
 
 

 

Onderzoek Platte schijfhoren 
 
  

projectnummer 0459323.200 
definitief    
13 september 2021 

LRN Plesmanlaan 

 

  



 

 

LRN Plesmanlaan 
 
Onderzoek Platte schijfhoren 
 
  
 
projectnummer  0459323.200 
   
definitief    
13 september 2021 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opdrachtgever 
Gemeente Leiden 
Bargelaan 190 
2333 CW  LEIDEN 

datum vrijgave  beschrijving revisie    gecontroleerd  vrijgave 
13-09-2021  definitief  E. Lange – van der Esch  P.G.C.L. van Kampen 

 

  
 
 
       
  
 
       
  



 

 

Inhoudsopgave Blz. 
1 Aanleiding en doelstelling 1 

2 Onderzoek Platte schijfhoren 2 
2.1 Conclusie 2 
2.2 Aanbevelingen 2 

Bijlage 1 – Onderzoek Platte schijfhoren – Plesmanlaan  
 
 
 
 
 
  
 



LRN Plesmanlaan 
Onderzoek Platte schijfhoren 
projectnummer 0459323.200 
13 september 2021  

 

 Blad 1 van 2 

 

1 Aanleiding en doelstelling 
Leidse Ring Noord 
Het project Leidse Ring Noord is een gezamenlijk project van de gemeenten Leiden en 
Leiderdorp. De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute, die 
inmiddels wordt aangelegd, de Leidse Ring. Het doel van de Leidse Ring Noord is om de 
doorstroming en betrouwbaarheid van de Leidse ring te verbeteren, zodat er een robuust en 
toekomstbestendig ringstructuur ontstaat. Om dit te bereiken moeten de huidige knelpunten in 
de Leidse Ring Noord worden opgelost. Het doorgaande autoverkeer wordt via de ringweg om de 
centra van Leiden en Leiderdorp geleid. Dit zorgt voor minder verkeer in de woonwijken en 
draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. 
Daarnaast ontstaat er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook 
voor meer groen. 
 
 
De gehele Leidse Ring Noord is verdeeld 
in vijf tracédelen 
 
 

 Tracédeel Plesmanlaan; 
 Tracédeel Engelendaal; 
 Tracédeel Schipholweg; 
 Tracédeel Willen de Zwijgerlaan; 
 Tracedeel Oude Spoorbaan. 

 
 
 
 
 

Doelstelling Onderzoek Platte Schijfhoren 
Opdrachtgever wil het geïntegreerde contract voor de realisatie van de Leidse Ring Noord tracé 
Plesmanlaan zodanig voorbereiden dat een aanbesteding met een UAV-gc contract op D&C 
niveau mogelijk is met beheersbare risico’s. Door tijdens de aanbestedingsprocedure van het 
bouwcontract voldoende informatie te verstrekken over de bestaande situatie aan de potentiële 
opdrachtnemers van het bouwcontract wordt hun risicoprofiel kleiner waardoor de 
Opdrachtgever betere aanbiedingen zal krijgen.  
 
Een deel van de voor het contract benodigde informatie komt uit de ruimtelijke en 
conditionerende onderzoeken. Één van deze conditionerende onderzoeken betreft het in beeld 
brengen van de mogelijke beschermde natuurwaarden in het kader van de Wet 
natuurbescherming (Wnb). Hiertoe is recent een ecologische quick scan van het deelgebied 
uitgevoerd. Deze quickscan wees op de mogelijke aanwezigheid van de Platte schijfhoren in en 
rond het plangebied. Om deze reden is soortgericht onderzoek uitgevoerd naar de beschermde 
Platte schijfhoren. 
 
  

Afbeelding 1 Leidse Ring Noord 
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2 Onderzoek Platte schijfhoren 
Zoals benoemd bij de doelstelling heeft Antea Group onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid 
van de Platte schijfhoren in en rond het plangebied van het deelgebied Plesmanlaan. In 
bijgevoegd rapport zijn het onderzoek en de resultaten weergegeven. 

2.1 Conclusie 

In de watergangen in en direct naast het projectgebied is het aannemelijk dat de Platte 
schijfhoren ontbreekt. Alleen op de meetlocatie van de watergang ter hoogte van het Pesthuis is 
de soort met één exemplaar aangetroffen. Dit suggereert niet per se een bestendige 
aanwezigheid van de soort. Vanwege de diepte en gebrek aan submerse vegetatie lijkt er geen 
geschikt leefgebied voor de Platte schijfhoren. Aannemelijk is dat de soort in zeer lage 
dichtheden voorkomt, mogelijk algemener richting de uiteinden van de watergang naar het 
noorden. 
 
Aandachtspunt betreft de houdbaarheid van dit soort onderzoeken. Het bevoegd gezag gaat uit 
van 3 jaar voor soortgerichte onderzoeken. Bij verkennende onderzoeken is er vaak, mits dit 
goed te onderbouwen is voor het bevoegd gezag en de situatie ruimtelijk onveranderd is, sprake 
van een periode van 5 jaar. 

2.2 Aanbevelingen 

Conform het referentieontwerp van het deelgebied Plesmanlaan blijven de watergangen aan de 
noordzijde van de weg ter hoogte van het Pesthuis onaangeroerd. Zodoende zullen de 
werkzaamheden geen effect hebben op de Platte schijfhoren.  
Mocht er onverhoopt alsnog afgeweken worden van het huidige referentieontwerp, wordt 
geadviseerd de mogelijke effecten op de kwaliteit van het watersysteem rondom het Pesthuis te 
beoordelen (en daarmee de beschermde soort).  
Tot slot wordt aanbevolen de werkzaamheden uit te voeren onder een door het Minister van LNV 
goedgekeurde gedragscode. Zo wordt de algemene zorgplicht geborgd. 
Beheersmaatregel: deze aanbeveling is opgenomen in het contract. 
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Over Antea Group 
 
Antea Group is het thuis van 1500 trotse 
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 
elke dag aan een veilige, gezonde en 
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 
bij ons de allerbeste vakspecialisten van 
Nederland, maar ook innovatieve 
oplossingen op het gebied van data, 
sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 
de ontwikkeling van infra, woonwijken of 
waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 
rondom klimaatadaptatie, energietransitie 
en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot 
ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke 
opgave brengen wij de juiste kennis aan 
tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 
vanuit de mindset om samen voor het beste 
resultaat te gaan. Op deze manier 
anticiperen wij op de vragen van vandaag en 
de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 
jaar. 
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