zijn waarnemingen van de boommarter bekend. De bossen 
hebben daarnaast belangrijke betekenis voor diverse soorten paddenstoelen en vaatplanten. 

 Potentiële natuurwaarden: De natuurpotenties in het gebied worden al grotendeels benut. De kust bij 
Callantsoog wordt gezien als zwakke schakel in de kuststrook. De afgelopen jaren heeft er veel 
kustafslag plaatsgevonden. Door de verwachte zeespiegelstijging zijn daarom kustbeschermde 
maatregelen uitgevoerd. Hierdoor neemt de kustafslag af en is er zelfs kans op kustaangroei met 
duinvorming. Daarmee zouden de valleien in en nabij de zeereep weer enigszins natter kunnen 
worden, waardoor de kwaliteit verbeterd. 
In het kader van Natura 2000 worden maatregelen genomen om de grote variatie in het gebied te 
behouden en te voorkomen dat jonge successiestadia verloren gaan of in kwaliteit afnemen. Er zal 
onder meer een actief beheer (o.a. plaggen) worden toegepast. 

 

Abiotische en ruimtelijke condities 

In de volgende tabel zijn de kernkwaliteiten en bijbehorende actuele en potentiële natuurwaarden 
weergegeven in relatie tot de voor deze waarden relevante abiotische en ruimtelijke condities. De condities 
zijn gelijk voor actuele en potentiële natuurwaarden en daarom niet afzonderlijk weergegeven. Deze tabel 
geeft daarmee inzicht in de aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden in het ecologisch 
onderzoek naar de mogelijke (significante) gevolgen van een plan of project in het NNN. 

 

Vervangbaarheid 

De actuele natuurwaarden in de Zwanenwater en Pettemerduinen zijn een gevolg van eeuwenlange 
dynamiek langs de Noordzeekust en dan ook niet of nauwelijks vervangbaar, nog los van de functie bij de 
kustverdediging. Om te voorkomen dat deze kwaliteiten in het landschap voorgoed zullen verdwijnen 
behoort dit gebied tot het aardkundig erfgoed van de provincie Noord-Holland. In de loop van eeuwen is een 
complex duingebied ontwikkeld met een duidelijke oostwest zonering. In het oosten liggen ontkalkte duinen 
met heidevegetaties, bosjes en duinvalleien met moerasvegetaties.  
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Ook de vegetaties rondom het Eerste water en Tweede water als galigaanmoerassen en de vochtige hooi- 
en duingraslanden zijn moeilijk tot niet vervangbaar. Ook de vochtige valleien in de Pettemerduinen hebben 
zich in de loop van de tijd steeds verder ontwikkeld, waarbij bijzondere overgangen zijn ontstaan.  

De bosaanplant in de eerste helft van de twintigste eeuw is relatief goed vervangbaar (<25 jaar) en biedt ook 
ruimte voor andere meer typische duinvegetaties.  

Daarnaast geldt dat de fysieke kenmerken van de jonge en oude duinen en duinmeren niet significant 
mogen worden aangetast, zodat de aardkundige waarden en de ontstaansgeschiedenis via het aardkundig 
monument behouden blijven. 
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