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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
De gemeente Zeewolde heeft in het coalitieakkoord “Een schone toekomst 2018-2022” het voornemen uitgesproken 
om een positief vestigingsklimaat te blijven bieden voor ondernemers binnen de gemeentegrens, en zo meer 
werkgelegenheid aan te trekken voor de eigen inwoners (la Grand Murb & Leijten 2021). Het gebied aan te 
Gooiseweg tot aan de Knardijk (200ha, 2km lang en 900m breed) is aangewezen als uitbreidingsgebied. Dit is het 
plangebied. De gemeente heeft het voornemen het huidige bedrijventerrein op Trekkersveld I,II en III in dit plangebied 
uit te breiden met 35ha. De resterende 166ha van het plangebied is toegewezen voor de bouw van een Datacenter 
door Polder Networks B.V.   
 
De meeste natuurgebieden in de provincie zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Deze 
natuurgebieden zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening Flevoland (2020), waarin tevens de spelregels staan en 
de wezenlijke kenmerken en waarden. Dit zijn actuele en potentiële natuurwaarden van de natuurgebieden binnen de 
NNN. De Wnb regelt dat de provincies het NNN, het samenhangend stelsel van natuurgebieden, moet begrenzen én 
beschermen. Voor plannen binnen NNN geldt het ‘Nee, tenzij-principe: ingrepen niet toegestaan, tenzij uitgesloten is 
dat er een negatief effect is op de aanwezige flora en fauna. Wijziging van de begrenzing (wezenlijke kenmerken en 
waarden) kunnen slechts worden toegelaten onder voorwaarden van artikel 7.4 uit de provinciale verordening, zoals 
groot openbaar belang. 
 
Het plangebied, in de huidige situatie bestaande uit akkers, weiden, (kleine) bossages en boerenerven, omringd aan 
drie kanten door NNN-gebieden de Hoge Vaart, De Knardijk en de verbindingszone Harderbroek-Horsterwold wordt 
omgevormd tot campus met daarop het datacenter. Zie figuur 1 voor de locatie van de NNN zones en het plangebied. 
Er zijn werkzaamheden gepland die tegen of in NNN-gebieden plaats vinden. Of deze plannen een negatief effect 
hebben op de NNN-gebieden wordt in deze toets onderzocht.  
 

1.2 Afkadering 
 
De Hoge Vaart wordt als enige NNN-gebied beïnvloed door de aanleg van de campus en het datacenter. Tussen de 
Knardijk en de campus komt een bufferzone waardoor de verwachting is dat hier geen negatieve effecten zijn. De 
verbindingszone Horsterwold-Harderbroek ligt aan de zuid-oostkant van de N305 en zal naar verwachting geen 
negatief effect ondervinden van het datacenter.  
 

1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied en de voorgenomen ingrepen. Hoofdstuk 3 beschrijft het juridisch kader voor 
NNN. Hoofdstuk 4 beschrijft de wezenlijke kenmerken en waarden die gelden voor NNN-gebied de Hoge Vaart, welke 
mogelijk aangetast gaan worden door de bouw van het datacenter. Hoofdstuk 5 gaat in op de verwachtte effecten van 
de verschillende ingrepen op de wezenlijke kenmerken en waarden van NNN-gebied de Hoge Vaart. Hoofdstuk 6 is de 
toetsing van de Omgevingsverordening aan de ingrepen die nodig zijn voor de bouw van het datacenter. Dit kan 
gelezen worden als een verantwoording voor de bouw van het datacenter. Tevens worden in dit hoofdstuk de 
compenserende maatregelen opgenomen. Tenslotte volgen de bijlagen in hoofdstuk 7.  
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2 Planbeschrijving 

2.1 Plangebied 
Het gebied aan te Gooiseweg tot aan de Knardijk (200ha, 2km lang en 900m breed) is aangewezen als 
uitbreidingsgebied met een oppervlakte van 166ha.  Het plangebied grenst direct aan een drietal NNN-gebieden 
(Figuur 1 en Figuur 2). Het plangebied is aan de zuidkant gescheiden van de NNN-Verbindingszone Horsterwold 
Harderbroek door de Gooiseweg (N305). Aan de kant van de Knardijk grenst het plangebied direct aan de NNN-
Verbindingszone Knardijk. Hier bestaat de scheiding van de dijk en het plangebied uit een afwateringssloot. Deze 
sloot is onderdeel van de NNN-verbindingszone. De sloot en de dijk vallen niet binnen de begrenzing van de geplande 
werkzaamheden. Aan de noordzijde valt het plangebied deels in NNN-verbindingszone de Hoge Vaart. In dit NNN-
gebied tussen de Baardmeesweg en de Hoge Vaart zullen in de nieuwe situatie de koelwater intake en outflow worden 
gerealiseerd.  

 
Figuur 1:  Locatie van het plangebied binnen het NNN-netwerk van de Provincie Flevoland (groen = NNN Flevoland, oranje= plangebied).  
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Figuur 2. Detail van de ligging van de NNN verbioningszones bij de kruising van Baarmeesweg en Knardijk. De grens van de 
verbindingszone Knardijk loopt aan de zuidwestzijde onder aan het talud door het midden van de afwateringssloot op de 
eigensdomsgrens van de boerenbedrijven. De grens van de verbindingszone Hoge Vaart loopt aan de zuidoost zijde tot aan het 
hart van de bomenrij langs de Hoge Vaart. 

 

2.2 Inrichting 
In figuur 3 is het voorlopige ontwerp van het datacenter weergegeven. Het initiatief is om vijf datagebouwen te 
plaatsen met enkele daaraan ondersteunende gebouwen. Binnen het plangebied is ruimte opgenomen om een groene 
buffer te creëren voor werknemers en de omgeving met groen en waterpartijen. Er zal gekozen worden voor een 
groene inrichting met gras en bloemenweides ter bevordering van de biodiversiteit. Met name aan de randen is 
gekozen voor landschappelijke inpassing, om de gebouwen in de omgeving op te laten gaan. Omdat in het plangebied 
meer verharding komt, zal er waterberging worden gerealiseerd in de vorm van twee grote waterpartijen aan de 
zuidzijde en een aantal watergangen. Binnen het plangebied zal ruimte komen voor mitigerende maatregelen voor 
beschermde soorten en hun leefomgeving. De inrichting van deze mitigatiegebieden is beschreven in het mitigatieplan 
als onderdeel van de ontheffingsaanvraag voor de Wet Natuurbescherming. De ontsluiting van het gebied zal 

Verbindingszone
Knardijk

Verbindingszone
Hoge Vaart

Afwateringssloot
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gebeuren via de bestaande N305 en het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld III met een ontsluiting op de N305 
via de Assemblageweg.  

Voor de in- en uitlaat van koelwater zullen drie installaties op de oever van de Hoge Vaart worden gebouwd (zie 
Figuur 4, Figuur 5 en Figuur 6). De installaties pompen water uit de Hoge Vaart (2 installaties) en lozen het water 
hogerop in de Hoge Vaart (1 installatie). Via ondergrondse pijpleidingen onder de Baardmeesweg door zijn deze 
constructies verbonden met de campus. Voor de elektriciteitsvoorziening wordt een hoogspanningsstation gebouwd 
aan de noordwest rand van de campus, van waaruit via hoogspanningsmasten ten westen van de Baardmeesweg 
kabels over de Hoge Vaart geleid zullen worden (Figuur 9). Van daaruit worden de kabels aangesloten op het 
elektriciteitsnet. Voor de bouw van het datacenter zijn de volgende werkzaamheden nodig die mogelijk effect kunnen 
hebben op NNN-gebied de Hoge Vaart. 

De volgende, in het plangebied voorgenomen ingrepen kunnen de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
verbindingszones aantasten: 

• Ruimtebeslag (voor aanleg inlaat en uitlaat van koelwater); 
• Onttrekking van oppervlaktewater voor koelwater (inzijging en waterpeil); 
• Lozing van koelwater (waterkwaliteit en watertemperatuur); 
• Aanleg hoogspanningsleiding (verstoring); 
• Verlaging van grondwaterstand (bouwfase); 
• Kappen van bomen. 

 

 
Figuur 3. Ontwerp datacenter (Polder Networks B.V.) met structuren in of grenzend aan NNN-gebied de Hoge Vaart. 1: hoogspanningsstation met 

hoogspanninsgkabels over de Hoge Vaart; 2a en 2b: inlaatwerk koelwater uit Hoge Vaart; 2c: uitlaatwerk koelwater.  

 

2a 2b 2c1
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Figuur 4. Tekening van het bovenaanzicht van de twee inlaatwerken (links) en het uitlaatwerk (rechts) in de oever van de Hoge 
Vaart. 

Figuur 5. Tekening van het vooraanzicht (vanaf de hoge Vaart, links) en bovenaanzicht (rechts) van een inlaatwerk in de oever van de Hoge Vaart. 

 

 

Figuur 6. Tekening van het vooraanzicht (vanaf de hoge Vaart, links) en bovenaanzicht (rechts) van het uitlaatwerk in de oever van de Hoge Vaart. 
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Figuur 7. Impressie van het hek dat rond inlaat- en uitlaatwerken komt te staan. 

 

 

Figuur 8. Te kappen bomen nabij Baardmeesweg 1,3 en 5 (links) en Baardmeesweg 13 (rechts). 
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Figuur 9 Impressie van de hoogspanningsleidingen over de Hoge Vaart. Aan de rechterzijde bevindt zich het hoogspanningsstation op de campus 

van het datacenter.  
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3 Juridisch kader 
 

3.1 Inleiding 
Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het NNN is een 
netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden, met als doel het behouden en versterken van de 
biodiversiteit. Het NNN is beschermd via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. In het kader van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) is het beschermingsregime vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro). De beleidsmatige verankering wordt gevormd door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, 2012). Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling 
van dit natuurnetwerk.  

Op provinciaal niveau is de planologische bescherming van het NNN geregeld via de Omgevingsverordening 
Provincie Flevoland. De Omgevingsverordening stelt dat een begrenzing van Natuurnetwerk Nederland of een 
wijziging van de wezenlijke kenmerken en waarden, anders dan ten behoeve van natuurdoeleinden, niet zonder 
meer is toegestaan. De voorwaarden waaronder dergelijke ontwikkelingen zijn toegestaan, zijn hieronder opgenomen. 

 

3.2 Natuur Netwerk Nederland  
 

3.2.1 Achtergrond 

In de Nota Ruimte is op landelijk niveau het Natuurnetwerk Nederland vastgelegd (aangeduid met de afkorting NNN, 
voortgekomen uit de voormalige Ecologische Hoofdstructuur). De Nota Ruimte en de Realisatieparagraaf Nationaal 
Ruimtelijk Beleid zijn in 2012 vervangen door het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en 
Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR). Het NNN bestaat uit verbindingszones en beschermde reservaten en 
Natura 2000-gebieden. Het doel van het NNN is het vergroten en verbinden van natuurgebieden. Door deze 
verbindingen vindt uitwisseling plaats van planten en dieren tussen gebieden. Het NNN is begrensd en planologisch 
vastgelegd. Het beschermingsregime is onder de Wet ruimtelijke ordening vastgelegd in het Barro en werkt via 
provinciale verordeningen door in gemeentelijke bestemmingsplannen. Met ingang van 1 oktober 2012 is het NNN 
juridisch geborgd in titel 2.10 van het Barro.  

3.2.2 Beschermingsregime  

Conform titel 2.10 van het Barro zijn in artikel 7 van de Omgevingsverordening gebieden aangewezen die het 
provinciale NNN vormen. Voor die gebieden zijn in het Natuurbeheerplan 2018 wezenlijke kenmerken en waarden 
vastgesteld (zie hoofdstuk 2.2.) en geldt het beschermingsregime van artikel 7.5 van de Verordening:  

 
 

 

Een ruimtelijk plan of besluit, voor zover het betrekking heeft op een gebied binnen of nabij het Natuurnetwerk 
het NNN: 
a. strekt mede tot bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van 

dat gebied; 
b. maakt activiteiten alleen mogelijk als die ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van deze titel 

van de verordening geldende bestemmingsplan, mits die per saldo niet leiden tot een significante aantasting 
van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de oppervlakte van die 
gebieden, of van de samenhang tussen die gebieden. 
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3.3 Regels en compensatie 
 

3.3.1 Regels 

Uit de Omgevingsverordening Flevoland blijkt dat plannen niet de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN-
gebied mogen aantasten. Voor het bepalen van de effecten is van belang welke effecten relevant zijn. Nieuwe 
activiteiten of aanpassing van bestaande activiteiten binnen de begrenzing zijn mogelijk als wordt voldaan aan de 
eisen zoals deze genoemd zijn in artikel 7.4-7.6. Indien negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken 
niet te voorkomen zijn en een initiatief niet leidt tot een winst voor natuur, dan is het noodzakelijk om te compenseren. 

 

 

3.3.2 Compensatie  

In het document ‘Spelregels EHS Flevoland’ (2010) wordt in hoofdlijnen de stappen in de compensatieprocedure 
beschreven. Een goede borging van de compensatie vormt een belangrijke voorwaarde voor uitvoering van de 
compensatie in de praktijk. Ingrepen in de EHS waarvoor compensatie is vereist, hebben het afwegingskader 
doorlopen en hebben dus én significante effecten, én een groot openbaar belang én geen reële alternatieven. Een 
dergelijk plan of project zal in het algemeen een planologische procedure doorlopen. Voor het beschrijven van de 
borging van compensatie wordt daarom uitgegaan van ingrepen waarvoor een bestemmingsplanprocedure wordt 
doorlopen. Dit betekent ook dat in het algemeen de gemeente bevoegd gezag zal zijn. De gemeente staat dan ook 
centraal in de borging van de compensatie. Het bevoegd gezag onderhoudt dus de contacten met de initiatiefnemer 
en stelt het compensatieplan en de overeenkomsten met de initiatiefnemer vast. De naleving en handhaving van de 
afspraken over compensatie zijn primair een verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Wanneer het niet mogelijk is om buiten NNN-gebied te werken kan er mogelijk aantasting onstaan natuurwaarden 
binnen NNN-gebieden. De provincie Flevoland heeft het kennisdocument ‘Spelregels EHS Flevoland’ (2010) 
opgesteld en beschrijft daarin het kader voor compensatie wanneer NNN-gebied wordt aangetast. De onderstaande 
tekst is gebaseerd op dit document.  

Het compensatiebeginsel komt voort uit het huidige “nee, tenzij” beschermingsregiem van het NNN (voorheen EHS) 
van artikel 7.4. 

Artikel 7.4 (Wijziging begrenzing) 

1. Provinciale staten kunnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland of de wezenlijke kenmerken en 
waarden wijzigen: 

a. Ten behoeve van andere activiteiten dan mogelijk gemaakt op grond van artikel 7.5, eerste lid, sub b indien 

a. een ingreep onvermijdelijk blijkt, 
b. er sprake is van een groot openbaar belang, 
c. er geen reële alternatieven zijn, en 
d. de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en samenhang worden 

beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd. 

b. Ten behoeve van een combinatie van projecten of handelingen die tevens tot doel heeft om de kwaliteit of 
kwantiteit van het Natuurnetwerk Nederland op gebiedsniveau per saldo te verbeteren, 

c. Ten behoeve van de herijking van het Natuurnetwerk Nederland, 
d. Naar aanleiding van wijziging in hogere beleidskaders en wet en regelgeving. 

2. Gedeputeerde staten kunnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland of de wezenlijke kenmerken 
en waarden wijzigen: 
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In dat geval is de initiatiefnemer van het plan, project of de handeling verantwoordelijk voor realisatie van mitigerende 
maatregelen om de nadelige effecten weg te nemen of te ondervangen en waar dit niet volstaat, de resterende 
effecten te compenseren. Het bevoegd gezag (over het algemeen de gemeente), dat verantwoordelijk is voor het 
opleggen van compensatieverplichtingen ziet erop toe dat de initiatiefnemer daadwerkelijk compenseert. Aan 
compensatie worden de volgende voorwaarden gesteld:  

1. geen nettoverlies aan waarden, voor wat betreft areaal, kwaliteit en samenhang;  
2. compensatie vindt plaats aansluitend of nabij het gebied, onder de voorwaarde dat een duurzame situatie ontstaat. 

Bij fysieke compensatie kan onteigening aan de orde zijn;  
3. indien fysieke compensatie aansluitend of nabij het gebied onmogelijk is, kan compensatie plaatsvinden door de 

realisering van kwalitatief gelijkwaardige waarden, dan wel door fysieke compensatie verder weg van het 
aangetaste gebied; 

4. indien zowel fysieke compensatie als compensatie door kwalitatief gelijkwaardige waarden redelijkerwijs 
onmogelijk is, wordt financiële compensatie geboden. Deze wordt in het door rijk en provincies beheerde Nationaal 
Groenfonds gestort, maar blijft gelabeld aan de betrokken ingreep; 

5. het tijdstip van het besluit over de ingreep is ook het tijdstip waarop wordt besloten over aard, wijze en het tijdstip 
van mitigatie en compensatie;  
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4 Wezenlijke waarden en kenmerken 

 
De wezenlijke kenmerken en waarden van de verbindingszones zijn overgenomen van het kaartportaal van de 
provincie (https://kaartportaal-flevoland.hub.arcgis.com/pages/natuur).  

 

4.1 Verbindingszone Hoge Vaart  
De Hoge vaart loopt tussen het Ketelmeer en de randmeerzone en het Markermeer. De vaart loopt door oostelijk en 
zuidelijk Flevoland via het Harderbos en Hosterwold naar de Stichtse Putten. De verbindingszone is vooral van lokaal 
belang voor een aantal natte soorten. De vaart wordt gevoed door schone kwel en water uit Almere en is van 
dusdanige kwaliteit dat het een aantal bijzondere vissoorten herbergt waaronder de winde. Deze soort is een 
zichtjager en is gevoelige voor vertroebeling. Ook komen soorten als kleine modderkruiper en rivierdonderpad voor in 
de vaart.   

Langs de Hoge Vaart liggen kruiden- en faunarijke graslanden, struwelen, ruigtes en verschillende bosjes, waaronder 
het Priembos, Hoge Vaartbos, Karekietbos en Biddingbos. Het Priembos is een rustig bosgebied met voornamelijk 
bosvogels en hoge aantallen foeragerende libellen langs de randen. Het vormt tevens leefgebied voor de bever. In het 
Hoge Vaartbos komen eveneens bosvogels voor en daarnaast is voor vogels van ruigte en riet een klein deel geschikt 
leefgebied aanwezig. In de verschillende bosjes liggen enkele poelen die o.a. geschikt zijn voor amfibieën en libellen. 
Verder zijn de oevers gedeeltelijk natuurvriendelijk ingericht of bestaan uit steenmatrassen.  De Hoge Vaart wordt veel 
gebruikt door watervogels om te rusten en foerageren (aalscholver, grote zaagbek). Daarnaast zwemmen er op veel 
plaatsen bevers in en langs de vaart en komen vissoorten zoals de kleine modderkruiper en rivierdonderpad voor. De 
Hoge Vaart wordt gebruikt voor de scheepvaart en recreatief gebruik, er zijn o.a. steigers aanwezig. 

Wezenlijke kenmerken en waarden:  

• Verbinding tussen drie Natura 2000-gebieden (Ketelmeer, Markermeer & IJmeer en Eemmeer & Gooimeer)   
• Verbindingszone tussen oostelijk en zuidelijk Flevoland voor droge, maar vooral natte soorten waaronder vissen, 

vleermuizen, bever, otter en potentieel ringslang   
 
Lokale wezenlijke kenmerken en waarden  

– De bossen langs de Hoge Vaart vormen elk een stapsteen langs de verbindingszone  
– Natuurvriendelijke oevers  

 

 

4.2 Verbindingszone Knardijk 
De Knardijk ligt tussen de Lage Vaart en het Wolderwijd en beslaat een oppervlakte van 90 ha met een lengte van ca. 
20 km. De dijk is begroeid met kruidenrijk grasland met aan de onderzijde onregelmatig enkele struiken. De dijk wordt 
grotendeels begraasd. Deze grasvelden worden regelmatig gebruikt door foeragerende roofvogels, waaronder de 
bruine, blauwe en grauwe kiekendief. Vleermuizen als laatvlieger en meervleermuis gebruiken het gebied als 
geleidingsroute, evenals vogelsoorten als tapuit, kwikstaart en zwaluw. Ten slotte komen in het gebied moeras, 
ruigteveld en bos voor.  
De bodem van de dijk staat onder invloed van kwelwater. Over en langs de dijk lopen fiets- en wandelpaden. Nabij de 
Lage knarsluis en de Oostvaardersplassen zijn zandige plekken aangelegd welke geschikt voorplantingsgebied 
vormen voor zandbijen.  Via de Lepelaartocht staat het gebied in verbinding met de Oostvaardersplassen. Langs de 
dijk loopt aan weerszijden een sloot. De Ooievaarstocht (aan de zuidwestzijde van de dijk) is ter hoogte van het 
westelijke deel van het Knarbos verbreed en ingericht met natuurlijke oevers. Hierdoor is dit deelgebied geschikt voor 
de bever. Daarnaast zijn er natuurlijke oevers aangelegd met riet, ruigten en struwelen, met op enkele plekken poelen. 
Deze vormen geschikt leefgebied voor amfibieën en zijn ook geschikt voor soorten zoals de otter en libellen. Nabij de 
Lage Knarsluis leggen ringslangen regelmatig eieren in het talud van de dijk. Aan beide zijden van de Knardijk liggen 
watergangen die aansluiten op de Hoge en Lage vaart. Hierdoor vormt het gebied eveneens een verbindingszone 

https://kaartportaal-flevoland.hub.arcgis.com/pages/natuur
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voor verschillende vissoorten en libellen. De combinatie van de graslanden met veel insecten en verspreid staande 
struiken biedt leefgebied voor verschillende vogelsoorten. 
 

Wezenlijke kenmerken en waarden 
• Belangrijke aaneengesloten droge en natte verbinding van noordwest naar zuidoost Flevoland 
• Droge en natte ecologische verbindingszone (o.a. Hoge en Lage Vaart) voor verschillende vogels, vissen en 

libellen 
• Geleidingsroute voor vleermuizen 
• Verbindingsroute voor bever en otter 

 
Lokale wezenlijke kenmerken en waarden: 

- Graslanden met veel insecten en verspreid staande struiken als leefgebied voor verschillende soorten vogels 

- Broedgebied voor ringslang nabij de Lage Knarsluis 

- Zandige plekken als leefgebied voor zandbijen nabij Lage Knarsluis en bij de Oostvaardersplassen 
 

 
 

4.3 Verbindingszone Horsterwold Harderbroek 
Verbindingszone Horsterwold Harderbroek is een verbindingszone voor droge en natte soorten. De zone bestaat uit 
een mozaïek van plas-drasbermen, vochtig grasland, ruigtes, struwelen en kleine bosschages. De kern van het gebied 
bestaat uit een houtsingel van 25 m breed met enkele bosjes en heggen. Het gebied biedt potentieel geschikt habitat 
voor de salamander, boommarter, das en ree. Daarnaast kunnen de bever en de ringslang het gebied potentieel 
gebruiken om zich te verplaatsen tussen Horsterwold en Harderbroek. 
 
Wezenlijke kenmerken en waarden 

• Ecologische verbindingszone tussen Horsterwold en Harderbroek voor zowel droge als natte soorten  
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5 Effectbeschrijving en -beoordeling 
 

5.1 Inleiding 
In de vorige hoofdstukken is ingegaan op het ontwerp van het datacenter, structuren/werkzaamheden die binnen 
NNN-gebied vallen en het juridisch kader vanuit de omgevingsvergunning, waaraan voldaan moet worden wanneer 
binnen NNN-gebied wijzigingen plaatsvinden. In dit hoofdstuk (effectbeoordelingen) wordt beoordeeld of de activiteiten 
binnen NNN-gebieden verwacht negatief effect hebben op de aanwezige wezenlijke kenmerken en waarden, zoals 
deze door de provincie zijn opgesteld. In het volgende hoofdstuk (6. Toetsing), wordt bepaald of negatieve effecten 
toelaatbaar zijn onder voorwaarden van de omgevingsvergunning. Wanneer er wijzingen plaatsvinden die negatief 
effect hebben (ruimtebeslag, verstoring e.d.), dan is compensatie vereist volgens de spelregels die de provincie heeft 
opgesteld (Spelregels EHS, 2010).  

 

5.2 Effectbeschrijving  

5.2.1 Effecten van aanleg inlaat en uitlaat van koelwater: Ruimtebeslag  

Verbindingszone Hoge Vaart 

In Tabel 1 is het ruimtebeslag opgenomen. Het betreft hier uitsluitend installaties aan de oever van de 
Verbindingszone Hoge Vaart. Niet alle maten staan in de bouwtekeningen opgenomen, en het ruimtebeslag door 
bouwwerkzaamheden is onbekend. Het ruimtebeslag van de te bouwen structuren is permanent. Het ruimtebeslag van 
de bouwstrook is tijdelijk, en zal (afhankelijk van de zwaarte van machines en grootte van de bouwstrook) wellicht 
herstellen. Echter wordt de oppervlakte die wordt aangetast door werkzaamheden wel meegenomen in de toetsing, 
omdat het herstel niet te kwantificeren en te kwalificeren is. Omdat de verwachting is dat de vegetatie zich (deels) 
herstelt, is er waarschijnlijk een overschatting van het ruimtebeslag. 

Figuur 2 geeft aan dat de NNN-verbindingszone zich uitstrekt tot het hart van de bomenrij langs de Baardmeesweg. 
Vanaf de beschoeiing is dit circa 8 m. De afstand van hart bomenrij tot rand van de weg is circa 12 m. De totale 
afstand van Hoge Vaart tot rand Baardmeesweg komt daarmee op ongeveer 20 m. 

Figuur 4 geeft een overzicht van de installaties voor inname en lozen van koelwater. Figuur 5 laat het vooraanzicht en 
bovenaanzicht zien van een inlaatwerk. Figuur 6 laat het vooraanzicht en bovenaanzicht zien van het uitlaatwerk. 
Figuur 7 geeft een impressie van het netwerk dat rond de installaties komt te staan. 

Omdat de installaties geplaatst worden in NNN-gebied met een hekwerk tot aan het maaiveld, kan de installatie 
belemmerend werken voor migratie van zowel natte soorten die de oevers gebruiken als migratieroute, als voor dieren 
die de oevers hogerop gebruiken.  
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Tabel 1 Ruimtebeslag in- en uitlaat proceswater-installaties aan de Hoge Vaart. 

Parameter Categorie Inlaat (2x) Uitlaat (1x) 

  Afmetingen   l x b: 13 x 11,40 m l x b: 13 x 5,80 m 

  Oppervlakte  

Totaal 296 m2 (2x 148 m2) 75 m2 

Waarvan binnen NNN 182 m2 46 m2 

  Oeverlengte Binnen NNN 34,80 m (2x 17,40 m) 11,80 m 

  Bouwstrook 

Totaal 

10 m breed naast constructie 

(inschatting, totaal 27,40 m) 

over volle breedte van talud (20 

m) 

548 m2 per inlaat 

1096 m2 totaal 

10 m breed naast constructie 

(inschatting, totaal 21,80 m) 

over volle breedte van talud (20 

m)  

218 m2 

Waarvan binnen NNN 438 m2 174 m2 

Totaal Oppervlakte 

Totaal bouwfase binnen 

NNN 
438 m2 174 m2 

Totaal gebruiksfase binnen 

NNN 
182 m2 46 m2 

Totaal oeverlengte 

Totaal bouwfase binnen 

NNN 
54,80 m 21,80 m 

Totaal gebruiksfase binnen 

NNN 
34,80 m 11,80 m 

 

De installaties worden gebouwd op de oevers van de Hoge Vaart tegen de waterkant aan. Wanneer op de oever tegen 
de Hoge Vaart aan worden gebouwd, zullen soorten als bever en otter zich niet meer kunnen verplaatsen langs het 
water. Arcadis heeft geadviseerd om in het ontwerp zowel een migratieroute over de installatie te realiseren voor 
droge en natte migrerende soorten, én langs de waterrand een migratieroute te maken. In het ontwerp (Figuur 5 en 
Figuur 6) is alleen een route bovenlangs opgenomen. Deze route is 0,50 m breed en loopt bovenover de betonrand 
tussen het hekwerk aan de waterkant en het water. Via een schans kunnen diersoorten deze doorgang betreden.  

Voor veel soorten zal deze doorgang zorgen dat ze kunnen blijven migreren over de oever, maar voor soorten die 
langs de waterrand migreren is de verwachting dat er een belemmerend effect zal optreden. Het kenmerk 
verbindingszone én natuurvriendelijke oever uit de omgevingsverordening van de provincie zal hier zeer waarschijnlijk 
door aangetast worden. Soorten die niet langs de waterrand migreren maar hoger over de oever zullen via de schans 
en de ruimte die over is tussen de installaties en de weg nog steeds de oever en berm als verbindingszone kunnen 
gebruiken.  

Uit Tabel 1 blijkt dat er tijdens de bouwfase naar schatting 438 + 174 = 612 m2 aan NNN-gebied verdwijnt, terwijl 
tijdens de gebruiksfase naar schatting 182 + 46 = 228 m2 aan NNN-gebied langs de Hoge Vaart , waarvan het 
grootste gedeelte permanent (door het bouwen van de structuren van het in- en uitlaatpunt). Een deel van het areaal 
dat alleen tijdens de bouwfase wordt gebruikt, zal waarschijnlijk kunnen herstellen en de verbindingsfunctie weer 
kunnen vervullen. Ongeveer 47 m aan oeverzone (voornamelijk beschoeid) zal na de bouwfase verdwenen zijn.  

Er kan niet worden uitgesloten dat er een negatief effect is op de wezenlijke waarde ruimtebeslag. Er kan niet worden 
uitgesloten dat de in- en uitlaatsysstemen die op de Hoge Vaart geplaatst gaan worden een negatief effect hebben op 
de migratie van soorten die langs de waterrand migreren (zoals otter). In het huidige ontwerp is geen rekening 
gehouden met soorten die via het waterrand migreren. Wel is in het ontwerp een oplossing bedacht voor soorten die 
hoger over de oever migreren (er is eens schuine opgang naar het niveau van de installatie en een strook van 50 cm 
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beschikbaar buiten het hek aan de zijde van de Hoge Vaart). Dieren kunnen zo bovenlangs aan de kant van de Hoge 
Vaart of tussen hek en Baardmeesweg de installaties passeren. 

Conclusie: Negatief effect.  
Circa 47 m oever functioneert na de aanleg niet meer als verbindingszone langs de waterkant van de Hoge Vaart. 

Compensatie: 

Om het verdwijnen van de migratieroute langs de waterkant te compenseren kan een plankier langs de oever en 
boven het water van de Hoge Vaart ter hoogte van de in- en uitlaatwerken aangebracht worden, zodat beide zijden 
van de in- en uitlaatwerken op waterniveau weer verbonden worden. 

Verbindingszones Knardijk en Horsterwold en Harderbroek 

Er zijn geen effecten op de verbindingszones Knardijk en Horsterwold Harderbroek omdat daar geen inlaat- en 
uitlaatwerk wordt gebouwd.  Effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van deze verbindingszones is derhalve 
uit te sluiten. 

5.2.2 Effecten van waterinname van koelwater: Inzuiging 

Verbindingszone Hoge Vaart 

Het betreft hier uitsluitend de Verbindingszone Hoge Vaart. 

Het maximum inlaatdebiet gedurende de periode dat koelwater wordt ingelaten is 270 m3 per uur (0,075 m3/s). De 
opening van het inlaatkanaal wordt geschat op 0,50 x 0,50 m, wat betekent dat er bij de inlaat een stroomsnelheid 
ontstaat van 0,15 m/s bij inname bij de beide inlaatpunten tegelijkertijd. Deze stroomsnelheid is hoger dan de kritische 
stroomsnelheid van 0,015 m/s voor vislarven en 0,06 m/s voor juveniele vissen (Kerkum et al, 2004). Dit betekent dat 
vislarven en juveniele vissen niet kunnen voorkomen dat ze worden meegezogen met het inlaatwater. Hiermee is een 
effect op de wezenlijke kernmerken en waarden van de Hoge Vaart (de verbindingsfunctie voor vissen) waarschijnlijk. 
Hiervoor kunnen maatregelen genomen worden (Kerkum et al, 2004). 

Conclusie: Negatief effect. 

Compensatie: 

Om het effect van inzuiging tegen te gaan zullen maatregelen genomen moeten worden: 

a. Nemen van viswerende maatregelen vóór de beide inlaten. Dit kunnen zowel fysieke als visuele maatregelen 
zijn; 

b. Vergroten van de diameter van de inlaatpijpen waardoor de stroomsnelheid bij aanzuiging verkleind wordt. 

 

Verbindingszones Knardijk en Horsterwold en Harderbroek 

Er is geen beïnvloeding op de verbindingszones Knardijk en Horsterwold Harderbroek; derhalve is een effect op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden uit te sluiten. 

5.2.3 Effecten van waterinname van koelwater: waterpeil 

Verbindingszone Hoge Vaart 

Het betreft hier uitsluitend de Verbindingszone Hoge Vaart. 

Het maximale debiet van de koelwaterinname is 270 m3 per uur (0,075 m3/s). Teruggeleverd wordt in deze situatie 216 
m3 per uur (0,060 m3/s). Netto wordt in deze situatie 54 m3 per uur (0,015 m3/s) verbruikt. Het 10-percentiel van de 
afvoer van de Hoge Vaart is 1.9 m3/s (dat wil zeggen dat 90% van de tijd het debiet groter is dan deze waarde; data 
Waterschap Zuiderzeeland). Dit betekent dat het verbruik aan water door de datacampus verwaarloosbaar is ten 
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opzichte van het debiet in de Hoge Vaart (meer dan een factor 100 kleiner) en dus geen effect zal hebben op het 
waterpeil in de Hoge Vaart. Hiermee is een effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de Hoge Vaart 
(verbindingsfunctie voor waterdieren en het functioneren van de natuurvriendelijke oevers) uit te sluiten.  

Conclusie: Geen effect. 

Verbindingszones Knardijk en Horsterwold en Harderbroek 

Er is geen beïnvloeding op de verbindingszones Knardijk en Horsterwold Harderbroek; derhalve is een effect op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden uit te sluiten. 

 

5.2.4 Effecten van koelwaterlozing: Waterkwaliteit 

Verbindingszone Hoge Vaart 

Het betreft hier uitsluitend de Verbindingszone Hoge Vaart.  

Het water zal anders van samenstelling in de Hoge Vaart geloosd worden dan dat het werd opgenomen uit de Hoge 
Vaart. Na inname worden opgeloste stoffen uit het water verwijderd. Daarna worden stoffen toegevoegd, o.a. om 
aangroei in leidingen te voorkomen. Vervolgens wordt het water door een waterzuiveringsinstallatie geleid, waarin het 
overgrote deel van de stoffen er weer uit wordt gehaald. De vraag is of het lozen van koelwater een negatief effect 
heeft op aquatische soorten. Als het water in de Hoge Vaart verslechtert doordat er toxische stoffen worden geloosd, 
dan wordt de verbindende functie van de waterloop aangetast. Er is een analyse uitgevoerd via de msPAF (meer-
soorten Potentiaal Aangetaste Fractie). Deze is berekend met behulp van de Toxiciteits-tool van de Ecologische 
Sleutelfactor Toxiciteit (ontwikkeld door RIVM). 

De circa 40 stoffen die Waterschap Zuiderzeeland gemeten heeft in het water van de Hoge Vaart in de periode 2018-
2020 geeft een msPAF-waarde van 0,3%. Dat wil zeggen dat de kans bestaat dat 0,3% van de potentieel aanwezige 
soorten deze 40 stoffen bij de gemeten concentraties in het water niet overleeft (niet alle stoffen zijn even giftig 
overigens). Dit is een relatief lage waarde (zie ook PBL, 2019). In de praktijk betekent dit dat er een kans is dat de 
meest gevoelige (en daardoor zeldzame soorten) niet in het water van de Hoge Vaart kunnen voorkomen. 

Van de 4 stoffen in het effluent van het datacenter (ijzer, aluminium, ammonium en sulfaat) heeft ijzer een msPAF van 
0,9% en aluminium een msPAF van 0,3% bij de opgegeven concentraties. Samen 1,2%. Dit is hoger dan de msPAF 
van de stoffen die in 2018-2020 in het water van de Hoge Vaart aanwezig waren, maar nog steeds erg laag te 
noemen. Het betreft hier een msPAF-waarde die betrekking heeft op effecten bij een langdurige blootstelling. Het 
effluent komt met een snelheid van 0,060 m3/s in de Hoge Vaart terecht, die ter plekke circa 30 m breed is en 2,75 m 
diep. Het effluent zal daarom op het moment dat het in de Hoge Vaart terechtkomt al snel sterk verdund worden. 
Daarbij komt dat er maximaal 5 dagen per jaar geloosd wordt. Dit betekent dat er geen langdurige blootstelling zal 
plaatsvinden en dat eventuele toxische effecten nog veel kleiner of afwezig zullen zijn. Op basis hiervan kan worden 
uitgesloten dat er toxische effecten optreden op organismen in het water van de Hoge Vaart en kan tevens worden 
uitgesloten dat de wezenlijke kenmerken en waarden van de Hoge Vaart (verbindingsfunctie voor aquatische 
organismen) worden beïnvloed.  

Conclusie: Geen effect 
Uit het bovenstaande blijkt dat een effect op de waterkwaliteit uitgesloten kan worden. Derhalve wordt een effect op de 
wezenlijke kermerken en waarden van de Hoge Vaart (geschiktheid om te functioneren als verbindingszone voor o.a. 
macrofauna en vissen) uitgesloten. 
 

Verbindingszones Knardijk en Horsterwold en Harderbroek 

Er is geen beïnvloeding op de verbindingszones Knardijk en Horsterwold Harderbroek; derhalve is een effect op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden uit te sluiten. 
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5.2.5 Effect van koelwaterlozing: Watertemperatuur  

Verbindingszone Hoge Vaart 

Het betreft hier uitsluitend de Verbindingszone Hoge Vaart.  

De Hoge Vaart is in beheer van Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap meet de waterbeweging, 
watertemperatuur en de waterkwaliteit. De watertemperatuur in de Hoge Vaart wordt maandelijks gemeten door het 
Waterschap Zuiderzeeland (Figuur 10). De gemiddelde watertemperatuur op de gemeten momenten over de periode 
2017 t/m 2019 is 13.9 °C. De gemeten temperaturen liggen tussen 0.4 °C en 26.1 °C. Doordat de bemonsteringen op 
verschillende momenten op de dag zijn uitgevoerd (veelal in de ochtend, Figuur 10. , rechts), geeft dit geen compleet 
beeld van de maximale watertemperaturen die in de Hoge Vaart in de zomer kunnen optreden. Daartegenover staat 
dat de Hoge Vaart een dermate groot waterlichaam is (30 m breed en meer dan 2.5 m diep) dat de veranderingen in 
de watertemperatuur van dag tot dag en de schommelingen in de watertemperatuur over de dag beperkt zijn. 

 

Figuur 10. Watertemperatuur Hoge Vaart (Meetpunt Adelaarsweg) in de periode 2017 t/m 2019. Links: watertemperatuur; Rechts: 
tijdstip van bemonstering. Data: Waterschap Zuiderzeeland. 

 

 

Effecten van lozing 
Met een rekenmodel (zie ook Bijlage A) zijn de watertemperaturen berekend bij de omstandigheden dat het hele jaar 
door (gedurende 365 dagen per jaar en 24 uur per dag) een maximale inname van 270 m3 per uur, een maximale 
lozing van 216 m3 per uur en een watertemperatuur die 5 °C hoger is dan die van het water dat uit de Hoge Vaart 
wordt ingenomen. Deze resultaten zijn vergeleken met de resultaten van berekeningen waarin geen lozing van 
koelwater doro het datacenter plaatsvindt. De resultaten ter hoogte van het lozingspunt geven door de lozingen een 
watertemperatuur in de Hoge Vaart die gemiddeld 0.33 °C hoger is dan zonder lozing (standaarddeviatie: 0.216 °C, 
n=76, verschil significant: p<0.001).  

De waterkoeling is flexibel inzetbaar: koelwater wordt alleen ingenomen indien de luchttemperatuur boven de 29 °°C 
uitkomt en kan ook gedurende de dag aan- en afgeschakeld worden (mondelinge mededeling Toon Bonekamp, 
Arcadis). Daarom is voor dezelfde periode (1-1-2017 t/m 31-12-2029) ook gekeken naar de dagen waarop de 
luchttemperatuur (gemeten in Lelystad) op enig moment gedurende de dag (gebaseerd op uurwaarden van het KNMI) 
boven deze grenswaarde uitkomt. Dit betreft 2 dagen in 2017, 9 dagen in 2018 en 13 dagen in 2019 (Figuur 11). Het 
verschil in de watertemperatuur in de Hoge Vaart door de koelwaterlozing op deze dagen is gemiddeld +0.46 °C 
(standaarddeviatie: 0.263 °C, n=24, verschil significant: p<0.001; minimum: +0.025 °C, maximum: +1.1 °C). 

De grotere waarde valt te verklaren uit de verminderde afkoeling van het water na lozing in de Hoge Vaart doordat de 
luchttemperatuur gedurende deze zomerse en tropische dagen hoger is dan jaargemiddeld. Dit is een worst case 
benadering, en wel om de volgende redenen: 

1. In de modelberekeningen is met een continue lozing gerekend (van 1 januari t/m 31 december, 24 uur per 

dag). Hierdoor is in de berekeningen ook in de voorgaande periode al een lozing doorgerekend (is het water in 

feite in de berekeningen met lozing voorafgaand aan deze warme dagen al opgewarmd terwijl in werkelijkheid 

pas op deze warme dagen zelf de koeling aangezet zou zijn); 
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2. De grenswaarde temperatuur van 29 °C wordt in werkelijkheid slechts gedurende een beperkte periode 

overdag gehaald (range: 1 - 12 uur, mediaan: 6 uur; Figuur 11). ’s Nachts was de luchttemperatuur gedurende 

deze dagen altijd lager dan 29 °C, waardoor ’s nachts met lucht gekoeld had kunnen worden en de lozing over 

24 uur veel lager zou uitvallen; 

3. In het ontwerp van de koeling voor het datacenter zijn 2 buffertanks van in totaal 4000 m3 opgenomen. Deze 

worden ingezet om een eerste warme periode te overbruggen. Hiermee kan een periode van 48 uur 

overbrugd worden. Zouden deze tanks worden ingezet, dan was er tijdens de bovengenoemde warme dagen 

geen waterkoeling nodig geweest. In de jaren 2017 t/m 2020 waren er drie perioden  waarin het meer dan 2 

aaneengesloten dagen overdag warmer was dan 29 °C (gemiddeld 6.5 uur per dag). 

 

 

Figuur 11 Aantal uren met een luchttemperatuur groter dan 29 °C in de jaren 2017 t/m 2020. Data: KNMI, station Lelystad. 

 

In de vergunningaanvraag wordt uitgegaan van 5 dagen per jaar continue (24/7) draaien van de waterkoeling met 
behulp van water uit de Hoge Vaart. De modelresultaten laten zien dat daarbij een verhoging van de watertemperatuur 
in de Hoge Vaart te verwachten is van gemiddeld circa 0.5 °C over een gebied van 25 meter aan weerzijden van de 
uitlaat ( ). Hierbij wordt het water van de Hoge Vaart tijdens lozingen volgens de berekeningen en gemiddeld over de 
waterkolom nooit warmer dan 25 °C. Op het punt van de inlaat en bij de Knardijk zijn de verschillen lager, resp. 0.12 
°C (0.14 °C op warme dagen) en 0.12 °C (0.20 °C op warme dagen; Tabel 2). 
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Figuur 12 Berekende watertemperatuur bij het uitstroompunt van de lozing in de Hoge Vaart zonder lozing (controle: blauw) en met lozing (oranje). 

 

Tabel 2 Berekende watertemperatuur in de Hoge Vaart op verschillende rekenpunten voor de periode 2017 t/m 2019, waarbij onderscheid is 

gemaakt tussen alle resultaten (gehele jaar) en alleen de warme dagen waarop een luchttemperatuur van meer dan 29 °C voorkwam (warme 

dagen). Resultaten op basis van (fictieve) continue koelwaterlozing (365 dagen, 24 uur per dag). Voor de rekenpunten, zie de modelschematisatie 

in Figuur 9. 

Meetpunt 

Afstand 
tot uitlaat 

(m) 

Periode 
Watertemperatuur 

Zonder lozing (°C) 

Watertemperatuur 

Met lozing (°C) 

Verschil 

(°C) 

620 (uitlaat) -25 - 25 Gehele jaar 10.7 11.0 +0.30 

  Warme dagen 20.0 20.4 +0.46 

625 

(inlaat) 
-120 Gehele jaar 10.7 10.8 +0.12 

  Warme dagen 19.9 20.1 +0.14 

643 

(Knardijk) 
250 Gehele jaar 10.7 10.8 +0.12 

  Warme dagen 20.0 20.2 +0.20 

 

Gevoeligheid van de natuur in de Hoge Vaart voor de watertemperatuur 
De gevoeligheid van de natuur in de Hoge Vaart voor een dergelijke kleine temperatuurstijging van het water is laag. 
De stijging valt in de range van de natuurlijke variatie van het watersysteem. Verder worden er geen grenswaarden 
voor specifieke dieren (macrofauna, vissen) overschreden. De kenmerkende soorten van kanalen (de Hoge Vaart 
heeft het KRW-watertype M6b toegewezen gekregen: groot ondiep kanaal met scheepvaart) zijn veel minder gevoelig 
voor temperatuurverhoging dan bijvoorbeeld de kenmerkende soorten voor beken. Bij vissen is het uitkomen van 
eieren vaak de gevoeligste periode. In de literatuur zijn hiervoor grenswaarden voor de paaiperiode aangegeven. Bij 
kenmerkende vissen voor de Hoge Vaart (Baars, Blankvoorn, Brasem, Karper, Zeelt) liggen de grenswaarden op 
maximaal 19-32 °C in een periode die een aantal maanden beslaat (grofweg april-juli, verschilt per soort, zie Tabel 3). 
Hieruit volgt dat de lozing van koelwater gedurende maximaal 5 dagen per jaar in de periode juni-augustus met een 
beperkte temperatuurstijging van een klein deel van het water van de Hoge Vaart voldoende mogelijkheden over laat 
voor vissen om te paaien.  
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Tabel 3 Paaiperioden en temperatuurpreferentie voor de paaiperiode van kenmerkende vissoorten van de Hoge Vaart. Data: Van der Grinten et al 

(2007). 

 

Op basis van het bovenstaande zijn effecten op vissen in de paaiperiode (ontwikkeling van de eieren) van een 
kortdurende temperatuurlozing in een klein deel van de Hoge Vaart uit te sluiten. Daar komt nog bij dat jonge en 
volwassen vissen zeer mobiel zijn en gedurende de dag en het seizoen zich verplaatsen om een zo gunstig mogelijke 
plek te vinden. Dit kan ook zijn het opzoeken van warmer en ondiep water. Vissen kunnen derhalve zelf bepalen in 
welk water met welke temperatuur ze het liefst zwemmen. Binnen de Hoge Vaart is voldoende ruimte voor vissen om 
dat te blijven doen, ook op momenten van de koelwaterlozingen. Vissen groeien zelfs sneller in warmer water.  

Macrofauna in de Hoge Vaart bevindt zich in de bodem en tussen de waterplanten langs de oever. De 
macrofaunagemeenschap van een waterlichaam als de Hoge Vaart kenmerkt zich door algemene, minder specifieke 
soorten. Daaronder bevinden zich geen soorten die specifiek gevoelig zijn voor hoge watertemperaturen (zoals dat in 
beken wel het geval is). Het effect van de koelwaterlozingen is in de oever en op de bodem relatief gering, omdat het 
warmere water in het open water van de Hoge Vaart geloosd wordt en zich relatief meer in de bovenste helft van de 
waterkolom bevindt. Een effect van de lozingen op macrofauna is daarom uit te sluiten.  

Zuurstof 
Een aandachtspunt is de concentratie aan zuurstof in het water. Veel van de gevoeligheid van vissen en andere 
dieren voor de watertemperatuur hangt samen met het feit dat zuurstof minder goed oplost in warmer water.  De 
aanvoer van zuurstof komt vanuit de lucht en van door planten onderwater geproduceerde zuurstof. Het is dus van 
belang dat er voldoende plantengroei in de Hoge Vaart mogelijk is, ook in de oeverzone, zoals in de natuurvriendelijke 
oevers langs de Hoge Vaart. Voor de koelwaterlozingen zelf is het van belang dat er voldoende zuurstof in het 
geloosde water is opgelost (zuurstofverzadiging van 90% of meer). Hiermee kan zelfs een positieve bijdrage aan het 
systeem van de Hoge Vaart geleverd worden. 

Om de Hoge Vaart robuuster te maken voor hogere watertemperaturen (dat is te zorgen dat het water minder snel 
opwarmt) kan de bomenrij aan de noordwestkant van de Hoge Vaart vollediger gemaakt worden. 

Conclusie: Geen negatief effect.  
Het effect van de koelwaterlozing op de ecologische toestand van de Hoge Vaart kan worden uitgesloten. Argumenten 
hiervoor zijn: 

• Kleine verhoging van de watertemperatuur gedurende een korte periode in een deel van de Hoge Vaart: 
– Verhoging kleiner dan 0,5 °C in water bij uitlaatpunt op warme dagen; verhoging kleiner dan 0,2 °C op 250 m 

afstand van het lozingspunt; 
– Periode waarin geloosd wordt is maximaal 5 dagen per jaar en slechts op het moment van de dag dat de 

luchttemperatuur hoger dan 29 °C is; 
– Verhoging van watertemperatuur dooft snel uit met de afstand tot het lozingspunt. 

• In de Hoge Vaart voorkomende soorten zijn relatief ongevoelig voor een verhoging van de watertemperatuur. 

 

Verbindingszones Knardijk en Horsterwold en Harderbroek 

Er is geen beïnvloeding op de verbindingszones Knardijk en Horsterwold Harderbroek; derhalve is een effect op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden uit te sluiten. 

 

 

Soort jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Baars

Blankvoorn

Brasem

Karper

Zeelt

5-19 ᵒC

8-22 ᵒC

12-23 ᵒC

12-30 ᵒC

16-32 ᵒC
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5.2.6 Verstoring door hoogspanningsleidingen 

Verbindingszone Hoge Vaart 

Het hoogspanningsstation is gepland langs de noordwestzijde van de campus (Figuur 3). Van hieruit gaan een tweetal 
bundels met leidingen, via hoogspanningsmasten, over de Hoge Vaart heen (zie figuur 6). Onder de leidingen moet 
scheepverkeer door kunnen varen, waardoor de leidingen op minimaal 11,80 m boven het wateroppervlak moeten 
hangen. De bomenrij langs de Hoge Vaart aan de kant van het datacenter is ongeveer 9 m hoog. De leidingen hangen 
op 15,05 m, wat betekent dat er ongeveer 6 m ruimte is boven de bomen. Aan de andere kant van de hoge vaart moet 
een boom gekapt worden, omdat daar minder dan 2 m tussen de boomkruin en de hoogspanningsleiding zit.  

De verbindende functie van de Hoge Vaart wordt waarschijnlijk op verschillende manieren aangetast door de 
hoogspanningsleidingen.  

Hoogspanningsmasten en - leidingen vormen een groot probleem voor vogels wereldwijd. Vooral soorten van open 

landschap, zoals ganzen, aalscholvers, steltlopers, rallen, koeten, zwanen, eenden, duiven, futen etc. zijn gevoelig 

voor aanvaring met hoogspannings leidingen. Ganzen, koeten, aalscholvers en eenden maken frequent gebruik van 

de Hoge Vaart. Er is mogelijk risico voor deze vogels op aanvaring met de leidingen. De verstorende werking wordt 

verder veroorzaakt door  o.a. vonking, elektromagnetische velden, geluid van conductoren en hogere predatiedruk 

door roofvogels die vanuit masten jagen (Buij et al, 2018).  

 

Conclusie: Negatief effect. 
Hoogspanningsmasten en -leidingen kunnen een barriëre vormen voor vogels en mogelijk voor vleermuizen, en 
daardoor tot habitatverlies lijden. Daarmee worden de wenzelijke kenmerken en waarden van de Hoge Vaart 
aangetast.  

Compensatie: 

Vogelflappen aanbrengen aan de leidingen helpt om het aanvliegrisico te verminderen (tot 80% minder bij eenden; 
Hartman et al, 2010). Vleermuizen jagen vooral tussen de bomen en langs de oever van de Hoge Vaart op insecten. 
Ze zijn daardoor tijdens foerageervluchten minder kwetsbaar voor de relatief hoog hangende leidingen. Verder zijn 
geen compensatiemogelijkheden beschikbaar. 

Verbindingszones Knardijk en Horsterwold en Harderbroek 

Er is geen beïnvloeding op de verbindingszones Knardijk en Horsterwold Harderbroek; derhalve is een effect op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden uit te sluiten. 

 

5.2.7 Verlaging grondwaterpeil 

Er wordt verwacht dat het grondwaterpeil alleen tijdens de bouwperiode verlaagd zal worden, t.b.v. de te bouwen 
constructies. In Figuur 13 zijn de contouren weergegeven van de verwachte grondwaterstandsverlaging. Op basis van 
deze berekeningen is de grondwaterstandsverlaging aan de zijde van de Hoge Vaart maximaal circa 0,1 m, in de 
verbindingszone Knardijk 0,1 – 0,7 m en in de verbindingszone Horsterwold Harderbroek circa 0,1 - 0,2 m. Bij de 
onttrekking van het grondwater wordt retourbemaling toegepast (het opgepompte water wordt teruggebracht in 
omliggende watergangen). 
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Figuur 13. Plattegrond van de campus met berekende contouren van de grondwaterstandsverlaging (in m).  

 

Verbindingszone Hoge Vaart 

Conclusie: Geen negatief effect. 
Er wordt verwacht dat de verlaging van het grondwaterpeil tijdens de bouwfase geen (langdurig) negatief effect zal 
hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van de verbindingszone Hoge Vaart doordat er geen effect op de 
verbindingsfunctie verwacht wordt, de bossen langs de hoge Vaart buiten het beïnvloedingsgebied liggen en de 
natuurvriendelijke oevers afhankelijk zijn van de waterstand in de Hoge Vaart die niet beïnvloed wordt vanwege 
peilbeheer en constante aanvoer van water door het Waterschap Zuiderzeeland.  

Verbindingszone Knardijk 

Conclusie: Negatief effect. 
Er wordt verwacht dat de verlaging van het grondwaterpeil tijdens de bouwfase een negatief effect zal hebben op de 
verbindingsfunctie van de sloot onderaan de Knardijk op de grens met het plangebied. Voor de overige wezenlijke 
kenmerken en waarden van de verbindingszone Knardijk, zoals de geleidingsroute voor vleermuizen, graslanden voor 
insecten, broedgebied voor ringslang en leefgebieden voor zandbijen, wordt een negatief effect uitgesloten.  

Compensatie: 

Om het negatief effect op de verbindingsfunctie van de sloot onderaan de Knardijk, op de grens met het plangebied, te 
compenseren moet een deel van het opgepompte grondwater teruggevoerd worden naar de sloot zodat droogval 
voorkomen wordt en de waterstand en de waterkwaliteit gegarandeerd is. 

Verbindingszone Horsterwold en Harderbroek 

Conclusie: Geen negatief effect. 
Een negatief effect van de verlaging van het grondwaterpeil tijdens de bouwfase op de wezenlijke kenmerken en 
waarden van de verbindingszone Horsterwold en Harderbroek wordt uitgesloten. 

Verbindingszone Hoge Vaart

Verbindings-
zone 
Knardijk

Verbindingszone
Horsterwold Harderbroek
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5.2.8 Bomenkap 

Verbindingszone Hoge Vaart 

Langs de Hoge Vaart zullen in elk geval 5 bomen gekapt worden t.b.v. de koelwaterinstallaties (zie figuur 5). 
Daarnaast zal aan de overzijde een solitaire boom worden gekapt t.b.v. de hoogspanningsleidingen. De bomenrij aan 
de oostkant fungeert waarschijnlijk als migratieroute. Door Arcadis zijn deze bomen geinspecteerd en is beoordeeld 
dat de kap van deze bomen tot te grote gaten leidt wat de verbindingsfunctie kan aantasten.  

Conclusie: Negatief effect.  
De kap van bomen langs oostkant van de Hoge Vaart leidt tot aantasting van de migratieroute van vleermuizen. Het 
kenmerk ‘verbindingszone’ wordt hierdoor aangetast. Er kan niet worden uitgesloten dat er een negatief effect is op 
het wezenlijke kenmerk ‘verbindingszone’. 

Compensatie: 

Ter compensatie wordt de bomenrij langs de Hoge Vaart versterkt. Hiervoor wordt aanbevolen om de aanwezige 
gaten in de bomenrij met grote bomen op te vullen (bij voorkeur van bomen die in het plangebied op de lijst staan om 
te verdwijnen) en om struiken en kleine bomen langs de Hoge Vaart bij te planten. 

 

Verbindingszones Knardijk en Horsterwold en Harderbroek 

Er is geen beïnvloeding op de verbindingszones Knardijk en Horsterwold Harderbroek; derhalve is een effect op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden uit te sluiten. 

 

5.3 Conclusie 
De wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN-verbindingszones Hoge Vaart, Knardijk en Horsterwold 
Harderbroek worden waarschijnliljk door de voorgenomen handelingen (zie ). 

Tabel 4. Overzicht van effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de verbindingszones Hoge Vaart, Knardijk en 
Horsterwold Harderbroek van de aanleg van campus met datacenter nabij Zeewolde. 

Aspect Hoge Vaart Knardijk Horsterwold 
Harderbroek 

Ruimtebeslag Negatief Geen Geen 

Inzuiging Negatief Geen Geen 

Waterpeil Geen Geen Geen 

Waterkwaliteit Geen Geen Geen 

Watertemperatuur Geen Geen Geen 

Hoogspanningsleiding Negatief Geen Geen 

Verlaging grondwaterpeil Geen Negatief Geen 

Bomenkap Negatief Geen Geen 

 

Indien negatieve effecten optreden dient compensatie te worden uitgevoerd. 
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6 Toetsing aan beleid Omgevingsverordening 
Flevoland  

 

6.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de effecten op beschermde gebieden. De conclusie van dat hoofdstuk was dat 
er sprake is van negatieve effecten op het NNN en dat de de werkzaamheden en realisatie van het datacenter alleen 
doorgang kan vinden als wordt voldaan aan de eisen uit de Omgevingsverordening van de Provincie Flevoland (zie 
Provincie Flevoland, 2010). Dit hoofdstuk vormt de toetsing en hier wordt gekeken of de voorgenomen plannen 
voldoen aan de eisen. Aan het einde van dit hoofdstuk is het helder of de bouw van het datacenter met de 
bijbehorende effecten voldoet aan de voorwaarden van de Omgevingsverordening.  

In deze toetsing worden de volgende punten uit de Omgevingsverordening verantwoord: 
 

a. een ingreep is onvermijdelijk:  
 
Het is noodzakelijk om het perceel her in te richten om het daarmee geschikt te maken voor een nieuwe functie. 
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Trekkersveld IV (Arcadis, 2020) wordt onderbouwd wat de nut en 
noordzaak is van de campus met datacenter.  
 

b. er is sprake van een groot openbaar belang:  
 
Zoals aangegeven in de inleiding heeft de gemeente Zeewolde in het coalitieakkoord “Een schone toekomst 
2018-2022” het voornemen uitgesproken om een positief vestigingsklimaat te blijven bieden voor ondernemers 
binnen de gemeentegrens, en zo meer werkgelegenheid aan te trekken voor de eigen inwoners. Het creëren 
van werkgelegenheid is een groot openbaar belang.  

Het 'realiseren en behouden van een kwalitatief hoogwaardige digitale connectiviteit' is aangewezen als een van 
de nationale belangen in de nieuwe nationale Omgevingsvisie. Een goede digitale infrastructuur draagt bij aan 
digitalisatie en innovatie wat zorgt voor een gunstig ondernemings- en vestigingsklimaat. Voldoende 
beschikbaarheid van betrouwbare en snelle netwerken is daarbij van groot belang.  

Zonder investeringen zijn de hedendaagse netwerken niet afdoende om het internetverkeer van de nieuwe 
economie op te vangen. Om de ambitie van Nederland als digitale koploper in Europa waar te maken is het de 
opgave dat de digitale netwerken tot de beste van Europa behoren. Clustervorming rond het internetknooppunt 
Amsterdam Internet Exchange en andere belangrijke concentraties van datacenters is daar ook een onderdeel 
van.  

Binnen de 'Ruimtelijke Strategie Datacenters Routekaart 2030 voor de groei van datacenters in Nederland', 
opgesteld door het rijksplatform 'Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS), wordt richting gegeven 
aan een betere afstemming voor vestiging en clustering van datacenters in Nederland. Dit is inclusief de 
beschikbaarheid van huidige (en toekomstige) energienetwerken. 

Het belang van de Metropoolregio Amsterdam (vanwege de internet exchangepunten Amsterdam Internet 
Exchange (AMS-IX) en Nederland Internet Exchange (NL-IX)) voor de groei van datacenters in Nederland wordt 
benadrukt op de internationale 'colocatie- c.q. multitenant-markt'.  Aan de andere kant nadert de 
energievoorziening in Groot Amsterdam zijn grenzen en vergt forse investeringen. Voorkomen moet worden dat 
de internationale colocatie partijen Nederland voorbijgaan vanwege een tekort aan geschikte vestigingslocaties 
voor datacenters. 

Een strategie is nodig waar deze grote stroomverbruikers nabij (aanlanding van) duurzame energiebronnen 
worden gevestigd. Datacenters hebben echter ook een groot potentieel aan restwarmte dat maximaal benut 
moet worden. Een vestigingsbeleid is nodig dat rekening houdt met een passende regelgeving, uitkoppeling van 
warmte door datacenters, en een investering in warmtenetwerken. 

De rijks strategie geeft de noodzaak aan om de Metropool Regio Amsterdam (MRA) datahub te blijven 
faciliteren om de Nederlandse positie betreft de vestiging van datacenters te behouden. De volgende route is 
aangegeven voor het ruimtelijk ontwikkelen van datacentra: 
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1. Clustervorming rond internetknooppunten MRA als fundament voor datasectorland Nederland; 

2. Op korte termijn (2019-2022) faciliteren van datacenters in gebied Almere - Zeewolde - Lelystad - 

Dronten om energietekort in de MRA op te lossen; 

3. Op middellange en lange termijn overige locaties ontwikkelen en robuust netwerk creëren van data, 

energie en warmte. 

Conclusie:  

De bouw van de campus met datacenter bij Zeewolde past dus in de rijksstrategie om het energietekort in de 
MRA op te lossen. Daarnaast draagt de bouw van de campus met datacenter bij aan de omgevingsvisie om de 
ambitie van Nederland als digitale koploper van Europa te verwezenlijken. Dit wordt aangemerkt als groot 
openbaar belang. 

 
c. er zijn geen reële alternatieven 

 
De onderbouwing voor de locatiekeuze binnen Zeewolde is beschreven in de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Trekkersveld IV (Arcadis, 2020). De ecologische aspecten achter deze keuze en de ecologische 
aspecten van de indeling van de datacampus zijn beschreven in Bijlage B. 

 
De ruimtelijke oriëntatie binnen het plangebied van het datacenter is de uitkomst van overleg met gemeente, 
provincie en de technische en plantechnische haalbaarheid van het ontwerp. In eerste instantie is de ecologie 
daarbij niet sturend geweest. 
Met de gemeente is overlegd over de zichtbaarheid vanaf de Gooiseweg (wens gemeente). Met de Provincie 
Flevoland is overlegd over de afstand van gebouwen tot de Knardijk en de ligging en oriëntatie van sloten en 
bomenrijen (landschappelijke inpassing).  
 
Het plan is om de datacampus gefaseerd te ontwikkelen. Dit betekent in de praktijk dat een eerste gebouw 
(datacenter) in het noordoostelijke deel van de campus wordt gebouwd. Volgende gebouwen worden in de 
daaropvolgende jaren (indicatie: 8 jaar) ten zuidwesten van het eerste gebouw geplaatst (ontwikkeling in de 
lengterichting van de campus). Dit betekent dat alleen in de eerste fase relatief dicht bij de Knardijk gebouwd 
wordt en de Knardijk in volgende bouwfasen de bouwactiviteiten deels afgeschermd worden door al bestaande 
gebouwen. In de eerste fase zullen de algemene voorzieningen als waterzuivering, wateraanvoer voor koeling 
en stroomtoevoer al beschikbaar moeten zijn.  Zowel stroomtoevoer en wateraanvoer zijn gesitieerd aan de 
noordwestkant van de campus, vanwege de ligging van hoogspanningsleidingen en het water van de Hoge 
Vaart. Met deze voorzieningen op deze plek (aan de kant van de Hoge Vaart) blijft de verdere ontwikkeling van 
de campus mogelijk (er zijn 5 datacentra gepland). 
 
Ook langs de noordwestelijke rand van de campus (aan de kant van de Hoge Vaart) zijn de drie 
mitigatiegebieden voor beschermde soorten gepland. Deze mitigatiegebieden liggen dichtbij de plekken waar de 
beschermde soorten nu leven. Bovendien liggen de gebieden dichtbij de Hoge Vaart. De bomenrijen en 
houtwallen in de mitigatiegebieden lopen voor een groot deel parallel aan die langs de Hoge Vaart. Daarmee 
versterkt dit de landschappelijke inpassing van het datacenter.  
 
De mitigatiegebieden (in totaal 16,9 ha) vormen gebieden waar maatregelen voor beschermde soorten 
genomen zijn. Dit betreft het aanbieden van broedgelegenheid (in de vorm van schuren), maar ook het 
aanbieden van een diverse omgeving met bomen, houtwallen (met bloeiende en vruchtdragende heesters), 
takkenrillen, voedselgewassen en bloemrijke graslanden. Hiermee ontstaat een biodivers landschap dat voor 
veel meer soorten dan alleen de beschermde soorten een aantrekkelijk leefgebied zal zijn. Daarmee wordt de 
natuur rond de Hoge Vaart versterkt. 

 
 

d. de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en samenhang worden beperkt 
en de overblijvende effecten worden gelijkwaardig gecompenseerd  
 
Zie de beschreven effecten en de daarvoor aangegeven compensatiemaatregelen. 
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6.2 Compensatie 
De compensatie verloopt volgens de spelregels van de EHS (zie figuur 7). Compensatie vindt plaats wanneer de 
provincie akkoord gaat met de wijzigingen in de NNN-gebieden. 

Er wordt compensatie verzorgd voor: 

Verbindingszone Hoge Vaart 
1. Aanwezigheid van inlaat- en uitlaatwerk in de oever 

a. Om het verdwijnen van de migratieroute langs de waterkant te compenseren wordt een plankier langs de 
oever en boven het water van de Hoge Vaart ter hoogte van de in- en uitlaatwerken aangebracht, zodat beide 
zijden van de in- en uitlaatwerken op waterniveau weer verbonden zijn; 

 
2. Effecten van waterinname van koelwater (inzuiging) 

a. Nemen van viswerende maatregelen vóór de beide inlaten. Dit kunnen zowel fysieke als visuele maatregelen 
b. Vergroten van de diameter van de inlaatpijpen waardoor de stroomsnelheid bij aanzuiging verkleind wordt. 

3. Verstoring door hoogspanningsleidingen 
a. Vogelflappen aanbrengen aan de leidingen helpt om het aanvliegrisico te verminderen (tot 80% minder bij 

eenden; Hartman et al, 2010). Vleermuizen jagen vooral tussen de bomen en langs de oever van de Hoge 
Vaart op insecten. Ze zijn daardoor tijdens foerageervluchten minder kwetsbaar voor de relatief hoog 
hangende leidingen. Verder zijn geen compensatiemogelijkheden beschikbaar. 

4. Bomenkap 
a. Ter compensatie wordt de bomenrij langs de Hoge Vaart versterkt. Hiervoor wordt aanbevolen om de 

aanwezige gaten in de bomenrij met grote bomen op te vullen (bij voorkeur van bomen die in het plangebied 
op de lijst staan om te verdwijnen) en om struiken en kleine bomen langs de Hoge Vaart bij te planten 

 
Overige effecten: geen effecten nodig 
 
Verbindingszone Knardijk 

1. Verlaging grondwaterpeil 
a. Om het negatief effect op de verbindingsfunctie van de sloot onderaan de Knardijk, op de grens met het 

plangebied, te compenseren moet een deel van het opgepompte grondwater teruggevoerd worden naar de 
sloot zodat droogval voorkomen wordt en de waterstand en de waterkwaliteit gegarandeerd is. 

 
Overige effecten: geen effecten nodig 

 
 
Verbindingszone Horsterwold en Harderbroek 
 
Geen compensatie nodig. 
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8 Bijlagen 
 

Bijlage A. Methodiek waterkwaliteitberekening 
  

Met behulp van een één-dimensionaal temperatuurmodel in SOBEK-2 waarbij het netwerk van de boezem in 
Flevoland is geschematiseerd (Figuur A.1), is de watertemperatuur in de Hoge Vaart doorgerekend op het effect op de 
watertemperatuur van de voorgestelde lozingen. Er zijn berekeningen gedaan voor de periode 1-1-2017 t/m 31-12-
2019. De voorwaarden op de randen van het model zijn ingevuld met meetgegevens van het waterschap (debieten 
van de gemalen, temperatuurmetingen in de boezem) en de meteorologische gegevens van het KNMI (meetstation 
Lelystad). Het model beschrijft de temperatuur van het water op basis van de randvoorwaarden in segmenten van het 
watersysteem (Figuur A.2). De segmenten van het model zijn aangepast aan het doel van deze studie en zijn ter 
hoogte van het datacenter ongeveer 50 m lang. De inlaat en de uitlaat bevinden zich in verschillende segmenten van 
het model. Hierdoor is de menging van het geloosde water met het water in de Hoge Vaart goed te beschrijven. De 
resultaten van de watertemperatuur in Hoge Vaart nabij het geplande datacenter volgt de gemeten temperaturen 
(Figuur A.2). Gemiddeld ligt de berekende watertemperatuur 2.8 °C lager dan de gemeten temperaturen (significant 
verschil, n=76, p<0.001). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de standaard diepte van 1 m onder het wateroppervlak 
waarop de metingen worden uitgevoerd, terwijl de modelresultaten de gemiddelde temperatuur over de gehele 
waterkolom beschrijven. De Hoge Vaart is ter plaatse 2.75 m diep. Verder ligt het meetpunt van het Waterschap 
Zuiderzeeland op circa 10 km afstand van het datacenter. 

Figuur A.1. Modelschematisatie van het netwerk van vaarten in Flevoland voor de modellering van de temperatuur in de Hoge 
Vaart. 1, 2, 3: belangrijkste gemalen. Kleuren geel-rood: indicatie van onttrekkingsgebied per gemaal. Blauwe driehoek: meetpunt 
watertemperatuur Adelaarsweg. Groen vlak: onderzoeksgebied (Trekkersveld IV en Campus Datacenter). 
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1
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Figuur A.2. Schematisatie van het model in reken-segmenten (aangegeven met nummers) in de Hoge Vaart in de buurt van inlaat- 
en uitlaatpunt. Paarse ruit: uitlaatpunt (segment 620). Gele ruit: inlaatpunt (segment 628, op 200 m ten zuidwesten van het 
uitlaatpunt). Segment 643 ligt 250 m van het uitlaatpunt naar het noordoosten. 
 

 

Figuur A.3. Resultaten van modelberekening van de watertemperatuur in de Hoge Vaart ter hoogte van het Datacenter. Blauw: 
gemeten Hoge Vaart – Adelaarsweg; Oranje: berekend uitstroompunt Hoge Vaart. 
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Bijlage B. Afweging alternatieven  
 

In het MER deel A en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Trekkersveld IV (Arcadis, 2020) is een 
uitgebreide onderbouwing opgenomen van de nut en noodzaak van de locatiekeuze. In onderstaande 
paragraaf is een samenvatting opgenomen van de tekst uit het MER en vervolgens wordt ingegaan op de 
ecologische aspecten van de alternatieven. 
 
MER 
In 2018 heeft de Nederlandse overheid de ambitie uitgesproken digitale koploper in Europa te willen zijn 
(Nederlandse Digitaliseringsstrategie, 2018). Digitalisering is een belangrijke bron van groei, innovatie en nieuwe 
bedrijvigheid.  
 
Binnen Nederland is de Amsterdamse regio, waaronder de gemeente Zeewolde wordt gerekend, een aantrekkelijk 
gebied voor de vestiging van hyperscale datacenters. De volgende afwegingscriteria zijn relevant voor de 
locatiekeuze van een hyperscale datacenter: 

- Beschikbaarheid van grote kavels met voldoende ruimte voor de datavloeroppervlakte, facilitaire activiteiten 
(kantoor, beveiliging enz.) en een redelijke afstand tot andere functies, vanwege de bescherming ten 
opzichte van omgevingsrisico’s (bijvoorbeeld brand), en het realiseren van een duurzame locatie voor 
werknemers en de omgeving waarbij ook veiligheid voorop staat. Het gaat om een minimaal bebouwbare 
oppervlakte van 175.000 tot 225.000 m2, aansluitend op marktontwikkelingen en taxatie van de langjarige 
vraag naar hyperscale datacenters in Nederland. 

- Aaneengesloten kavel, logisch vormgegeven met een minimale omvang van 67,5 hectare: dit is de minimale 
oppervlakte om een hyperscale datacenter met een omvang van 175.000 tot 250.000 m2 te kunnen 
faciliteren. Het voorliggend initiatief wenst een ruimtevraag van 166 hectare, waarvan een groot deel van het 
terrein met groen en waterpartijen wordt ingericht.  

- Meerdere onafhankelijke bronnen op een betrouwbaar elektriciteitsnetwerk: het gebruik van bij voorkeur 
groene energie en de mogelijkheid voor een nieuwe duurzame aansluiting; 

- Directe aansluiting op het hoogspanningsnet met een hoogspanningsstation, met twee of meer 
andere hoogspanningsstations in de nabije omgeving en een betrouwbaar nationaal elektriciteitsnet. 
De nabijheid bij het hoogspanningsstation is idealiter minder dan 300 meter.  

- Beschikbare netcapaciteit: op het hoogspanningsnet moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn om 
in het energieverbruik van een hyperscale datacenter te voorzien.  

- Mogelijkheden voor hergebruik van restwarmte in de nabije omgeving.  
- Nabijheid van oppervlaktewater ten behoeve van koeling. 
- Hoogwaardige digitale connectie: voorzien van meerdere glasvezelverbindingen van voldoende capaciteit; 
- De mogelijkheid om lokale werkgelegenheid te creëren en op lange termijn te behouden in de bouw en het 

gebruik van de campus; 
- Een laag natuurramprisico: locaties moeten een laag risico hebben op bijvoorbeeld aardbevingen, 

bosbranden, overstromingen en situaties van extreem weer; 
- Een stabiel politiek klimaat: hyperscale datacenters bedienen een internationale markt en moeten zijn 

gesitueerd in een land of regio dat bewezen politiek stabiel is, zodat uitvalrisico’s worden gemitigeerd. 

Binnen de marktregio is het beschikbare aanbod bekeken om in de ruimtevraag van een datacenter te kunnen 
voorzien. Er zijn binnen de marktregio zeven locaties beschouwd die ruimte bestemd en beschikbaar hebben voor 
datacenters of andere bedrijfsfuncties. Deze locaties zijn beoordeeld aan de hand van de afwegingscriteria. Op basis 
van deze analyse is geconstateerd dat geen van deze zeven locaties direct een alternatief vormt voor de locatie in 
Zeewolde. Vrijwel geen van de locaties, op één na, beschikt over een (potentieel) aaneengesloten kavel van 
voldoende omvang. In de gemeente Haarlemmermeer is een kavel van voldoende omvang, deze beschikt echter niet 
over een conforme bestemming en is met de beoogde doelgroep en verkaveling niet voorzien op de komst van een 
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hyperscale datacenter. Bovenal is in de gemeente Haarlemmermeer geen ruimte meer beschikbaar voor datacenters. 
Momenteel zijn 23 datacenters in de gemeente operationeel, in aanbouw of gepland. Sinds juli 2019 weert de 
gemeente Haarlemmermeer de nieuwvestiging van datacenters. 

Keuze voor Zeewolde 
Zeewolde is dus de meest aantrekkelijke plek voor een datacenter. Binnen de gemeente Zeewolde is vervolgens 
gekeken naar mogelijke locaties voor de vestiging. Het beleid van de provincie Flevoland heeft als uitgangspunt dat 
nieuwe bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend op het bestaande bebouwde gebied. Dit ondersteunt de 
optimale benutting van infrastructuur en centrumvorming rondom belangrijke vervoersknooppunten. Daarom is er 
gezocht naar een locatie aansluitend op de bestaande bedrijventerreinen. In Zeewolde zijn dat Horsterparc en 
Trekkersveld. Er zijn 3 mogelijke locaties beschouwd voor de vestiging van een campus met datacenter (zie 
onderstaande). 
 

 
Figuur 1. Mogelijke locaties aansluitend op de bedrijventerreinen Horsterparc en Trekkersveld 
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Tabel 1. Beoordeling van de drie locaties bij Zeewolde voor de campus met datacenter.  

Aspect Criterium Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 

Verkeer Ontsluiting en bereikbaarheid + 0 + 

Woon- en leefmilieu Recreatie - - - - - 

Landschap en 
cultuurhistorie 

Landschappelijke, cultuurhistorische en 
aardkundige waarden en structuren 

- - - - 

Archeologie 

Archeologische verwachtingswaarden - - - - 

Waardevolle (bekende) archeologische 
terreinen 

0 - 0 

Energie Hergebruik restwarmte + - - 

Overig Ruimtelijke functies ++ - - - 

 
Op basis van deze afweging is gekozen voor Locatie 1. 

 

De negatieve beoordeling voor Landschap en cultuurhistorie voor Locatie 1 vloeit voort uit de relatieve nabijheid van 

de Knardijk die een belangrijke cultuurhistorische waarde heeft voor Flevoland.  

 

Aanvullend hierop kan opgemerkt worden dat alle drie de locaties grenzen aan het NNN-gebied Hoge Vaart. Locatie 1 
sluit aan op de industriële zone aan de zuidwestelijke kant van de Hoge Vaart. Bij de keuze voor Locatie 1 blijft het 
landschap aan de noordwestelijke kant van de Hoge Vaart open en agrarisch. De Hoge Vaart (met de bomenrij langs 
de vaart) is hierbij als het ware een visuele en natuurlijke afscheiding tussen de open agrarische zone en de dichte 
industriële zone (met datacampus). 

 

Qua aanwezige ecologische waarde (niet opgenomen in bovenstaande beoordelingstabel) zullen de drie locaties naar 
verwachting gelijkwaardig zijn. Alle drie de locaties grenzen aan het industriegebied en aan de Hoge Vaart waarbij 
landgebruik (zowel akker- als veeteeltbedrijven) en de landschappelijke indeling op de verschillende locaties identiek 
is. Op alle drie de locaties zullen mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn voor huismussen, boerenzwaluwen, 
kerkuilen en steenmarters. Ook de afstand tot bestaande Natura 2000-gebieden is niet onderscheidend. 

 

Indeling binnen plangebied 

De ruimtelijke oriëntatie binnen het plangebied van het datacenter is de uitkomst van overleg met gemeente, provincie 
en de technische en plantechnische haalbaarheid van het ontwerp. In eerste instantie is de ecologie daarbij niet 
sturend geweest. 

Met de gemeente is overlegd over de zichtbaarheid vanaf de Gooiseweg (wens gemeente). Met de Provincie 
Flevoland is overlegd over de afstand van gebouwen tot de Knardijk en de ligging en oriëntatie van sloten en 
bomenrijen (landschappelijke inpassing).  

Het plan is om de datacampus gefaseerd te ontwikkelen. Dit betekent in de praktijk dat een eerste gebouw 
(datacenter) in het noordoostelijke deel van de campus wordt gebouwd. Volgende gebouwen worden in de 
daaropvolgende jaren (indicatie: 8 jaar) ten zuidwesten van het eerste gebouw geplaatst (ontwikkeling in de 
lengterichting van de campus). Dit betekent dat alleen in de eerste fase relatief dicht bij de Knardijk gebouwd wordt en 
de Knardijk in volgende bouwfasen de bouwactiviteiten deels afgeschermd worden door al bestaande gebouwen. In 
de eerste fase zullen de algemene voorzieningen als waterzuivering, wateraanvoer voor koeling en stroomtoevoer al 
beschikbaar moeten zijn.  Zowel stroomtoevoer en wateraanvoer zijn gesitieerd aan de noordwestkant van de 
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campus, vanwege de ligging van hoogspanningsleidingen en het water van de Hoge Vaart. Met deze voorzieningen 
op deze plek (aan de kant van de Hoge Vaart) blijft de verdere ontwikkeling van de campus mogelijk (er zijn 5 
datacentra gepland). 

Ook langs de noordwestelijke rand van de campus (aan de kant van de Hoge Vaart) zijn de drie mitigatiegebieden 
voor beschermde soorten gepland. Deze mitigatiegebieden liggen dichtbij de plekken waar de beschermde soorten nu 
leven. Bovendien liggen de gebieden dichtbij de Hoge Vaart. De bomenrijen en houtwallen in de mitigatiegebieden 
lopen voor een groot deel parallel aan die langs de Hoge Vaart. Daarmee versterkt dit de landschappelijke inpassing 
van het datacenter.  

 

De mitigatiegebieden (in totaal 16,9 ha) vormen gebieden waar maatregelen voor beschermde soorten genomen zijn. 
Dit betreft het aanbieden van broedgelegenheid (in de vorm van schuren), maar ook het aanbieden van een diverse 
omgeving met bomen, houtwallen (met bloeiende en vruchtdragende heesters), takkenrillen, voedselgewassen en 
bloemrijke graslanden. Hiermee ontstaat een biodivers landschap dat voor veel meer soorten dan alleen de 
beschermde soorten een aantrekkelijk leefgebied zal zijn. Daarmee wordt de natuur rond de Hoge Vaart versterkt. 

 

Uitvoering 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een ecologisch werkprotocol opgesteld. Dit protocol beschrijft voor alle 
typen van handelingen hoe gewerkt moet worden zodat geen onnodige schade aan planten en dieren wordt 
toegebracht. Gedurende de uitvoering zal het ecologisch werkprotocol leidend zijn bij het plannen van het tijdstip en 
de wijze van uitvoering van die werkzaamheden die een risico voor planten en dieren kunnen betekenen (denk aan 
slopen van bestaande bebouwing, het aanleggen van parkeerplaatsen en het graven van sloten). Ook het 
gereguleerde onderhoud (o.a. maaibeheer) wordt ter zijner tijd opgenomen in het ecologisch werkprotocol. Dit protocol 
dient bekend te zijn bij de uitvoerders en op de bouwplaats aanwezig te zijn. Er aan gekoppeld is een logboek voor het 
vastleggen van de werkzamheden die onder het ecologisch werkprotocol vallen. Een ecoloog is te allen tijde 
bereikbaar om in onvoorziene situaties tot een ecologisch verantwoorde oplossing te komen. 
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