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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

In het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (1999 & 2006) is door Provincie Fryslân gecon-
cludeerd dat de ontsluiting naar Drenthe te wensen overlaat. Automobilisten kiezen voor 
routes die niet geschikt zijn als doorgaande route en die woonkernen doorsnijden. Hierdoor 
komt de leefbaarheid in deze kernen onder druk te staan. Provincie Fryslân wil dit probleem 
oplossen door de N381, de weg tussen Drachten en Drenthe, als een stroomweg in te rich-
ten, waardoor het verkeer zal worden gebundeld op deze route. Deze inrichting houdt ook 
in, dat het huidige traject tussen Drachten en Donkerbroek worden verbreed van een enkel-
baansweg (1x2) naar een dubbelbaansweg (2x2).  
In verband met de omvorming van de N381 zal een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opge-
steld worden, waarvoor tevens een MER noodzakelijk is. 
 
De N381 doorsnijdt in de huidige situatie en in de toekomstige situatie twee Natura 2000 
gebieden: Wijnjeterper Schar (nabij Wijnjewoude) en Drents-Friese Wold & Leggelderveld 
(nabij Appelscha). Ter hoogte van het Wijnjeterper Schar wordt de weg opgewaardeerd van 
een enkelbaansweg naar een dubbelbaansweg. Daarnaast wordt de snelheidslimiet verhoogd 
van 80 km/h naar 100 km/h.  
 
Het Wijnjeterper Schar is op 16 februari 2010 (Stscrt 2010, nr. 2212) aangewezen als Natura 
2000-gebied. De bescherming van Natura 2000-gebieden is geregeld via de Natuurbescher-
mingswet 1998. Projecten of activiteiten die niet noodzakelijk zijn of verband houden met 
het beheer van de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden en mogelijk negatieve effecten 
hebben op deze waarden dienen getoetst te worden aan de Natuurbeschermingswet.  
 
De omvorming van de N381 ter hoogte van het Wijnjeterper Schar kan leiden tot effecten 
op de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied. Daarom is in 2007 een 
Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 uitgevoerd (Buro Bakker, 2007) 
om te beoordelen of er door de herinrichting mogelijk sprake is van negatieve en/of signifi-
cante effecten. Uit de voortoets bleek dat (significante) negatieve effecten op de instandhou-
dingsdoelstellingen van het Wijnjeterper Schar als gevolg van oppervlakteverlies, verzuring, 
vermesting, verdroging en verontreiniging niet konden worden uitgesloten. Op basis hiervan 
werd geconcludeerd dat er voor de omvorming van de N381 een Passende Beoordeling uit-
gevoerd moest worden. Het onderhavige rapport doet verslag van deze Passende Beoorde-
ling. 
 

1.2 OPZET 

De rapportage van de Passende Beoordeling geeft antwoord op de volgende vragen: 
 

- Wat zijn de huidige natuurwaarden waarvoor het Wijnjeterper Schar is aangewezen 
als Natura 2000-gebied? 

- Welke functie(s) heeft het Natura 2000-gebied voor deze waarden? 
- Wat zijn de verwachte effecten van de omvorming van de N381 op de beschermde 

waarden van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar? 
- Is er mogelijk sprake van negatieve en/of significante effecten op de instandhou-

dingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied?  
- Is er in samenhang met andere activiteiten en projecten (cumulatie) mogelijk sprake 

van negatieve en/of significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor 
het Natura 2000-gebied? 

- Op welke wijze kunnen de werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat negatieve ef-
fecten worden voorkomen (mitigatie)? 
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Voor de Passende Beoordeling is gebruik gemaakt van de informatie in de voortoets, be-
staande gegevens, literatuur, de informatiesite van het ministerie van LNV over de natuur-
wetgeving, gebieden, soorten etc. De in deze rapportage toegepaste beoordelingswijze van de 
effecten van stikstofdepositie sluiten aan bij de systematiek van de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS). 
 

1.3 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 worden het beschermingsregime en de doelstellingen voor het Natura 2000-
gebied Wijnjeterper Schar besproken. Ook wordt een korte karakteristiek van het gebied 
gegeven. In hoofdstuk 3 wordt de voorgenomen activiteit behandeld, en worden het voor-
komen en de verspreiding van de beschermde waarden besproken. Hoofdstuk 4 geeft een 
overzicht van de te verwachten effecten en de gevoeligheid van de beschermde waarden 
voor deze effecten. In hoofdstuk 5 worden de effecten geanalyseerd en beoordeeld. In 
hoofdstuk 6 worden de mogelijkheden voor het treffen van mitigerende maatregelen ver-
kend. In hoofdstuk 7 staat relevante informatie in het kader van artikel 19e Natuurbescher-
mingswet 1998 vermeld. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de gebruikte en relevante lite-
ratuur.  
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2 BESCHERMING EN INSTANDHOUDINGSDOELEN 

2.1 NATUURBESCHERMINGSWET 1998 EN NATURA 2000 

Per 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. In de Natuurbe-
schermingswet zijn de verplichtingen vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn voor 
gebiedsbescherming geïmplementeerd. De verplichtingen voor soortbescherming zijn opge-
nomen in de Flora- en faunawet. 
 
De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, die ten uit-
voering van de bovengenoemde Europese richtlijnen zijn of worden aangewezen. Natura 
2000 is een samenhangend Europees netwerk van beschermde gebieden, met als doel de 
waardevolle en gevarieerde Europese natuur te behouden. De Natura 2000-gebieden in Ne-
derland worden op dit moment aangewezen. 
 
Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voor-
schriften of beperkingen, projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die 
gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van natuurlijke habitats en de habitats 
van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorende 
effect kunnen hebben op soorten waarvoor het gebied is aangewezen (Art. 19d lid 1, Na-
tuurbeschermingswet 1998).  
 
Gedeputeerde staten houden bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in art. 19d, 1e 
lid, rekening  
a) met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag be-
trekking heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, kan hebben voor een Natura 2000-
gebied; 
b) met een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheerplan, en 
c) vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale bijzon-
derheden (Art. 19e, Natuurbeschermingswet 1998).  
 

2.2 NATURA 2000-GEBIED WIJNJETERPER SCHAR 

2.2.1 KORTE KARAKTERISTIEK 

Wijnjeterper Schar is een reliëfrijk gebied in de beekdalflank van de middenloop van de laag-
landbeek de Boorne (Oudediep (Âlddjip/Koningsdiep). Het grootste deel van het gebied 
bestaat uit een dekzandlandschap, waarin lokaal leem dagzoomt. Langs de beek ligt een smal 
veengebied. In het zandgebied ligt een groot aantal slenken. In de laagten in de keileem heb-
ben zich beekeerdgronden gevormd, waar de aanwezige blauwgraslanden aan gebonden zijn. 
Karakteristiek in het gebied zijn daarnaast droge en natte heiden, heischraal graslanden en 
kleine zeggenvegetaties. Lokaal komt dotterbloemhooiland voor (geen habitattype). De gras-
landen en heiden worden afgewisseld met kleine vochtige bossen. Door het reliëf, de relatief 
ongestoorde hydrologie en de verschillende bodemsoorten zijn veel natuurlijke gradiënten 
tussen de vegetatietypen aanwezig (Ministerie van LNV, 2009a). 



 
Figuur 1. Kaart Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar (Ministerie van LNV, 2009a).Geel: Habitatrichtlijngebied, 
komt overeen met begrenzing Natura 2000-gebied.  
 
 

2.2.2 DOELSTELLINGEN 

 Kernopgaven 

Kernopgaven

 

Opgave landschappe-
lijke samenhang en 
interne compleetheid 
(Beekdalen) 

 
Versterken van de functionele samenhang van de Natura 2000 
-gebieden met hun omgeving ten behoeve van duurzame 
instandhouding en ter vergroting van de algemene biodiversi-
teit. Onder andere door herstel natuurlijke waterstromen en 
-standen, zowel grondwater als oppervlaktewater van goede 
kwaliteit, en op termijn herstel van overstromingsdynamiek. 
Binnen de Natura 2000-gebieden herstel van gradiënten en 
mozaïeken van verschillende onderdelen met name t.b.v. 
kalkmoerassen, blauwgraslanden en vochtige alluviale bos-
sen. 
 

5.05 Schraalgraslanden Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van heischrale gras-
landen *H6230 en blauwgraslanden H6410. 

5.06 Beekdalflanken 

 
Ontwikkelen van kleinschalige mozaïeken van heischrale 
graslanden *H6230 en blauwgraslanden H6410 met andere 
beekdalgraslanden en met vochtige heiden (hogere zandgron-
den) H4010_A op de beekdalflank t.b.v. herpetofauna en 
insecten. 
 

Tabel 1. Kernopgaven Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar (Ministerie van LNV, 2009b) 
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 Instandhoudingsdoelen 

In tabel 2 staan de instandhoudingsdoelen voor Natura-2000 gebied Wijnjeterper Schar (Mi-
nisterie van LNV, 2009a).  
 

Habitattypen SVI Landelijk Doel. Oppvl. Doel. Kwal. 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) - = > 

H4030 Droge heiden -- = = 

H6230 *Heischrale graslanden -- > > 

H6410 Blauwgraslanden -- = > 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen - = = 

Landelijke staat van instandhouding: --: zeer ongunstig, -: matig ongunstig, +:gunstig 

Doelstelling oppervlakte: =: behoud oppervlakte, >: uitbreiding oppervlakte 

Doelstelling kwaliteit: =: behoud kwaliteit, >: verbetering kwaliteit 
Tabel 2. Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar (Ministerie van 
LNV, 2009a). *= prioritair type, waarvoor Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft deze te behou-
den 
 
Het Natura 2000-gebied is een 'sense of urgency' gebied met zowel een wateropgave als een 
beheeropgave voor de habitattypen vochtige heiden, heischrale graslanden en blauwgraslan-
den. De sense of urgency status houdt in, dat de waterhuishouding en het beheer in het ge-
bied zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2015, op orde moeten worden gebracht.  
 

2.3 TOETSINGSWIJZE 

Voor de toetsing is uitgegaan van een bepaalde uitvoeringswijze van de ingreep (zie paragraaf 
3.2). De effecten van die specifieke uitvoeringswijze worden in het onderhavige rapport ge-
analyseerd en getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. Indien er, nadat de toetsing is 
afgerond, onverhoopt wijzigingen optreden in de beschreven en getoetste uitvoeringswijze, 
bijvoorbeeld een toename van de werkintensiteit of wijzigingen in de uitvoeringsperiode, dan 
kan dit gevolgen hebben voor de geldigheid van de in de onderhavige rapportage opgeno-
men effectenbeoordeling, en dient de ingreep mogelijk opnieuw te worden getoetst aan de 
Natuurbeschermingswet 1998.  



3 BESCHRIJVING VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN 
AANWEZIGHEID BESCHERMDE WAARDEN 

3.1 STUDIEGEBIED 

In onderstaand figuur is de begrenzing van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar weerge-
geven. Het Natura 2000-gebied is te verdelen in twee deelgebieden: Wijnjeterper Schar en De 
Marschen.  
 

 
Figuur 2. Begrenzing van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar (geel gearceerde gebied). Het gebied wordt 
doorkruist door de N381. De N381valt buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied. Ontleend aan de kaart 
behorende bij het Aanwijzingsbesluit (Ministerie van LNV, 2009a). Rode lijn: N381. Blauwe lijn: Nije Heawei. 
Graslandstrook: zie hoofdstuk 6.  
 

De Marschen 

graslandstrook 

Wijnjeterper Schar 

Brug Koningsdiep 

3.2 BESCHRIJVING VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

De voorgenomen activiteit bestaat uit het opwaarderen van de N381, inclusief het vervangen 
van de brug over het Koningsdiep. Hieronder worden de details van de omvorming bespro-
ken. 
 

 Omvorming 

Ter hoogte van het Wijnjeterper Schar wordt de weg opgewaardeerd van een enkelbaansweg 
naar een tweebaansweg en wordt de snelheidslimiet verhoogd van 80 km/h naar 100 km/h. 
De weg zal worden geasfalteerd met tweelaags ZOAB of een qua eigenschappen (geluidsre-
ductie en wateropvangcapaciteit) vergelijkbaar asfalttype.  
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De omvorming van de N381 houdt ook in dat de brug over het Koningsdiep wordt aange-
past. Ter plaatse van het Koningsdiep komt een brug met een overspanning (lengte) van ca. 
35 meter. Hierdoor kunnen onder de brug aan weerszijden van het Koningsdiep 15 meter 
brede oevers worden gemaakt, die als ecologische verbindingszone worden ingericht. De 
oevers worden ingericht als plas-drasoevers. Er komen geen voet- en fietspaden onder de 
brug. Figuur 3 toont een visualisatie van de huidige en toekomstige situatie ter hoogte van 
het Koningsdiep (www.n381.nl, geraadpleegd april 2010).  
 
De aanleg van de nieuwe brug over het Koningsdiep gaat ten koste van een beperkte opper-
vlakte van het Natura 2000-gebied. De verbreding van de weg (van 2x1 baans naar 2x2 
baans) leidt niet tot afname van de oppervlakte van het Natura 2000-gebied.  
 
De huidige verkeersdruk op het traject Selmien en Wijnjewoude, waarbinnen het Wijnjeter-
per Schar ligt, is 13.300 motorvoertuigen per etmaal (mtv/e). Uitgaande van de autonome 
ontwikkeling bedraagt de verkeersdruk in 2020 op ditzelfde traject 15.000 mtv/e. Na om-
vorming van de N381 zal de verkeersdruk op dit traject in 2020 21.800 mtv/e bedragen; een 
toename van 8.500 mtv/e ten opzichte van 2010 en een toename van 6.800 mtv/e ten op-
zichte van de autonome ontwikkeling. Het traject Selmien - Wijnjewoude is overigens van 
het Friese deel van de N381 het deeltraject met de hoogste verkeersdruk (Goudappel Cof-
feng, 2010a). 
 
 

 
Figuur 3a. Visualisatie brug Koningsdiep (Âlddjip) huidige situatie. Ontleend aan: www.n381.nl, geraadpleegd 
april 2010 
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Figuur 3b. Visualisatie brug Koningsdiep (Âlddjip) toekomstige situatie. Ontleend aan: www.n381.nl, geraad-
pleegd april 2010 
 

 
Figuur 3c. Dwarsprofiel brug Koningsdiep. Schaal 1:100.  
 

 Onderhoud 

De wegbermen zullen na de omvorming twee keer per jaar worden gemaaid. De bermplank-
jes worden een keer per jaar gewassen. De frequentie van dit soort klein onderhoud is gelijk 
aan de huidige frequentie.  
Vooraf is moeilijk in te schatten hoe vaak onderhoud zal moeten worden gepleegd aan het 
asfalt. Soms is het noodzakelijk om na 4 of 5 jaar al klein onderhoud uitvoeren; in andere 
gevallen duurt het 15 jaar voordat klein onderhoud moet worden gepleegd. Tweelaags 
ZOAB is echter minder duurzaam. Hierdoor kan het soms al na acht jaar nodig zijn groot 
onderhoud te plegen (vervangen asfaltlaag) (mededelingen D. Piquer, Provincie Fryslân, 
2010). Uit het oogpunt van duurzaamheid kan daarom gekozen worden een ander asfalttype 
toe te passen. Dit asfalttype zal vergelijkbare eigenschappen hebben wat betreft geluidsreduc-
tie en opvang van water.  
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Het onderhoud van de brug zal globaal bestaan uit (mededelingen D. Piquer, Provincie Frys-
lân, 2010): 

• Incidenteel onderhoud: herstel schades, verwijderen graffiti; 
• Jaarlijks klein onderhoud: globale inspectie, reinigen brug, leuningen, vangrails; 
• Meerjaarlijks onderhoud: uitgebreide inspectie, schilderwerk leuningen; 
• Vervangen asfalt op het brugdek: afhankelijk van de constructie één keer per 7 á 20 

jaar; 
• Vervangen voegovergangen/rij-ijzers: eens per 20 á 30 jaar. 

 
De frequentie van dit onderhoud is vergelijkbaar met de huidige frequentie.  
 
 



3.3 GEBIEDSBESCHRIJVING NATURA 2000-GEBIED 

3.3.1 GEOHYDROLOGISCHE SITUATIE 

 Bodemopbouw 

De bodem is opgebouwd uit dekzand (lemig tot zwaklemig zand; Formatie van Twente) met 
daaronder een keileemlaag (Formatie van Drenthe). Deze keileemlaag is overal in het gebied 
aanwezig, behalve in de directe omgeving van het Koningsdiep. Door erosie is de keileem-
laag daar verdwenen. In het zuidelijke deel van het gebied ligt een zandrug, die op de hoog-
tekaart duidelijk is te onderscheiden. In het centrale deel van het gebied ligt een slenk in de 
keileemlaag. In de laagten in het Natura 2000-gebied (m.n. langs het Koningsdiep) zijn moe-
rige bodems aanwezig, die zijn ontstaan als gevolg van veenvorming. In de buurt van het 
Natura 2000-gebied ligt op een diepte van 11 tot 15 meter een dikke laag potklei (Formatie 
van Peelo) (KIWA & EGG-consult, 2007; Provincie Fryslân/Dienst Landelijk Gebied, 
2010).  
 

 
Figuur 4. Bodemopbouw in het Natura 2000-gebied. Ontleend aan provincie Fryslân/DLG, 2010 
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 Hoogte 

De dekzandlaag is, afgezien van de dekzandrug in het zuiden van het gebied, tussen 0,5 en 1 
meter dik. De keileemlaag ligt vrijwel overal binnen 2 meter beneden het maaiveld. De bo-
venkant van de keileemlaag is reliëfrijk.  
 

 
Figuur 5. Keileemdieptekaart Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. Ontleend aan provincie Fryslân/DLG, 
2010 
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Figuur 6. Hoogtekaart van het Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. In de reeks van blauw naar rood zijn de 
blauwgekleurde delen de laagste delen, en de roodgekleurde delen de hoogste delen. Ontleend aan www.ahn.nl
 

pingo 

slenk 

zandrug 

 Hydrologie  

In de hogere delen van het gebied, zoals de zandrug, infiltreert neerslagwater. Een groot deel 
van dit neerslagwater stroomt over de keileemlaag naar de lagere delen. Hierbij worden korte 
afstanden afgelegd. Onder de keileemlaag stroomt regionaal grondwater dat afkomstig is van 
het Drents Plateau (KIWA & EGG-consult, 2007; provincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
De keileemlaag is slecht waterdoorlatend, maar niet geheel waterdicht. Hierdoor kan een deel 
van het infiltrerende neerslagwater door de keileem naar het regionaal grondwater stromen. 
Omgekeerd vindt ook kwel plaats van regionaal grondwater, dat dankzij de potkleilaag als het 
ware door de keileemlaag wordt gedrukt. De richting van de stroming naar en vanuit het 
regionale grondwatersysteem (infiltratie of kwel) is afhankelijk van drukverschillen. Het con-
tact tussen beide grondwatersystemen is sterker naarmate de keileemlaag dunner of grover is 
van samenstelling (KIWA & EGG-consult, 2007; provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
In de slenk in het centrale deel van het Wijnjeterper Schar is sprake van invloed van drie 
watertypen: neerslagwater, lokaal grondwater (afkomstig van de zandrug en licht aangereikt 
met mineralen omdat het over de keileem stroomt) en regionaal grondwater (basenrijk), dat 
omhoog gestuwd wordt (KIWA & EGG-consult, 2007; provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
In de hooilanden langs het Koningsdiep is sprake van kwel van regionaal grondwater. De 
beek heeft een drainerend effect. Echter, omdat het Koningsdiep is genormaliseerd en van-
wege het ontbreken van de keileemlaag kan de beek extra hard aan het basenrijke grondwater 
trekken. De drainage door de beek is dus toegenomen. Het lage peil in de beek leidt tot ont-
watering van de aangrenzende hooilanden en daling van de stijghoogte onder de keileem, 
waardoor in de winter de periode waarin basenrijk grondwater uittreedt is verkort. Hierdoor 
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treedt verdroging en verzuring op, en dit heeft negatieve effecten op de natuurwaarden van 
het Wijnjeterper Schar (KIWA & EGG-consult, 2007; provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Samenhang hydrologie en vegetatie 

Bepalend voor de hydrologie, en dus voor de vegetatie in het Natura 2000-gebied, zijn de 
hoogteligging, de aanwezigheid van keileem en het reliëf in de bovenkant van het keileem. 
Hierdoor is er in het Natura 2000-gebied een groot aantal subtiele gradiënten aanwezig, van 
droog naar nat en van zuur, via matig tot zwak zuur, naar opnieuw matig zuur: droge heide, 
vochtige en natte heide, heischraal grasland, blauwgrasland en kleine zeggenmoerassen (zie 
ook figuur 7).  
 

 
Figuur 7. Dwarsdoorsnede Wijnjeterper Schar met daarin aangegeven hoogteligging, grondwaterstroming, voor-
komen van keileem en voorkomen van vegetatietypen. Ontleend aan: provincie Fryslân/DLG, 2010 
 
 
De habitattypen H4010A vochtige heiden (hogere zandgronden) en H7150 pioniervegetaties 
met snavelbiezen bevinden zich op de hogere delen, waar een wat dikkere laag dekzand op 
de keileem ligt. Op plaatsen waar vergraste natte heiden zijn geplagd of anderszins kale bo-
dem aan het oppervlak ligt, is habitattype H7150 pioniervegetaties met snavelbiezen ontwik-
keld. De abiotische condities voor beide typen zijn nat tot vochtig, zuur en voedselarm. Op 
de hoge, drogere delen komt habitattype H4030 droge heiden voor.  
 
Heischrale graslanden (habitattype 6230) komen voor op de gradiënt gelegen tussen natte 
heide en blauwgrasland. Het habitattype komt voor onder vochtige tot natte, matig voedsel-
rijke, matig zure (pH 5) omstandigheden. Blauwgraslanden komen voor in de slenken, waar 
kwel van grondwater optreedt. De standplaats is zwak zuur (pH tussen 5 en 6,5).  
 
Knelpunten in de hydrologie die van invloed zijn op de vegetatie 

In- en rond het Natura 2000-gebied zijn de volgende knelpunten geconstateerd met betrek-
king tot de hydrologie (provincie Fryslân/DLG, 2010; KIWA & EGG-consult, 2007; 
Oranjewoud & IDO-Doesburg B.V., 2007): 
 

• Het beekpeil in het Koningsdiep is te laag (zie hierboven); 
• Negatieve invloed van lage peilen in aangrenzende landbouwgebieden (west-, oost- 

en zuidzijde Natura 2000-gebied); 
• Negatieve invloed van te lage peilen binnen een deel van de Marschen; 
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• Drainerende sloten binnen het Natura 2000-gebied, waaronder de sloot in het zuide-
lijke deel van het Wijnjeterper Schar op de gradiënt van de zandrug naar de slenk; 

• De aanwezigheid van de Nije Heawei en bermsloten. De weg loopt deels door het 
slenkensysteem en deels op helling van de zandrug naar de slenk en heeft hiermee 
een negatieve invloed op de hydrologische omstandigheden in het slenkensysteem; 

• Drainerende invloed van de bermsloten van de N381 (oostzijde) en de Opperhaud-
mare (westzijde N381) (KIWA & EGG-consult, 2007; Oranjewoud & IDO-
Doesburg B.V., 2007). 

 
Door deze knelpunten is (plaatselijk) sprake van te lage of schommelende waterstanden en 
een toename van de regenwaterinvloed.  
 

3.3.2 ACHTERGRONDDEPOSITIE 

In figuur 8 is de verwachte achtergronddepositie∇ van stikstof in het Natura 2000-gebied in 
2015 weergegeven.  
 

 
Figuur 8. Verwachte achtergronddepositie per km-hok in 2015 in mol N/ha/j in Natura 2000-gebied Wijnjeter-
per Schar. Bron gegevens: PBL, 2010 
 
 
De achtergronddepositie in het Natura 2000-gebied in 2015 varieert van 1130 tot en met 
1330 mol N/ha/j. Dit is hoger dan het kritische niveau van vier van de vijf habitattypen 
waarvoor het Wijnjeterper Schar is aangewezen (zie hoofdstuk 4). 
 
In figuur 9 is de verwachte achtergronddepositie in mol N/ha/j in het Natura 2000-gebied in 
2020 weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de verwachte achtergronddepositie in 2020 vari-
eert van 1040 tot 1250 mol N/ha/j. Dit is lager dan in 2015, maar nog steeds hoger dan het 
kritische niveau van drie van de vijf habitattypen waarvoor het Wijnjeterper Schar is aange-
wezen (zie hoofdstuk 4). 
 

                                                      
∇ De term "achtergronddepositie" zoals deze wordt gebruikt in de onderhavige rapportage is de waar-
de voor de depositie van totaal stikstof (gereduceerde en geoxideerde vorm) die berekend is door PBL 
in 2010 (zie www.pbl.nl, Grootschalige concentratiekaarten Nederland; Depositiekaarten; Totaal stikstof (N) 
2015) 
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Figuur 9. Verwachte achtergrondd
per Schar. Bron gegevens: PBL, 20
 

3.3.3 BEHEER EN INRICHTINGSMAATR
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Figuur 10. Natuurbeheer in Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. Ontleend aan: provincie Fryslân/DLG, 
2010. Bron: Staatsbosbeheer 
 

 Inrichtingsmaatregelen 

In 2006 is een aantal landbouwpercelen (oppervlakte 39 ha) in eigendom gekomen van 
Staatsbosbeheer (groen- en geelgekleurde delen in figuur 11). Voor de inrichting van deze 
voormalige landbouwpercelen is een inrichtingsplan opgesteld, dat inmiddels bijna geheel is 
uitgevoerd. Hierbij zijn ook enkele maatregelen uitgevoerd in gebiedsdelen die al langere tijd 
in eigendom zijn bij Staatsbosbeheer. De herinrichting van de landbouwpercelen is gericht 
op ontwikkeling en herstel van schraalland en heide (Brongers & Altenburg, 2006).  
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Figuur 11. Landbouwpercelen in het Wijnjeterper Schar die in 2006 in eigendom kwamen van Staatsbosbeheer  
(groen- en geelgekleurde delen). Ontleend aan: Brongers & Altenburg, 2006 
 
 
Figuur 12 geeft de maatregelen in het kader van het inrichtingsplan op hoofdlijnen weer 
(provincie Fryslân/DLG, 2010). De maatregelen bestonden o.a. uit: 

• Plaggen van heide en verwijderen boomopslag; 
• Kappen van bos t.b.v. heideontwikkeling; 
• Plaggen van de voormalige landbouwpercelen; 
• Herstel reliëf (zandruggen en slenken); 
• Dempen van enkele sloten; 
• Aanleg parkeerplaats Nije Heawei (Brongers & Altenburg, 2006). 
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Figuur 12. Belangrijkste inrichtingsmaatregelen uit het inrichtingsplan Wijnjeterper Schar (Brongers & Altenburg, 
2006). Ontleend aan: provincie Fryslân/DLG, 2010 
 

3.4 AANWEZIGHEID BESCHERMDE WAARDEN 

In het kader van het beheerplan voor Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar wordt momen-
teel gewerkt aan een habitattypenkaart die de verspreiding van habitattypen in het Natura 
2000-gebied weergeeft. Figuren 13b en 14 tonen de conceptkaart zoals die op dit moment 
beschikbaar is (ontleend aan provincie Fryslân/DLG, 2010 (vierde concept beheerplan)). De 
kaart is gebaseerd op een vegetatiekartering in 2001/2002 (Buro Bakker, 2003) en 2008 (al-
leen de Marschen, ongepubliceerde gegevens). Daarnaast is de kaart van de verspreiding van 
habitattypen in het Natura 2000-gebied in 1992/1993 (op basis van gegevens eerdere vegeta-
tiekartering) weergegeven, om inzicht te geven in de ontwikkelingen die de afgelopen decen-
nia hebben plaatsgevonden. 
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Figuur 13a. Voorkomen en verspreiding habitattypen in het Wijnjeterper Schar in 1992 (op basis van kartering in 
1992). Ontleend aan: provincie Fryslân/DLG, 2010. In deze kaart is de begrenzing van het Natura 2000-gebied 
weergegeven door een dikke zwarte lijn. Deze begrenzing komt niet geheel overeen met de officiële begrenzing 
volgens de kaart behorende bij het aanwijzingsbesluit: het perceel in het oosten van het Natura 2000-gebied, dat 
direct ten noorden van de Nije Heawei ligt, is volgens de officiële kaart namelijk geen onderdeel van de begren-
zing (aangeduid met rode P). 
 

P 
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Figuur 13b. Habitattypenkaart Wijnjeterper Schar voor de situatie in 2008. Ontleend aan: provincie Frys-
lân/DLG, 2010. In deze kaart is de begrenzing van het Natura 2000-gebied weergegeven door een dikke zwarte 
lijn. Deze begrenzing komt niet geheel overeen met de officiële begrenzing volgens de kaart behorende bij het 
aanwijzingsbesluit: het perceel in het oosten van het Natura 2000-gebied, dat direct ten noorden van de Nije 
Heawei ligt, is volgens de officiële kaart namelijk geen onderdeel van de begrenzing (aangeduid met rode P).  
 

P 
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Figuur 14. Habitattypenkaart De Marschen voor de situatie in 1993 (op basis van kartering in 1993) en 2008. 
Ontleend aan: provincie Fryslân/DLG, 2010 
 
In de volgende subparagrafen worden de ecologische kenmerken en het voorkomen van de 
habitattypen in het Natura 2000-gebied besproken.  
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3.4.1 HABITATTYPE 4010 VOCHTIGE HEIDEN 

Beschrijving 

Habitattype vochtige heiden, subtype A, komt voor op voedselarme, zeer natte tot zeer 
vochtige, matig zure tot zure standplaatsen op de hogere zandgronden en in het heuvelland. 
De meest zure en natte heiden tenderen naar hoogveen. Open begroeiingen zijn vaak rijk aan 
korstmossen. Op leemhoudende standplaatsen bevatten de natte heidebegroeiingen veelal 
soorten van blauwgraslanden en heischraal grasland (zie habitattypen H6410 en *H6230) 
(Ministerie van LNV, 2008).  
 
In gedegradeerde vochtige heide gaan grassen zoals Pijpenstrootje domineren of treden 
struiken zoals Gagel op de voorgrond (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Randvoorwaarden 

Vochtige heide komt voor bij zwak zure tot zure omstandigheden, op zeer natte tot vochtige 
plaatsen, in een voedselarm milieu (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Vochtige heide kan alleen bestaan op plekken waar de grondwaterstand langdurig aan of net 
onder het maaiveld staat en hooguit kortstondig dieper wegzakt. Buffering van de grondwa-
terstand door lokale kwel, een geringe wegzijging naar de ondergrond en een geringe afvoer 
naar drainagemiddelen kunnen hieraan bijdragen (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Bedreigingen 

De subassociatie met Gevlekte orchis kwam vroeger regelmatig voor op plekken die werden 
gebufferd door aanvoer van lokaal grondwater. Door depositie van verzurende stoffen is het 
oppervlakkige grondwater in heidegebieden nu vaak te zuur om te kunnen zorgen voor de 
lichte buffering die deze subassociatie nodig heeft. In het Wijnjeterper Schar is de subassoci-
atie in het noordwesten nog aangetroffen. Daar is blijkbaar nog enige buffering aanwezig.  
 
Zonder beheer hoopt strooisel zich op en neemt de nutriëntenbeschikbaarheid geleidelijk 
toe. Dat leidt tot vergrassing van de vochtige heide door Pijpenstrootje. Dit proces wordt 
versneld door atmosferische stikstofdepositie. Heidebeheer in de vorm van begrazing en 
plaggen is nodig om vergrassing en dichtgroeien met bomen en struiken tegen te gaan (Mi-
nisterie van LNV, 2008). 
 
Staat van instandhouding 

Landelijke staat van instandhouding 
De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Voorkomen in het Natura 2000-gebied 
Het habitattype komt in goed ontwikkelde vorm over een aanzienlijke oppervlakte voor. In 
het begin van de jaren '90 is, na een periode van extensief beheer, een groot areaal vergraste 
heide in het Wijnjeterper Schar geplagd. In 2001/2002 waren deze delen begroeid met pio-
nierstadia van vochtige heide (Buro Bakker, 2003). Dit soort vegetaties kan deels onder habi-
tattype 7150 pioniervegetaties met snavelbiezen en deels onder habitattype vochtige heiden 
worden geschaard. Inmiddels heeft een groot deel van deze vegetaties zich verder ontwikkeld 
en kunnen ze waarschijnlijk tot het habitattype vochtige heide worden gerekend (provincie 
Fryslân/DLG, 2010).  
Naar schatting gaat het om 75% van de vegetaties die in 2001/2002 als pioniervegetaties zijn 
aangemerkt. Hiermee komt het totale areaal goed ontwikkelde vochtige heide op 18,7 ha 
(provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
In 2001/2002 was een deel van de vochtige heide, met name in het zuidoosten van het Wijn-
jeterper Schar, vergrast met Pijpenstrootje, mogelijk als gevolg van suboptimale hydrologi-
sche condities. Recentelijk is hiervan 1,5 ha geplagd. Naar schatting bedraagt de totale op-
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pervlakte matig ontwikkelde vochtige heide in het Natura 2000-gebied nu ca. 1,5 ha. Hiervan 
mag 1 ha als het habitattype worden meegerekend. De totale oppervlakte vochtige heide in 
het Natura 2000-gebied bedraagt daardoor 19,7 ha (provincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
Sinds begin jaren '90 heeft er een behoorlijke uitbreiding plaatsgevonden van kwalitatief goed 
ontwikkelde vochtige heide. Het areaal is toegenomen van 5,7 ha naar 18,7 ha. Het areaal 
kwalitatief matig ontwikkelde vochtige heide is tegelijkertijd afgenomen van 3,0 ha naar 1,5 
ha. Deze ontwikkelingen in het areaal vochtige heide zijn in de eerste plaats het gevolg van 
de grootschalige plagwerkzaamheden in het begin van de jaren '90 (provincie Fryslân/DLG, 
2010). Daarnaast zijn in 1998 hydrologische maatregelen uitgevoerd, waardoor de omstan-
digheden voor vochtige heide zijn verbeterd. Het betrof o.a. het dempen en afdammen van 
sloten en greppels (Brongers & Altenburg, 2006; geciteerd in: provincie Fryslân/DLG, 
2010). 
 
In 2007 en 2008 zijn er in het kader van het inrichtingsplan (Brongers & Altenburg, 2006) 
verdere maatregelen uitgevoerd, welke mede tot doel hebben de omstandigheden voor voch-
tige heide te verbeteren en nieuwe groeiplaatsen te realiseren (zie paragraaf 3.3.3). Hierdoor 
zal het areaal goed ontwikkelde vochtige heide naar verwachting verder toenemen (provincie 
Fryslân/DLG, 2010).  
 
Lokale staat van instandhouding 
Zowel de oppervlakte als de kwaliteit van het habitattype in het Natura 2000-gebied is sinds 
begin jaren '90 toegenomen en zal naar verwachting nog verder toenemen. De staat van in-
standhouding is daardoor op de aspecten kwaliteit, oppervlakte en trend als gunstig te be-
oordelen. In het beheerplan is geconstateerd dat nog onvoldoende duidelijk is in hoeverre 
hydrologie en atmosferische depositie (nog) een knelpunt vormen voor dit habitattype. De 
algehele staat van instandhouding wordt gunstig ingeschat (provincie Fryslân/DLG, 2010). 
Voor het habitattype geldt een sense of urgency m.b.t. hydrologie en beheer. 
 
Ontwikkeling in de toekomst 
Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van oppervlakte en verbetering van de kwali-
teit.  
 
De mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit van vochtige heide binnen het Wijn-
jeterper Schar zijn de laatste jaren zo goed als benut. Vrijwel alle vergraste vegetaties zijn 
geplagd. Uiteindelijk zullen op deze plagplekken goed ontwikkelde vormen van het habitat-
type ontstaan. Daardoor is sprake van een kwaliteitsverbetering van het habitattype, die ech-
ter in veel gevallen pas na enkele jaren zal plaatsvinden. Door het dempen van sloten in en 
rond de voormalige landbouwenclaves zullen de hydrologische condities in aangrenzende 
natte heidevegetaties plaatselijk verbeteren. Dit leidt naar verwachting niet tot een toename 
van kwalitatief goede vormen van het habitattype, daar het merendeel van de vochtige heide 
nu al van goede kwaliteit is. In De Marschen is nog wel enige uitbreiding van het habitattype 
mogelijk (provincie Fryslân/DLG, 2010). 
  
Recent is ca. 5 ha van het gebied geplagd. Het betrof o.a. voormalig bos en heide. Het ging 
om kwalitatief goede (maar wel met veel gras) tot matige (sterk vergraste) vormen van voch-
tige en droge heide. Op de lange termijn zal zich op deze locaties vochtige heide ontwikkelen 
(provincie Fryslân/DLG, 2010). 
Op de lange termijn zal circa 40% van de geplagde voormalige landbouwenclaves zich ont-
wikkelen in vochtige heide. Het gaat dan om circa 12 ha. Per saldo zal het areaal van het 
habitattype vochtige heide met maximaal 15 ha kunnen toenemen, door successie vanuit 
habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen en op recent geplagde terreindelen. Een ver-
dere toename van het areaal is alleen mogelijk door het kappen van bos op potentieel ge-
schikte locaties (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
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3.4.2 HABITATTYPE 4030 DROGE HEIDEN 

Beschrijving 

Het habitattype Droge Europese heide betreft Struikhei-begroeiingen op voedsel- en mine-
raalarme zandgronden. Het habitattype vertoont sterke overeenkomsten met habitattype 
2310 (Psammofiele heide met Calluna en Genista). De soortensamenstelling van beide typen 
is vrijwel gelijk, maar de geologische geschiedenis is verschillend. De droge Europese heiden 
komen voor op gronden van uiteenlopende herkomst, zoals lemige stuwwallen en grindige 
rivierterrassen, terwijl de psammofiele heiden beperkt zijn tot binnenlandse stuifduinen 
(www.minlnv.nl, Gebiedsbescherming; Habitattypendatabase; Droge Europese Heide, geraadpleegd 
april 2010).  
Struikhei domineert de begroeiingen, die gerekend worden tot de associatie Genisto anglicae-
Callunetum. Andere soorten met hoge presentie zijn Fijn schapegras, Gewone dophei en de 
mossen Hypnum jutlandicum, Dicranum scoparium en Pleurozium schreberi. Op lemige bodems is de 
heidevegetatie vaak wat kruidenrijker. Karakteristieke soorten op dergelijke groeiplaatsen zijn 
Liggend walstro, Tormentil, Borstelgras, Pilzegge en de zeer zeldzame soorten Valkruid, 
Rozenkransje en Kleine Schorseneer (www.minlnv.nl, Gebiedsbescherming; Habitattypendatabase; 
Droge Europese Heide, geraadpleegd april 2010). 
 
Randvoorwaarden 

Droge heide komt voor bij matig zure tot zure omstandigheden, op droge tot iets vochtige 
plaatsen, in een voedselarm milieu (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Het habitattype komt in het Natura 2000-gebied voor op de hogere delen. 
 
Bedreigingen 

Het achterwege blijven van beheer kan leiden tot verbossing en, in combinatie met vermes-
ting/verzuring, tot vergrassing van de heide. Het habitattype is zeer gevoelig voor stikstofde-
positie (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Staat van instandhouding 

Landelijke staat van instandhouding 
De landelijke staat van instandhouding is als zeer ongunstig beoordeeld, vanwege het aspect 
kwaliteit. De kwaliteit van het habitattype is sterk achteruitgegaan door de effecten van een te 
hoge stikstofbelasting en te eenvormig beheer. Het aantal typische soorten is sterk afgeno-
men en de heides zijn eenvormiger en soortenarmer geworden (Ministerie van LNV, 2008). 
 
Voorkomen in het Natura 2000-gebied 
Het habitattype droge heiden komt in het Natura 2000-gebied in goed ontwikkelde vorm 
over een aanzienlijke oppervlakte voor (14 ha). Het betreft voornamelijk vochtige vormen 
die overgangen vormen naar de vochtige heiden. De vegetaties zijn over het algemeen niet of 
weinig vergrast. Een kleine oppervlakte (ongeveer 0,5 ha) is sterk vergrast en heeft dus een 
matige kwaliteit (provincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
In de Marschen is ten opzichte van de situatie in 1992 1 ha goed ontwikkelde heide ontstaan 
als gevolg van plag- en kapwerkzaamheden. In het Wijnjeterper Schar is in 2001/2002 een 
halvering van het areaal goed ontwikkelde vochtige heide geconstateerd ten opzichte van 
1992 (van 25,1 ha naar 13,5 ha). Tegelijkertijd zijn de matig ontwikkelde vormen ook fors 
afgenomen (van 3,4 ha naar 0,3 ha). Deze ontwikkelingen hangen vooral samen met het feit 
dat er in de jaren '80 en '90, na een periode van extensief beheer, op grote schaal vergraste en 
verboste heide is geplagd. Hierbij zijn op verscheidene plaatsen vochtigere vormen van droge 
heiden overgegaan in vochtige heiden en pioniervegetaties met snavelbiezen. Een verklaring 
hiervoor is dat na plaggen onder vochtige omstandigheden nattere soorten zich vaak sneller 
vestigen dan drogere soorten. Daarnaast zullen de veranderingen het gevolg zijn van de in 
1998 uitgevoerde vernattingsmaatregelen, en is het dus waarschijnlijk natter geworden. Dit is 

http://www.minlnv.nl/
http://www.minlnv.nl/
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gunstig voor de ontwikkeling van de overige habitattypen van het Natura 2000-gebieden, die 
allen afhankelijk zijn van vochtige condities (provincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
In 2007 en 2008 zijn er in het Wijnjeterper Schar in het kader van het inrichtingsplan (Bron-
gers & Altenburg, 2006) verdere maatregelen uitgevoerd, die naar verwachting zullen leiden 
tot een toename van het areaal droge heide op de drogere plekken in de voormalige land-
bouwenclaves (provincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
Lokale staat van instandhouding 
Sinds de jaren '90 is het areaal van het habitattype sterk afgenomen als gevolg van plagwerk-
zaamheden en hydrologische maatregelen. Daarnaast is het areaal sterk vergraste heide afge-
nomen. Hierdoor is sprake van een verbetering van de kwaliteit. De huidige kwaliteit van het 
habitattype is goed (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
De verschuiving van droge heide naar vochtige heide die in het Wijnjeterper Schar heeft 
plaatsgevonden, is in ecologisch opzicht een voor het gebied goede ontwikkeling. Droge 
heiden komen nu namelijk meer voor op de locaties waar ze ecologisch gezien ook horen 
(provincie Fryslân/DLG, 2010). In het gebied is duidelijk vernatting opgetreden, hetgeen 
gunstig is voor de overige habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. 
Het is niet te verwachten dat het areaal van het habitattype in de toekomst verder zal afne-
men; in de recent geplagde delen is eerder een toename te verwachten. (provincie Frys-
lân/DLG, 2010)  
 
Naar verwachting is de staat van instandhouding van het habitattype gunstig (provincie Frys-
lân/DLG, 2010).  
 
Ontwikkeling in de toekomst 
Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van oppervlakte en kwaliteit. 
 
In de huidige situatie heeft vrijwel alle droge heide in het Natura 2000-gebied een goede kwa-
liteit. Matig ontwikkelde vormen zijn nauwelijks meer aanwezig, waardoor de mogelijkheden 
voor verbetering van de kwaliteit vrijwel afwezig zijn (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
Enkele delen van de droge heide waarin veel Pijpenstrootje aanwezig was, zijn recent ge-
plagd. Formeel zal dit echter niet leiden tot kwaliteitsverbetering, omdat de aanwezige vege-
taties al tot de kwalitatief goede vormen van droge heide gerekend konden worden, omdat er 
(nog) geen sprake was van dominantie van Pijpenstrootje. Op kleine schaal mag op de lange 
termijn nog enige uitbreiding van het areaal verwacht worden als gevolg van het plaggen van 
de voormalige landbouwenclaves (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 

3.4.3 HABITATTYPE 6230 *HEISCHRALE GRASLANDEN 

Beschrijving 

Heischrale graslanden komen in verschillende variaties voor op uiteenlopende bodemtypen.  
Op de hogere zandgronden komen heischrale graslanden zowel op vochtige (de Associatie 
van Klokjesgentiaan en Borstelgras) als op relatief droge standplaatsen (de Associatie van 
Liggend walstro en Schapengras) voor (Ministerie van LNV, 2008). 
 
Heischrale graslanden komen voor op licht gebufferde, zwak zure tot matig zure, meestal 
sterk humeuze bodems. De voor dit habitattype kenmerkende plantensoorten zijn enerzijds 
kalkmijdend, maar zijn anderzijds zeer gevoelig voor het aluminium dat op zure standplaat-
sen meestal in het bodemvocht aanwezig is. We vinden ze daarom op zwak gebufferde 
standplaatsen. Deze komen in Nederland vaak voor in overgangssituaties, in ruimte óf in tijd, 
tussen basenrijke en zure standplaatsen. Dat maakt dat het type ondanks haar geringe opper-
vlakte toch zeer gevarieerd kan zijn zowel in soortensamenstelling als in onderliggende en 
sturende abiotische omstandigheden (Ministerie van LNV, 2008). 
 
Het habitattype is op de meeste locaties gebonden aan een leemhoudende zandbodem, die 
zwak zuur tot zuur en voedselarm is en wordt gekenmerkt door een wisselende vochttoe-
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stand♦. Doorgaans betreft het een zone in de gradiënt van droge heide naar gebufferde ven-
nen of naar beekdalgraslanden. Buffering vindt meestal plaats via grondwater dat in een deel 
van het jaar het maaiveld bereikt (Ministerie van LNV, 2008). 
 
Randvoorwaarden 

Heischrale graslanden komen voor op licht gebufferde, zwak zure tot matig zure, meestal 
sterk humeuze bodems (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Een kenmerkende standplaats is aan de rand van laagtes en van beekdalen, in de overgang 
tussen regenwatergevoede heide enerzijds en door hard grondwater gevoede blauwgraslan-
den en vennen anderzijds. Ook kan het door verzuring ontstaan uit blauwgraslanden 
(H6410), als tussenstadium in de ontwikkeling naar zure heidevegetaties (Ministerie van 
LNV, 2008).  
 
Bedreigingen 

Teneinde heischrale graslanden te realiseren/behouden is het noodzakelijk dat successie naar 
struik- en bosfase en verruiging wordt tegengegaan. De vegetatie verdraagt een extensieve 
beheervorm. Het is verder van belang dat de bodem zijn zwak bufferend vermogen behoudt 
(Ministerie van LNV, 2008).  
 
Het habitattype is zeer gevoelig voor stikstofdepositie. De Associatie van Klokjesgentiaan en 
Borstelgras is gevoelig voor veranderingen in lokale hydrologie die kunnen leiden tot een 
afname van kwel (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Staat van instandhouding 

Landelijke staat van instandhouding 
De landelijke staat van instandhouding is beoordeeld als zeer ongunstig (Ministerie van LNV, 
2008).  
 
Voorkomen in het Natura 2000-gebied 
Het habitattype komt over een kleine oppervlakte voor in het Wijnjeterper Schar en de Mar-
schen. De kwaliteit is deels goed en deels matig. Het type komt voor op de slenken, vooral 
op de overgangen tussen vochtige heide en blauwgrasland. In het Wijnjeterper Schar gaat het 
om deels goed (0,6 ha) en deels matig ontwikkelde (0,8 ha; vegetaties die vergrast zijn met 
Pijpenstrootje en/of waarin karakteristieke soorten ontbreken) vegetaties. Op de lage flank 
van het dal van het Koningsdiep komt een soortenrijk heischraal grasland voor met o.a. 
Tandjesgras, Blauwe zegge, Dubbelloof, Heidekartelblad en Gevlekte orchis. Dit heischraal 
grasland is vermoedelijk ontstaan uit Blauwgrasland als gevolg van ontwatering door ingre-
pen in het Koningsdiep (provincie Fryslân/DLG, 2010; KIWA & EGG-consult, 2007). 
In De Marschen gaat het vrijwel geheel om matig ontwikkelde vegetaties (0,1 ha) (provincie 
Fryslân/DLG, 2010).  
 
Na de hydrologische maatregelen in 1998 lijkt de negatieve ontwikkeling van de heischrale 
graslanden tot staan te zijn gebracht. Het areaal heischraal grasland is ten opzichte van begin 
jaren '90 iets toegenomen van 1 ha naar 1,5 ha. Voornamelijk matig ontwikkelde vormen 
hebben zich uitgebreid; van 0,4 ha naar 0,9 ha. Goed ontwikkelde vormen zijn niet toegeno-
men (van 0,67 ha naar 0,62 ha). De trend van het habitattype is daardoor stabiel (provincie 
Fryslân/DLG, 2010).  
Door de recente maatregelen die zijn genomen in het kader van het inrichtingsplan (Bron-
gers & Altenburg, 2006) kan het areaal en/of de kwaliteit van het habitattype in de toekomst 
mogelijk iets toenemen (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 

 
♦ Geldt voor 'pleistoceen' Nederland: deel van Nederland waarin tijdens het Pleistoceen de belangrijk-
ste en meest bepalende geologische processen hebben plaatsgevonden, die bepalend zijn voor de 
huidige begroeiing en vegetatie 
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Lokale staat van instandhouding 
Omdat onduidelijk is in hoeverre hydrologie en atmosferische depositie (nog) een knelpunt 
vormen voor dit habitattype is de lokale staat van instandhouding van het type in het be-
heerplan als onbekend beoordeeld (provincie Fryslân/DLG, 2010). Voor dit habitattype 
geldt een sense of urgency. 
 
Ontwikkeling in de toekomst 
Het instandhoudingsdoel is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de 
kwaliteit.  
 
Recentelijk zijn de voormalige landbouwenclaves geplagd (mede ten behoeve van ontwikke-
ling van heischrale graslanden) en zijn de hydrologische omstandigheden van de schraalland-
vegetaties verbeterd. Beide maatregelen hebben (mede) ten doel de kwaliteit van de heischra-
le graslanden te verbeteren en om het areaal op de bestaande locaties mogelijk enigszins uit 
te breiden. Het merendeel van de huidige heischrale vegetaties bevindt zich echter in het 
noordwestelijke deel van het slenkensysteem en in het lage deel van het beekdal langs het 
Koningsdiep. Deze locaties staan onder invloed van lage peilen in de beek, de aangrenzende 
landbouwgronden en het tot voor kort onderbemalen gebied de Poasen. Recent is de onder-
bemaling in de Poasen gestopt en op termijn zal dit gebied worden ingericht als waterber-
gingsgebied. Daarbij zal de sloot langs het noordwestelijk deel van het Wijnjeterper Schar 
sterk worden verondiept. De ontwatering van het meest noordelijke deel van de slenk zal 
hierdoor naar verwachting afnemen, waardoor de omstandigheden voor de schraallandvege-
taties verbeteren. De knelpunten met betrekking tot de lage peilen in het aangrenzende land-
bouwgebied en het Koningsdiep zijn hiermee nog niet opgelost (provincie Fryslân/DLG, 
2010).  
 
Misschien zijn er in het lage deel van het beekdal langs het Koningsdiep mogelijkheden voor 
uitbreiding van heischraal grasland. Deels is hier al sprake van ontwikkeling van heischrale 
vegetaties en deels kan deze in gang gezet worden na het verwijderen van de bovengrond. 
Een positieve ontwikkeling is echter onzeker, omdat de vegetaties hier onder invloed staan 
van het lage beekpeil (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
In De Marschen zijn heischrale graslanden in ontwikkeling als gevolg van inrichtingsmaatre-
gelen in het recente verleden. Het is onbekend of dit een duurzame ontwikkeling betreft. In 
De Marschen leiden lage peilen in de omgeving (landbouw) en de aanwezigheid van naald-
bomen op de randen van de laagten tot negatieve effecten op de hydrologische omstandig-
heden (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Indien alleen wordt gekeken naar kansen zonder rekening te houden met de hydrologische 
knelpunten is per saldo een uitbreiding mogelijk van circa 2 ha en kan de kwaliteit van een 
deel van de momenteel matig ontwikkelde vormen worden verbeterd (provincie Frys-
lân/DLG, 2010). 
 

3.4.4 HABITATTYPE 6410 BLAUWGRASLAND 

Beschrijving 

Blauwgraslanden zijn soortenrijke hooilanden op voedselarme, basenhoudende bodems die 's 
winters plasdras staan en 's zomers oppervlakkig uitdrogen. De naam blauwgrasland is afge-
leid van de zwak blauwgroene kleur van de soorten die het aanzien bepalen. Dat zijn bij-
voorbeeld Spaanse ruiter, Blauwe zegge en Tandjesgras. De blauwgraslanden worden plan-
tensociologisch gerekend tot het verbond Junco-Molinion. De begroeiingen kennen een 
grote variatie in soortensamenstelling, afhankelijk van bodem, hydrologie en geografische 
ligging. Op de hogere zandgronden zijn vaak soorten uit de heischrale graslanden aanwezig. 
Schrale hooilanden met veel Veldrus worden eveneens tot het habitattype H6410 gerekend, 
wanneer ze veel soorten van het verbond Junco-Molinion bevatten (tenminste drie typische 
soorten aanwezig) (Ministerie van LNV, 2008).  
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Randvoorwaarden 

Het habitattype komt optimaal voor op voedselarme, matig zure tot neutrale bodems. Buffe-
ring vindt plaats door aanvoer van basen met grond- en/of oppervlaktewater. In de winter 
staat het grondwater aan of op maaiveld, in de zomer zakt de grondwaterstand enkele deci-
meters of meer weg (Ministerie van LNV, 2008).  
 
In beekdalen kunnen verschillende combinaties van sturende processen leiden tot geschikte 
condities voor blauwgrasland. Bij een voldoende stijghoogte van het regionale grondwater-
systeem en voldoende ondiepe grondwaterstanden kan het basenrijke grondwater tot in de 
wortelzone doordringen in de vorm van uittredend grondwater of via capillaire opstijging. Bij 
geringere kweldruk en/of lagere grondwaterstanden vormen zich regenwaterlenzen en kan 
het grondwater de wortelzone niet bereiken, waardoor de standplaats verzuurt. De aanvoer 
van basenrijk grondwater is niet noodzakelijkerwijs gebonden aan regionale kwel. Op een 
aantal plaatsen in Nederland komen op geringe diepte al kalkhoudende sedimenten voor, die 
ervoor zorgen dat het lokale grondwater basenrijk is. Een andere bron van basenrijk lokaal 
grondwater is geïnfiltreerd oppervlaktewater (kanaalkwel). In sommige beekdalen is blauw-
grasland te vinden in een gradiënt van overstroming met basenrijk beekwater en lokale kwel 
van basenarm water vanuit omliggende hogere zandgronden. Het blauwgrasland komt dan 
voor aan de rand van het beekdal, waar het beekwater zodanig is verdund met kwel- en re-
genwater en er zo weinig afzetting van slib optreedt, dat er nauwelijks eutrofiëring optreedt 
(Ministerie van LNV, 2008).  
  
Het type is afhankelijk van jaarlijks hooibeheer (laat in het jaar maaien en afvoeren). 
 
Bedreigingen 

Zowel in de beekdalen als op de hogere zandgronden wordt het habitattype sterk bedreigd 
door verlaging van grondwaterstanden, die tot gevolg hebben dat onvoldoende bufferstoffen 
doordringen tot in de wortelzone. In de beekdalen kan ook overstroming met eutroof en 
slibrijk water leiden tot achteruitgang van het blauwgrasland (Ministerie van LNV, 2008).  
 
In het Wijnjeterper Schar is verdroging een belangrijk knelpunt. Deze verdroging wordt o.a. 
veroorzaakt door ingrepen in de lokale hydrologie en het rechttrekken van het Koningsdiep 
(KIWA & EGG-consult, 2007; provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Het habitattype is zeer gevoelig voor stikstofdepositie.  
 
Staat van instandhouding 

Landelijke staat van instandhouding 
De landelijke staat van instandhouding is zeer ongunstig (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Voorkomen in het Natura 2000-gebied 
Blauwgraslanden komen in het Natura 2000-gebied voor in de slenken en in de laagste delen 
van het beekdal. De vegetaties komen voor op plekken waar sprake is van permanente hoge 
grondwaterstanden door toestroming van lokaal grondwater over het keileem en op sommi-
ge plaatsen ook aanvoer van kwelwater van onder de keileem. Hierdoor is sprake van een 
constante aanvoer van basen en dus van gebufferde omstandigheden.  
Het areaal aan goed ontwikkelde blauwgraslanden bedraagt ca. 1,4 ha. Daarnaast komt het 
type in matig ontwikkelde vorm voor over een oppervlakte van 2,5 ha (provincie Frys-
lân/DLG, 2010).  
 
De hydrologische maatregelen in 1998 in het Wijnjeterper Schar hebben er toe geleid dat 
lokaal het aantal schraallandsoorten is toegenomen. In De Marschen zijn blauwgraslandvege-
taties toegenomen in areaal en soortenrijkdom. Hierbij zijn goed ontwikkelde vormen toege-
nomen en matig ontwikkelde vegetaties afgenomen. De totale oppervlakte van het type is 
toegenomen van 1,2 naar 3,9 ha (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
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In 2007 en 2008 zijn er in het Wijnjeterper Schar in het kader van het inrichtingsplan (Bron-
gers & Altenburg, 2006) verdere maatregelen uitgevoerd, die mogelijk zullen leiden tot een 
toename van de kwaliteit en mogelijk ook uitbreiding van het areaal blauwgraslanden (pro-
vincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Lokale staat van instandhouding 
Het areaal en de kwaliteit van het habitattype is de afgelopen decennia iets toegenomen. Er 
zijn echter aanwijzingen dat er plaatselijk sprake is van een afname van kwel (waarneming 
Staatsbosbeheer). In het beheerplan is daarom de kwaliteit van het type als gelijkblijvend en 
de trend als onbekend beoordeeld. Voor dit habitattype geldt een sense of urgency.  
 
Het is onduidelijk of de in het verleden en ook nog recentelijk uitgevoerde inrichtingsmaat-
regelen ook daadwerkelijk de hydrologische condities zodanig hebben verbeterd dat het habi-
tattype duurzaam in stand kan worden gehouden. Het is tevens onduidelijk hoe groot de 
knelpunten met betrekking tot de hydrologie nu nog zijn. Zeker is wel, dat deze knelpunten 
in ieder geval lokaal de condities negatief beïnvloeden (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
De maatregelen die recentelijk zijn getroffen in de voormalige landbouwenclaves leiden ho-
pelijk tot verdere verbetering van de hydrologische omstandigheden en kan zowel de kwali-
teit als het areaal van het habitattype worden uitgebreid. Of er daadwerkelijk sprake is van 
een dergelijke positieve ontwikkeling is echter nog onzeker (provincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
Omdat onduidelijk is in hoeverre hydrologie en atmosferische depositie (nog) een knelpunt 
vormen voor dit habitattype is de lokale staat van instandhouding van het type in het be-
heerplan als onbekend beoordeeld.  
 
Ontwikkeling in de toekomst 
Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van de oppervlakte en verbetering van de 
kwaliteit. Eén van de kernopgaven voor het Natura 2000-gebied is echter wel gericht op 
uitbreiding van de kwaliteit.  
 
Recentelijk zijn de voormalige landbouwenclaves geplagd (mede ten behoeve van ontwikke-
ling van blauwgraslanden) en zijn de hydrologische omstandigheden van de schraallandvege-
taties verbeterd. Beide maatregelen hebben (mede) ten doel de kwaliteit van de blauwgras-
landen te verbeteren en om het areaal op de bestaande locaties mogelijk enigszins uit te brei-
den (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
Door het stoppen van de onderbemaling in de Poasen en de overige maatregelen die op 
termijn in dit gebied worden genomen, zullen de condities in het noordwestelijke deel van de 
slenk verbeteren. Hierdoor is misschien (her)vestiging van blauwgrasland mogelijk. De knel-
punten met betrekking tot de lage peilen in het aangrenzende landbouwgebied en het Ko-
ningsdiep zijn hiermee nog niet opgelost (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Indien alleen wordt gekeken naar kansen zonder rekening te houden met de hydrologische 
knelpunten is per saldo een uitbreiding mogelijk van circa 2 ha en kan de kwaliteit van een 
deel van de momenteel matig ontwikkelde vormen worden verbeterd. Dit laatste is binnen de 
komende zes jaar te realiseren (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 

3.4.5 HABITATTYPE 7150 PIONIERVEGETATIES MET SNAVELBIEZEN 

Beschrijving 

Dit habitattype betreft pioniergemeenschappen op kale zandgrond in natte heiden. De kale 
plekken waar de pioniervegetaties met snavelbiezen kunnen ontwikkelen, ontstaan in natte 
heide op natuurlijke wijze door langdurige waterstagnatie in laagten. Dat gebeurt tegenwoor-
dig nog maar zelden. Meestal ontstaan ze onder invloed van menselijk handelen, bijvoor-
beeld na het steken van plaggen of na intensieve betreding. Op geplagde plekken en heide-
paadjes zijn de pioniervegetaties van het habitattype doorgaans slechts kortstondig aanwezig. 
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Ze gaan daar al snel over in gesloten vochtige heidebegroeiingen, die deel uitmaken van habi-
tattype H4010 (Ministerie van LNV, 2008). 
In de internationale literatuur worden deze pionierbegroeiingen meestal beschouwd als beho-
rend tot één plantensociologisch verbond dat de veenslenken beschrijft, het Rhynchosporion 
albae. In ons land wordt een deel van de begroeiingen, de gemeenschappen van de plagplek-
ken in de natte heide, gerekend tot het verbond dat de natte heide beschrijft, het Ericion tetra-
licis (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Randvoorwaarden 

Pioniergemeenschappen in natte heiden zijn gebonden aan open, minerale grond. Die komt 
op natuurlijke wijze beschikbaar na langdurige stagnatie van regenwater. In ons land ontwik-
kelen deze pioniergemeenschappen zich echter meestal op de natte minerale zandbodem die 
blootgelegd wordt door het steken van plaggen of die ontstaat als gevolg van intensieve be-
treding. De pioniervegetaties met snavelbiezen komen voor op zeer natte tot vochtige bo-
dems die zuur tot matig zuur zijn en die zeer voedselarm tot voedselarm (oligotroof tot me-
sotroof) zijn (Ministerie van LNV, 2008). 
 
Bedreigingen 

Het type komt voor op plagplekken. Op deze plagplekken zal het type na enige tijd verdwij-
nen om plaats te maken voor vochtige heide. Voor de instandhouding van het type binnen 
het Natura 2000-gebied is het daarom van belang dat er regelmatig opnieuw geplagd wordt.  
 
Het type is gevoelig voor stikstofdepositie. Stikstofdepositie versnelt de successie naar voch-
tige heide.  
 
Staat van instandhouding 

Landelijke staat van instandhouding 
De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig (Ministerie van LNV, 2008). 
 
Voorkomen in het Natura 2000-gebied 
Het type komt voor op plagplekken. Deze vegetaties zullen op den duur overgaan in vochti-
ge heide. In het begin van de jaren '90 is er over een grote oppervlakte geplagd in het Wijn-
jeterper Schar. In 2001-2002 waren deze plagplekken begroeid met pioniervegetaties, die 
deels onder habitattype 7150 geschaard kunnen worden en deels onder habitattype vochtige 
heiden. Naar schatting resteert momenteel nog 25% van deze pioniervegetaties en heeft de 
rest zich ontwikkeld tot vochtige heide (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
In de Marschen zijn recent plagwerkzaamheden uitgevoerd (zie figuur 10). Op de plagplek 
heeft zich een complex van pioniervegetaties en vochtige heide ontwikkeld (provincie Frys-
lân/DLG, 2010).  
Het totale oppervlak goed ontwikkelde pioniervegetaties in het Natura 2000-gebied bedraagt 
nu ca. 2,8 ha (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Lokale staat van instandhouding 
Voor duurzaam behoud van dit habitattype is het noodzakelijk dat er telkens weer delen van 
de vochtige heide worden geplagd. Dit zal in de praktijk met regelmaat gebeuren. De opper-
vlakte van het habitattype zal fluctueren. Er zal geen sprake zijn van een permanente opper-
vlaktetoename. Op de korte termijn is echter wel een toename van de oppervlakte van dit 
habitattype te verwachten, omdat recentelijk de voormalige landbouwpercelen zijn geplagd 
alsmede een deel van de vergraste vochtige heide. Op basis hiervan wordt de staat van in-
standhouding van het habitattype in het beheerplan voorlopig als gunstig beoordeeld.  
 
Ontwikkeling in de toekomst 
Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van de oppervlakte en de kwaliteit. 
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Het type is een tijdelijk stadium in het herstel van vochtige heide, dat gebonden is aan plag-
pellen. Er zullen geregeld delen van de vochtige heide geplagd worden, waardoor de opper-
vlakte van het type sterk zal fluctueren. De komende jaren zal de oppervlakte van het type 
toenemen door de recente plagwerkzaamheden in de voormalige landbouwenclaves. Op de 
langere termijn zal het areaal weer afnemen, doordat hier vochtige heide tot ontwikkeling 
komt (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
Mogelijkheden voor de verbetering van de kwaliteit zijn er niet; het type komt reeds in goede 
kwaliteit voor (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Voor duurzame instandhouding van dit habitattype is het noodzakelijk dat er steeds delen 
van de vochtige heide worden geplagd.  
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4 ANALYSE VAN MOGELIJKE EFFECTEN 

4.1 MOGELIJKE EFFECTEN 

In de Voortoets (Buro Bakker, 2007) is geconcludeerd dat als gevolg van de wijziging van de 
N381 (significante) negatieve effecten als gevolg van oppervlakteverlies, verdroging, verzu-
ring, vermesting en verontreiniging niet konden worden uitgesloten. De oorzaak hiervoor lag 
met name in het feit dat er op sommige punten onvoldoende onderzoek was verricht en dat 
sommige onderzoeken nog niet waren afgerond. Effecten van aanleg en gebruik (geluid, licht 
en trilling) en barrièrewerking en versnippering op habitattypen in het Wijnjeterper Schar zijn 
in de voortoets uitgesloten. Ook op basis van de huidige inzichten en kennis zijn er geen 
negatieve effecten op de beschermde waarden te verwachten. Daarom worden deze storings-
factoren in de onderhavige rapportage niet verder besproken.  
 
In de voortoets is het onderhoud van de weg niet behandeld en beoordeeld. In paragraaf 3.2 
is het onderhoud van de wegbermen en weg toegelicht. De werkzaamheden in het kader van 
onderhoud zullen beperkt zijn tot de rijbanen, de wegberm en de brug. De beschermde 
waarden in het Natura 2000-gebied worden hierdoor niet beïnvloed. Negatieve effecten kun-
nen worden uitgesloten.  
 
Hieronder worden de als gevolg van de omvorming van de N381 verwachte effecten kort 
toegelicht. 
 

4.1.1 OPPERVLAKTEVERLIES 

Oppervlakteverlies is enerzijds een verlies van beschikbaar oppervlak van leefgebied voor 
soorten en/of habitattypen. Anderzijds kan sprake zijn van een areaalverlies van het Natura 
2000-gebied zonder dat hierbij sprake is van verlies van leefgebied.  
 
De brug over het Koningsdiep wordt vervangen. De nieuwe brug wordt breder en komt 
daardoor voor een deel binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied te vallen. De ver-
breding is noodzakelijk vanwege de verdubbeling van het aantal rijbanen en faciliteert daar-
naast de aanleg van een faunapassage. In hoofdstuk 5 wordt geanalyseerd hoe groot het op-
pervlakteverlies is en of er sprake is van directe of indirecte effecten op de beschermde 
waarden van het Natura 2000-gebied.  
 

4.1.2 VERZURING 

Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot van o.a. stikstofoxiden en am-
moniak, zoals door uitlaatgassen van auto's. Deze stoffen slaan in de omgeving neer als dro-
ge of natte depositie. De belangrijkste bronnen van verzurende depositie zijn landbouw, 
verkeer en industrie. 
 
Verzuring leidt tot een directe of indirecte afname van de buffercapaciteit van de bodem of 
water. Op termijn resulteert dit in een daling van de zuurgraad. Hierdoor kan de samenstel-
ling van een habitattype veranderen en kan het habitattype op den duur verdwijnen. 
 
Voor veel natte tot vochtige habitats geldt dat indien sprake is van suboptimale hydrologi-
sche omstandigheden, zij extra gevoelig zijn voor de verzurende effecten van stikstofdeposi-
tie. De buffering die optreedt door aanvoer van basen via het grond- of oppervlaktewater is 
dan namelijk verminderd.  
 
De effecten van verzurende stoffen zijn niet altijd te onderscheiden van die van vermestende 
stoffen, omdat stikstofdepositie tevens leidt tot vermesting.  
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4.1.3 VERMESTING 

Vermesting is de verrijking van ecosystemen door met name stikstof en fosfaat. Door de 
stikstofoxiden en ammoniak in de uitlaatgassen van het autoverkeer op de N381 zal sprake 
zijn van aanvoer van extra stikstof in het Wijnjeterper Schar in de vorm van droge of natte 
depositie.  
 
Veel van de habitattypen die voorkomen in het Wijnjeterper Schar zijn afhankelijk van voed-
selarme tot zeer voedselarme condities. De groei van planten wordt in dit systeem (mede) 
gelimiteerd door stikstof. Door extra toevoer van stikstof treedt extra groei op. De beschik-
baarheid van stikstof is bepalend voor de concurrentieverhoudingen tussen plantensoorten. 
Als de stikstofdepositie boven een bepaald kritisch niveau komt (verschilt per habitattype, zie 
paragraaf 4.2) neemt een beperkt aantal plantensoorten sterk toe (zoals grassen en brandne-
tels) ten koste van meerdere andere. Hierdoor neemt de biodiversiteit af.  
 

4.1.4 VERONTREINIGING 

Er is sprake van verontreiniging indien er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied 
voorkomen, die onder natuurlijke omstandigheden niet of nauwelijks aanwezig zijn.  
 
In het algemeen zijn aquatische habitattypen en soorten gevoeliger voor verontreiniging dan 
terrestrische. Afhankelijk van de concentratie en duur van de verontreiniging zijn echter alle 
habitattypen en soorten gevoelig en kan verontreiniging leiden tot verandering van de soor-
tensamenstelling.  
 

4.1.5 VERDROGING 

Verdroging treedt op door verlaging van de grondwaterstanden of vermindering van kwel. 
Hierdoor kan de kwaliteit van natte tot vochtige habitattypen achteruitgaan. Bij ernstige ver-
droging kunnen natte tot vochtige habitattypen helemaal verdwijnen, of overgaan in andere 
habitattypen. Verdroging leidt tevens tot een toename van de doorluchting van de bodem. 
Hierdoor wordt organisch materiaal sneller afgebroken (mineralisatie) en komen er meer 
voedingsstoffen beschikbaar voor planten. Dit proces wordt interne eutrofiëring genoemd.  
 
Doordat waterstanden lager zijn dan gewenst worden minder basen aangevoerd, of wordt de 
invloed van regenwater groter. In beide gevallen neemt de buffercapaciteit van de bodem af 
en kan verzuring optreden.  
 
Uit bovenstaande valt af te leiden dat verdroging (mede) kan leiden tot verzuring en vermes-
ting. In het Wijnjeterper Schar kan verdroging zowel tijdens de aanlegfase optreden als de 
fase waarin de N381 weer in gebruik wordt genomen. In de effectenbeoordeling worden 
beide beschouwd.  
 

4.1.6 VERANDERING POPULATIEDYNAMIEK 

Verandering in populatiedynamiek treedt op indien er een direct effect is van een activiteit op 
de populatieopbouw en/of populatiegrootte. Er wordt hier vooral gedoeld of de situatie 
wanneer er sprake van sterfte van individuen door wegverkeer, windmolens, of door jacht of 
visserij. 
Deze storingsfactor is niet relevant voor de habitattypen zelf (vanuit de gedachte dat een  
habitattype bestaat uit een verzameling van plantengemeenschappen), maar wel voor enkele 
typische faunasoorten die kenmerkend zijn voor habitattypen. 
 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de gevoeligheid van de beschermde waarden 
van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar voor de potentiële effecten van de omvorming 
van de N381.  
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4.2 GEVOELIGHEID VOOR MOGELIJKE EFFECTEN 

De gevoeligheid van de beschermde waarden van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar 
voor de mogelijke effecten van de omvorming van de N381 staat weergegeven in tabel 3.  
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H4010_A Vochtige heiden G NG ZG G ZG G 

H4030 Droge heiden G NG ZG G NG G 
H6230 *Heischrale gras-
landen G … G G NG G 

H6410 Blauwgraslanden G G ZG G G G 
H7150 Pioniervegetaties 
met snavelbiezen G G G G ZG G 
Tabel 3. Gevoeligheid van de beschermde waarden van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar voor storingsfac-
toren oppervlakteverlies, verzuring, vermesting, verontreiniging en verdroging (effectenindicator, www.minlnv.nl, 
2010). NG= niet gevoelig, G= gevoelig, ZG= zeer gevoelig, …= onbekend. *=prioritair type 
 
 
Alle habitattypen zijn gevoelig voor oppervlakteverlies en verontreiniging. De habitattypen 
zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor vermesting. De gevoeligheid voor verzuring en verdro-
ging varieert.  
Volgens de effectenindicator is habitattype 6230 *Heischrale graslanden niet gevoelig voor 
verdroging. Het habitattype is in het Wijnjeterper Schar echter wel gevoelig voor ingrepen in 
de lokale hydrologie, omdat het er voorkomt op vochtige standplaatsen (Zie paragraaf 3.4.3).  
 

4.2.1 GEVOELIGHEID VOOR VERZURING EN VERMESTING 

Het kritische niveau waarboven effecten op de soortensamenstelling kunnen optreden en dus 
de kwaliteit van een habitattype significant kan worden aangetast als gevolg van vermestende 
depositie wordt de kritische depositiewaarde genoemd. In tabel 4 staan de kritische deposi-
tiewaarden van de habitattypen waarvoor Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar is aangewe-
zen.  
 

Habitattypen KDW (mol N/ha/j) 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 1300 

H4030 Droge heiden 1100 

H6230 *Heischrale graslanden 830 

H6410 Blauwgraslanden 1100 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 1600 
Tabel 4. Kritische depositiewaarden (KDW) voor de habitattypen van het Wijnjeterper Schar. Gebaseerd op Van 
Dobben & Van Hinsberg, 2008. Voor verschillende habitats is een door internationale experts empirische range 
bepaald voor de gevoeligheid voor stikstofdepositie. Van Dobben & Van Hinsberg hebben aan de hand van 
modellen een kritische depositiewaarde voor de habitattypen bepaald. Veelal valt deze KDW in het midden van 
de empirische range voor de gevoeligheid van een habitat. Dit geldt voor habitattypen 4010, 4030 en 6230. De 
modeluitkomst van Van Dobben & Van Hinsberg (2008) voor habitattype 6410 resulteert in een KDW die aan de 
onderkant van de empirische range ligt. Voor habitattype 7150 geldt dat de KDW aan de bovenkant van de empi-
rische range ligt, omdat het type in Nederland tegenwoordig vrijwel alleen bij hoge beheerintensiteit voorkomt. 
*=prioritair type 
 
 
 

http://www.minlnv.nl/
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Bij het modelleren van kritische depositiewaarden voor stikstof voor habitattypen (Van Dob-
ben & Van Hinsberg, 2008; Van Dobben et al., 2004) is rekening gehouden met de verzu-
rende werking van stikstof.  
 
In hoofdstuk 5 wordt geanalyseerd in hoeverre de verwachte effecten ook daadwerkelijk 
zullen optreden.  



5 EFFECTBEOORDELING 

In dit hoofdstuk wordt besproken welke effecten als gevolg van de omvorming van de N381 
zullen optreden op de beschermde waarden van het Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. 
Per storingsfactor wordt geanalyseerd welke effecten te verwachten zijn, te beginnen met de 
effecten van oppervlakteverlies.  
 

5.1 OPPERVLAKTEVERLIES 

Onderdeel van de omvorming van de N381 is het vervangen van de brug over het Konings-
diep. Ten opzichte van de bestaande situatie wordt de brug breder, omdat de N381 van een 
enkelbaansweg veranderd in een tweebaansweg. Onder de brug worden aan beide zijden van 
het Koningsdiep plas-dras oevers aangelegd. Hierdoor wordt een ecologische verbindingszo-
ne gerealiseerd.  
 
Omdat de brug breder wordt, zal deze deels binnen de begrenzing van het Natura 2000-
gebied komen te liggen. Hierdoor gaat een deel van de oppervlakte van het Natura 2000-
gebied 'verloren', daar het niet langer geschikt zal zijn voor de ontwikkeling van één van de 
beschermde waarden van het Natura 2000-gebied. Dit kan worden beschouwd als oppervlak-
teverlies.  
 
Indien een ruimtelijke ingreep ten koste gaat van het areaal van een bepaald habitattype dan 
is er sprake van kwalitatief oppervlakteverlies, hetgeen mogelijk leidt tot een (significant) 
negatief effect op het instandhoudingsdoel. Ook indien er voor een bepaald habitattype een 
uitbreidingsdoelstelling geldt, en de ingreep leidt tot een afname van het aantal potentieel 
geschikte locaties om deze uitbreiding te realiseren, kan er sprake zijn van een negatief effect.  
 
In figuur 15 is het gebied weergegeven waar de nieuwe brug en het aangrenzende talud over-
lapt met de begrenzing van het Natura 2000-gebied.  
De oppervlakte van het in figuur 16 gearceerde gebied is berekend en bedraagt 0,17 ha. Dit is 
0,1% van het bruto-oppervlak van het Natura 2000-gebied, dat 170 ha beslaat.  
 

 
Figuur 15. Overlap tussen de PIP-grens en de begrenzing van het Natura 2000-gebied (gearceerde gebied) 
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Op het perceel waarvan een deel van de oppervlakte verloren gaat, komen momenteel geen 
habitattypen voor (zie ook figuur 13b). Er is in de huidige situatie dus geen sprake van are-
aalverlies van een habitattype.   
 
In het beheerplan wordt dit perceel niet erkend als zijnde een locatie waar mogelijkheden 
liggen voor uitbreiding van het areaal van één van de habitattypen. Gezien de ligging van het 
perceel zou hier in theorie dotterbloemhooiland en mogelijk blauwgrasland ontwikkeld kun-
nen worden indien de hydrologische omstandigheden en de voedselrijkdom zouden voldoen 
aan de randvoorwaarden voor deze habitats. Voor zowel de hydrologische omstandigheden 
als de voedselrijkdom mag worden aangenomen dat dit momenteel niet het geval is. Het 
beheer van het perceel bestaat uit maaibeheer, gericht op verschraling. Dit indiceert dat er 
sprake is van voedselrijke omstandigheden. Verder zal het lage beekpeil van het Koningsdiep 
ertoe leiden dat de grondwaterstanden in het perceel te laag zijn/te veel schommelen om 
blauwgrasland duurzaam te kunnen ontwikkelen.  
 
Uit twee uitspraken van de (AbRvS 15 april 2009, zaaknummer 200800669/1 en AbRvS 19 
april 2009, nr. 200800948/1) blijkt dat gering areaalverlies van een Natura 2000-gebied op 
zichzelf niet leidt tot significante effecten, indien er in het gebied dat verloren gaat geen be-
schermde waarden voorkomen of in potentie kunnen voorkomen.  
 
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de aanleg van de nieuwe brug over het 
Koningsdiep niet leidt tot (potentieel) verlies van oppervlakte van de habitattypen waarvoor 
het Wijnjeterper Schar is aangewezen. De aanleg van de nieuwe brug over het Koningsdiep 
leidt niet tot (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor het Wijn-
jeterper Schar. 
 

5.2 VERZURING EN VERMESTING 

5.2.1 EFFECTEN TIJDENS AANLEGFASE 

Tijdens de aanlegfase zal de N381 berijdbaar blijven. Wel kunnen delen van rijbanen afgeslo-
ten worden en zal de snelheid worden verlaagd. Door de snelheidsverlaging zal waarschijnlijk 
minder stikstofemissie en dus -depositie plaatsvinden dan in de huidige situatie. Daarom 
kunnen significante effecten op de beschermde waarden van het Natura 2000-gebied worden 
uitgesloten.  
 

5.2.2 EFFECTEN NA OMVORMING N381 

De verhoging van de snelheidslimiet en de verwachte toename van de verkeersdruk op de 
N381 ter hoogte van het Wijnjeterper Schar leidt tot een toename van de uitstoot van NO2 
en NH3. Deze stoffen slaan in de directe omgeving van de weg neer als droge of natte depo-
sitie.  
 
Royal Haskoning heeft de toename van de depositie van deze stoffen in kaart gebracht (zie 
verder bijlage 1).  
 



 
Figuur 16. Depositie van NO2 en NH3 in 2015 in mol N/ha/j voor bijdrage voorgenomen activiteit - bijdrage 
autonome ontwikkeling. Bron: Royal Haskoning, 2011. Zie ook Bijlage 1. 
 
Figuur 16 geeft de totaalbijdrage van de stikstofdepositie (NH3 + NO2 in mol/ha/j) van de 
voorgenomen activiteit minus de autonome ontwikkeling⊗ van de depositie ten gevolge van 
het gebruik van de N381 weer voor de situatie 2015, wanneer de omvorming van de N381 
zal zijn voltooid. 
Uit de figuren blijkt dat de hoogste depositie plaatsvindt in de directe omgeving van de 
N381. De maximale stikstofdepositie (NH3 plus NO2) in het Natura 2000-gebied bedraagt 
ongeveer 12 mol N/ha/j.  
 

                                                      
⊗ De autonome ontwikkeling is geen project in de zin van de Nb-wet 1998 en hoeft daarom niet te worden beschouwd in deze 
PB. De autonome ontwikkeling staat in paragraaf 3.3 van dit  rapport beschreven. 
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5.2.3 ACHTERGRONDDEPOSITIE EN VOORKOMEN BESCHERMDE WAARDEN 

In figuren 17a en b zijn de habitattypenkaarten van het Natura 2000-gebied Wijnjeterper 
Schar weergegeven, waarin tevens de verwachte achtergronddepositie∇ in 2015 in mol 
N/ha/j (PBL, 2010) is aangeduid.  
 

 
Figuur 17a. Habitattypenkaart Wijnjeterper Schar met daarin aangegeven de verwachte achtergronddepositie in 
mol N/ha/j in 2015 op kilometerhok-niveau (PBL, 2010). Gearceerd: habitattypen Vochtige hei-
den/Pioniervegetaties met snavelbiezen komen voor in een deel van het vlak. 

1130 

1260

1240

1330

1310

                                                      
∇ De term "achtergronddepositie" zoals die wordt gebruikt in de onderhavige rapportage is de waarde 
voor de depositie van totaal stikstof (gereduceerde en geoxideerde vorm) die berekend is door PBL in 
2010 (zie www.pbl.nl, Grootschalige concentratiekaarten Nederland; Depositiekaarten; Totaal stikstof (N) 2015). 
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Figuur 17b. Habitattypenkaart De Marschen met daarin aangegeven de verwachte achtergronddepositie in mol 
N/ha/j in 2015 op kilometerhok-niveau. Gearceerd: habitattypen Vochtige heiden/Pioniervegetaties met snavel-
biezen komen voor in een deel van het vlak 
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5.2.4 TOETSINGSWIJZE 

In deze PB wordt voor de effectenbeoordeling een systeembenadering gevolgd: voor elke 
beschermde waarde wordt de plaats in het systeem beschreven en worden de voor het voor-
komen van de beschermde waarden belangrijkste abiotische en biotische factoren inzichtelijk 
gemaakt. Hierin wordt ook de rol van stikstof aangegeven. Op basis van deze informatie plus 
de informatie over het voorkomen en de staat van instandhouding van de beschermde waar-
de, het instandhoudingsdoel, de hoogte van de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door 
de voorgenomen activiteit en wetenschappelijke literatuur wordt het effect op een be-
schermde waarde beoordeeld.  
 
Deze beoordelingswijze volgt de lijn die is voorgesteld in het rapport van de taskforce Trojan  
"Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000" van juni 2008 en de "Handreiking beoorde-
ling activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden" die het ministe-
rie van LNV in november 2008 publiceerde. In deze publicaties wordt benadrukt dat er voor 
het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen meer factoren van belang zijn dan alleen 
de voedselrijkdom. Ook factoren als waterhuishouding en beheer zijn bepalend en soms 
belangrijker. Verder wordt in deze publicaties benadrukt dat het gebruik van kritische deposi-
tiewaarden moet worden genuanceerd. Kritische depositiewaarden kunnen niet als absolute 
grenswaarde worden toegepast bij het beantwoorden van de vraag of een vergunning voor 
uitbreiding kan worden verleend. Belangrijk hierbij is, dat het gaat om het behalen van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. De conclusie is dan ook, dat bij 
de toetsing van mogelijk schadelijke initiatieven aan de kritische depositiewaarden geen abso-
lute betekenis kan worden gehecht. Een significant negatief effect op de staat van instand-
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houding kan dan ook niet worden afgeleid van alléén het overschrijden van de kritische de-
positiewaarde. Voor een dergelijke conclusie zullen meer factoren in samenhang moeten 
worden bekeken.  
 
Veel habitattypen verkeren in Nederland momenteel in matig ongunstige tot zeer ongunstige 
staat van instandhouding. Op veel plekken wordt niet aan de ecologische vereisten voor deze 
habitattypen voldaan. In een overbelaste situatie draagt elke toevoeging bij en is er dus altijd 
sprake van een gevolg. Belangrijker is echter of dit gevolg leidt tot (significant) negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelen. Dit staat los van de generieke ambitie om de stikstof-
depositie op natuurgebieden en habitats in de toekomst te reduceren tot het niveau van de 
kritische depositiewaarden, om de voorwaarden voor duurzame instandhouding te verbete-
ren.  
 
Omdat de abiotische condities in veel Natura 2000-gebieden op dit moment ontoereikend 
zijn, is het niet realistisch om te denken dat de (alle) instandhoudingsdoelen op korte termijn 
gerealiseerd kunnen worden. Ook in het Wijnjeterper Schar is sprake van knelpunten met 
betrekking tot de watercondities en het beheer (blijkt niet uit het beheerplan) en is een sense 
of urgency toegekend aan habitattypen vochtige heiden, heischrale graslanden en blauwgras-
landen. Voor de realisatie van de instandhoudingsdoelen is echter geen termijn gesteld, noch 
in de Natuurbeschermingswet, noch in de Habitatrichtlijn. Van belang is dat op de korte 
termijn de nadruk wordt gelegd op het verbeteren van de abiotische condities, waardoor 
realisatie van de instandhoudingsdoelen dichter bij komt. Het gaat hierbij met name om 
maatregelen die ingrijpen op de bekende 'ver'- thema's (verdroging, verzuring, vermesting). 
Dit is ook de lijn die wordt gevolgd in de concept-beheerplannen en de beheerplannen die 
nu worden opgesteld. Herstel/verbetering van de condities van de habitats waaraan een sen-
se of urgency is toegekend heeft daarbij prioriteit. Ondanks deze maatregelen zullen de abio-
tische condities voor veel habitattypen de komende jaren nog niet optimaal zijn. Het is bij-
voorbeeld onmogelijk om op korte termijn een zeer sterke reductie van de atmosferische 
depositie te realiseren. Slechts een beperkt deel van de stikstofdepositie op een Natura 2000-
gebied is afkomstig van lokale bronnen. Het overgrote deel is afkomstig uit andere delen van 
Nederland of het buitenland. Een wezenlijke verlaging van de atmosferische depositie kan 
alleen bereikt worden door ingrijpende generieke maatregelen op nationale en mogelijk zelfs 
internationale schaal. De bijdrage van lokale bronnen aan de depositie is veelal relatief be-
perkt. 
Ook na het verbeteren van de abiotische condities kan het nog jaren duren voordat dit zicht-
baar is in de vegetatie. Het kost nu eenmaal tijd om bepaalde vegetatietypen te ontwikkelen. 
Ook kan het lang duren voordat zeldzamere typische soorten terugkeren. In sommige geval-
len komen deze soorten helemaal niet terug. Indien deze soorten reeds waren verdwenen 
voordat er maatregelen zijn  uitgevoerd om de condities te verbeteren, zullen zij in veel ge-
vallen niet op eigen kracht kunnen terugkeren. Veel van deze soorten hebben namelijk kort-
levende zaden en beschikken over een gering verspreidingsvermogen. In die gevallen kan 
herintroductie overwogen worden (Dorland et al., 2005).  
 
In de onderhavige rapportage wordt de kritische depositiewaarde niet als absolute grens-
waarde beschouwd, maar eerder als signaalwaarde beschouwd. Indien er sprake is van over-
schrijding van de kritische depositiewaarde wordt op basis van informatie uit de literatuur, de 
staat van instandhouding van een habitattype, het instandhoudingsdoel en de lokale omstan-
digheden beoordeeld in hoeverre de bijdrage van de voorgenomen activiteit ook daadwerke-
lijk zal leiden tot merkbare of meetbare effecten op de staat van instandhouding en instand-
houdingsdoel 
 
Essentieel in de beoordeling van de effecten is de analyse of de effecten de ontwikke-
ling in de juiste richting en op langere termijn de realisatie van de instandhoudings-
doelen in de weg staan.  
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5.2.5 BEOORDELING EFFECTEN EN BEGRENZING EFFECTGEBIED 

Emissie van stikstof door verkeer leidt tot toename van depositie van stikstof in een groot 
gebied. De verspreiding in de lucht van stikstof afkomstig van verkeer van de N381 kan 
oneindig ver gaan. In theorie kunnen ook in Zuid-Nederland (of nog verder) moleculen stik-
stof terechtkomen die afkomstig zijn van het verkeer van de N381.  
 
Voor de effectbeoordeling is een betekenisvolle begrenzing van het effectgebied nodig. Die 
begrenzing moet zodanig gekozen zijn dat effecten van de stikstofdepositie ten gevolge van 
de voorgenomen activiteit buiten deze begrenzing met zekerheid kunnen worden uitgesloten.  
 
Arcadis (2008) heeft in het kader van vergunningprocedures voor ontwikkelingen in de 
Eemshaven op basis van een expertmeeting een beoordeling uitgevoerd van de stikstof- en 
zwaveldeposities op een aantal Natura 2000-gebieden in Noord-Nederland. Tijdens deze 
expertmeeting is gekozen voor een worst case-benadering. Centraal stond de vraag: wat zijn 
de effecten van een toename van de stikstofdepositie tot 4 mol N/ha/jaar op de meest 
kwetsbare habitattypen. In deze studie is de KDW gebruikt als selectiecriterium voor de ana-
lyse van effecten van N depositie: de habitattypen met de laagste KDW, en dus met de hoog-
ste gevoeligheid voor stikstofdepositie, zijn aan analyse onderworpen. De kans op negatieve 
effecten is bij dergelijke gevoelige habitattypen het grootst. In deze studie zijn de gevolgen 
van stikstof depositie op habitattypen met KDW's varierend van 400 tot 940 mol N/ha/jaar 
beoordeeld. De studie betrof ondermeer de habitattypen heischrale graslanden, actief en 
herstellend hoogveen, zure vennen. 
 
De experts hebben voor verschillende habitattypen ecosysteemanalyses opgesteld, waarbij de 
rol van stikstof in relatie tot andere systeemfactoren beoordeeld is. De conclusie van de ex-
perts was dat een depositietoename van 3 tot 4 mol per ha per jaar niet zal bijdragen aan een 
verandering van vegetatie of habitattypen, omdat andere factoren de staat van instandhou-
ding bepalen. Met name de stikstofvoorraad in de bodem, verzoorzaakt door de hoge stik-
stofdepositie van de afgelopen decennia, en het (vaak) ontbreken van adequaat beheer of het 
ontbreken van goede hydrologische condities vormen de belemmerende factoren voor reali-
satie van instandhoudingsdoelstellingen.  
 
Het is een wetenschappelijk bewezen gegeven dat planten slechts een bepaalde hoeveelheid 
stikstof kunnen opnemen en verwerken. Als er overmaat aan stikstof in het systeem aanwe-
zig is de opname van stikstof door de planten al maximaal en afgestemd op de (maximale) 
verwerkingssnelheid van de planten. Een beperkte toename van stikstofdepositie zal onder 
die omstandigheden niet leiden tot hogere stikstofopname door planten. Dit betekent dat er 
geen extra groeistimulatie zal plaatsvinden, en geen extra concurrentievoordeel voor snelle 
groeiers zal zijn en derhalve geen effect op de vegetatie en het habitattype zal zijn. 
 
Veel habitattypen kunnen slechts duurzaam in stand gehouden worden  wanneer er adequaat 
beheer gevoerd wordt, ook onder optimale condities. Het betreft half-natuurlijke habitats, die 
alleen in stand kunnen worden gehouden of kunnen ontstaan onder invloed van menselijk 
ingrijpen in de vorm van beheer. Een heide zal zonder goed beheer (vaak begrazing) uitein-
delijk altijd ontwikkelen in bos. 
Het reguliere benodigde beheer is vaak gericht op afvoer van biomassa en afvoer van stikstof 
en vindt veelal plaats in de vorm van met zekere regelmaat maaien, begrazen of plaggen. 
Dergelijk beheer is dan een van de randvoorwaarden voor het realiseren en duurzaam in 
stand houden van een gewenste kwaliteit. 
 
Onder invloed van het huidige niveau van achtergronddepositie is soms (nu reeds, dus zon-
der de omvorming van de N381)  intensiever beheer nodig dan het reguliere beheer voor-
schrijft. Bij de effectbeoordeling in deze passende beoordeling is het  daarom een wezenlijke 
vraag of de extra stikstofdepositie invloed heeft op de aard, omvang en frequentie van uit te 
voeren beheermaatregelen.  
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Volgens de experts (Arcadis, 2008) leidt een depositie van maximaal 4 mol N/ha/j in een 
reeds overbelaste situatie niet tot merkbare of meetbare effecten op uiteenlopende voor stik-
stofdepositie zeer gevoelige habitattypen, waaronder hoogvenen, zure vennen, heischrale 
graslanden, duingraslanden en vochtige duinvalleien.  
 
Vanwege het gegeven dat stikstof in de lucht heel ver getransporteerd kan worden is het 
feitelijk onmogelijk om het effectgebied te begrenzen met de 0 mol N/ha/jaar contour. Op 
basis van de studie van Arcadis (2008) is duidelijk dat de meest gevoelige habitattypen in 
Noord-Nederland geen effecten ondervinden van een beperkte toename van de depositie tot 
4 mol N/ha/jaar.  
 
Voor de onderhavige studie wordt de contour van 0,5 mol N/ha/jaar gekozen als begrenzing 
van het studiegebied. Het staat vast dat buiten deze contour geen effecten zullen optreden 
door de toename van de depositie door de omvorming van de N381. De gekozen contour 
ligt wel ruim buiten de contour van 4 mol N/ha/jaar. Dit is gedaan als worst case-
benadering en heeft als doel om te voorkomen dat generieke conclusies onterecht van toe-
passing verklaard worden voor gebiedsspecifieke situaties. Het dwingt tot een gebiedsspeci-
fieke effectbeoordeling van de stikstofdepositie, waarbij alle relevante systeemfactoren en de 
lokale staat van instandhouding van de relevante habitattypen in beschouwing worden ge-
nomen. Zie ook Bijlage 2.  
 
Effecten op de kwaliteit van habitattypen kunnen optreden indien de kritische depositiewaar-
de van een habitattype wordt overschreden. Om te bepalen of er daadwerkelijk effecten 
kunnen optreden, is het dus van belang te kijken of er door de achtergronddepositie plus de 
bijdrage van de wijziging van de N381 kans is op het overschrijden van de kritische deposi-
tiewaarden van de habitattypen waarvoor het Wijnjeterper Schar als Natura 2000-gebied is 
aangewezen. Hiertoe is de maximale verwachte achtergronddepositie in het Natura 2000-
gebied in 2015 (1330 mol N/ha/j; zie figuur 17a) vergeleken met de kritische depositiewaar-
des van de habitattypen die voorkomen in het Natura 2000-gebied.  
 
Het resultaat van deze bepaling is weergegeven in tabel 5. Uit deze tabel volgt dat de achter-
gronddepositie plus de bijdrage van de wijziging van de N381 (maximaal 12 mol N/ha/j) 
niet leidt tot overschrijding van de kritische depositiewaarde van habitattype 7150 pionierve-
getaties met snavelbiezen (groene arcering). Voor de overige habitattypen geldt dat er sprake 
is van overschrijding van de kritische depositiewaarde (oranje arcering).  
 
Hetzelfde is nogmaals gedaan, maar hierbij is uitgegaan van de verwachte achtergronddeposi-
tie in 2020. In tabel 6 staan de resultaten van deze vergelijking. De achtergronddepositie plus 
de bijdrage van de wijziging van de N381 leidt niet tot overschrijding van de kritische deposi-
tiewaarde van habitattype 4010_A vochtige heiden, hogere zandgronden en habitattype 7150 
pioniervegetaties met snavelbiezen (groene arcering). De kritische depositiewaarden van de 
overige habitattypen worden wel overschreden (oranje arcering).  
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Habitattypen KDW  
(mol N/ha/j) 

Achtergronddepositie 
2015 (mol N/ha/j) 

Bijdrage 
N381•

H4010A 
Vochtige heiden (hogere 
zandgronden) 1300 

H4030 Droge heiden 1100 

H6230 *Heischrale graslanden 830 

H6410 Blauwgraslanden 1100 

H7150 
Pioniervegetaties met sna-
velbiezen 1600♦

1130-1330 
 

0,2 - 12 mol 
N/ha/j 

Tabel 5. Overschrijding van de kritische depositiewaarden van habitattypen in het Wijnjeterper Schar door ach-
tergronddepositie van stikstof (2015) plus bijdrage van de wijziging van de N381. Groene arcering: geen over-
schrijding, oranje arcering: overschrijding. Kritische depositiewaarden: Van Dobben & Van Hinsberg, 2008. ♦afh. 
van beheerintensiteit. KDW ligt aan bovenkant range, omdat het type tegenwoordig alleen bij hoge beheerintensi-
teit voorkomt. 
 

Habitattypen KDW  
(mol N/ha/j) 

Achtergronddepositie 
2020 (mol N/ha/j) Bijdrage N381 

H4010A 
Vochtige heiden (hogere 
zandgronden) 1300 

H4030 Droge heiden 1100 

H6230 *Heischrale graslanden 830 

H6410 Blauwgraslanden 1100 

H7150 
Pioniervegetaties met sna-
velbiezen 1600♦

1040-1250 
 

0,2- 12 mol 
N/ha/j 

Tabel 6. Overschrijding van de kritische depositiewaarden van habitattypen in het Wijnjeterper Schar door ach-
tergronddepositie van stikstof (2020) plus bijdrage van de wijziging van de N381. Groene arcering: geen over-
schrijding, oranje arcering: overschrijding. Kritische depositiewaarden: Van Dobben & Van Hinsberg, 2008. ♦afh. 
van beheerintensiteit. KDW ligt aan bovenkant range, omdat het type tegenwoordig alleen bij hoge beheerintensi-
teit voorkomt. 
 
Voor de effectbeoordeling wordt uitgegaan van de verwachte achtergronddepositie voor 
2015, omdat de omvorming van de N381 in 2015 zal zijn voltooid.  
 
Hieronder wordt geanalyseerd of de toename van de depositie door de voorgenomen acti-
vieit leidt tot (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de 
relevante habitattypen. Hiertoe wordt per habitattype de staat van instandhouding in het 
Natura 2000-gebied beschreven, de (a)biotische randvoorwaarden en knelpunten hierin en de 
gevoeligheid voor stikstofdepositie op basis van wetenschappelijke literatuur. Verder wordt 
de effectiviteit van beheer en het optreden van milieustress (verzuring, verdroging, vermes-
ting) in het Natura 2000-gebied besproken. Op basis van deze informatie wordt het effect 
van de voorgenomen activiteit op de instandhoudingsdoelen beoordeeld.  
 

 Habitattype 4010_A Vochtige heiden, hogere zandgronden 

Op de locaties waar dit habitattype in goede of matige kwaliteit voorkomt, bedraagt de ach-
tergronddepositie in 2015 1240 - 1330 mol N/ha/j. In de zuidelijke helft van het gebied is 
sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde van 10 tot 30 mol N/ha/j. In 
de noordelijke helft van het gebied is geen sprake van overschrijding van de kritische deposi-
tiewaarde.  
De bijdrage van de wijziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype voor-
komt minimaal 1 mol N/ha/j (noordwestelijk deel Wijnjeterper Schar) en maximaal 12 mol 
N/ha/j (westzijde De Marschen). De overschrijding van de kritische depositiewaarde (ach-
tergronddepositie incl. de lokale bijdrage van de gewijzigde N381) in het zuidelijke deel be-

                                                      
• Waar in deze rapportage wordt gesproken van de bijdrage van de N381, wordt de extra bijdrage van 
de N381 bedoeld, die het gevolg is van uitvoering van het plan (omvorming van de N381) 
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draagt 22 - 42 mol N/ha/j. In de noordelijke helft van het Natura 2000-gebied leidt de ach-
tergronddepositie plus de bijdrage van de voorgenomen activiteit niet tot overschrijding van 
de KDW. 
 
Voorkomen 

Het habitattype komt in goed ontwikkelde vorm over een aanzienlijke oppervlakte voor (18,7 
ha) (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
In 2001/2002 was een deel van de vochtige heide, met name in het zuidoosten van het Wijn-
jeterper Schar, vergrast met Pijpenstrootje, mogelijk als gevolg van suboptimale hydrologi-
sche condities, al dan niet in combinatie met overmatige stikstofdepositie. Recentelijk is hier-
van 1,5 ha geplagd. Naar schatting bedraagt de totale oppervlakte matig ontwikkelde vochti-
ge heide in het Natura 2000-gebied nu ca. 1,5 ha. Hiervan mag 1 ha als het habitattype wor-
den meegerekend. De totale oppervlakte vochtige heide in het Natura 2000-gebied bedraagt 
daardoor 19,7 ha (provincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
Sinds begin jaren '90 heeft er een behoorlijke uitbreiding plaatsgevonden van kwalitatief goed 
ontwikkelde vochtige heide. Het areaal is toegenomen van 5,7 ha naar 18,7 ha. Het areaal 
kwalitatief matig ontwikkelde vochtige heide is tegelijkertijd afgenomen van 3,0 ha naar 1,5 
ha. Deze ontwikkelingen in het areaal vochtige heide zijn in de eerste plaats het gevolg van 
de grootschalige plagwerkzaamheden in het begin van de jaren '90 (provincie Fryslân/DLG, 
2010). Daarnaast zijn in 1998 hydrologische maatregelen uitgevoerd, waardoor de omstan-
digheden voor vochtige heide zijn verbeterd. Het betrof o.a. het dempen en afdammen van 
sloten en greppels (Brongers & Altenburg, 2006; geciteerd in provincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
In 2007 en 2008 zijn er in het kader van het inrichtingsplan (Brongers & Altenburg, 2006) 
verdere maatregelen uitgevoerd, welke mede tot doel hebben de omstandigheden voor voch-
tige heide te verbeteren en nieuwe groeiplaatsen te realiseren (zie paragraaf 3.3.3). Hierdoor 
zal het areaal goed ontwikkelde vochtige heide naar verwachting verder toenemen (provincie 
Fryslân/DLG, 2010).  
 
Staat van instandhouding 

Zowel de oppervlakte als de kwaliteit van het habitattype in het Natura 2000-gebied is sinds 
begin jaren '90 toegenomen en zal naar verwachting nog verder toenemen. De staat van in-
standhouding is daardoor op de aspecten kwaliteit, oppervlakte en trend als gunstig te be-
oordelen. In het beheerplan is geconstateerd dat nog onvoldoende duidelijk is in hoeverre 
hydrologie en atmosferische depositie (nog) een knelpunt vormen voor dit habitattype. Naar 
verwachting is de algehele staat van instandhouding van het habitattype echter gunstig (pro-
vincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
Realisatie instandhoudingsdoel  

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van oppervlakte en verbetering van de kwali-
teit. Verbetering van de kwaliteit is nauwelijks meer mogelijk; het type komt vrijwel alleen 
nog maar in goede kwaliteit voor. Op de lange termijn zal het areaal van het habitattype 
vochtige heide per saldo met maximaal 15 ha kunnen toenemen, door successie vanuit habi-
tattype pioniervegetaties met snavelbiezen en op recent geplagde terreindelen. Een verdere 
toename van het areaal is alleen mogelijk door het kappen van bos op potentieel geschikte 
locaties (provincie Fryslân/DLG, 2010). Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat 
er wordt voldaan aan het instandhoudingsdoel (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
(A)biotische randvoorwaarden 

Vochtige heide komt voor bij zwak zure tot zure omstandigheden, op zeer natte tot vochtige 
plaatsen, in een voedselarm milieu (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Zure natte heide is stikstof- en/of fosfaatgelimiteerd. In goed ontwikkelde heide vindt een 
snelle ophoping van met name stikstof in biomassa en bodem-organisch materiaal plaats, 
zodat de stikstofbeschikbaarheid voor de planten in de loop van de tijd toeneemt. Ook in 
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deze voedselarme systemen is er dus een natuurlijke tendens tot vermesting. Voor een conti-
nue lage biomassaproductie is de periodieke afvoer van organisch materiaal middels het (tra-
ditionele) plagbeheer daarom ook in geval van goed ontwikkelde heidevegetaties noodzake-
lijk (Van der Linden et al., 1996).  
 
Vochtige heide kan alleen bestaan op plekken waar de grondwaterstand langdurig aan of net 
onder het maaiveld staat en hooguit kortstondig dieper wegzakt. Buffering van de grondwa-
terstand door lokale kwel, een geringe wegzijging naar de ondergrond en een geringe afvoer 
naar drainagemiddelen kunnen hieraan bijdragen (www.natuurkennis.nl; geraadpleegd mei 
2010, Natuurtypen; Heide en stuifzand; Natte heide).  
 
Het reguliere beheer van natte heides komt vooral neer op een voortzetting van het traditio-
nele heidegebruik: extensieve begrazing, kleinschalig plaggen, maaien en eventueel branden. 
Extensieve begrazing, vooral met koeien of schapen, vormt het belangrijkste onderdeel van 
het reguliere beheer van natte heides. Ook periodiek plaggen kan een vorm van regulier be-
heer zijn (zie kopje 'Effectiviteit van beheer en effectgerichte maatregelen' hieronder) 
(www.natuurkennis.nl; geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen; Heide en stuifzand; Natte heide). 
 
Gevoeligheid voor stikstofdepositie 

Vermesting  
Het habitattype is gevoelig voor een overmaat van stikstof. Bij gunstige hydrologische om-
standigheden kan een grote overmaat van stikstof leiden tot een versnelde afbraak van orga-
nisch materiaal, waardoor de opgeslagen voedingsstoffen vrijkomen. Hierdoor kunnen natte 
heides snel dichtgroeien met Pijpenstrootje (www.natuurkennis.nl; geraadpleegd mei 2010, 
Natuurtypen; Heide en stuifzand; Natte heide). Uit simulatiemodellen is gebleken dat vergrassing 
van niet-verdroogde natte heidevegetaties al optreedt bij deposities rond 1430 mol N/ha/j 
(Kros et al., 2008). Vergrassing met Pijpenstrootje treedt in vochtige heide sneller op dan in 
droge heide, omdat Pijpenstrootje in vochtige heiden geen opening in de dwergstruikvegeta-
tie nodig heeft om Dophei te overgroeien (Kros et al., 2008).  
 
Bij iets lagere stikstofdeposities wordt de natte heide soortenarmer doordat enkele soorten 
uit het natuurtype de neiging krijgen om sterk te gaan domineren, bijv. Gewone dophei en 
Veenpluis (www.natuurkennis.nl; geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen; Heide en stuifzand; Natte 
heide).  
 
De kritische depositiewaarde is vastgesteld op 1300 mol N/ha/j. Deze waarde geldt voor de 
situatie waarin extensief beheer♠ wordt gepleegd en sprake is van gunstige hydrologische 
omstandigheden (Van Dobben & Van Hinsberg, 2008). Het beheer in het Wijnjeterper Schar 
is de afgelopen jaren intensiever geweest. Hierdoor is meer stikstof afgevoerd dan in een 
situatie waarin het beheer extensiever is, en is het habitattype minder gevoelig voor stikstof-
depositie.  
 
Verzuring 
Stikstofdepositie kan de buffering van de bodem aantasten, met name in enigszins leemhou-
dende bodems. In de bodem zit een voorraad basen die gebonden is aan organische stof en 
kleimineralen (zie ook kader Zuurbufferingsmechanismen hieronder). Door aanvoer van verzu-
rende stoffen worden deze basen (bijv. calcium en magnesium; kationen-uitwisseling) ver-
vangen door zuur en stikstof, met name in de vorm van ammonium (NH4+). Hierdoor is 
sprake van verlaging van de basenverzadiging van de bodem. Indien de basenverzadiging laag 
is, kan zuur niet meer vervangen worden door basen, en treedt er geen buffering meer op. 
Dan treedt verzuring van de bodem op (Van den Berg & Roelofs, 2005 en verwijzingen hier-
in).  

                                                      
♠ Eens in de 50 jaar plaggen al dan niet met extensieve begrazing door schapen (1 schaap/ha) (mede-
deling F. Berendse, Wageningen Universiteit, 2010) 
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Indien deze verzuring verder voortschrijdt (pH <4,2), kunnen giftige metalen als aluminium 
in oplossing gaan (Van den Berg & Roelofs, 2005 en verwijzingen hierin).  
 
Verder kan ammonium in de bodem worden omgezet in nitraat of worden opgenomen door 
planten. Bij beide processen komen zuren vrij (Van den Berg & Roelofs, 2005 en verwijzin-
gen hierin).  
 
De verzuring heeft ook gevolgen voor de stikstofhuishouding in de bodem. De omzetting 
van ammonium naar nitraat (nitrificatie) verloopt optimaal onder gebufferde en zuurstofrijke 
omstandigheden. Wanneer de pH door verzuring onder 4,5 daalt, wordt deze omzetting 
geremd. De voorraad nitraat zal dan door opname en omzettingen langzaam uitgeput raken. 
De voortgaande depositie van ammonium leidt tot een stijging van de ammoniumconcentra-
ties in de bodem en daarmee tot een stijging van de ammonium/nitraat ratio (Van den Berg 
& Roelofs, 2005 en verwijzingen hierin).  
 
Zuurbufferingsmechanismen (Kooijman et al., 2005) 
Verzurende stoffen leiden tot bodemverzuring, maar dit hoeft niet altijd of onmiddellijk te lei-
den tot een daling van de pH. Er zijn diverse zuurbufferingsmechanismen aanwezig. Van deze 
bufferingsmechanismen is de oplossing van calciumcarbonaat de belangrijkste, gevolgd door 
uitwisseling van base-kationen en vervolgens aluminium/ijzer.  
 
De carbonaatbuffer wordt gevormd door calciumcarbonaat (kalk) in de bodem, die in oplossing 
gaat bij de aanvoer van zuur. De zuurneutraliserende capaciteit hiervan is afhankelijk van de 
hoeveelheid kalk die aanwezig is, maar ook van het stadium van ontkalking waarin de bodem zich 
bevindt. De carbonaatbuffer werkt van pH 8.3-6.2. Beneden deze waarde is alle kalk opgelost.  
 
In het traject tot pH 4.2 speelt de binding van protonen aan het bodemadsorptiecomplex, tegen 
uitwisseling van base-kationen als Ca, Mg, Na en K, een rol. Bij nog lagere pH en groter aanbod 
van protonen gaan ijzer en aluminium(hydr)oxiden in oplossing.  
De verwering van verweerbare mineralen in het zand gaat zo langzaam dat het nauwelijks een rol 
speelt. 

 
 
De verzuring van de bodem, de verhoogde concentraties ammonium en ammonium/nitraat 
ratio en de toename van aluminium in de bodem hebben negatieve effecten op de groei van 
karakteristieke en tegenwoordig zeldzame soorten uit heides en heischrale graslanden, zoals 
Klokjesgentiaan en Valkruid. Algemene, snelgroeiende grassen zoals Bochtige smele, Pijpen-
strootje en Borstelgras kunnen onder deze omstandigheden wel goed groeien (Van den Berg 
& Roelofs, 2005 en verwijzingen hierin).  
 
Uit voorgaande blijkt dat de combinatie van hoge atmosferische depositie van ammoniak en 
bodemverzuring meer negatieve gevolgen heeft dan de atmosferische depositie van ammoni-
um of verzuring alleen (Van den Berg & Roelofs, 2005 en verwijzingen hierin).  
 
Invloed van verdroging en vermesting/verzuring 
Het habitattype is gevoeliger voor een overmaat aan stikstof indien er tegelijkertijd sprake is 
van verdroging. In onderstaand schema is weergegeven welke processen optreden indien er 
sprake is van daling van de grondwaterstand. 
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Figuur 18 Effecten grondwaterstandsdaling in vochtige heide. Ontleend aan: Bobbink, 2009 
 
Bij een toename van de invloed van regenwater neemt het bufferend vermogen van de bo-
dem af. Hierdoor daalt de pH, komen toxische metalen vrij en neemt de mineralisatie (af-
braak en omzetting organisch materiaal) af, waardoor strooisel ophoopt.  
 
Als gevolg van verdroging veranderen soortenrijke en veenmosrijke Dopheivegetaties in 
soortenarme en veenmosarme Dopheivegetaties. Een tweede effect is, dat in de grote voor-
raad aan humus die in natte heides met een stabiele waterstand is opgeslagen, alsnog af-
braakprocessen gaan plaatsvinden. Deze omstandigheden in combinatie met de hoge stik-
stofaanvoer uit de lucht, maken dat Pijpenstrootje snel gaat groeien. Dit gras gaat dan over-
heersen en vormt monotone grasvlaktes, waarbij het ook Gewone dophei voorbijstreeft. 
Bovendien gaat de verdroging vaak ook gepaard met voortgezette verzuring (door afbraak-
processen, oxidatieprocessen en toename van de regenwaterinvloed) waardoor plantensoor-
ten van iets minder zure, natte heides (zoals Klokjesgentiaan) verdwijnen (Bobbink, 2009; 
www.natuurkennis.nl; geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen; Heide en stuifzand; Natte heide).  
Uit bovenstaande analyse van de effecten van vermesting, verzuring en verdroging valt op te 
maken dat het in de praktijk vaak moeilijk is een eenduidig onderscheid te maken tussen de 
effecten van grondwaterstandsverlaging, van atmosferische depositie en van het achterwege 
blijven van beheer in de vorm van plaggen en begrazing, omdat deze allen leiden tot vergras-
sing.  
 
Effectiviteit van beheer en effectgerichte maatregelen 

Begrazing 
In heides is sprake van een natuurlijke accumulatie van stikstof. Zonder beheer veranderen 
heides in bos. Begrazing wordt van oudsher toegepast om de heide open te houden en houdt 
successie richting bos tegen. Met begrazing wordt bovendien een deel van de nutriënten 
afgevoerd. Voor instandhouding van de heide is begrazing alléén niet voldoende, want er 
wordt een beperkt deel van de nutriënten afgevoerd. Toch kan per schaap per jaar enkele 
tientallen tot meer dan 100 mol N/ha worden afgevoerd (zie kader).  
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Afvoer van nutriënten door schapenbegrazing 
Standbeweiding 
Bij standbeweiding zijn de schapen ingerasterd. Hierdoor bepalen de schapen grotendeels zelf 
waar de favoriete graasplekken zijn en welke terreindelen worden gemeden. Hierdoor ontstaan 
vaste looproutes en graasgradiënten, samenhangend met factoren als voedselaanbod en -
kwaliteit en drinkplaatsen (Elbersen et al., 2003).  
 
Standbeweiding leidt tot een herverdeling van voedingsstoffen. Op favoriete rust- en schuil-
plaatsen vindt aanrijking met nutriënten plaats in de vorm van mest en urine. Op plaatsen waar 
regelmatig gegraasd is sprake van een netto afvoer van nutriënten (Elbersen et al., 2003). Be-
grazing leidt echter ook bij standbeweiding tot een netto afvoer van voedingsstoffen, omdat een 
belangrijk deel van de stikstof in de urine vervluchtigt in de vorm van ammoniak (Elbersen et 
al., 2003). Uit stalproeven is gebleken dat 43-71% van de opgenomen stikstof wordt uitgeschei-
den via urine en 27-38% via de faeces (Sandek et al., 2001; Smith & Frost, 2000; beiden geci-
teerd in Elbersen et al., 2003). Hieruit volgt dus dat meer dan de helft van de via het voedsel 
opgenomen stikstof verdwijnt door vervluchtiging uit de urine•.  
 
In onderstaande tabel is voor vergraste en niet-vergraste heide de afvoer van stikstof per schaap 
aangegeven (uitgaande van standbeweiding) (Bruggink, 1987; geciteerd in Elbersen et al., 2003).  
 

Type vegetatie en begrazingsduur Afvoer kg N per schaap 

Pijpenstrootje (dominant in vergraste heide), gedurende 4 
maanden 0,6 (43 mol N) 

Bochtige smele (dominant in vergraste heide), jaarrond 2,5 (179 mol N) 

Struikheide, jaarrond 2,0 (143 mol N) 
 
Uitgaande van een gemiddelde schapendichtheid van 1-1,5 dier per ha, bedraagt de netto afvoer 
van stikstof bij schapenbeweiding van een vergraste heide 1,8 - 3,8 kg N/ha/j (129 - 271 mol 
N/ha/j).  
 
Gescheperde begrazing 
Bij gescheperde begrazing wordt de schaapskudde gestuurd door een herder. Bij gescheperde 
begrazing vanuit een schaapskooi vindt transport van voedingsstoffen plaats van de graasgron-
den naar de stal. Bij gescheperde begrazing kan in een vergraste heide per jaar ca. 4 kg N (286 
mol N) per schaap worden afgevoerd (Elbersen et al., 2003). Uitgaande van een gemiddelde 
schapendichtheid van 1-1,5 dier per ha bedraagt de netto afvoer 4-6 kg N/ha/j (286 - 429 mol 
N/ha/j).  
•De stikstof die vervluchtigt uit de urine kan natuurlijk ook weer in de wijde omgeving neerslaan als depositie. 
 
Plaggen 
Door de natuurlijke accumulatie van stikstof en veroudering van de heide is het op den duur 
nodig om te plaggen. Plaggen is de beste manier om in vergraste en/of verouderde heides de 
voedselarme condities te herstellen en ontwikkeling van een soortenrijke heide mogelijk te 
maken. Plaggen wordt van oudsher toegepast in het heidebeheer (www.natuurkennis.nl; ge-
raadpleegd september 2010, Natuurtypen; Heide en stuifzand; Natte heide.)  
Met name voor fauna is het van belang dat plagwerkzaamheden op kleine schaal worden 
uitgevoerd (stroken van maximaal 1-100 m2) Verder is het van belang dat restpopulaties van 
zeldzame soorten (zoals Klokjesgentiaan) worden gespaard (Oosterbaan et al., 2006). 
 
In figuur 19 is het verband weergegeven tussen de atmosferische stikstofdepositie en de fre-
quentie waarin moet worden geplagd om vergrassing te voorkomen.  
De kritische depositiewaarde voor vochtige heide is 1300 mol N/ha/j, oftewel 18,2 kg 
N/ha/j. Bij een dergelijke depositie moet elke 50 jaar geplagd worden. De achtergronddepo-
sitie in het Wijnjeterper Schar bedraagt in 2015 maximaal 18,6 kg N/ha/j en in 2020 maxi-
maal 17,5 kg N/ha/j. Bij een dergelijke depositie moet elke 50 tot 55 jaar geplagd worden. 
Bij de huidige atmosferische depositie is dus geen sprake van een verhoging van de plagfre-
quentie ten opzichte van de natuurlijke c.q. gewenste situatie.  
Een beperkte toevoeging van de stikstofdepositie, zoals door de N381, heeft geen effect op 
deze plagfrequentie; die wordt hooguit met enkele weken tot maanden (in een tijdspanne van 
50 tot 55 jaar) vervroegd (afgeleid van figuur 19).  
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Figuur 19. Verband tussen de atmosferische depositie van stikstof (in kg N/ha/j) en het aantal jaren waarna 
opnieuw moet worden geplagd om vergrassing in heide te voorkomen. Werkgroep Heidebehoud en Heidebeheer, 
1988 
 
Indien verzuurde of verdroogde heides worden geplagd kunnen de ammoniumconcentraties 
extreem hoog oplopen. Deze ammoniumophoping duurt één tot twee jaar en is zowel in 
droge als in vochtige heides aangetroffen. Hierdoor ontstaat een vegetatie die soortenarm is 
en gedomineerd wordt door Dopheide. Daarnaast komen Pijpenstrootje, snavelbies en zon-
nedauw voor. Soorten van iets minder zure omstandigheden, zoals Klokjesgentiaan, keren 
niet terug. Oplossing voor dit probleem is het toepassen van bekalking na plaggen. Voor-
alsnog blijkt eenmalig plaggen en bekalken genoeg voor duurzaam herstel van de vochtige 
heide (Dorland et al., 2005; Bobbink, 2009).  
In de periode 1980 tot 2000 is de zwaveldepositie met circa 60% afgenomen. Inmiddels is de 
zwaveldepositie gedaald tot natuurlijke waarden (mededeling H. van Dobben, Alterra, 2008). 
De totale stikstofdepositie is in diezelfde periode gedaald met 20-25%, vooral door afname 
van de depositie van NOx (zie figuur 20). De laatste jaren is de depositie van ammoniak ook 
aan het afnemen. Een zeer sterke verzuring door atmosferische depositie is daarom nu niet 
meer te verwachten (Van den Berg & Roelofs, 2005). Op locaties waar begin jaren '90 is 
geplagd, is nauwelijks vergrassing opgetreden en zijn ook de stikstofniveaus in de bodem nog 
bijzonder laag. In de periode van 1990 - 2001 is op 18 referentielocaties daarnaast vrijwel 
nergens een dalende trend in de bodem-pH vastgesteld (De Graaf et al., 2004 (OBN rap-
port).  
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Figuur 20. Ontwikkeling verzurende en vermestende depositie in de periode 1981-2007. PBL, 2008 
 
Verzuring, vermesting en verdroging in het Wijnjeterper Schar 

In het Wijnjeterper Schar is in het verleden vergrassing van de heide opgetreden, als gevolg 
van te extensief beheer (provincie Fryslân/DLG, 2010), mogelijk in combinatie met verdro-
ging, vermesting en wellicht ook verzuring. De afgelopen dertig jaar zijn om die reden grote 
delen van de heide geplagd. Hierdoor is het areaal goed ontwikkelde vochtige heide toege-
nomen (provincie Fryslân/DLG, 2010). Uit de vegetatiekartering (Buro Bakker, 2003) blijkt 
niet dat er na de plagwerkzaamheden verzuring is opgetreden door ophoping van ammoni-
um, ondanks dat hierbij geen bekalking is toegepast. Er is namelijk geen sprake van sterke 
vergrassing en soorten van iets gebufferde omstandigheden, zoals Klokjesgentiaan en Blauwe 
zegge, komen verspreid in het gebied voor. Op basis daarvan wordt aangenomen dat de mate 
van verzuring en vermesting beperkt zijn. Wel is lokaal nog sprake van knelpunten in de 
hydrologie.  
 
Het beheer van de vochtige heide in het Wijnjeterper Schar bestaat uit begrazing (om het 
jaar) en periodiek plaggen. In de Marschen worden de vochtige heiden incidenteel gemaaid.  
Op korte termijn worden geen grootschalige plagwerkzaamheden voorzien (mededeling B. 
Hoegen, boswachter Staatsbosbeheer, 2010). Indien er plagwerkzaamheden worden uitge-
voerd, zullen deze zich beperken tot een omvang van enkele m2, zoals op latrines van scha-
pen. Dergelijke kleinschalige plagwerkzaamheden brengen variatie in de vegetatieopbouw en 
structuur van de heide, en bieden daarmee kansen voor fauna (o.a. reptielen en insecten, die 
afwisseling in structuur nodig hebben) (Van Tooren et al., 2005). Ook de kieming van plan-
tensoorten als Klokjesgentiaan en Beenbreek kan door plaggen worden gestimuleerd 
(www.natuurkennis.nl, Natuurtypen; Heide en stuifzand; Natte heide; Herstelbeheer, geraadpleegd 
september 2010).  
 
Wat betreft het beheer lijkt aan de sense of urgency voor dit habitattype te zijn voldaan, voor 
de watercondities zijn wellicht nog maatregelen nodig, al is de huidige kwaliteit en het areaal 
als gunstig beoordeeld in het beheerplan. In het beheerplan is uitvoering van enkele maatre-
gelen voorzien die de hydrologische condities in het Natura 2000-gebied zullen verbeteren. 
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Daarnaast zullen mogelijk ook in het kader van het Watergebiedsplan hydrologische maatre-
gelen worden genomen. Dit plan wordt momenteel opgesteld.  
 
Effectbeoordeling 

Uit de voorgaande analyse van de staat van instandhouding en de abiotische condities in het 
Natura 2000-gebied, alsmede de analyse van de gevoeligheid voor vermesting, verzuring en 
verdroging kunnen de volgende zaken geconcludeerd worden: 
 

• Het habitattype komt vrijwel alleen in goede kwaliteit in het gebied voor en het in-
standhoudingsdoel wordt naar verwachting gerealiseerd; 

• Op korte termijn is een uitbreiding van het areaal van het habitattype te verwachten 
op de recent geplagde delen van de voormalige landbouwenclaves;  

• (Mogelijke) knelpunten:  
o De kritische depositiewaarde voor het habitattype wordt in 2015 in het zui-

delijke deel van het Natura 2000-gebied overschreden; 
o Lokaal is sprake van knelpunten in de hydrologische situatie. 

• Op locaties waar in het verleden (meer dan 18 jaar geleden) hydrologische maatrege-
len en intern herstelbeheer zijn uitgevoerd in vochtige en droge heide lijkt duurzaam 
herstel te zijn opgetreden (Bobbink, 2009; Dorland et al., 2003), ondanks dat op veel 
van deze plekken sprake is van overschrijding van de kritische depositiewaarde;  

• Er zijn geen aanwijzingen dat er na de plagwerkzaamheden in de jaren '80 en '90 
verzuring, vermesting of ammoniumophoping heeft plaatsgevonden in het Natura 
2000-gebied. Op basis daarvan wordt aangenomen dat de mate van vermesting en 
verzuring beperkt is; 

• Onder de huidige omstandigheden is het optreden van grootschalige vergrassing uit-
gesloten;  

• De bijdrage van de N381° wordt weggenomen door het reguliere begrazingsbeheer 
en heeft geen invloed op de plagfrequentie of de intensiteit van het overige beheer; 

• In de nabije toekomst worden in het kader van de Landinrichting Koningsdiep, de 
omvorming van de N381 (zie hoofdstuk 6) en waarschijnlijk ook in het kader van 
het beheerplan maatregelen getroffen om de knelpunten in de hydrologie op te los-
sen of te verminderen; 

• Op korte termijn wordt verwacht dat de achtergronddepositie in het hele gebied tot 
onder de KDW zal zijn gedaald (zie tabel 6);  

 
Op grond van deze conclusies kan worden uitgesloten dat de bijdrage van de N381 leidt tot 
(significante) negatieve effecten op het instandhoudingsdoel, dat gericht is op behoud van 
oppervlakte en verbetering van de kwaliteit.  
 

 Habitattype 4030 Droge heiden 

Overschrijding KDW 

Op de locaties waar dit habitattype in goede of matige kwaliteit voorkomt, bedraagt de ach-
tergronddepositie in 2015 1240-1330 mol N/ha/j. Als gevolg van de achtergronddepositie is 
daardoor sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde van 140 - 230 mol 
N/ha/j. 
De bijdrage van de wijziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype voor-
komt minimaal 1 mol N/ha/j (noordwestelijk deel Wijnjeterper Schar) en maximaal 12 mol 
N/ha/j (westzijde De Marschen). De maximale overschrijding van de kritische depositie-
waarde (achtergronddepositie incl. lokale bijdrage gewijzigde N381) bedraagt 242 mol 
N/ha/j. 
 
 

 
° Waar in deze rapportage wordt gesproken van de bijdrage van de N381, wordt de extra bijdrage van 
de N381 bedoeld, die het gevolg is van uitvoering van het plan (omvorming van de N381) 
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Voorkomen 

Het habitattype droge heiden komt in het Natura 2000-gebied in goed ontwikkelde vorm 
over een aanzienlijke oppervlakte voor (14 ha). Het betreft voornamelijk vochtige vormen 
die overgangen vormen naar de vochtige heiden. De vegetaties zijn over het algemeen niet of 
weinig vergrast. Een kleine oppervlakte (ongeveer 0,5 ha) is sterk vergrast en heeft dus een 
matige kwaliteit (provincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
In de Marschen is ten opzichte van de situatie in 1992 1 ha goed ontwikkelde heide ontstaan 
als gevolg van plag- en kapwerkzaamheden. In het Wijnjeterper Schar is in 2001/2002 een 
halvering van het areaal goed ontwikkelde droge heide geconstateerd ten opzichte van 1992 
(van 25,1 ha naar 13,5 ha). Tegelijkertijd zijn de matig ontwikkelde vormen ook fors afgeno-
men (van 3,4 ha naar 0,3 ha). Deze ontwikkelingen hangen vooral samen met het feit dat er 
in de jaren '80 en '90, na een periode van extensief beheer, op grote schaal vergraste en ver-
boste heide is geplagd. Hierbij zijn op verscheidene plaatsen vochtigere vormen van droge 
heiden overgegaan in vochtige heiden en pioniervegetaties met snavelbiezen. Een verklaring 
hiervoor is dat na plaggen onder vochtige omstandigheden nattere soorten zich vaak sneller 
vestigen dan drogere soorten. Daarnaast zullen de veranderingen het gevolg zijn van de in 
1998 uitgevoerde vernattingsmaatregelen, en is het dus waarschijnlijk natter geworden. Dit is 
gunstig voor de ontwikkeling van de overige habitattypen van het Natura 2000-gebieden, die 
allen afhankelijk zijn van vochtige condities (provincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
In 2007 en 2008 zijn er in het Wijnjeterper Schar in het kader van het inrichtingsplan (Bron-
gers & Altenburg, 2006) verdere maatregelen uitgevoerd, die naar verwachting zullen leiden 
tot een toename van het areaal droge heide op de drogere plekken in de voormalige land-
bouwenclaves (provincie Fryslân/DLG, 2010). 
 
Staat van instandhouding 

De huidige kwaliteit van het habitattype is goed. In het beheerplan is geconstateerd dat nog 
onvoldoende duidelijk is in hoeverre de atmosferische depositie (nog) een knelpunt vormt 
voor dit habitattype. De staat van instandhouding van het habitattype wordt vooralsnog als 
gunstig ingeschat (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
Het is niet te verwachten dat het areaal van het habitattype in de toekomst verder zal afne-
men; in de recent geplagde delen is eerder een toename te verwachten (provincie Frys-
lân/DLG, 2010).  
 
Realisatie instandhoudingsdoel 

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van de huidige oppervlakte en kwaliteit. Ver-
dere verbetering van de kwaliteit van het habitattype is nauwelijks mogelijk, het type komt 
vrijwel alleen in goede kwaliteit in het Natura 2000-gebied voor. Op kleine schaal mag op de 
lange termijn nog enige uitbreiding van het areaal verwacht worden als gevolg van het plag-
gen van de voormalige landbouwenclaves (provincie Fryslân/DLG, 2010). Op basis van 
voorgaande wordt geconcludeerd dat er wordt voldaan aan het instandhoudingsdoel.  
 
(A)biotische randvoorwaarden 

Het habitattype komt voor bij matig zure tot zure omstandigheden, op droge tot iets vochti-
ge plaatsen, in een voedselarm milieu. Het type is zeer gevoelig voor stikstofdepositie; de 
kritische depositiewaarde bedraagt 1100 mol N/ha/j.  
 
Het reguliere beheer van droge heiden bestaat uit voortzetting van het traditionele heidege-
bruik: extensieve begrazing, kleinschalig plaggen, maaien en eventueel branden. Zonder der-
gelijk beheer kan dit habitattype niet duurzaam in stand gehouden worden.  
De meest adequate vorm van beheer is begrazing met een schaapskudde in combinatie met 
kleinschalig plagbeheer (+bekalken). De kudde kan onder controle worden gehouden door 
een herder (gescheperde kudde) of door een afrastering. Een gescheperde kudde verdient de 
voorkeur omdat de begrazing(intensiteit) dan beter afgestemd kan worden op de eisen van 
de vegetatie en het realiseren van de natuurdoelen. Bovendien levert het een bijdrage aan de 
verspreiding van plantenzaden over een groter gebied. Begrazing met runderen of paarden is 
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een alternatief bij verruiging van heide met grovere grassen zoals Pijpenstrootje 
(www.natuurkennis.nl, geraadpleegd mei 2010; Natuurtypen; Heide en stuifzand; Droge heide). 
 
Gevoeligheid voor stikstofdepositie 

Vermesting 
Struikheideplanten kunnen zelfs bij hoge stikstofgiften succesvol concurreren met grassen, 
zolang de vegetatie gesloten blijft. Een overmaat van stikstofdepositie kan alleen tot vergras-
sing leiden indien ook sprake is van andere stressfactoren, zoals Heidekeverplagen en winter-
schade. Een overmaat van stikstof leidt dus alleen door een combinatie van factoren tot ver-
grassing (Kros et al., 2008). Heidekeverplagen en winterschade worden mogelijk gestimu-
leerd door een overmaat aan stikstof door atmosferische depositie (Kros et al., 2008). In de 
periode 1960-2000 zijn Heidekeverplagen frequenter gaan optreden (eens in de 6-8 jaar) dan 
daarvoor (eens in de 20 jaar). Mogelijk wordt dit veroorzaakt door toegenomen stikstofgehal-
ten in Struikheideplanten (Kros et al., 2008). In Engeland is in een lange termijn experiment 
gevonden dat winterschade bij Struikheideplanten sterk toenam met oplopende stikstofgift 
(40 kg N/ha/j of meer (2850 mol N/ha/j of meer)) gedurende zeven jaar (Carroll et al., 
1999). Heidekeverplagen en winterschade leiden ertoe dat de hoge dwergstruiklaag geopend 
wordt, waardoor er meer licht kan doordringen tot de grassen die onder de Struikheideplan-
ten groeien. Alleen in dergelijke omstandigheden kan Pijpenstrootje Struikheideplanten gaan 
overgroeien (Kros et al., 2008).  
 
In droge heiden treedt van nature sterke accumulatie van stikstof op. Omdat er dus veel 
stikstof beschikbaar is, kunnen vergrassers extra hoog groeien, indien er openingen in de 
vegetatie ontstaan (Kros et al., 2008).  
 
Struikheideplanten gaan onder invloed van verhoogde stikstof sneller en groter groeien. 
Door de snellere groei van Struikheideplanten neemt de hoeveelheid licht op de bodem af, 
hetgeen nadelige effecten kan hebben op de bedekking van andere planten. Hierdoor kunnen 
ze succesvol concurreren met andere sneller groeiers, zoals grassen, hetgeen betekent dat het 
habitattype ook in stand kan blijven bij hogere stikstofdeposities. Tegelijkertijd kan dit leiden 
tot een afname van voor het habitattype kenmerkende soorten als korstmossen. Stuifzand-
heiden zijn doorgaans rijk aan korstmossen. Korstmossen zijn zeer gevoelig voor een ver-
hoogde aanvoer van stikstof via depositie. Dit is onder andere aangetoond in korstmosrijke 
duingraslanden (Remke, 2009). Ook in droge heide is dit aangetoond. In een experiment in 
een droge heide in Zuid-Engeland bleek na 7 jaar behandeling met 7,7 of 15,4 kg N/ha/j 
(550 of 1100 mol N/ha/j; bij een achtergronddepositie van 714 mol N/ha/j) dat de bedek-
king van korstmossen en de korstmossendiversiteit significant was verminderd (afname van 
15% en 30%; uitgangssituatie was een bedekking van 48%). Deze afname werd niet veroor-
zaakt door directe toxische effecten van de aangevoerde stikstof, maar eerder door de toege-
nomen overschaduwing door Struikheide. Mogelijk speelden ook lange termijn effecten van 
ammonium op het functioneren van korstmossen (Barker, 2001; geciteerd in Kros et al., 
2008).  
Bij grotere stikstofgiften gedurende 3 jaar is in een Struikheidevegetatie in Ierland een sterke 
afname van de korstmosbedekking vastgesteld (Tomassen et al., 2003).  
 
Volgens Aptroot & Van Herk (2005) kan de afname van de soortenrijkdom van korstmossen 
niet alleen of altijd verklaard worden door verhoogde depositie van zwavel (in het verleden) 
of ammoniak. Voor sommige soorten, zoals IJslands mos, wordt de afname geweten aan de 
klimaatverandering: Nederland wordt steeds warmer en natter, en daarmee ongeschikter voor 
boreale soorten (Aptroot & Van Herk, 2005). Ook begrazing van natuurterreinen kan leiden 
tot een drastische afname van de soortenrijkdom en bedekking van korstmossen. In veel 
Nederlandse natuurgebieden worden tegenwoordig grote grazers ingezet voor het beheer; dit 
vormt dus een grote bedreiging voor de korstmossen in heideterreinen (Aptroot & Van 
Herk, 2005).  
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Verzuring 
Stikstofdepositie kan de buffering van de bodem aantasten, met name in enigszins leemhou-
dende bodems, zoals in het Wijnjeterper Schar. Hoe dit precies werkt, is hiervoor uitgelegd 
bij de beoordeling van de effecten op habitattype vochtige heide.  
 
Verzuring heeft ook gevolgen voor de stikstofhuishouding in de bodem. De voortgaande 
depositie van ammonium leidt tot een stijging van de ammoniumconcentraties in de bodem 
en daarmee tot een stijging van de ammonium/nitraat ratio (Van den Berg & Roelofs, 2005 
en verwijzingen hierin). In combinatie met een lage pH is dit toxisch voor veel soorten van 
iets minder zure omstandigheden, zoals Klokjesgentiaan en Valkruid. Algemene, snelgroei-
ende grassen zoals Pijpenstrootje en Borstelgras kunnen onder deze omstandigheden wel 
goed groeien (Van den Berg & Roelofs, 2005 en verwijzingen hierin).  
 
Effectiviteit van beheer en effectgerichte maatregelen 

Begrazing 
Het begrazingsbeheer dat wordt toegepast in droge heides leidt ertoe dat 1) successie richting 
bos wordt tegengegaan, 2) nutriënten worden afgevoerd (zie kader "Afvoer van nutriënten 
door schapenbegrazing"; per schaap kan enkele tientallen tot meer dan 100 mol N/ha/j 
worden afgevoerd) en 3) vergrassers niet de overhand krijgen.  
 
Plaggen 
Door de natuurlijke accumulatie van stikstof en veroudering van de heide∗ is het op den duur 
echter nodig om te plaggen. Plaggen is de beste manier om in vergraste en/of verouderde 
heides de voedselarme condities te herstellen en wederom ontwikkeling van een soortenrijke 
heide mogelijk te maken. Plaggen wordt van oudsher toegepast in het heidebeheer 
(www.natuurkennis.nl; geraadpleegd september 2010, Natuurtypen; Heide en stuifzand; Natte 
heide.)  
Met name voor fauna is het van belang dat plagwerkzaamheden op kleine schaal worden 
uitgevoerd (stroken van maximaal 1-100 m2), waarbij relictpopulaties van zeldzame soorten 
(zoals Valkruid) moeten worden gespaard (Oosterbaan et al., 2006).  
 
Berendse (1990) onderzocht de hoeveelheid organisch materiaal en stikstof in heides na 
plaggen. Het betrof locaties waar tussen één en vijftig jaar daarvoor was geplagd. In de tijd 
tussen het plaggen en het onderzoek vond er geen beheer (!) plaats in de onderzochte heides. 
Het betrof niet-vergraste tot sterk vergraste heides. De sterk vergraste heides werden aange-
troffen op de locaties waar vijftig jaar voor het onderzoek geplagd was.  
 
In de eerste 20-30 jaar na het plaggen vond een grote toename van de biomassa, organische 
stof in de bodem en totale hoeveelheid stikstof in het systeem plaats. De jaarlijkse stikstofac-
cumulatiesnelheid (zie figuur 21) bedroeg ca. 33 kg N/ha/j (2356 mol N/ha/j). Dit kwam 
ongeveer overeen met de destijds gemeten depositie in Nederlandse heidevegetaties (Bob-
bink & Heil, 1993; geciteerd in Kros et al., 2008).  
 

                                                      
∗ Droge heiden kennen vier ontwikkelingsfasen: de pionierfase (0-6 jaar), opbouwfase (6-15 jaar), 
volwassen fase (15-25 jaar) en de verval-fase (25-40 jaar). In de laatste fase sterft de heidestruik af en 
neemt het aandeel van Struikheide in de vegetatie sterk af (www.natuurkennis.nl; Natuurtypen; Heide en 
stuifzand; Droge heide, geraadpleegd september 2010). Dan kan overwogen worden om te plaggen, waar-
door de heide zich opnieuw kan ontwikkelen.  
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Figuur 21. Stikstofaccumulatie in heides na plaggen. Ontleend aan: Berendse, 1990 
 
Uit het onderzoek van Berendse (1990) blijkt echter ook dat een hoge stikstofaccumulatie 
gedurende lange tijd geen gevolgen hoeft te hebben voor de vegetatiesamenstelling van droge 
heiden. Uit het feit dat er alleen sterke vergrassing was opgetreden op locaties waar vijftig 
jaar geleden was geplagd, blijkt dat het tientallen jaren duurt voordat er sterke vergrassing 
optreedt. Mogelijk was deze vergrassing niet opgetreden indien er na het plaggen regelmatig 
beheer was uitgevoerd. Daarnaast zou deze vergrassing het gevolg kunnen zijn van veroude-
ring van de heide. 
 
In figuur 19 is het verband tussen de atmosferische stikstofdepositie en de frequentie waarin 
moet worden geplagd om vergrassing te voorkomen weergegeven.  
De kritische depositiewaarde voor droge heide is 1100 mol N/ha/j, oftewel 15 kg N/ha/j. 
Bij een dergelijke depositie moet elke 60 jaar geplagd worden (al kan het wenselijk zijn eerder 
te plaggen, als de heide zich in de vervalfase bevindt (zie voetnoot vorige pagina)). De ach-
tergronddepositie in het Wijnjeterper Schar bedraagt in 2015 maximaal 18,6 kg N/ha/j en in 
2020 maximaal 17,5 kg N/ha/j. Bij een dergelijke depositie moet elke 50 tot 55 jaar geplagd 
worden. Een beperkte toevoeging van de stikstofdepositie, zoals door de N381, heeft geen 
wezenlijke effecten op de plagfrequentie; die wordt hooguit met enkele maanden vervroegd 
(afgeleid van figuur 19). 
 
Indien wordt geplagd in een goed ontwikkelde (zonder grassen) 20-jaar oude Struikheideve-
getatie kan 873 kg stikstof per ha (ofwel 62.332 mol N/ha (!)) worden afgevoerd, indien hier-
bij de bovengrondse biomassa, de strooisellaag en driekwart van de humuslaag wordt verwij-
derd (Werkgroep Heidebehoud en Heidebeheer, 1988). De berekende stikstofafvoer is repre-
sentatief voor de situatie in de jaren '80, toen de stikstofdepositie hoger was dan tegenwoor-
dig. Het voorbeeld geeft een goed beeld van de ordegrootte van de afvoer van stikstof door 
plaggen.  
In 2001-2002 zijn in een 10 tot 15 jaar oude droge heide in Duitsland de effecten van ver-
schillende beheervormen op de nutriëntenvoorraad in vegetatie en bodem onderzocht. De 
achtergronddepositie op de locatie bedroeg 1630 mol N/ha/j. Eén van de onderzochte be-
heervormen was plaggen. Hierbij werd de bovengrondse biomassa en de humuslaag (O-
horizont) in het geheel verwijderd en werd in totaal 1.055 kg N/ha afgevoerd (75.400 mol 
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N/ha (!)). Toen vervolgens ook drie centimeter van de A-horizontℵ werd verwijderd, werd 
hiermee nog eens ruim 600 kg N/ha afgevoerd (42.840 mol N/ha) (Härdtle et al., 2006).  
 
Indien verzuurde of verdroogde heides worden geplagd kunnen de ammoniumconcentraties 
extreem hoog oplopen. Deze ammoniumophoping duurt één tot twee jaar en is zowel in 
droge als in vochtige heides aangetroffen. Hierdoor ontstaat een vegetatie die soortenarm is 
en gedomineerd wordt door Struikheide. Soorten van iets minder zure omstandigheden, 
zoals Klokjesgentiaan, keren niet terug. Oplossing voor dit probleem is het toepassen van 
bekalking na plaggen. Vooralsnog blijkt eenmalig plaggen en bekalken genoeg voor duur-
zaam herstel van de droge heide (Dorland et al., 2005; Bobbink, 2009). Bij de huidige deposi-
tieniveaus is een sterke verzuring door atmosferische depositie niet meer te verwachten (Van 
den Berg & Roelofs, 2005). Op locaties in heide en heischrale graslanden waar begin jaren 
negentig is geplagd, is nauwelijks vergrassing opgetreden en zijn ook de stikstofniveaus in de 
bodem nog bijzonder laag. In de periode van 1990 - 2001 is op 18 referentielocaties daar-
naast vrijwel nergens een dalende trend in de bodem-pH vastgesteld (De Graaf et al., 2004).  
 
Verzuring, vermesting en beheer in het Wijnjeterper Schar 
In het Wijnjeterper Schar is in het verleden vergrassing van de heide opgetreden, als gevolg 
van te extensief beheer (provincie Fryslân/DLG, 2010), mogelijk in combinatie met vermes-
ting en verzuring. De afgelopen dertig jaar zijn om die reden grote delen van de heide ge-
plagd. Op de geplagde locaties heeft zich op veel plekken vochtige heide ontwikkeld, waar-
door het totale areaal droge heide is gehalveerd. De verklaring hiervoor is dat de droge hei-
des in het Wijnjeterper Schar enigszins vochtige vormen (met een heischraal karakter) betref-
fen, en indien wordt geplagd onder vochtige omstandigheden kunnen natte soorten zich 
makkelijker vestigen dan droge soorten. Door de maatregelen is echter ook het areaal matig 
ontwikkelde droge heide afgenomen (dit is dus deels vochtige heide geworden en deels goed 
ontwikkelde droge heide) (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
Uit de vegetatiekartering (Buro Bakker, 2003) blijkt niet dat er na de plagwerkzaamheden 
verzuring is opgetreden door ophoping van ammonium, ondanks dat hierbij geen bekalking 
is toegepast. Er is namelijk geen sprake van sterke vergrassing en soorten van iets gebufferde 
omstandigheden, zoals Klokjesgentiaan en Blauwe zegge, komen verspreid in het gebied 
voor. Op basis daarvan wordt aangenomen dat de mate van verzuring en vermesting beperkt 
zijn.  
 
Het beheer van de droge heide in het Wijnjeterper Schar bestaat uit begrazing (om het jaar) 
en periodiek kleinschalig plaggen. In De Marschen worden de droge heiden incidenteel ge-
maaid (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
Op korte termijn worden geen grootschalige plagwerkzaamheden voorzien (mededeling B. 
Hoegen, boswachter Staatsbosbeheer, 2010). Indien er plagwerkzaamheden worden uitge-
voerd, zullen deze zich beperken tot een omvang van enkele m2, zoals op latrines van scha-
pen. Dergelijke kleinschalige plagwerkzaamheden brengen variatie in de vegetatieopbouw en 
structuur van de heide, en bieden daarmee kansen voor fauna (o.a. reptielen en insecten, die 
afwisseling in structuur nodig hebben) (Van Tooren et al., 2005) en korstmossen (al zullen 
deze laatste van nature niet in grote mate voorkomen in het Wijnjeterper Schar omdat hier 
vrij vochtige vormen van droge heide voorkomen) (Aptroot & Van Herk, 2005). Ook de 
kieming van plantensoorten als Klokjesgentiaan kan door plaggen worden gestimuleerd 
(www.natuurkennis.nl, Natuurtypen, Heide en stuifzand, Natte heide; Herstelbeheer, geraadpleegd 
september 2010). 
 
Effectbeoordeling 

Uit de analyse van de staat van instandhouding en abiotische condities in het Natura 2000-
gebied en de analyse van de gevoeligheid van het habitattype voor stikstofdepositie zijn de 
volgende zaken gebleken: 
 
                                                      
ℵeen minerale horizont die is gevormd aan of nabij het oppervlak met veelal een accumulatie van 
gehumificeerd organisch materiaal in de minerale fractie  
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• Het habitattype komt vrijwel alleen in goede kwaliteit in het gebied voor en het in-
standhoudingsdoel wordt naar verwachting gerealiseerd;  

• Op korte termijn is een beperkte uitbreiding van het areaal van het habitattype te 
verwachten op de recent geplagde delen van de voormalige landbouwenclaves;  

• De kritische depositiewaarde voor het habitattype wordt in 2015 in het Natura 2000-
gebied overschreden;  

• Struikheideplanten gaan onder invloed van stikstofdepositie sneller groeien en kun-
nen zo succesvol concurreren met grassen. Het habitattype kan hierdoor gedurende 
een lange periode in stand blijven ook indien sprake is van een te hoge atmosferi-
sche depositie. Zolang er geen sprake is van wezenlijke invloed van andere stressfac-
toren treedt geen vergrassing op; 

• Door begrazingsbeheer kan een deel van de overmaat aan nutriënten worden afge-
voerd en kan het optreden van lichte vergrassing in de kiem worden gesmoord.  

• Het beheer in het Wijnjeterper Schar bestaat uit extensieve begrazing en kleinschalig 
plaggen. Door dit beheer zal de bijdrage van de N381 worden afgevoerd; 

• De frequentie waarin geplagd moet worden is bij de huidige achtergronddepositie 
nog wel verhoogd, maar gezien de op korte termijn voorziene afname van de ach-
tergronddepositie wordt de natuurlijke frequentie steeds dichter genaderd;  

• De bijdrage van de N381 heeft geen effecten op de plagfrequentie; deze wordt 
hooguit met enkele weken tot maanden vervroegd, op een termijn van 50 tot 55 jaar. 
Ook leidt de bijdrage van de N381 niet tot intensivering van het overige reguliere 
beheer;  

• De goede kwaliteit van het habitattype in het Natura 2000-gebied en het feit dat 
soorten van iets gebufferde omstandigheden zijn teruggekeerd wijzen erop dat er na 
de grootschalige plagwerkzaamheden in de jaren '80 en '90 geen sterke vermesting, 
ammoniumophoping of verzuring is opgetreden; 

• Op locaties waar in het verleden (meer dan 18 jaar geleden) hydrologische maatrege-
len en intern herstelbeheer zijn uitgevoerd in vochtige en droge heide lijkt duurzaam 
herstel te zijn opgetreden (Bobbink, 2009; Dorland et al., 2003), ondanks dat op veel 
van deze plekken sprake zal zijn van overschrijding van de kritische depositiewaarde.  

 
Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de bijdrage van de N381 niet leidt tot 
(significante) negatieve effecten op het instandhoudingsdoel, dat gericht is op behoud van 
oppervlakte en kwaliteit.  
 

 Habitattype 6230 *Heischrale graslanden 

Overschrijding KDW 

Op de locaties waar dit habitattype in goede of matige kwaliteit voorkomt, bedraagt de ach-
tergronddepositie in 2015 1240 - 1330 mol N/ha/j. De achtergronddepositie leidt tot een 
overschrijding van de kritische depositiewaarde van 410 - 500 mol N/ha/j. 
De bijdrage van de wijziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype voor-
komt minimaal 1 mol N/ha/j (noordwestelijk deel Wijnjeterper Schar) en maximaal 12 mol 
N/ha/j (westzijde De Marschen). De maximale overschrijding van de kritische depositie-
waarde (achtergronddepositie incl. lokale bijdrage gewijzigde N381) bedraagt 512 mol 
N/ha/j. 
 
Voorkomen  

Het habitattype komt over een kleine oppervlakte voor in het Wijnjeterper Schar en de Mar-
schen. De kwaliteit is deels goed en deels matig. Het type komt voor op de slenken, vooral 
op de overgangen tussen vochtige heide en blauwgrasland. In het Wijnjeterper Schar gaat het 
om deels goed (0,6 ha) en deels matig ontwikkelde vegetaties (0,8 ha; vegetaties die vergrast 
zijn met Pijpenstrootje en/of waarin karakteristieke soorten ontbreken) (provincie Frys-
lân/DLG, 2010). Op de lage flank van het dal van het Koningsdiep komt een soortenrijk 
heischraal grasland voor met o.a. Tandjesgras, Blauwe zegge, Dubbelloof, Heidekartelblad en 
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Gevlekte orchis. Dit heischraal grasland is vermoedelijk ontstaan uit blauwgrasland als gevolg 
van ontwatering door ingrepen in het Koningsdiep (KIWA & EGG-consult, 2007). 
In De Marschen gaat het vrijwel geheel om matig ontwikkelde vegetaties (0,1 ha) (provincie 
Fryslân/DLG, 2010).  
 
Staat van instandhouding 

Na de hydrologische maatregelen in 1998 lijkt de negatieve ontwikkeling van de heischrale 
graslanden tot staan te zijn gebracht. Het areaal heischraal grasland is ten opzichte van begin 
jaren '90 iets toegenomen van 1 ha naar 1,5 ha. Voornamelijk matig ontwikkelde vormen 
hebben zich uitgebreid; van 0,4 ha naar 0,9 ha. Goed ontwikkelde vormen zijn niet toegeno-
men (van 0,67 ha naar 0,62 ha). De trend van het habitattype is daardoor stabiel (provincie 
Fryslân/DLG, 2010).  
 
Omdat onduidelijk is in hoeverre hydrologie en atmosferische depositie (nog) een knelpunt 
vormen voor dit habitattype is de lokale staat van instandhouding van het type in het be-
heerplan als onbekend beoordeeld. 
 
Realisatie instandhoudingsdoel 

Het instandhoudingsdoel is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de 
kwaliteit. Door de recente maatregelen die zijn genomen in het kader van het inrichtingsplan 
kan het areaal en/of de kwaliteit van het habitattype in de toekomst mogelijk iets toenemen. 
Het merendeel van de huidige heischrale vegetaties bevindt zich echter in het noordwestelij-
ke deel van het slenkensysteem en in het lage deel van het beekdal langs het Koningsdiep. 
Deze locaties staan onder invloed van lage peilen in de beek, de aangrenzende landbouw-
gronden en het tot voor kort onderbemalen gebied de Poasen. Door de inrichting van de 
Poasen als waterbergingsgebied zal een deel van de hydrologische knelpunten worden opge-
lost, maar dit geldt niet voor de knelpunten met betrekking tot de lage peilen in het aangren-
zende landbouwgebied en het Koningsdiep (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
In het beheerplan is uitvoering van enkele maatregelen voorzien die de hydrologische condi-
ties in het Natura 2000-gebied zullen verbeteren. Daarnaast zullen mogelijk ook in het kader 
van het Watergebiedsplan hydrologische maatregelen worden genomen. Dit plan wordt mo-
menteel opgesteld.  
 
Misschien zijn er in het lage deel van het beekdal langs het Koningsdiep mogelijkheden voor 
uitbreiding van heischraal grasland. Een positieve ontwikkeling is echter onzeker, omdat de 
vegetaties hier onder invloed staan van het lage beekpeil (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
In de Marschen zijn heischrale graslanden in ontwikkeling als gevolg van inrichtingsmaatre-
gelen in het recente verleden. Het is onbekend of dit een duurzame ontwikkeling betreft. In 
de Marschen leiden lage peilen in de omgeving (landbouw) en de aanwezigheid van naald-
bomen op de randen van de laagten tot negatieve effecten op de hydrologische omstandig-
heden (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Indien alleen wordt gekeken naar kansen zonder rekening te houden met de hydrologische 
knelpunten is per saldo een uitbreiding mogelijk van circa 2 ha en kan de kwaliteit van een 
deel van de momenteel matig ontwikkelde vormen worden verbeterd (provincie Frys-
lân/DLG, 2010). Realisatie van het instandhoudingdoel is mogelijk indien de hydrologische 
knelpunten opgelost worden. 
 
(A)biotische randvoorwaarden 

Heischrale graslanden komen voor op licht gebufferde, zwak zure tot matig zure, meestal 
sterk humeuze bodems. Een kenmerkende standplaats is aan de rand van laagtes en van 
beekdalen, in de overgang tussen regenwatergevoede heide enerzijds en door hard grondwa-
ter gevoede blauwgraslanden en vennen anderzijds. Ook kan het door verzuring ontstaan uit 
blauwgraslanden (H6410), als tussenstadium in de ontwikkeling naar zure heidevegetaties 
(Ministerie van LNV, 2008).  
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Kenmerkend voor de heischrale graslanden is dat de pH van de bodem waarop zij voorko-
men zich bevindt tussen pH 4,5-6 en er een zuurbuffering plaatsvindt door kationuitwisse-
ling (zie kader 'Zuurbufferingsmechanismen' (effectbeoordeling habitattype 4010 Vochtige 
heide)) (www.natuurkennis.nl, geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen; Grasland; Heischraal gras-
land).  
 
Meestal is stikstof limiterend voor de plantengroei, al kan in natte heischrale graslanden ook 
fosfaat limiterend zijn (www.natuurkennis.nl, geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen; Grasland; 
Heischraal grasland). 
 
Natte heischrale graslanden worden ten minste gedurende één periode van het jaar beïnvloed 
door lokaal, zwak gebufferd grondwater, of soms schoon oppervlaktewater. De grondwater-
stand bevindt zich gemiddeld 20 à 30 cm beneden het maaiveld, terwijl in droge perioden 
dalingen tot op meer dan 1 m diepte beneden het maaiveld optreden (www.natuurkennis.nl, 
geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen; Grasland; Heischraal grasland).  
 
Droge heischrale graslanden liggen in inzijgingsgebieden en zijn voor hun buffering vooral 
afhankelijk van leemhoudend of minder verweerd bodemmateriaal (www.natuurkennis.nl, 
geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen; Grasland; Heischraal grasland).  
 
Het traditionele beheer bestond uit hooien of extensieve begrazing. Er zijn aanwijzingen dat 
vroeger, voor de periode met hoge stikstofdepositie, minder frequent, om het jaar maaien 
genoeg was. Maaien, een keer per jaar in september, met afvoeren van het hooi is nu de 
meest aangewezen beheervorm. Andere beheervormen zijn minder geschikt. Voor grotere 
gebieden is eventueel een combinatie van maaien met nabegrazing mogelijk. In droge 
heischrale graslanden kan ook extensieve seizoensbegrazing, bijv. met heideschapen een 
geschikte manier van beheren zijn (www.natuurkennis.nl, geraadpleegd mei 2010, Natuurty-
pen; Grasland; Heischraal grasland).  
 
Gevoeligheid voor stikstofdepositie 

Vermesting, verzuring en verdroging 
Heischrale graslanden zijn onder gunstige omstandigheden voornamelijk stikstof gelimiteerd. 
Dat betekent dat de hoeveelheid stikstof in het systeem dan beperkend is voor de groei van 
planten. De voor heischrale graslanden kenmerkende plantensoorten gedijen goed onder 
stikstofarme omstandigheden. Zodra de beschikbaarheid van stikstof toeneemt, verliezen 
deze planten de concurrentiestrijd met snelgroeiende, stikstofminnende grassen als Pijpen-
strootje, Bochtige smele of Struisgras (Kros et al., 2008).  
Goed ontwikkelde heischrale graslanden zijn afhankelijk van een actieve bodemfauna, die 
veel stikstof vastlegt, waardoor relatief weinig stikstof beschikbaar is voor de groei van plan-
ten. In slecht ontwikkelde heischrale graslanden is een verschuiving opgetreden van door 
bodemfauna geïmmobiliseerd stikstof naar voor planten beschikbaar stikstof. Dit leidt tot 
een grotere biomassaproductie maar ook een lagere soortendiversiteit (Kemmers et al., 2010).  
 
Heischrale graslanden zijn dus zeer gevoelig voor stikstofdepositie, voor zowel de verzuren-
de als de vermestende effecten ervan, al is het type gevoeliger voor de verzurende effecten 
(Bobbink et al., 2002). Hoe stikstofdepositie leidt tot verzuring is eerder in detail beschreven 
bij de effectenbeoordeling voor habitattype vochtige heide. De verzurende effecten van 
voornamelijk ammoniak leiden tot een daling van de pH (terwijl de kenmerkende soorten 
afhankelijk zijn van de zwak gebufferde omstandigheden), waardoor vervolgens accumulatie 
van ammonium gaat optreden (Bobbink et al., 2002). Onder deze omstandigheden kunnen 
soorten als Klokjesgentiaan en Valkruid niet goed groeien of kiemen. Algemene snelgroeien-
de soorten als Bochtige smele en Pijpenstrootje kunnen onder deze omstandigheden wel 
goed groeien (Van den Berg, 2005; Van den Berg & Roelofs, 2005).  
 
Mogelijk heeft verzuring van de bodem als gevolg van hoge depositie van stikstof ook nega-
tieve effecten op bodemfauna, waardoor minder stikstof kan worden vastgelegd. Ook is het 
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mogelijk dat de bodemfauna de verhoogde mineralisatie als gevolg van vermesting, verdro-
ging of verzuring niet kan bijhouden.  
 
Stevens et al. (2004) hebben onderzoek gedaan naar de effecten van stikstofdepositie op de 
soortenrijkdom van heischrale graslanden in Groot-Brittannië. Hiertoe hebben ze van 68 
heischrale graslanden verspreid over de hele UK de soortenrijkdom en de atmosferische 
depositie bepaald. De atmosferische depositie varieerde tussen 6,2 - 36,3 kg N/ha/j (= 440 - 
2590 mol N/ha/j). De soortenrijkdom varieerde tussen 5 en 30 soorten per 4 m2. Uit de 
vergelijking tussen soortenrijkdom en atmosferische depositie bleek dat er sprake is van een 
negatief verband: op de plekken met de laagste atmosferische depositie komen de meeste 
soorten voor, en omgekeerd. Wanneer de depositie met 2,5 kg N/ha/j (= 180 mol N/ha/j) 
toeneemt, is er één plantensoort minder aanwezig per oppervlakte-eenheid. Dit verband is 
weergegeven in figuur 22. 
 

 
Figuur 22. Verband tussen soortenrijkdom en atmosferische stikstofdepositie in heischrale graslanden in de UK. 
Ontleend aan: Stevens et al., 2004 
 
Indien sprake is van gunstige hydrologische condities, kan het systeem een beperkte 
overmaat aan stikstof aan zonder dat dit leidt tot verslechtering van de kwaliteit van 
de vegetatie. Als kwel aanzienlijk is, niet wordt verstoord en leidt tot oppervlakkige water-
afvoer, dan verdwijnen daardoor stikstofverbindingen uit het systeem (Ministerie van LNV, 
2008a). Door goede hydrologische omstandigheden en beheer kan vergrassing dus worden 
tegengegaan en is er ook voldoende buffercapaciteit om de verzurende effecten van stikstof-
depositie tegen te gaan. Dit geldt alleen indien sprake is van een beperkte overschrijding van 
de kritische depositiewaarde. Bij een grote overschrijding van de kritische depositiewaarde zal 
ondanks regulier beheer toch vergrassing optreden.  
Het habitattype is gevoeliger voor een overmaat aan stikstof indien er tegelijkertijd sprake is 
van verdroging. Verdroging leidt tot een toename van de mineralisatie, waardoor extra voe-
dingsstoffen vrijkomen en vergrassing optreedt. Daarnaast zal sprake zijn van verzuring (zie 
ook figuur 18). Deze effecten worden versterkt indien er tegelijkertijd sprake is van een te 
hoge stikstofdepositie.  
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Effectiviteit van beheer en effectgerichte maatregelen 

Hooibeheer 
Het reguliere beheer van heischrale graslanden bestaat uit jaarlijks hooibeheer. Dit leidt ertoe 
dat 1) verbossing wordt tegengegaan, 2) nutriënten worden afgevoerd en 3) vergrassers niet 
de overhand krijgen.  
 
In het kader 'Afvoer van nutriënten door maaibeheer' worden enkele voorbeelden gegeven 
van de verschraling die optreedt als gevolg van maaibeheer. Daaruit blijkt dat er door maai-
beheer per jaar tientallen tot ruim honderd kilogram stikstof kan worden afgevoerd (in de 
genoemde voorbeelden gaat het om hoeveelheden van 40-120 kg N/ha/j; dit komt overeen 
met 2800-8500 mol N/ha/j).  
Maaibeheer leidt niet tot een afname van de concentratie stikstof in de biomassa maar wel tot 
een geleidelijke afname van de biomassaproductie (Bakker et al., 2002). Omdat er na verloop 
van tijd minder biomassa wordt afgevoerd, wordt er logischerwijs ook minder stikstof afge-
voerd. Nadat verschraling was opgetreden was de jaarlijkse stikstofafvoer door maaibeheer 
ongeveer even groot als de jaarlijkse stikstofaanvoer door depositie (Bakker et al., 2002). 
Uit een recent onderzoek van Kemmers et al. (2010) valt af te leiden dat de jaarlijkse stikstof-
afvoer door maaien in heischrale graslanden (n=16) lager is dan de hoeveelheid die er jaar-
lijks bijkomt door depositie. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat jaarlijks veel meer stikstof 
wordt vastgelegd (geïmmobiliseerd) door micro-organismen dan dat er jaarlijks door beheer 
wordt afgevoerd of dan wat er jaarlijks wordt aangevoerd door depositie. Dit suggereert dat 
deze organismen veel competitiever zijn in het gebruiken van stikstof dan hogere planten.  
 
Afvoer van nutriënten door maaibeheer 
Maaien (en afvoeren) leidt tot afvoer van biomassa, waarin voedingsstoffen zitten opgeslagen. 
Door maaien kan een groot deel van het te veel aan voedingsstoffen die zijn aangevoerd door 
o.a. atmosferische depositie worden afgevoerd (www.natuurkennis.nl, 2009; Natuurtypen; Gras-
land; Dotterbloemgrasland; Kros et al., 2008). Zo vond Oomes (1990; geciteerd in Oosterbaan et 
al., 2008) dat door het tweemaal jaarlijks maaien en afvoeren van graslanden, die tot voor kort 
in agrarisch gebruik waren (bemesting van 250 kg N/ha/j), de drogestofproductie van ca. 11-12 
ton/ha/jaar in ca. acht jaar kon worden teruggebracht naar ca. 4 ton/ha/jaar (overeenkomend 
met de productie van een schraalgrasland, zie onderstaande tabel). Na acht tot tien jaar ver-
schraling werd door het maaibeheer jaarlijks ca. 100-120 kg stikstof per ha afgevoerd.  
 
Door de Rijksuniversiteit van Groningen is in het verleden uitgebreid onderzoek verricht naar de 
invloed van verschillende maairegimes op de biomassaproductie en nutriëntenopname van uit 
productie genomen grasland op zandgrond in het stroomdal van de Drentsche Aa (Clevering & 
Visser, 2005; Bakker e.a., 2002;). Het onderzoek startte in 1972 en werd minstens 25 jaar ver-
volgd.  
 
Bij eenmaal jaarlijks maaien verminderde de drogestof-opbrengst van 6 à 7,5 ton/ha/jaar naar 3 
ton/ha/jaar (overeenkomend met de productie van een schraalgrasland). Bij tweemaal maaien 
verminderde de drogestofproductie van 9 ton/ha/jaar naar 3 ton/ha/jaar. Bij zowel eenmaal als 
tweemaal jaarlijks maaien nam de N-afvoer met het maaisel af van 100 kg/ha naar 40-50 kg/ha. 
Deze afvoer is ongeveer gelijk aan de depositie en netto mineralisatie.  
 
In onderstaande tabel is ter informatie een overzicht opgenomen van de verschillende grasland-
types en hun productie.  

 
Fasen en graslandtypen in de ontwikkeling van botanisch waardevol grasland. Ontleend aan: Provinciebestuur West-
Vlaanderen, 2000  
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Plaggen 
In gedegenereerde heischrale graslanden waar sprake is van verzuring en vermesting door 
stikstofdepositie kan door middel van plaggen en daarna bekalken weer een soortenrijk 
heischraal grasland ontwikkeld worden. Hierbij is het wel van belang dat plagwerkzaamheden 
kleinschalig zijn en restpopulaties van zeldzamere soorten worden gespaard. Ook de timing 
van de plagwerkzaamheden is belangrijk: als zeldzamere soorten als Klokjesgentiaan eenmaal 
verdwenen zijn, komen ze na het plaggen niet zomaar terug (De Graaf et al., 2004; Dorland 
et al., 2005).  
 
Indien er naast verzuring en vermesting door stikstofdepositie ook sprake is van verdroging, 
is plaggen alleen zinvol indien de knelpunten in de hydrologie kunnen worden opgelost. Ook 
in deze situatie wordt aanbevolen na het plaggen te bekalken.  
 
Verzuring, vermesting en verdroging in het Wijnjeterper Schar 

De kwaliteit van het habitattype in het Wijnjeterper Schar is deels goed en deels matig. Op 
sommige plekken is vergrassing met Pijpenstrootje opgetreden, als gevolg van verdroging, 
verzuring en/of vermesting. In ieder geval lokaal is sprake van knelpunten in de hydrologie. 
Voor het habitattype geldt een sense of urgency met betrekking tot de watercondities. 
 
Na de vernattingsmaatregelen in 1998 lijkt de trend van de heischrale graslanden stabiel 
(provincie Fryslân/DLG, 2010). Het areaal goed ontwikkelde heischrale graslanden is onge-
veer gelijk gebleven en het areaal matig ontwikkelde heischrale graslanden is iets toegenomen 
(provincie Fryslân/DLG, 2010). Voor zover bekend zijn de vernattingsmaatregelen niet ge-
paard gegaan met plagwerkzaamheden. Het beheer in het Natura 2000-gebied bestaat uit 
jaarlijks hooilandbeheer (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Nabij het Koningsdiep komt nog een goed ontwikkeld soortenrijk heischraal grasland voor. 
Dit heischraal grasland is vermoedelijk ontstaan uit blauwgrasland als gevolg van ontwatering 
door ingrepen in het Koningsdiep (provincie Fryslân/DLG, 2010; KIWA & EGG-consult, 
2007). De ontwatering kan leiden tot verdere verdroging en verzuring van het grasland. Het 
is dus niet zeker of dit soortenrijke grasland duurzaam in stand gehouden kan worden. Mo-
gelijk zijn de condities nu al suboptimaal en is sprake van een naijlingseffect∗.  
 
Effectbeoordeling 

Synthese 
Zoals eerder genoemd is het niet uit te sluiten dat er in de heischrale graslanden in het Natu-
ra 2000-gebied verdroging, verzuring, ammoniumophoping en/of vermesting is opgetreden. 
Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn van bodem-pH, actuele grondwaterstanden, stik-
stofvoorraad in de bodem etc. is niet vast te stellen of en in welke mate deze ver-thema's aan 
de orde zijn. Welk van deze 'ver-thema's' de belangrijkste oorzaak is voor de beperkte om-
vang en de grotendeels matige kwaliteit van het heischrale grasland is dan ook niet bekend, 
en misschien ook niet relevant. Duidelijk is dat er bij de huidige achtergronddepositie sprake 
is van een forse overschrijding van de KDW. Uit het onderzoek van Stevens et al. (2004) 
blijkt dat bij een vergelijkbare depositie (max. 1330 mol N/ha/j oftewel 18,6 kg N/ha/j) een 
afname van de soortenrijkdom zal zijn opgetreden. Bij een dergelijke achtergronddepositie 
kwamen 16 soorten voor, terwijl dit er maximaal 30 zouden kunnen zijn. Bij elke toename 
van 180 mol N/ha/j verdween een soort.  
Uit het onderzoek van Stevens et al. (2004) valt af te leiden dat er in het Wijnjeterper Schar 
onder de huidige condities dus sprake is van een verminderde soortenrijkdom en dus een 
gedegenereerde staat. Dit blijkt ook uit de habitattypenkaart. Uit het onderzoek van Stevens 
et al. (2004) valt verder af te leiden dat de bijdrage van de N381 op zichzelf niet leidt tot 
verdere degeneratie; de bijdrage is hiervoor te gering.  
 

 
∗ Van een naijlingseffect is sprake indien er negatieve veranderingen in de abiotische condities zijn 
opgetreden, maar deze nog niet terug te zien zijn in de vegetatie.  
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Mogelijk kunnen de maatregelen in het kader van de Landinrichting Koningsdiep, in het 
kader van de omvorming van de N381 (zie hoofdstuk 6) en eventuele maatregelen in het 
kader van het beheerplan de knelpunten in de hydrologie verminderen of zelfs oplossen. 
Daarnaast zullen mogelijk ook in het kader van het Watergebiedsplan hydrologische maatre-
gelen worden genomen. Dit plan wordt momenteel opgesteld.  
 Het is echter de vraag of dit voldoende is en daadwerkelijk zal leiden tot een verbetering in 
de kwaliteit van de heischrale graslanden. Vernattingsmaatregelen in het verleden hebben 
namelijk niet geleid tot een toename van het areaal goed ontwikkelde heischrale graslanden. 
Duidelijk is dat de atmosferische depositie nog lange tijd te hoog zal zijn; mogelijk zal de 
achtergronddepositie zelfs nooit tot onder de KDW van het habitattype kunnen dalen. 
Daarom wordt ook na het treffen van hydrologische maatregelen niet direct een sterke ver-
betering van de kwaliteit verwacht; hiervoor zullen waarschijnlijk aanvullende maatregelen 
nodig zijn in de vorm van herstelbeheer (plaggen). Uit het beheerplan blijkt niet dat dergelij-
ke maatregelen worden voorzien in de bestaande heischrale graslanden. In het beheerplan 
worden dus wel maatregelen getroffen om de watercondities op orde te brengen, waarvoor 
een sense of urgency is toegekend, maar wordt geen vorm van herstelbeheer uitgevoerd. Het 
reguliere beheer, dat bestaat uit jaarlijks maaien, is wel goed geregeld.  
 
Op de recent geplagde voormalige landbouwenclaves wordt de ontwikkeling van schraalgras-
landen mogelijk geacht, maar onduidelijk is nog in hoeverre de knelpunten m.b.t. hydrologie 
en stikstofdepositie hiervoor een belemmering vormen. Uit monitoring van locaties waar 
hydrologische en effectgerichte maatregelen zijn uitgevoerd blijkt dat er onder de huidige 
omstandigheden vooralsnog duurzaam herstel van gedegenereerde heischrale graslanden kan 
optreden, indien hydrologische maatregelen worden gecombineerd met plaggen en bekalken. 
Voor heischrale graslanden waarin geen verdroging is opgetreden is kleinschalig plaggen en 
bekalken voldoende.  
Het is niet duidelijk of de soortenrijkdom van deze herstelde graslanden vergelijkbaar is met 
de soortenrijkdom van heischrale graslanden die voorkomen op locaties waar de KDW niet 
wordt overschreden. Het is daarnaast waarschijnlijk dat de frequentie waarmee effectgerichte 
maatregelen moeten worden uitgevoerd in de herstelde graslanden hoger zal liggen dan in 
een situatie waarbij geen sprake is van overmatige stikstofdepositie.  
 
Er wordt niet verwacht dat de bijdrage van de N381 een wezenlijke invloed heeft op de fre-
quentie van de herstelmaatregelen. Dit is in heides namelijk ook niet het geval, zo is eerder 
geconcludeerd in de onderhavige rapportage. Aan de andere kant is ook niet zeker of de 
bijdrage van de N381 en de overige aanvoer van stikstof via depositie wordt weggenomen 
door maaibeheer, daar uit het onderzoek van Kemmers et al. (2010) is gebleken dat de afvoer 
van stikstof via hooibeheer kleiner is dan de aanvoer van stikstof via depositie. Hierdoor kan 
niet worden uitgesloten dat de bijdrage van de N381 in combinatie met de huidige achter-
gronddepositie bij afwezigheid van herstelbeheer leidt tot verdere verzuring en vermesting 
van de bodem in de bestaande heischrale graslanden (als dit inderdaad is opgetreden). Er kan 
echter niet worden aangetoond dat de bijdrage van de N381 leidt tot een verslechtering van 
de kwaliteit van het habitattype.  
 
Beoordeling 
Het instandhoudingsdoel is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de 
kwaliteit. Het is onduidelijk of realisatie van het instandhoudingsdoel onder de huidige con-
dities en als gevolg van uitvoering van de geplande maatregelen haalbaar is.  
De bijdrage van de N381 leidt op zichzelf niet tot verslechtering van de kwaliteit van het 
habitattype. Door het maaibeheer zal de bijdrage van de N381 op zichzelf waarschijnlijk 
worden weggenomen. Indien er geen intern herstelbeheer wordt uitgevoerd in de bestaande 
heischrale graslanden, leidt de bijdrage van de N381 in samenhang met de overmatige stik-
stofdepositie, mogelijk wel tot verdere verzuring en vermesting van de bodem. Het kan niet 
worden uitgesloten dat dit uiteindelijk wel leidt tot negatieve effecten op de kwaliteit van het 
habitattype. Dat is niet wenselijk, gezien de verbeteringsdoelstelling, de landelijke zeer slechte 
staat van instandhouding en het feit dat het een prioritair type betreft. Geconcludeerd wordt 
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dat niet kan worden uitgesloten dat de bijdrage van de N381 leidt tot een significant effect 
op het instandhoudingsdoel.  
 

 Habitattype 6410 Blauwgraslanden 

Overschrijding KDW 

Op de locaties waar dit habitattype in goede of matige kwaliteit voorkomt, bedraagt de ach-
tergronddepositie in 2015 1240 - 1330 mol N/ha/j. Er is daardoor sprake van een over-
schrijding van de kritische depositiewaarde van 140 - 230 mol N/ha/j. 
De bijdrage van de wijziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype voor-
komt minimaal 1 mol N/ha/j (noordwestelijk deel Wijnjeterper Schar) en maximaal 12 mol 
N/ha/j (westzijde De Marschen). De maximale overschrijding van de kritische depositie-
waarde (achtergronddepositie incl. lokale bijdrage gewijzigde N381) bedraagt 242 mol 
N/ha/j. 
 
Voorkomen  

Blauwgraslanden komen in het Natura 2000-gebied voor in de slenken en in de laagste delen 
van het beekdal. De vegetaties komen voor op plekken waar sprake is van permanente hoge 
grondwaterstanden door toestroming van lokaal grondwater over het keileem en op sommi-
ge plaatsen ook aanvoer van kwelwater van onder de keileem. Hierdoor is sprake van een 
constante aanvoer van basen en dus van gebufferde omstandigheden.  
Het areaal aan goed ontwikkelde blauwgraslanden bedraagt ca. 1,4 ha. Daarnaast komt het 
type in matig ontwikkelde vorm voor over een oppervlakte van 2,5 ha (provincie Frys-
lân/DLG, 2010).  
 
Staat van instandhouding 

De hydrologische maatregelen in 1998 in het Wijnjeterper Schar hebben er toe geleid dat 
lokaal het aantal schraallandsoorten is toegenomen. In De Marschen zijn blauwgraslandvege-
taties toegenomen in areaal en soortenrijkdom. Hierbij zijn goed ontwikkelde vormen toege-
nomen en matig ontwikkelde vegetaties afgenomen. De totale oppervlakte van het type is 
toegenomen van 1,2 naar 3,9 ha (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Er zijn aanwijzingen dat er plaatselijk sprake is van een afname van kwel (waarneming Staats-
bosbeheer). In het beheerplan is daarom de kwaliteit van het type als gelijkblijvend en de 
trend als onbekend beoordeeld.  
 
Het is onduidelijk of de in het verleden en ook nog recentelijk uitgevoerde inrichtingsmaat-
regelen ook daadwerkelijk de hydrologische condities zodanig hebben verbeterd dat het habi-
tattype duurzaam in stand kan worden gehouden. Het is tevens onduidelijk hoe groot de 
knelpunten met betrekking tot de hydrologie nu nog zijn. Zeker is wel, dat deze knelpunten 
in ieder geval lokaal de condities negatief beïnvloeden (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Omdat onduidelijk is in hoeverre hydrologie en atmosferische depositie (nog) een knelpunt 
vormen voor dit habitattype is de lokale staat van instandhouding van het type in het be-
heerplan als onbekend beoordeeld.  
 
Realisatie instandhoudingsdoel 

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van de oppervlakte en verbetering van de 
kwaliteit. Voor het habitattype geldt een sense of urgency met betrekking tot de watercondi-
ties.  
 
Recentelijk zijn de voormalige landbouwenclaves geplagd (mede ten behoeve van ontwikke-
ling van blauwgraslanden) en zijn de hydrologische omstandigheden van de schraallandvege-
taties verbeterd. Beide maatregelen hebben (mede) ten doel de kwaliteit van de blauwgras-
landen te verbeteren en om het areaal op de bestaande locaties mogelijk enigszins uit te brei-
den (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
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Door de inrichting van de Poasen als waterbergingsgebied zullen de condities in het noord-
westelijke deel van de slenk verbeteren. Hierdoor is misschien (her)vestiging van blauwgras-
land mogelijk. De knelpunten met betrekking tot de lage peilen in het aangrenzende land-
bouwgebied en het Koningsdiep zijn hiermee nog niet opgelost (provincie Fryslân/DLG, 
2010).  
 
Indien alleen wordt gekeken naar kansen zonder rekening te houden met de hydrologische 
knelpunten is per saldo een uitbreiding mogelijk van circa 2 ha en kan de kwaliteit van een 
deel van de momenteel matig ontwikkelde vormen worden verbeterd. Dit laatste is binnen de 
komende zes jaar te realiseren (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
 
(A)biotische randvoorwaarden 

Het habitattype komt optimaal voor op voedselarme, matig zure tot neutrale bodems. Buffe-
ring vindt plaats door aanvoer van basen met grond- en/of oppervlaktewater. In de winter 
staat het grondwater aan of op maaiveld, in de zomer zakt de grondwaterstand enkele deci-
meters of meer weg (Ministerie van LNV, 2008; www.natuurkennis.nl, geraadpleegd mei 
2010, Natuurtypen, Grasland; Nat schraalgrasland).  
 
In beekdalen kunnen verschillende combinaties van sturende processen leiden tot geschikte 
condities voor blauwgrasland. Van belang is dat er sprake is van aanvoer van basenrijk voed-
selarm grond- en/of oppervlaktewater. De waterstand is vaak variabel over het jaar, met in 
de winter een korte periode waarin het water boven het maaiveld staat. In de zomer bevin-
den de grondwaterstanden zich onder het niveau van het maaiveld (Ministerie van LNV, 
2008; www.natuurkennis.nl, geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen, Grasland; Nat schraalgrasland, 
Van der Linden et al., 1996).  
In blauwgraslanden is meestal sprake van fosfaatlimitatie: de lage beschikbaarheid van fosfaat 
beperkt de voedingstoestand en de plantengroei (Pegtel 1983; Egloff 1983; De Mars 1996; 
Güsewell & Koerselman 2002; allen geciteerd in Van der Hoek, 2005; Van der Hoek et al., 
2004; Van der Linden et al., 1996; www.natuurkennis.nl, geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen, 
Grasland; Nat schraalgrasland). Vastlegging van fosfaat aan het met grondwater aangevoerde 
ijzer en soms calcium is waarschijnlijk de oorzaak voor deze situatie (www.natuurkennis.nl, 
geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen, Grasland; Nat schraalgrasland; Van der Linden et al., 1996; 
Van der Hoek, 2005; Pegtel 1983; Egloff 1983; De Mars 1996; Güsewell & Koerselman 
2002; geciteerd in Van der Hoek, 2005; Van der Hoek et al., 2004). Van der Hoek (2005) 
vond in een goed ontwikkeld blauwgrasland met optimale hydrologische condities een co-
limitatie van N en P, en in blauwgraslanden op marginalere standplaatsen P- of K-limitatie. 
Het lijkt er dus op, dat zowel P, N en P als K limiterend kunnen zijn voor plantengroei in 
blauwgraslanden (Kros et al., 2008). Welk nutriënt limiterend is, hangt sterk af van de lokale 
omstandigheden. Zonder gegevens van N, P en K-gehalten in bodem en plantmateriaal is 
niet in te schatten welk nutriënt of combinatie daarvan limiterend is.  
 
Co-limitatie zou de soortenrijkdom kunnen bevorderen doordat elke plantensoort specifieke 
nutriëntenbehoeften en -opname mogelijkheden heeft (Tilman, 1982; geciteerd in Ozinga, 
1996), zodat een deel van de soorten door P en een deel door N gelimiteerd wordt. Daar-
naast zijn vegetaties met een co-limitatie van N en P minder gevoelig voor (natuurlijke) fluc-
tuaties van de nutriënten dan vegetaties die door één nutriënt gelimiteerd worden. Bij toena-
me van één van de nutriënten, wordt één van de andere limiterende nutriënten de bepalende 
factor voor de groei (Koerselman & Verhoeven, 1995; geciteerd in Ozinga, 1996). 
 
Door jaarlijks hooien ofwel maaien met afvoer van materiaal vindt de afvoer van voedings-
stoffen plaats die nodig is voor de handhaving van het mesotrofe evenwicht in deze syste-
men (Van der Hoek, 2005; Kemmers et al., 2010; Van der Linden et al., 1996; 
www.natuurkennis.nl, geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen, Grasland; Nat schraalgrasland.  
 
Vroeger zorgde een lichte bemesting van de natte schraalgraslanden -door het opbrengen 
van slootbagger, kranswier of Krabbenscheer - ook voor enige toevoer van voedingsstoffen. 
Mogelijk is deze aanvoer van voedingsstoffen nodig om een gebrek aan bijvoorbeeld kalium 
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te voorkomen; hierover is echter nog onvoldoende bekend (www.natuurkennis.nl, geraad-
pleegd mei 2010, Natuurtypen, Grasland; Nat schraalgrasland, Van der Linden et al., 1996). 
 
Gevoeligheid voor stikstofdepositie 

Vermesting 
Bij jaarlijks hooilandbeheer is het habitattype niet gevoelig voor een enigszins verhoogde 
stikstofdepositie. Er wordt veel stikstof afgevoerd door het hooilandbeheer (hoeveelheid 
groter of gelijk aan aanvoer door depositie, zelfs bij achtergronddepositie van ruim 2100 mol 
N/ha/j (Kemmers et al., 2010)) en in de nazomer is waarschijnlijk sprake van vrij grote gas-
vormige verliezen van N als de oppervlakkige uitdroogde bodem weer natter wordt en nitraat 
gedenitrificeerd wordt (nitraat (NO3) wordt door bacteriën omgezet in stikstof (N2 (gas)) 
(Kros et al., 2008).  
 
Verdroging, verzuring en vermesting 
Afname van kwel in blauwgraslanden leidt in de eerste plaats tot verminderde aanvoer van 
calcium en ijzer (ook door toenemende invloed van regenwater). Hierdoor neemt de buffer-
capaciteit langzaam af en daalt de pH. Dit proces kan lang duren, maar uiteindelijk zal de 
buffering via kationenuitwisseling overgaan naar buffering via aluminium 
(www.natuurkennis.nl, geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen, Grasland; Nat schraalgrasland, Van 
der Linden et al., 1996). Hierbij komen de toxische metalen aluminium en ijzer vrij.  
Indien sprake is van een toename van de regenwaterinvloed en de natte condities dus ge-
handhaafd blijven, zal het blauwgrasland overgaan in kleine zeggenvegetaties. Dit gebeurt 
alleen indien de voedselarme omstandigheden gehandhaafd blijven. Bij iets minder sterke 
verzuring en beperkte afname van kwel zou het blauwgrasland over kunnen gaan in een 
heischraal grasland. Dit is lokaal waarschijnlijk ook gebeurd in het Wijnjeterper Schar (nabij 
het Koningsdiep komt een soortenrijk heischraal grasland voor, dat mogelijk is ontstaan uit 
een verzuurd blauwgrasland (KIWA & EGG, 2007)).  
 
Afname van kwel leidt verder tot een toename van de doorluchting van de bodem. Dit leidt 
in eerste instantie tot een toename van de mineralisatie (afbraak en omzetting van plantmate-
riaal) (Van der Linden et al., 1996). Hierbij komt met name nitraat vrij (Van der Linden et al., 
1996). Ook Kemmers et al. (2010) vonden een enorm verhoogde N-mineralisatie in vier 
matig ontwikkelde blauwgraslanden, mogelijk als gevolg van toegenomen doorluchting. Deze 
mineralisatie neemt overigens weer af als de bodem verder verzuurt, doordat de bacteriële 
activiteit dan afneemt. Door de verhoogde N-mineralisatie en het vrijkomen van voorheen 
gebonden fosfaat komen meer voedingsstoffen beschikbaar voor de vegetatie en kan de pro-
ductie van het blauwgrasland toenemen. Algemenere soorten zoals Gladde witbol en Pijpen-
strootje kunnen de overhand krijgen (www.natuurkennis.nl, geraadpleegd mei 2010, Natuur-
typen, Grasland; Nat schraalgrasland, Van der Linden et al., 1996). De groei van Gladde witbol is 
N-gelimiteerd (Vink, 2003) of wordt gelimiteerd door P en K (Van Duren; geciteerd in 
Ozinga, 1996). De groei van Pijpenstrootje zou zowel N-(Tomassen et al., 2003) als P-
(Hejcman et al., 2010) of co-gelimiteerd (P en K (Hejcman et al., 2010) of P en N (Øien, 
2004)) kunnen zijn. 
Een toename van de mineralisatie leidt echter niet altijd tot een verhoogde productie. Dit is 
het geval als bij een verhoogde mineralisatie een van de nutriënten beperkend is voor de 
groei. Zo bleef in een blauwgrasland de productie gelijk na grondwaterstandsdaling, ondanks 
een vertienvoudiging van de N-mineralisatie. De oorzaak was dat de beschikbaarheid van het 
limiterende nutriënt fosfaat niet veranderde omdat het gebonden bleef aan ijzer en kalk 
(Grootjans, 1985; geciteerd in Van der Linden et al., 1996).  
 
Bij sterke verzuring zal de nitrificatie afnemen, en de NH4

+/NO3 
- (ammonium/nitraat)-ratio 

stijgen (Roelofs et al., 1993; geciteerd in Van der Linden et al., 1996), Hierdoor wordt stikstof 
(meer specifiek nitraat) de beperkende nutriënt in plaats van fosfaat, ondanks een toename 
van fosfaatbeschikbaarheid. (Spieksma et al., 1994; geciteerd in Van der Linden et al., 1996) 
Omdat ook de mineralisatie bij sterke verzuring laag is, zal een groot deel van de stikstof niet 
beschikbaar zijn voor de plantengroei.  
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Effectiviteit van beheer en effectgerichte maatregelen 

Hooibeheer 
Het reguliere beheer van blauwgraslanden bestaat uit jaarlijks hooibeheer. Dit leidt ertoe dat 
1) verbossing wordt tegengegaan, 2) nutriënten worden afgevoerd en 3) vergrassers niet de 
overhand krijgen.  
 
Door maaibeheer kan per jaar tientallen tot ruim honderd kilogram stikstof kan worden af-
gevoerd (in de voorbeelden in het kader "Afvoer van nutriënten door maaibeheer" gaat het 
om hoeveelheden van 40-120 kg N/ha/j; dit komt overeen met 2800-8500 mol N/ha/j).  
Uit een recent onderzoek van Kemmers et al. (2010) valt af te leiden dat de jaarlijkse stikstof-
afvoer door maaien in blauwgraslanden gelijk (4 van de 16 locaties) of hoger is (12 van de 16 
locaties) dan de hoeveelheid die er jaarlijks bijkomt door depositie. Hierbij was sprake van 
een achtergronddepositie van 2142 mol N/ha/j. De hoeveelheid stikstof die door hooibe-
heer werd afgevoerd bedroeg 2142 tot 4284 mol N/ha/j. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat 
jaarlijks veel meer stikstof wordt vastgelegd (geïmmobiliseerd) door micro-organismen dan 
dat er jaarlijks door beheer wordt afgevoerd of dan wat er jaarlijks wordt aangevoerd door 
depositie. Dit suggereert dat deze organismen veel competitiever zijn in het gebruiken van 
stikstof dan hogere planten.  
In matig ontwikkelde blauwgraslanden was de afvoer van stikstof via hooibeheer hoger dan 
de aanvoer via depositie. Wel was sprake van een sterk verhoogde N-mineralisatie (Kemmers 
et al., 2010).  
 
Plaggen 
In gedegenereerde blauwgraslanden waar sprake is van verzuring en vermesting, maar waar 
geen sprake is van aantasting van de hydrologische omstandigheden, kan door middel van 
plaggen en daarna bekalken weer een soortenrijk blauwgrasland ontwikkeld worden. Hierbij 
is het wel van belang dat plagwerkzaamheden kleinschalig zijn en restpopulaties van zeldza-
mere soorten worden gespaard (www.natuurkennis.nl; Natuurtypen; Grasland; Nat schraalgras-
land; Herstelbeheer, geraadpleegd september 2010). Ook de timing van de plagwerkzaamheden 
is belangrijk: als zeldzamere soorten eenmaal verdwenen zijn, komen ze na het plaggen niet 
zomaar terug (De Graaf et al., 2004; Dorland et al., 2005).  
In vrijwel alle gevallen zal echter sprake zijn van een combinatie van verdroging, verzuring 
en/of vermesting. In die gevallen is plaggen alleen zinvol indien de knelpunten in de hydro-
logie kunnen worden opgelost. Ook kan het in deze situatie nodig zijn om na het plaggen te 
bekalken (www.natuurkennis.nl; Natuurtypen; Grasland; Nat schraalgrasland; Herstelbeheer, ge-
raadpleegd september 2010).  
 
Uit analyse van de effecten van vernattingsmaatregelen in blauwgraslandreservaat De Veen-
kampen blijkt dat het heel belangrijk is dat het water een goede kwaliteit heeft en voldoende 
calcium bevat (Van der Hoek, 2005). Als dat niet het geval is, duurt het heel lang voordat de 
gewenste condities zijn hersteld, of is dit zelfs onmogelijk (Van der Hoek, 2005). Ook na het 
treffen van hydrologische maatregelen wordt daarom niet direct een sterke verbetering van 
de kwaliteit verwacht. Waarschijnlijk zijn hiervoor aanvullende maatregelen nodig in de vorm 
van herstelbeheer (plaggen). Als sterke verzuring is opgetreden, is plaggen namelijk een abso-
lute vereiste (Van der Hoek, 2005). 
 
Verdroging, verzuring en vermesting in het Wijnjeterper Schar 

Het habitattype komt deels in goede kwaliteit en deels in matige kwaliteit voor. Op sommige 
plekken is vergrassing met Pijpenstrootje opgetreden, als gevolg van verdroging, verzuring 
en/of vermesting. In ieder geval lokaal is sprake van knelpunten in de hydrologie. Er zijn 
aanwijzingen dat er plaatselijk sprake is van een afname van kwel (waarneming Staatsbosbe-
heer). 
 
De hydrologische maatregelen in 1998 in het Wijnjeterper Schar hebben er toe geleid dat 
lokaal het aantal schraallandsoorten is toegenomen. Plaatselijk is dus sprake van gebufferde 
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omstandigheden. Per saldo is het areaal goed ontwikkelde vegetaties gelijk gebleven, zijn 
kwalitatief matige vormen toegenomen en is de kwaliteit verbeterd. In De Marschen zijn 
blauwgraslandvegetaties toegenomen in areaal en soortenrijkdom. Hierbij zijn goed ontwik-
kelde vormen toegenomen en matig ontwikkelde vegetaties afgenomen. De totale oppervlak-
te van het type in het Natura 2000-gebied is toegenomen van 1,2 naar 3,9 ha (provincie Frys-
lân/DLG, 2010). De ontwikkeling is in tabel 7 samengevat. 
 

Habitattype Kwaliteit  1992/1993 (oppvl. in ha) Huidig (oppvl. in ha) 

 WS M totaal WS M totaal 

goed 0,9 0,2 1,1 0,9 0,5 1,4 

matig  0,1 0,1 2,4 0,1 2,5 
Blauwgrasland 

totaal 0,9 0,3 1,2 3,3 0,6 3,9 
Tabel 7. Ontwikkeling van blauwgraslandvegetaties sinds het begin van de jaren negentig. WS= Wijnjeterper 
Schar, M= de Marschen. Bron: provincie Fryslân/DLG, 2010 
 
In het beheerplan is de kwaliteit van het type als gelijkblijvend en de trend als onbekend be-
oordeeld. Het beheer in het Natura 2000-gebied bestaat uit jaarlijks hooilandbeheer (provin-
cie Fryslân/DLG, 2010).  
 
Effectbeoordeling 

Synthese 
Zoals eerder genoemd, is het niet uit te sluiten dat er in (een deel van) de blauwgraslanden in 
het Natura 2000-gebied verdroging, verzuring, ammoniumophoping en/of vermesting is 
opgetreden. Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn van bodem-pH, actuele grondwater-
standen, stikstofvoorraad in de bodem etc. is niet vast te stellen of en in welke mate deze 
ver-thema's aan de orde zijn. Welk van deze 'ver-thema's' de belangrijkste oorzaak is voor de 
grotendeels matige kwaliteit van het blauwgrasland is dan ook niet bekend. Bij de huidige 
achtergronddepositie is sprake van een maximale overschrijding van de KDW van 230 mol 
N/ha/j.  
 
Zonder gegevens over N, P en K voorraden in de bodem en planten is niet te bepalen door 
welk nutriënt(en) de blauwgraslandvegetaties in het Natura 2000-gebied worden gelimiteerd. 
Mogelijk zijn er ook binnen het gebied verschillen in nutriëntenlimitatie.  
Uit recent onderzoek van Kemmers et al. (2010) is gebleken dat hooibeheer in blauw-
graslanden evenveel of meer stikstof afvoert dan dat er door depositie bijkomt. Dit 
geldt zowel voor goed ontwikkelde blauwgraslanden als matig ontwikkelde blauwgraslanden. 
Daarnaast treedt in matig ontwikkelde blauwgraslanden treedt sterke N-mineralisatie op. 
Aangenomen mag worden dat deze mineralisatie, in combinatie met andere factoren, een 
grotere impact heeft op de vegetatie dan de stikstofdepositie. De aanvoer van stikstof via 
depositie speelt daarom een ondergeschikte rol bij de degeneratie van blauwgraslanden.  
 
In het Wijnjeterper Schar is lokaal sprake van knelpunten in de hydrologie. Mogelijk kunnen 
de maatregelen in het kader van de Landinrichting Koningsdiep, in het kader van de omvor-
ming van de N381 (zie hoofdstuk 6) en eventuele maatregelen in het kader van het beheer-
plan de knelpunten in de hydrologie verminderen of zelfs oplossen. Daarnaast zullen moge-
lijk ook in het kader van het Watergebiedsplan hydrologische maatregelen worden genomen. 
Dit plan wordt momenteel opgesteld. Het is echter de vraag of dit voldoende is en daadwer-
kelijk zal leiden tot een verbetering in de kwaliteit van de blauwgraslanden. Vernattingsmaat-
regelen in het verleden hebben namelijk niet geleid tot een toename van het areaal goed ont-
wikkelde blauwgraslanden in het Wijnjeterper Schar. Uit analyse van de effecten van vernat-
tingsmaatregelen in een blauwgrasland blijkt dat het heel belangrijk is dat het water een goede 
kwaliteit heeft en voldoende calcium bevat (Van der Hoek, 2005). Als dat niet het geval is, 
duurt het heel lang voordat de gewenste condities zijn hersteld, of is dit zelfs onmogelijk 
(Van der Hoek, 2005). Ook na het treffen van hydrologische maatregelen wordt daarom niet 
direct een sterke verbetering van de kwaliteit verwacht. Waarschijnlijk zijn hiervoor aanvul-
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lende maatregelen nodig in de vorm van herstelbeheer (plaggen). Als sterke verzuring is op-
getreden, is plaggen een absolute vereiste (Van der Hoek, 2005). Uit het beheerplan blijkt 
echter niet dat er plagwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de bestaande blauwgras-
landen. De bijdrage van de N381 heeft geen invloed op de omvang van deze maatregelen.  
Op de recent geplagde voormalige landbouwenclaves wordt ontwikkeling van schraalgras-
landen mogelijk geacht, maar onduidelijk is nog in hoeverre de knelpunten m.b.t. hydrologie 
en stikstofdepositie hiervoor een belemmering vormen.  
 
Beoordeling 
Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van de oppervlakte en verbetering van de 
kwaliteit. Het is onduidelijk of realisatie van het instandhoudingsdoel onder de huidige con-
dities en als gevolg van uitvoering van de geplande maatregelen haalbaar is, mogelijk zijn 
hiervoor aanvullende maatregelen in de vorm van herstelbeheer (bijv. plaggen) nodig. De 
bijdrage van de N381 heeft geen invloed op de omvang van dergelijke maatregelen. 
Uit de literatuur kan worden afgeleid dat het uitgesloten is dat de achtergronddepositie plus 
de bijdrage van de N381 leidt tot (significant) negatieve effecten op het habitattype, omdat 
dit wordt weggenomen door hooibeheer. Er wordt daarom geconcludeerd dat de bijdrage 
van de N381 niet leidt tot (significante) negatieve effecten op het instandhoudingsdoel.  
 

5.2.6 CONCLUSIE EFFECTEN STIKSTOFDEPOSITIE 

In tabel 8 zijn de conclusies met betrekking tot het optreden van effecten door de stikstof-
depositie als gevolg van de omvorming van de N381 samengevat.  
 

Habitattype Effect 

4010 Vochtige heide Geen 

4030 Droge heide Geen 

6230 *Heischrale graslanden Mogelijk significant 

6410 Blauwgraslanden Geen 

7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen Geen 
Tabel 8. Samenvatting effecten op instandhoudingsdoelen habitattypen als gevolg van de stikstofdepositie door 
de N381 
 
Uit de tabel blijkt dat er mogelijk sprake is van een significant effect op het instandhoudings-
doel voor habitattype 6230 *heischrale graslanden. Er is geen sprake van (significant) nega-
tieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de overige habitattypen.  
 

5.3 VERONTREINIGING 

Autoverkeer produceert verontreinigende stoffen door verbranding van brandstoffen, slijtage 
van auto's en wegdek, corrosie van wegmeubilair, uitloging van wegenbouwmateriaal, on-
kruidbestrijdingsmiddelen, wegenzout, etc. Deze stoffen kunnen via verschillende routes in 
het milieu terechtkomen: via de lucht, verwaaiing en run-off (zie figuur 23) (CIW, 2002). 
 
Autoverkeer gaat gepaard met emissie van CO2, NOx, CxHy naar de lucht. Verwaaiing leidt 
tot een atmosferische belasting van allerlei microverontreinigingen als zware metalen, olie en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) die in een beperkte zone naast de weg 
neerslaan. Daarnaast worden verontreinigende stoffen verspreid door het van de weg af-
stromende regenwater (run-off). Dit wegwater stroomt in de bermbodem, maar kan ook in 
een riolering worden opgevangen en afgevoerd. In veel gevallen vindt directe lozing op het 
oppervlaktewater plaats (bermsloten) (CIW, 2002). 
 



 
Figuur 23. Schematische weergave emissieroutes wegverkeer naar bodem en oppervlaktewater. Weergegeven 
zijn: emissie naar de lucht, verwaaiing en run-off. Ontleend aan: CIW, 2002 
 

5.3.1 EMISSIES NAAR DE LUCHT 

Uit het Luchtkwaliteitsonderzoek (Goudappel Coffeng, 2010b) blijkt dat de concentraties 
van fijn stof en NO2 in de huidige situatie en na omvorming van de N381 ruim onder de 
grenswaarden (Wet luchtkwaliteit; normen ter bescherming van mens en milieu) blijven. Er 
zijn hierbij berekeningen gemaakt voor de jaren 2010, 2012 en 2015 en 2020♦.  
 
In het Luchtkwaliteitsonderzoek zijn naast fijn stof en NO2 geen andere stoffen, zoals zware 
metalen, beschouwd. Er vinden in Nederland langs wegen echter geen overschrijdingen 
plaats van de richtwaarden of grenswaarden van zware metalen en ozon, daarom is er geen 
noodzaak de concentraties van deze stoffen te berekenen (Goudappel Coffeng, 2010b). Het 
is uitgesloten dat de omvorming van de N381 leidt tot overschrijding van de richtwaarden of 
grenswaarden ter bescherming van mens en milieu (Goudappel Coffeng, 2010b). Hierdoor 
kunnen (significante) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de beschermde 
waarden van het Natura 2000-gebied worden uitgesloten. 
 

5.3.2 EMISSIES NAAR BODEM EN WATER 

Via afstromend wegwater (run-off) en door droge en natte verwaaiing worden verontreini-
gende stoffen verspreid. De belangrijkste verontreinigingen zijn zware metalen, PAK en 
minerale olie. 
 
De verspreiding van de verontreinigingen wordt sterk beïnvloed door de aard van de verhar-
dingslaag op de weg. Als deklaag van wegen zijn meerdere asfaltsoorten beschikbaar, zoals 
dicht asfaltbeton (DAB) en zeer open asfaltbeton (ZOAB). DAB is een deklaag met een vlak 
oppervlak. Regenwater stroomt over het vlakke oppervlak af naar de berm. 
 
                                                      
♦ Voor de beschrijving van de huidige situatie is uitgegaan van 2010. In 2012 wordt gestart met de werkzaamhe-
den aan de N381. De planning is dat de N381 medio 2015 is gerealiseerd. In 2015 zal de N381 volledig belast 
worden. Het jaar 2020 geeft een indruk van de ontwikkeling van de concentraties in de toekomst. Hiervoor zijn 
de verkeersgegevens uit het jaar 2025 gebruikt. Het betreft dus een worstcase benadering (Goudappel Coffeng, 
2010). 
Voor het jaar 2012 is geen rekening gehouden met een gefaseerde aanleg van de N381 (2012-2015). De bereke-
ningen zijn voor het jaar 2012 gebaseerd op de aanname dat de N381 geheel is gerealiseerd en dat de N381 ook 
volledig wordt gebruikt. Dit betreft dus ook een worstcase benadering (Goudappel Coffeng, 2010). 
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Bij ZOAB zakt het water weg in de poriën en stroomt door de verharding horizontaal af 
naar de wegberm. Hierdoor ontstaat minder verwaaiing, grotere verdamping en een buffering 
van water en vuil in de poriën dan bij toepassing van DAB (CIW, 2002). Bij wegen met DAB 
reikt de verontreiniging via verwaaiing tot circa 30 meter van de kant van de weg, terwijl bij 
ZOAB dit beperkt is tot enkele meters (CIW, 2002). 
 
De omvorming van de N381 leidt tot een toename van de verkeersdruk, waardoor er in prin-
cipe ook een grotere kans is op het optreden van verontreiniging. Dit is echter niet het geval: 
toepassing van tweelaags ZOAB (of een vergelijkbaar asfalttype) zal leiden tot een verminde-
ring van het risico voor het optreden van verontreiniging in het Natura 2000-gebied ten op-
zichte van de huidige situatie. Toepassing van ZOAB is in kwetsbare gebieden, zoals natuur-
gebieden, de beste en meest effectieve maatregel om verontreiniging te voorkomen en te 
beperken (CIW, 2002). De verontreiniging blijft beperkt tot de directe omgeving van de weg, 
tot de wegberm (CIW, 2002).  
 
De omvorming van de N381 leidt ertoe dat de kans op het optreden van verontreiniging in 
het Natura 2000-gebied sterk wordt gereduceerd ten opzichte van de huidige situatie, waar-
door het optreden van (significante) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor de 
beschermde waarden van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar als gevolg van de omvor-
ming van de N381 kunnen worden uitgesloten. 
 

5.4 VERDROGING 

In de huidige situatie leiden de bermsloten van de N381 (westzijde: bermsloot Opperhaud-
mare) en de Nije Heawei (mogelijk) tot verdroging in het Natura 2000-gebied (provincie 
Fryslân/DLG, 2010; KIWA & EGG-consult, 2007).  
 

5.4.1 AANLEG 

Ter hoogte van de Bûtenwei (Wijnjewoude, ten zuiden van het Wijnjeterper Schar, zie figuur 
24) wordt een tunnel voor alle verkeer aangelegd, met een gescheiden fietspad. Aanvankelijk 
zou dit een open tunnel worden (met groene taluds). Tijdens de aanleg van de tunnel is er 
misschien bemaling nodig ten behoeve van de werkzaamheden. Indien definitief was geko-
zen voor een open tunnel, zou sprake zijn van een stijghoogteverlaging (verlaging grondwa-
terstand) van enkele centimeters in het uiterste zuiden van het Natura 2000-gebied. Er is 
echter gekozen voor een gesloten, betonnen tunnel. Bij de aanleg van een gesloten tunnel is 
het bemalingsniveau lager en is er geen sprake van stijghoogteverlaging in het Natura 2000-
gebied (Oranjewoud & IDO-Doesburg B.V., 2007; IDO-Doesburg, 2010). Na de voltooiing 
van de tunnel is bemaling niet meer noodzakelijk. (Significante) negatieve effecten op de 
beschermde waarden zijn uitgesloten. 
 



 
Figuur 24. Locatie aan te leggen tunnel ter hoogte van de Bûtewei. Bron: Google earth Pro 
 

5.4.2 GEBRUIK 

De bermsloot aan de oostzijde van de N381 zal door middel van een leemkoffer (een te 
plaatsen leemlaag) hydrologisch worden gescheiden van de graslandstrook en De Marschen. 
De nieuwe bermsloot zal minder diep steken dan de huidige bermsloot en de leemkoffer zal 
drainage van het zandpakket in de graslandstrook verder beperken (zie voor nadere specifica-
ties Van Belle & Brongers, 2009). Naar verwachting zal de nieuwe bermsloot meestal droog 
staan (Van Belle & Brongers, 2009).  
 
Aan de westzijde leidt de bermsloot tussen de N381 en de Opperhaudmare niet tot verdro-
ging in het Natura 2000-gebied (Oranjewoud & IDO-Doesburg B.V., 2007). De bermsloot 
ten westen van de Opperhaudmare leidt mogelijk wel tot verdroging in het Natura 2000-
gebied (Oranjewoud & IDO-Doesburg B.V., 2007). Deze bermsloot valt echter buiten de 
grenzen en bereik van het Provinciaal Inpassingsplan. Zie ook figuur 25.  
 
Uit bovenstaande blijkt dat de voorgenomen activiteit leidt tot positieve effecten op de wa-
terhuishouding in De Marschen. De voorgenomen activiteit leidt niet tot negatieve effecten 
op de waterhuishouding in het Wijnjeterper Schar.  
 
Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit tot een 
positief effect op de waterhuishouding in het Natura 2000-gebied leidt, waardoor de abioti-
sche omstandigheden beter zullen voldoen aan de randvoorwaarden voor de natte habitatty-
pen. Het is niet duidelijk of de voorgenomen activiteit door het verminderen/oplossen van 
enkele hydrologische knelpunten een wezenlijke bijdrage zal leveren in de realisatie van de 
instandhoudingsdoelen. Een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelen kan in 
ieder geval uitgesloten worden.  
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Figuur 25. Foto kruising Opperhaudmare/Nije Heawei met daarop aangegeven de ligging van de N381, Opper-
haudmare en de bermsloten. Bron: Google earth Pro.  
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5.5 VERANDERING POPULATIEDYNAMIEK 

Doordat de weg wordt verbreed, is er sprake van verslechtering ten opzichte van de huidige 
situatie; het wordt moeilijker en gevaarlijker de weg over te steken. Dit effect is relevant voor 
mobiele, grondgebonden faunasoorten, zoals reptielen, amfibieën en zoogdieren. Vogels zijn 
over het algemeen goed in staat veilig een weg te passeren. De wegverbreding zal daarom 
niet leiden tot een significant effect op de populatiegrootte.  
 
In tabel 9 zijn de typische faunasoorten van de habitattypen van het Wijnjeterper Schar 
weergegeven. De relevante soorten (mobiele, grondgebonden soorten) zijn vetgedrukt. Het 
betreft de volgende reptielensoorten: Adder, Levendbarende hagedis en Zandhagedis. 
De reptielensoorten zijn sterk gebonden aan hun habitat en zullen niet snel een weg overste-
ken. Dit geldt in het bijzonder voor de Adder. De kans dat deze soorten verkeersslachtoffer 
worden, is dus klein. 
 
Habitattype Typische soorten (fauna) Soortgroep 

Habitattype 4010 Groentje Vlinders 

 Gentiaanblauwtje Vlinders 

 Adder Reptielen 

 Levendbarende hagedis Reptielen 

 Heidesabelsprinkhaan Sprinkhanen en krekels 

 Moerassprinkhaan Sprinkhanen en krekels 

Habitattype 4030 Groentje  Vlinders 

 Heideblauwtje  Vlinders 

 Heivlinder  Vlinders 

 Kommavlinder  Vlinders 

 Vals heideblauwtje  Vlinders 

 Levendbarende hagedis  Reptielen 

 Zandhagedis  Reptielen 

 Blauwvleugelsprinkhaan  Sprinkhanen en krekels 

 Wrattenbijter  Sprinkhanen en krekels 

 Zadelsprinkhaan  Sprinkhanen en krekels 

 Zoemertje  Sprinkhanen en krekels 

 Boomleeuwerik  Vogels 

 Klapekster  Vogels 

 Roodborsttapuit  Vogels 

 Veldleeuwerik  Vogels 

Habitattype 6230 Aardbeivlinder  Vlinders 

 Geelsprietdikkopje  Vlinders 

 Tweekleurig hooibeestje  Vlinders 

 Veldkrekel  Sprinkhanen en krekels 

Habitattype 6410 Moerasparelmoervlinder  Vlinders 

 Zilveren maan  Vlinders 

 Watersnip Vogels 

Habitattype 7150 geen  
Tabel 9. Overzicht typische faunasoorten habitattypen Wijnjeterper Schar (Ministerie van LNV, 2008). Vetge-
drukt zijn de soorten die als gevolg van verbreding van de weg verkeersslachtoffer zouden kunnen worden.  
 
In het Wijnjeterper Schar worden als gevolg van de wegverbreding enkele faunapassages 
aangelegd. In de onderstaande tabel staan deze weergegeven.  
 
 
 



 
Locatie Maatregel 

Brug Âlddjip Aanleg natuurbrug met plasdrasoevers en passagemogelijkheid voor Ree 

Wijnjeterper Schar Aanleg ecoduiker en Dassenraster met amfibieënscherm. 

Wijnjeterper Schar Aanleg ecoduiker en Dassenraster met amfibieënscherm. 

Wijnjeterper Schar Aanleg ecoduiker en Dassenraster met amfibieënscherm 

Tabel 10. Overzicht van de faunabeschermende maatregelen die in het Wijnjeterper Schar worden uitgevoerd in 
het kader van de verbreding van de N381.   
 
Door de aanleg van de faunapassages wordt de situatie aanmerkelijk verbeterd ten opzichte 
van de huidige situatie. Een drietal grote ecoduikers zijn gepland op plaatsen die nu al in 
gebruik zijn als oversteekplaats (zie figuur 26). Daarnaast worden dassenrasters aan weerszij-
den van de tunnels aangebracht om dieren naar de tunnels te geleiden. De dassenrasters zul-
len worden voorzien van amfibieënschermen, zodat reptielen en amfibieën naar de ecodui-
kers worden geleid en hier gebruik van kunnen maken. 
 
Door deze maatregelen worden de mogelijkheden voor het veilig kunnen passeren van de 
weg door (kleine) zoogdieren, reptielen en amfibieën sterk vergroot en is er sprake van een 
grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Een (significant) negatief effect op de 
populatiedynamiek van de typische soorten van de habitattypen van het Wijnjeterper Schar 
kan op grond hiervan worden uitgesloten.  
 

 
Figuur 26. Faunavoorzieningen ter hoogte van Wijnjeterper Schar. Bron: Google Earth. Figuur ontleend aan: 
Buro Bakker, 2011 

___ Dassentunnel/bij Âlddjip grote faunapassage 
___ Geleiding 
 

Overigens zijn de mogelijke effecten van de toename van de stikstofdepositie op de typische 
soorten beoordeeld via de beoordeling van de effecten op de habitattypen (paragraaf 5.2). De 
habitattypen vormen namelijk het leefgebied waaraan de typische soorten zijn verbonden. 
Uit de beoordeling van de effecten van de toename van de stikstofdepositie is gebleken dat 
er een kans is op het optreden van significante effecten op habitattype heischrale graslanden. 
Hierdoor zouden ook de typische soorten van dit habitattype significant kunnen worden 
beïnvloed. In hoofdstuk 6 wordt beoordeeld welke effecten overblijven na het treffen van 
mitigerende maatregelen.  
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5.6 CONCLUSIE 

In tabel 11 zijn de conclusies met betrekking tot het optreden van effecten op de instand-
houdingsdoelstellingen van de beschermde waarden van Natura 2000-gebied Wijnjeterper 
Schar door de omvorming van de N381 samengevat.  
  

Habitattype Storingsfactor/Effect 
omvorming N381 

H4010 H4030 *H6230 H6410 H7150 

Oppervlakteverlies geen geen geen geen geen 

Verzuring & vermes-
ting geen geen mogelijk 

significant geen geen 

Verontreiniging geen geen geen geen geen 

Verdroging geen geen geen geen geen 

Verandering popula-
tiedynamiek geen geen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tabel 11. Effecten van de omvorming van de N381 op de instandhoudingsdoelstellingen voor de beschermde 
waarden van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. N.v.t.= niet van toepassing 
 
Uit tabel 11 blijkt dat er kans is op het optreden van significant negatieve effecten op habitat-
type 6230 heischrale graslanden als gevolg van verzuring en vermesting door een toename 
van de depositie van stikstof ten gevolge van de omvorming van de N381. Er is geen sprake 
van (significant) negatieve effecten op de overige habitattypen.  
 
In hoofdstuk 6 worden de mitigerende maatregelen besproken.  
 

5.7 EFFECTEN OP ANDERE NATURA 2000-GEBIEDEN 

In de wijde omgeving van de N381 liggen naast het Wijnjeterper Schar en het Drents-Friese 
Wold nog enkele andere Natura 2000-gebieden. Deze zijn op figuur 27 aangegeven.  
 
Het Fochteloërveen is het ten opzichte van de N381 dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, dat 
op ruim 5 kilometer van de N381 af ligt. Vanwege deze grote afstand kunnen directe fysieke 
effecten van de omvorming van de N381 (zoals verstoring) worden uitgesloten. Ook effec-
ten als gevolg van stikstofdepositie zijn niet aan de orde; immers het gebied ligt ruim buiten 
de contour van 0,5 mol N/ha/jaar (zie §5.2.4). 
Omdat de andere Natura 2000-gebieden (Van Oordts Mersken, Norgerholt, Bakkeveense 
duinen, Havelte-Oost en Dwingelderveld) op grotere afstand van de N381 liggen, en ook 
buiten de contour van 0,5 mol N/ha/jaar, zijn effecten op deze gebieden ook op voorhand 
uit te sluiten (zie §5.2.4).  
 
 



 
Figuur 27. Ligging Natura 2000-gebieden in de wijde omgeving van de N381. Ligging en begrenzing 
gebieden aangeduid met gele lijnen. De effecten op Natura 2000-gebieden Wijnjeterper Schar en 
Drents-Friese Wold worden beoordeeld in twee aparte Passende Beoordelingen (waaronder onderha-
vige rapportage). Bron: Google earth Pro 
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5.8 CUMULATIE 

Op dit moment zijn er geen concrete projecten of plannen, waarvan juridische zekerheid 
bestaat dat ze doorgang vinden, bekend, die in cumulatie met de omvorming van de N381 
kunnen leiden tot (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen. Wel 
zijn enkele ontwikkelingen bekend waarvan uitvoering nog niet juridisch zeker is, maar waar-
van wel verondersteld mag worden dat ze doorgang vinden. Deze staan hieronder beschre-
ven.  
Wat betreft bestaand gebruik geldt dat activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op het 
Natura 2000-gebied zijn meegenomen in de effectenbeoordeling, daar hun bijdrage onder-
deel is van de achtergronddepositie.  
 

 Toekomstige ontwikkelingen 

Op korte termijn zullen in de omgeving van het Natura 2000-gebied maatregelen worden 
uitgevoerd in het kader van de Landinrichting Koningsdiep. De start van de geplande werk-
zaamheden wordt voorzien in 2013 (mond. med. A. de Vries, DLG), en valt daarmee binnen 
de uitvoeringstermijn van de omvorming van de N381. Hieronder worden de belangrijkste 
maatregelen kort besproken. In figuur 28 zijn de maatregelen op kaart weergegeven.  
 
Eén van de belangrijkste onderdelen van de Landinrichting Koningsdiep is het laten herme-
anderen van het Koningsdiep, waarmee nog niet is gestart (provincie Fryslân/DLG, 2010).  
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De graslanden ten noorden van het Koningsdiep, de graslanden tussen De Marschen en het 
Koningsdiep en enkele percelen aan de noordoostzijde van De Marschen zullen in het kader 
van de landinrichting ook worden ingericht als natuur. Hierdoor vormen de laaggelegen de-
len van het beekdal straks één geheel en kan het waterbeheer beter afgestemd worden op de 
natuur. Ook worden hierdoor belangrijke natuurgebieden als de Bakkeveense Duinen, Van 
Oordt's Mersken en het Wijnjeterper Schar met elkaar verbonden (provincie Fryslân/DLG, 
2010).  
Het gebied ten noordwesten van het Wijnjeterper Schar, de Poasen, wordt ingericht als wa-
terbergingsgebied. In dit gebied is recent de onderbemaling gestopt (provincie Fryslân/DLG, 
2010).  
 
Omdat het plan met name in het beekdal natuurherstel beoogd zal het een gunstige invloed 
hebben op het Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. Dit vooral als gevolg van een verbe-
tering van de hydrologie en het uit landbouwkundig gebruik nemen van percelen grenzend 
aan het Natura 2000-gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figuur 28. Belangrijkste maatregelen Landinrichting Koningsdiep (Âlddjip) ter hoogte van het Natura 2000-
gebied. Ontleend aan: provincie Fryslân/DLG, 2010.  
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6 MITIGATIE 

In paragraaf 6.1 wordt een overzicht gegeven van de mitigerende maatregelen in het kader 
van de N381. In de paragrafen daarna (6.2 t/m 6.4) worden de maatregelen en de effecten 
van deze maatregelen in meer detail besproken. In paragraaf 6.5 worden de effecten van de 
omvorming van de N381 en de mitigerende maatregelen in samenhang beoordeeld.  
 

6.1 OVERZICHT MITIGERENDE MAATREGELEN OMVORMING N381 

Deze maatregelen behelzen maatregelen die integraal onderdeel uitmaken van de voorgeno-
men activiteit en mitigerende maatregelen.  
 
1) Inrichting graslandstrook en inrichting De Marschen ten oosten van de N381 con-

form de inrichtingskaarten zoals opgenomen in figuren 29 en 30. 
 



 
Figuur 29. Landschapsbeeld en hoofdlijnen van de inrichting. Ontleend aan Van Belle & Brongers, 2009. Zie 
bijlage 3.  
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Figuur 30. Globaal overzicht inrichtingsmaatregelen graslandstrook en De Marschen. Ontleend aan Van Belle & 
Brongers, 2009. Zie bijlage 3.  
 
2) Het verkeersluw maken (alleen toestaan van voetgangers- en fietsverkeer), waaron-

der het verwijderen van de asfaltlaag en het dempen van de bermsloten, van een deel 
van de Nije Heawei, zoals opgenomen in figuur 31.  
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Figuur 31. Maatregel verkeersluw maken Nije Heawei 
 
3) Vermindering van de ammoniakdepositie door beperking van de toegestane ammo-

niakemissie van het agrarisch bedrijf, gevestigd aan ’t Skjer 3 te Wijnjewoude tot 
maximaal 185 Kg NH3 per jaar.  

 
4) Toepassen van tweelaags ZOAB of qua eigenschappen vergelijkbaar asfalttype op de 

N381.  
 
De omvorming van de N381 zal tussen 2012 en 2014 worden uitgevoerd. De omgevormde 
N381 wordt in 2015 door het verkeer in gebruik genomen. Bovenstaande maatregelen moe-
ten zijn uitgevoerd voor openstelling van de weg voor het verkeer. 
 

6.2 INRICHTING GRASLANDSTROOK TUSSEN N381 EN DE MARSCHEN 

De graslandstrook tussen De Marschen en de N381 zal worden omgevormd tot natuur. Het 
uitgangspunt voor de inrichting van het gebied is dat de inrichting aansluit op het landschap 
en de natuurwaarden die kenmerkend zijn voor het Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. 
De graslandstrook is geen onderdeel van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. Er worden 
echter ook maatregelen in De Marschen zelf uitgevoerd, waardoor de belangrijkste knelpun-
ten in dit deelgebied van het Natura 2000-gebied worden opgelost. Ook leiden de hydrologi-
sche maatregelen in de graslandstrook (zie hieronder) tot verbetering van de hydrologische 
omstandigheden in De Marschen.  
 
Het streefbeeld bestaat uit de versterking en ontwikkeling van een kleinschalig landschap, 
met een afwisseling van bos, natte en droge heiden op de hogere delen en vochtig heischraal 
grasland, blauwgrasland en kleine zeggenvegetaties op de lagere delen. Daarnaast gaat het om 
delen dotterbloemhooiland en open water. In figuur 32 zijn het streefbeeld en de natuurdoe-
len voor de graslandstrook en De Marschen weergegeven. 
 
In figuur 29 en 30 zijn de inrichtingsmaatregelen die worden uitgevoerd in de graslandstrook 
en De Marschen op hoofdlijnen weergegeven. Voor gedetailleerdere informatie over de in-
richting van de graslandstrook en de maatregelen in De Marschen wordt verwezen naar het 
rapport "Inrichtingsplan graslandstrook N381 en De Marschen"(Van Belle & Brongers, 
2009). Dit rapport is als bijlage toegevoegd (zie Bijlage 3). 
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Figuur 32. Streefbeeld en natuurdoelen graslandstrook en De Marschen. Ontleend aan Van Belle & Brongers, 
2009. Zie bijlage 3.  
 
Hieronder worden de effecten van de maatregelen in De Marschen en het inrichten van de 
graslandstrook op de habitattypen kort besproken.  
 

 Effecten op habitattypen 

 4010_A Vochtige heide 

De inrichting van de graslandstrook en de maatregelen in De Marschen zullen leiden tot een 
toename van het areaal vochtige heide binnen het Natura 2000-gebied (in deelgebied De 
Marschen). Op de delen in De Marschen die geplagd gaan worden, zal na het plaggen eerst 
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habitattype 7150 pioniervegetaties met snavelbiezen tot ontwikkeling komen. Op termijn 
gaan deze vegetaties over in vochtige heide. Door het dempen en verondiepen van sloten, de 
peilverhoging en het creëren van slenkjes in de graslandstrook en De Marschen zelf zullen de 
hydrologische omstandigheden in De Marschen verbeteren.  
 

 4030 Droge heiden 

De maatregelen in de Marschen zullen leiden tot een beperkte toename van het areaal droge 
heide binnen het Natura 2000-gebied.  
 

 6230 *Heischrale graslanden 

Door het dempen en verondiepen van sloten, de peilverhoging en het creëren van slenkjes in 
de graslandstrook en De Marschen zelf zullen de hydrologische omstandigheden in de Mar-
schen verbeteren. Het areaal van heischraal grasland zal nauwelijks toenemen, maar mogelijk 
leiden de maatregelen wel tot een verbetering van de kwaliteit van het habitattype op de be-
staande locatie in De Marschen (Van Belle & Brongers, 2009).  
 

 6410 Blauwgraslanden 

Door het dempen en verondiepen van sloten, de peilverhoging en het creëren van slenkjes in 
de graslandstrook en De Marschen zelf zullen de hydrologische omstandigheden in de Mar-
schen verbeteren. In het zuidwestelijk deel van De Marschen zal worden geplagd, waarna het 
habitattype zich op deze locatie kan ontwikkelen. De maatregelen in de Marschen zullen 
daardoor leiden tot een beperkte toename van het areaal blauwgrasland binnen het Natura 
2000-gebied. 
 

 7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 

De maatregelen in de Marschen zullen leiden tot een toename van het areaal pioniervegeta-
ties met snavelbiezen. Op de delen die geplagd gaan worden, zal het habitattype na het plag-
gen tot ontwikkeling komen. Op termijn gaan deze vegetaties over in vochtige heide.  
 

6.3 VERKEERSLUW MAKEN NIJE HEAWEI 

De Nije Heawei deelt het Wijnjeterper Schar in tweeën en loopt dwars door de slenk in het 
centrale deel van het gebied. De aanleg van de weg met de diepe bermsloten heeft de water-
huishouding in negatieve zin ingrijpend veranderd. De weg heeft grote negatieve effecten op 
de waterhuishouding in het Natura 2000-gebied. De Nije Heawei. Daarnaast vormt de weg 
een barrière voor reptielen als Adder (typische soort van habitattype vochtige heide) en Le-
vendbarende hagedis (typische soort van habitattypen vochtige heide en droge heide). Verder 
draagt het gebruik van de weg in beperkte mate bij de depositie van verzurende en vermes-
tende stoffen.  
Vanwege deze knelpunten zal als mitigerende maatregel in het kader van de omvorming van 
de N381 een deel van de Nije Heawei, ongeveer 30%, verkeersluw worden gemaakt. Dit 
gedeelte is vanaf dat moment alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. In figuur 32 is 
aangegeven welk deel het betreft.  
 
Het verkeersluw maken houdt in dat in het betreffende deel de asfaltverharding van de weg 
zal worden verwijderd. Wat overblijft is een zandpad. De bermsloten worden opgevuld, zo-
dat ze niet langer een drainerende invloed hebben. Door het verkeersluw maken van de Nije 
Heawei wordt een deel van de oorspronkelijke waterhuishouding hersteld. Hierdoor zal weer 
grondwater vanaf de hoge rug in het zuiden van het Wijnjeterper Schar naar de slenk kunnen 
stromen, waardoor in het centrale deel van het Wijnjeterper Schar enige vernatting zal optre-
den. Dit leidt tot stabielere en hogere waterstanden en daarmee tot betere condities voor 
uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van de natte habitats.  



Door het verkeersluw maken van een deel van de Nije Heawei zal het betreffende deel niet 
langer een barrière vormen voor reptielen. Daarnaast zal de bijdrage van de weg aan de stik-
stofdepositie op het Natura 2000-gebied dankzij het verkeersluw maken van een deel van de 
weg iets afnemen.  
 
De bedoeling is dat in de toekomst ook de rest van de Nije Heawei wordt omgevormd tot 
zandpad. Dat zal echter niet in het kader van de omvorming van de N381 gebeuren.  
 

 
Figuur 32. Traject van de Nije Heawei dat verkeersluw zal worden gemaakt.  
 
De detailuitvoering en inrichting van de weg zal in overleg met Staatsbosbeheer en het Wet-
terskip worden bepaald. Vanwege de ligging van de boerderij van Visser halverwege de Nije 
Heawei zijn er (tijdelijke) lokale maatregelen nodig teneinde dit object droog te houden.  
 

6.4 VERMINDEREN AMMONIAKDEPOSITIE 

Als mitigerende maatregel in het kader van de omvorming van de N381 zal de emissie van 
ammoniak door een veehouderij ten noordwesten van De Marschen worden beperkt. De 
huidige milieuvergunning staat een bedrijfsvoering toe die bestaat uit 75 melkkoeien en 40 
stuks jongvee. In figuur 33 is de ammoniakdepositie van een dergelijke bedrijfsomvang, gele-
gen op 't Skjer 3, weergegeven (zie ook Bijlage 4). 
 
Het is niet gewenst de agrarische bedrijfsvoering op 't Skjer niet meer toe te staan. Op deze 
locatie wordt namelijk gestreefd naar invulling van particulier natuurbeheer van de percelen 
die grenzen aan het Koningsdiep. Deze percelen worden ingericht als natuur in het kader van 
de Landinrichting Koningsdiep (zie figuur 28). De wens is dus om de agrarische bedrijfsvoe-
ring aan 't Skjer in gewijzigde vorm toe te staan, waardoor tegelijkertijd ontwikkeling en be-
heer van natuur kan plaatsvinden. Dit betekent ook dat er strenge voorwaarden worden ge-
steld aan de activiteiten die op het 't Skjer kunnen plaatsvinden. De onderbemaling op de 
percelen zal worden beëindigd en de percelen zullen niet meer voor beweiding aangewend 
kunnen worden.  
 
Als de percelen inderdaad kunnen worden ingericht als natuur betekent dit een verbetering 
van de samenhang tussen het Koningsdiep, het Wijnjeterper Schar en De Marschen. Boven-
dien wordt de onderbemaling van het gebied beëindigd, waardoor de verdrogende invloed 
op het Natura 2000-gebied wordt opgeheven. 
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In de toekomstige situatie wordt op 't Skjer een maximale ammoniakemissie van 185 kg NH3 
toegestaan (Royal Haskoning, 2010). Ten opzichte van de huidige vergunde situatie aan 't 
Skjer zal volgens de nieuw toegestane situatie sprake zijn van een afname van de depositie op 
het Natura 2000-gebied. Deze afname mitigeert de toename van de depositie door de om-
vorming van de N381 voor een belangrijk deel. In figuur 34 is globaal de netto toename van 
de depositie weergegeven die overblijft na mitigatie (toename depositie door N381 minus 
huidig toegestane situatie 't Skjer - nieuwe toegestane situatie 't Skjer). Hierin zijn ook de 
locaties waar het voor stikstofdepositie meest gevoelige habitattype voorkomt, heischrale 
graslanden, weergegeven. De netto toename van de depositie bedraagt na mitigatie maximaal 
2 mol N/ha/j op de dichtst bij de N381 gelegen locatie waar het meest gevoelige habitattype 
(habitattype 6230 *heischrale graslanden) voorkomt (westzijde De Marschen). Op deze loca-
tie is de bijdrage van de N381 ook het grootst, maximaal 12 mol N/ha/j. Op de locatie in 
het oostelijk deel van het Wijnjeterper Schar bedraagt de netto toename van de depositie 1 
mol N/ha/j en op de locaties in het westelijke deel van het Wijnjeteper Schar bedraagt de 
netto toename van de depositie 0 mol N/ha/j. De mitigatie leidt er dus toe dat er op circa 
80% van het areaal van het habitattype geen sprake is van een toename van de depositie.  
 
Omdat de verspreiding van habitattype blauwgrasland grotendeels overeenkomt met de ver-
spreiding van heischraal grasland bedraagt ook de netto toename van de depositie op dit 
habitattype maximaal 2 mol N/ha/j, op de locaties in De Marschen. Op de locaties in het 
oostelijk deel van het Wijnjeterper Schar bedraagt de netto toename van de depositie circa 1 
mol N/ha/j en op de locaties in het westelijk deel van het Wijnjeterper Schar 0 mol N/ha/j. 
Hierdoor is zeker op 50% van het areaal van het habitattype geen sprake van een netto toe-
name van de depositie. 
 
De maximale netto toename van de depositie op habitattype droge heide bedraagt 5 mol 
N/ha/j op een locatie in het westelijk deel van De Marschen. Op de locaties van het habitat-
type in het oostelijk deel van het Wijnjeterper Schar bedraagt de netto toename van de depo-
sitie -1 tot 1 mol N/ha/j en op de locaties in het westelijk deel van het Wijnjeterper Schar 0 
mol N/ha/j. Hierdoor is op circa 60% van het areaal van het habitattype geen sprake van 
een netto toename van de depositie.  
 
De maximale netto toename van de depositie op habitattypen vochtige heiden en pionierve-
getaties met snavelbiezen bedraagt 5 mol N/ha/j in De Marschen. De netto toename van de 
depositie op locaties in het oostelijk deel van het Wijnjeterper Schar bedraagt -1 tot 5 mol 
N/ha/j. De netto toename van de depositie op locaties in het westelijk deel van het Wijn-
jeterper Schar bedraagt 0 mol N/ha/j. Hierdoor is op circa 50% van het areaal van deze 
habitattypen geen sprake van een netto toename van de depositie.  
 



 
Figuur 33. Huidige ammoniakdepositie bij bedrijfsvoering 't Skjer volgens huidige milieuvergunning. Royal 
Haskoning, 2011. Zie Bijlage 4.  

 
Figuur 34. Globale weergave netto stikstofdepositie na toestaan van agrarische bedrijfsvoering met een emissie 
van 185  kg NH3 op 't Skjer. Bron: Royal Haskoning, 2010. 
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6.5 CONCLUSIE EFFECTEN MITIGERENDE MAATREGELEN 

6.5.1 H4010_A VOCHTIGE HEIDE 

Effect omvorming N381 

De bijdrage van de wijziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype voor-
komt minimaal 1 mol N/ha/j en maximaal 12 mol N/ha/j. De overschrijding van de kriti-
sche depositiewaarde (achtergronddepositie incl. de lokale bijdrage van de gewijzigde N381) 
in het zuidelijke deel bedraagt 22 - 42 mol N/ha/j. In het noordelijke deel van het Natura 
2000-gebied leidt de achtergronddepositie plus de bijdrage van de voorgenomen activiteit 
niet tot overschrijding van de KDW. 
In de effectenbeoordeling is geconcludeerd dat er geen sprake is van negatieve effecten op 
het instandhoudingsdoel, dat gericht is op behoud van oppervlakte en verbetering van de 
kwaliteit.  
 
Effecten mitigerende maatregelen 

De maatregelen in de graslandstrook en De Marschen zelf leiden tot een verbetering van de 
hydrologische condities voor habitattype vochtige heide en een toename van het areaal in De 
Marschen. Deze toename is niet te kwantificeren. Het verkeersluw maken van de Nije Hea-
wei zal leiden tot een verbetering van de hydrologische omstandigheden in het Wijnjeterper 
Schar. Door het beperken van de toegestane ammoniakemissie op 't Skjer is de netto toena-
me van de depositie op het habitattype gering. Op circa 50% van het areaal van het habitat-
type is er na mitigatie geen sprake van een toename van de depositie. 
 
Conclusie 

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van oppervlakte en verbetering van de kwali-
teit. In feite wordt momenteel aan het instandhoudingsdoel voldaan; het habitattype komt 
vrijwel alleen in goede kwaliteit voor. Het is wel van belang dat deze goede kwaliteit behou-
den wordt. Uitbreiding van het habitattype wordt niet nagestreefd. De verwachte toename 
van het areaal door de maatregelen in De Marschen is daarom wel een positieve ontwikke-
ling, maar is niet noodzakelijk voor de realisatie van het instandhoudingsdoel.  
 
De mitigerende maatregelen leiden verder tot een verbetering van de hydrologische omstan-
digheden en vormen daarmee de basis voor duurzame instandhouding van het habitattype. 
Door de hydrologische maatregelen wordt een deel van de knelpunten in de watercondities, 
waarvoor een sense of urgency is toegekend, opgelost.  
 

6.5.2 H4030 DROGE HEIDE 

Effect omvorming N381 

De bijdrage van de wijziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype voor-
komt minimaal 1 mol N/ha/j (noordwestelijk deel Wijnjeterper Schar) en maximaal 12 mol 
N/ha/j (westzijde De Marschen). De maximale overschrijding van de kritische depositie-
waarde (achtergronddepositie incl. lokale bijdrage gewijzigde N381) bedraagt 242 mol 
N/ha/j.  
In de effectenbeoordeling is geconcludeerd dat er geen sprake is van negatieve effecten op 
het instandhoudingsdoel, dat gericht is op behoud van oppervlakte en kwaliteit.  
 
Effecten mitigerende maatregelen 

De maatregelen in De Marschen leiden tot een beperkte toename van het areaal droge heide. 
Het is niet mogelijk deze toename te kwantificeren. Door het beperken van de toegestane 
ammoniakemissie op 't Skjer is de netto toename van de depositie op het habitattype gering. 
Op circa 60% van het areaal van het habitattype is geen sprake van een netto toename van de 
depositie. 
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Conclusie 

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van oppervlakte en kwaliteit. In feite wordt 
momenteel aan het instandhoudingsdoel voldaan. Uitbreiding van het habitattype wordt niet 
nagestreefd. De verwachte toename van het areaal door de maatregelen in De Marschen is 
daarom wel een positieve ontwikkeling, maar niet noodzakelijk voor de realisatie van het 
instandhoudingsdoel. De bijdrage van de N381 leidt niet tot (significant) negatieve effecten 
op het instandhoudingsdoel. Op circa 60% van het areaal van het habitattype is er geen spra-
ke van een netto toename van de depositie. 
 

6.5.3 H6230 *HEISCHRALE GRASLANDEN 

Effect omvorming N381 

De bijdrage van de wijziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype voor-
komt minimaal 1 mol N/ha/j en maximaal 12 mol N/ha/j. De maximale overschrijding van 
de kritische depositiewaarde (achtergronddepositie incl. lokale bijdrage gewijzigde N381) 
bedraagt 512 mol N/ha/j. 
In de effectenbeoordeling is geconcludeerd dat er kans is op het optreden van een significant 
effect op het instandhoudingsdoel, dat gericht is op uitbreiding van de oppervlakte en verbe-
tering van de kwaliteit.  
 
Effecten mitigerende maatregelen 

De maatregelen in de graslandstrook en in De Marschen zelf leiden tot een verbetering van 
de hydrologische condities voor habitattype heischrale graslanden en mogelijk een marginale 
toename van het areaal in De Marschen. Deze toename is niet te kwantificeren. Het ver-
keersluw maken van ca. 30% van de Nije Heawei zal leiden tot een verbetering van de hydro-
logische omstandigheden in het centrale deel van het Wijnjeterper Schar. Het beperken van 
de toegestane ammoniakemissie op 't Skjer leidt tot een maximale netto toename van de 
depositie (bijdrage N381 - mitigatie 't Skjer) van 2 mol N/ha/j op het habitattype in deelge-
bied De Marschen. Op 80% van het areaal is geen sprake van een netto toename van de 
depositie. Door het aanpassen van de bedrijfsvoering op 't Skjer zal ook de verdrogende 
invloed van de percelen aan het Koningsdiep, die nu nog in agrarisch gebruik zijn, worden 
beëindigd.  
 
Conclusie  

De maatregelen in De Marschen en het verkeersluw maken van de Nije Heawei leiden er toe 
dat, onder invloed van de verbeterde hydrologische omstandigheden, de buffercapaciteit 
enigszins kan worden vergroot, waardoor het habitattype minder gevoelig wordt voor stik-
stofdepositie. Daarnaast kan het habitattype in het Wijnjeterper Schar mogelijk enigszins 
worden uitgebreid en de kwaliteit worden verbeterd.  
 
De mitigerende maatregelen die in het kader van de omvorming van de N381 worden getrof-
fen leiden wat betreft de hydrologie tot verbetering van de abiotische omstandigheden. Op 
een deel van het areaal (20%; in deelgebied De Marschen) is sprake van een geringe netto 
toename van de depositie van maximaal 2 mol N/ha/j. Doordat ook op deze locaties sprake 
is van een verbetering van de hydrologische condities, zal er sprake zijn van een betere buf-
fercapaciteit, waardoor het habitattype op deze locaties minder gevoelig is voor de overmaat 
aan stikstof. Op 80% van het areaal (de locaties in deelgebied Wijnjeterper Schar) is geen 
sprake van een netto toename van de depositie.  
Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat er na mitigatie geen (significant) negatieve 
effecten op het instandhoudingsdoel optreden, maar juist sprake is van een positief effect op 
het instandhoudingsdoel. Door de hydrologische maatregelen wordt een deel van de knel-
punten in de watercondities, waarvoor een sense of urgency is toegekend, opgelost.  
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6.5.4 H6410 BLAUWGRASLAND 

Effect omvorming N381 

De bijdrage van de wijziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype voor-
komt minimaal 1 mol N/ha/j en maximaal 12 mol N/ha/j. De maximale overschrijding van 
de kritische depositiewaarde (achtergronddepositie incl. lokale bijdrage gewijzigde N381) 
bedraagt 242 mol N/ha/j.  
In de effectenbeoordeling is geconcludeerd dat er geen sprake is (significant) negatieve effec-
ten op het instandhoudingsdoel, dat gericht is op behoud van de oppervlakte en verbetering 
van de kwaliteit.  
 
Effecten mitigerende maatregelen 

De maatregelen in de graslandstrook en De Marschen leiden tot een verbetering van de hy-
drologische condities voor habitattype blauwgraslanden en mogelijk een geringe toename van 
het areaal in De Marschen. Deze toename is niet te kwantificeren. Het verkeersluw maken 
van de Nije Heawei zal leiden tot een verbetering van de hydrologische omstandigheden in 
het centrale deel van het Wijnjeterper Schar. Het beperken van de toegestane ammoni-
akemissie op 't Skjer leidt tot een maximale netto toename (bijdrage N381 - mitigatie 't Skjer) 
van 2 mol N/ha/j op het habitattype in deelgebied De Marschen. Op 50% van het areaal is 
na mitigatie geen sprake van een netto toename van de depositie. Door het aanpassen van de 
bedrijfsvoering op 't Skjer zal ook de verdrogende invloed van de percelen aan het Konings-
diep, die nu nog in agrarisch gebruik zijn, beëindigd.  
 
Conclusie 

De mitigerende maatregelen die in het kader van de omvorming van de N381 worden getrof-
fen leiden wat betreft de hydrologie tot verbetering van de abiotische omstandigheden in De 
Marschen en het centrale deel van het Wijnjeterper Schar. Dit kan leiden tot enige verbete-
ring van de kwaliteit van het habitattype op deze locaties, en mogelijk ook uitbreiding van het 
areaal. De maximale netto depositie bedraagt 2 mol N/ha/j in deelgebied De Marschen en 
op circa 50% van het areaal is geen sprake van een netto toename van de depositie. Door de 
hydrologische maatregelen wordt een deel van de knelpunten in de watercondities, waarvoor 
een sense of urgency is toegekend, opgelost.  
Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat er na mitigatie sprake is van een positief 
effect op het instandhoudingsdoel.  
 

6.5.5 H7150 PIONIERVEGETATIES MET SNAVELBIEZEN 

Effect omvorming N381 

De omvorming van de N381 leidt niet tot negatieve effecten op het instandhoudingsdoel. De 
kritische depositiewaarde van het habitattype wordt niet overschreden. Het instandhou-
dingsdoel is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit. 
 
Effecten mitigerende maatregelen 

De maatregelen in De Marschen zullen leiden tot een toename van het areaal pioniervegeta-
ties met snavelbiezen in dit deelgebied. Op de delen die geplagd gaan worden, zal het habitat-
type na het plaggen tot ontwikkeling komen. Op termijn gaan deze vegetaties over in vochti-
ge heide.  
De maatregelen in De Marschen en het verkeersluw maken van de Nije Heawei leiden verder 
tot verbetering van de hydrologische omstandigheden.  
 
Conclusie 

De maatregelen in De Marschen leiden op de korte termijn tot een toename van het areaal 
van het habitattype. Omdat de omvang van het habitattype op de recentelijk geplagde delen 
in het Wijnjeterper Schar geleidelijk zal afnemen, zal de netto oppervlakte in het Natura 
2000-gebied (areaal in Wijnjeterper Schar + areaal in De Marschen) op de korte termijn 
hooguit iets toenemen of gelijk blijven. Of de maatregelen in De Marschen daadwerkelijk 
leiden tot een wezenlijk positief effect op het instandhoudingsdoel, dat gericht is op uitbrei-



PB Wijnjeterper Schar in verband met de omvorming van de N381 93

ding van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit, is daarom onzeker. De maatregelen 
dragen echter wel bij aan de realisatie van het instandhoudingsdoel. Op basis van voorgaande 
wordt geconcludeerd dat de omvorming van de N381 en de mitigerende maatregelen die in 
dat kader worden getroffen leiden tot een positief effect op het instandhoudingsdoel.  
 

6.5.6 CONCLUSIE EFFECTEN OMVORMINGN381 PLUS MITIGERENDE MAATREGELEN 

In onderstaande tabel is samengevat wat de effecten van de omvorming van de N381 op de 
habitattypen zijn, welke mitigerende maatregelen worden getroffen om deze effecten te ver-
zachten en welke effecten na mitigatie overblijven. Hierin zijn ook de habitattypen opgeno-
men waarvoor geen noodzaak bestaat voor het treffen van mitigerende maatregelen, omdat 
de omvorming van de N381 niet tot (significant) negatieve effecten op het instandhoudings-
doel leidt. 
 
Habitattype Effect N381 

op isd Mitigerende maatregelen Effect na mitigatie 
op isd 

4010 Vochtige 
heiden Geen 

-verminderen depositie 
-deels oplossen hydrologische 
knelpunten 
-uitbreiden areaal habitattype 

Geen 

4030 Droge hei-
den Geen -verminderen depositie 

-uitbreiden areaal habitattype Geen 

6230 Heischrale 
graslanden 

Mogelijk signifi-
cant 

-verminderen depositie 
-deels oplossen hydrologische 
knelpunten 
-mogelijk geringe uitbreiding 
areaal habitattype 

Positief 

6410 Blauwgras-
landen Geen 

-verminderen depositie 
-deels oplossen hydrologische 
knelpunten 
-mogelijk geringe uitbreiding 
omvang habitattype 

Positief 

7150 Pionierve-
getaties met 
snavelbiezen 

Geen 

-verminderen depositie 
-deels oplossen hydrologische 
knelpunten 
-uitbreiding areaal habitattype 

Positief 

Tabel 12. Overzicht effecten voorgenomen activiteit, effecten van mitigerende maatregelen en netto effect na 
mitigatie op de habitattypen die binnen de invloedssfeer van de N381 voorkomen. Isd= instandhoudingsdoel.  
 
Na mitigatie is er niet langer sprake van een mogelijk significant effect op het instandhou-
dingsdoel voor habitattype heischrale graslanden, maar van een positief effect. Hetzelfde 
geldt voor habitattypen blauwgrasland en pioniervegetaties met snavelbiezen. Door de hy-
drologische maatregelen wordt tevens een deel van de knelpunten in de watercondities, 
waarvoor een sense of urgency is toegekend, opgelost. 
 

6.6 EINDCONCLUSIE EFFECTEN OMVORMING N381 

De omvorming van de N381 leidt met zekerheid niet tot (significant) negatieve effecten op 
de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar en brengt realisatie 
van de instandhoudingsdoelen dus niet in gevaar. Integendeel, de voorgenomen activiteit 
leidt tot positieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor habitattype 7150 pioniervege-
taties met snavelbiezen, 6230 *heischrale graslanden en 6410 blauwgraslanden.  
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7 RELEVANTE INFORMATIE IN HET KADER VAN ARTIKEL 
19E NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

Het Wijnjeterper Schar is op 7 december 2004 als speciale beschermingszone in het kader 
van de Habitatrichtlijn op de lijst van communautair belang geplaatst. Vanaf dat moment 
gold voor dit gebied het beschermingsregime van art. 6 van de Habitatrichtlijn. In de jaren 
vijftig van de vorige eeuw, dus ruim voor aanwijzing van het Natura 2000-gebied tot speciale 
beschermingszone, is de N381 aangelegd (destijds N31). Ondanks de aanwezigheid van de 
N381 kwalificeerde het Wijnjeterper Schar als speciale beschermingszone in het kader van de 
Habitatrichtlijn. Het gebied is op 16 februari 2010 (Stscrt 2010, nr. 2212) aangewezen als 
Natura 2000-gebied.  
 
Momenteel kiezen veel automobilisten in plaats van de N381 voor een andere route, waar-
door andere (kleinere) wegen, zwaar belast worden, hetgeen leidt tot overlast en onveilige 
situaties. De omvorming van de N381 heeft daarom onder andere als doel de veiligheid op 
en om de weg en de leefbaarheid in het gebied rond de N381 te verbeteren. Door de om-
vorming zal de weg worden ingericht als stroomweg. Hierdoor zal het Friese deel van de weg 
ook beter aansluiten op het Drentse deel, dat reeds in de periode 2004-2006 is ingericht als 
stroomweg.  
 
Door de omvorming van de N381 zal de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied ten 
gevolge van het autoverkeer ten opzichte van de huidige situatie toenemen. In het gebied 
komen verschillende voor stikstofdepositie gevoelige tot zeer gevoelige habitats voor. Tege-
lijkertijd is echter sprake van een autonome daling van de achtergronddepositie. Deze daling 
is ingezet in de jaren negentig van de vorige eeuw en zal zich naar verwachting ook de ko-
mende tientallen jaren voortzetten onder invloed van vastgesteld en nog te ontwikkelen be-
leid (o.a. uitwerking Programmatische Aanpak Stikstof). De toename van de stikstofdepositie 
ten gevolge van de omvorming van de N381 is gering in vergelijking tot de autonome afna-
me van de stikstofdepositie, die tussen 2010 en 2015 60 tot 90 mol N/ha/j en tussen 2015 
en 2020 80 tot 100 mol N/ha/j bedraagt. De autonome daling van de achtergronddepositie 
is groter dan de toename van de depositie ten gevolge van de omvorming van de N381, in-
clusief de autonome ontwikkeling van de depositie ten gevolge van gebruik van de weg. De 
totale stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied zal in 2015 lager zijn dan in de huidige 
situatie.  
Uit een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (AbRvS 6 juli 2011, zaak-
nummer 201009980/1/M2) valt af te leiden, dat indien een plan tot een kleine toename van 
de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied leidt en deze toename kleiner is dan de daling 
van de stikstofdepositie ten gevolge van de autonome ontwikkeling, significante effecten op 
voorhand uitgesloten lijken te zijn en een passende beoordeling in het kader van de Natuur-
beschermingswet 1998 achterwege kan blijven.  
 
Daarnaast worden in het kader van de omvorming van de N381 maatregelen getroffen die de 
negatieve effecten van het project effectief verzachten, waardoor het project realisatie van de 
instandhoudingsdoelen (incl. uitbreidings- en verbeteropgaven) niet in gevaar brengt. Inte-
gendeel, voor enkele habitats betekenen deze maatregelen zelfs dat de realisatie van het in-
standhoudingsdoel dichterbij worden gebracht.  
 
Samenvatting 

• De N381 bestaat al sinds de jaren '50 van de vorige eeuw en heeft sedertdien een be-
langrijke functie vervult; 

• Aan de ombouw van de N381 liggen verschillende maatschappelijke en economi-
sche doelen ten grondslag; 

• De ombouw van de N381 sec brengt de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-
gebied Wijnjeterper Schar niet in gevaar; 
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• Er is sprake van een autonome dalende trend van de stikstofdepositie en de auto-
nome afname van de depositie is groter dan de toename van de depositie ten gevol-
ge van de omvorming van de N381 (incl. autonome ontwikkeling gebruik N381); 

• In het in voorbereiding zijnde beheerplan wordt ook aandacht geschonken aan ge-
nerieke maatregelen (in samenhang met de in voorbereiding zijnde PAS) om de stik-
stofdepositie tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.  
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Notitie 
 
 
Aan : Provincie Friesland 
Van : A. van Esch, P. van den Eijnden ( beide Royal 

Haskoning) 
Datum : 15 april 2011 
Kopie : R. Westerhof (Royal Haskoning) 
Onze referentie : 9V7952.B0/N0010/903020/Nijm 
   
Betreft : Depositieonderzoek voor passende beoordeling 

Reconstructie N381 Drachten – Drentse grens 
Natura 2000 gebied Wijnjeterper Schar 

 
 
Inleiding 
 
De provincie Fryslân is voornemens de huidige provinciale weg N381 tussen Drachten en de 
Drentse grens om te bouwen tot een stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen met een 
maximum snelheid van 100 km/uur. In het noordelijke gedeelte, van Drachten naar Donkerbroek 
wordt de weg dubbelbaans. Het traject Donkerbroek – Drentse grens blijft enkelbaans. 
 
Gezien de wijziging van de N381 zal de luchtkwaliteit langs de weg in het plangebied gaan 
veranderen. De intensiteit op deze weg en de ligging van de weg zal (deels) afwijken van de 
autonome situatie waardoor de emissie van lucht verandert. Hierdoor zullen veranderde emissies 
van NOx en NH3 optreden. Veranderde emissies van stikstof kunnen 
Natuurbeschermingsgebieden (in dit geval Natura 2000 gebieden) in de omgeving beïnvloeden.  
Langs het traject van de N381 liggen twee Natura 2000-gebieden: de Wijnjeterper Schar en het 
Drents-Friese Wold.  
 
In deze notitie is, ten gevolge van het wegverkeer, de stikstofdepositie op het Natura 2000 
gebied Wijnjeterper Schar bepaalt door middel van verspreidingsberekeningen. Vervolgens zijn 
de resultaten omgezet in depositiecontouren en weergegeven op een topografische kaart van de 
omgeving. Deze gegevens dienen als input voor de passende beoordeling. 
 
1. Depositie van stikstof 
 
Atmosferische depositie van NO/NO2 (NOx) en NH3 kan via verschillende effectroutes leiden tot 
effecten op daarvoor gevoelige habitattypen. Het effect van verzuring en vermesting als gevolg 
van atmosferische depositie speelt in een groot deel van Nederland en is een van de bepalende 
factoren in de achteruitgang van natuurwaarden gedurende de laatste decennia. 
 
Depositie valt hierbij te onderscheiden in droge depositie en natte depositie. Droge depositie is 
het neerslaan van gasvormige of deeltjesvormige stoffen op de bodem onder invloed van de 
zwaartekracht en turbulenties in de atmosfeer. Natte depositie is het op de bodem terecht komen 
van gasvormige of deeltjesvormige stoffen als gevolg van uitregenen en uitwassen. 
 
Middels verspreidingsberekeningen van de totale depositie (natte plus droge) kan de bijdrage 
van de voorgenomen activiteit aan de stikstofdepositie op de natuurbeschermingsgebieden in de 
omgeving bepaald worden. 
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2. Juridisch kader 
 
Bescherming van de nabij gelegen natuurgebieden (Natura 2000) wordt geregeld in de 
Natuurbeschermingswet 1998. In dit kader dient onderzoek verricht te worden naar effecten van 
de (voorgenomen) activiteit op voorkomende natuurwaarden.  
 
Omdat op voorhand negatieve effecten niet uit te sluiten zijn, dient een passende beoordeling 
opgesteld te worden. Hiervoor zijn stikstofdepositie berekeningen nodig om dit eventuele 
negatieve effect te kunnen kwantificeren.  
 
De met STACKS D+ berekende NO2 en NH3 concentraties worden vermenigvuldigd met de 
effectieve depositiesnelheid en een omrekeningsfactor om de hoeveelheid stikstofdepositie te 
verkrijgen. Deze kan vervolgens gehanteerd worden in de passende beoordeling. 
 
3. Uitgangspunten 
 
Voor de uitgangspunten van de depositieberekeningen is aangesloten bij het rekenvoorschrift 
‘stikstofdepositiebrekeningen met Stacks D+’, Kema, ref: 50964038-TOS/HSM 10-4010, d.d. 7 
januari 2010. Dit betreft een door Kema opgesteld rekenvoorschrift in opdracht van RWS-DVS 
welke beschrijft op welke wijze de depositieberekeningen uitgevoerd moeten worden.  
 
3.1 Toetsingslocaties 
In de nabijheid van de N381 bevindt zich het Natura 2000 gebied Wijnjeterper Schar. Dit gebied 
ligt direct aan de N381 en dient dus in het onderzoek in beschouwing te worden genomen. In de 
onderstaande figuur is de locatie van de Natura 2000 gebied weergegeven. 
 

 
Figuur 1: Locatie Wijnjeterper Schar 
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3.2 Afbakening studiegebied 
Voor de afbakening van het studiegebied is uitgegaan van een afstand van 3.000 meter 
gerekend vanaf de Natura 2000 gebieden, conform de notitie ‘Stikstofdepositie voor 
Rijkswegenprojecten, Afbakening van het onderzoekgebied’ van Kema onderdeel van het 
rekenvoorschrift. Vanaf de N381 zijn van het onderliggend wegennet die wegen meegenomen bij 
de berekeningen die direct aansluiten op de N381 en binnen de zone van 3.000 meter van de 
Natura 2000 gebieden zijn gelegen. 
 
3.3 Verkeersgegevens 
De verkeersgegevens zijn in shape-format aangeleverd door de Goudappel Coffeng. De shapes 
bevatten de weekintensiteiten van 2015. Deze verkeersgegevens van 2015 zijn 6 juli 2010 
aangeleverd. De verkeersgegevens zijn in het rekenmodel opgenomen.  
 
3.4 Toetsingsjaren 
Als toetsingsjaar wordt uitgegaan van het jaar 2015. Bij de berekeningen is uitgegaan van de 
volgende te beschouwen situaties: 
• Autonome ontwikkeling; 
• Voorkeursalternatief (VKA) 2x2 met 100 km/uur. 
 
3.5 Rijsnelheden 
In de autonome situatie (2015AO) wordt een rijsnelheid aangehouden van 80 km/uur voor alle 
onderzochte wegen. Dit is de snelheid op het overgrote deel van de beschouwde wegen en 
betreft de minimaal in te voeren snelheid in het Stacks D+ rekenmodel. In de toekomstige 
situatie met plan (VKA) is de rijsnelheid op de N381 100 km/uur. Op de overige wegen is de 
rijsnelheid aangehouden van 80 km/uur.  
 
3.6 Wegligging 
De maaiveldhoogte van de N381 ligt nagenoeg op hetzelfde niveau als de Natura 2000 
gebieden. In de VKA zal de N381 op een aantal locaties verdiept of verhoogd worden aangelegd. 
Deze verdiepte of verhoogde ligging heeft een positief effect op de verspreiding en zorgt dus 
voor lagere deposities. Aangezien niet bekend is waar specifiek deze hoogte verschillen zullen 
zijn, is voor het onderzoek ‘worst-case’ de maaiveldhoogte en weghoogte gelijk gehouden.  
 
3.7 Rekenprogramma 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu van DGMR, module STACKS 
D+ versie 1.20.1 (mei 2010). Dit betreft het landelijk te hanteren rekenmodel voor 
depositiebrekeningen vanuit verkeersbronnen. In het rekenmodel is gerekend met een 
rekenperiode van 10 jaar. Omwille van de rekenduur is gerekend met een steekproefgrootte van 
10%. Conform het rekenvoorschrift zijn de resultaten hiervan nog steeds representatief. 
 
3.8 Toetspunten (grid) 
Er is gerekend op een hoogte van 4 meter ten opzichte van het plaatselijk maaiveld, de 
standaard te hanteren rekenhoogte in het rekenmodel. Hierbij is gerekend met raaien vanaf de 
wegen. De toetspunten zijn hierbij enkel gelegen binnen het Natura 2000-gebied, Wijnjeterper 
Schar, aangezien daar de depositie van belang is.  
 
3.9 Schermen 
In de huidige en toekomstige situatie zijn langs de beschouwde wegen in de nabijheid van het 
Wijnjeterper Schar geen schermen aanwezig.  
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3.10 Rijlijnen 
De rijlijnen zijn gemodelleerd in het midden van de weg bij 2x1 (1 rijstrook per richting) wegen. 
Voor het gedeelte waar na de wijziging van de N381, de weg verandert in 2x1 naar 2X2 (2 
rijstroken per richting), zijn 2 rijlijnen in het rekenmodel gemodelleerd op de buitenste rijstrook. 
 
3.11 Terrein ruwheid 
Voor de terreinruwheid is, gezien het studiegebied, een waarde aangehouden van Z0 = 0,5 m 
voor het hele model. 
 
4 Resultaten 
 
4.1 Omrekeningen resultaten 
Met STACKS D+ is de bronbijdrage van de stikstofdepositie berekend afkomstig van het 
gemodelleerde wegverkeer. De concentraties NO2 en NH3 worden hierbij berekend in �/m3. 
Deze waarden worden middels onderstaande formule omgerekend naar stikstofdepositie in 
mol/ha/jaar. 
 
Hoeveelheid stikstofdepositie [mol/ha/jaar] = concentratie NO2/NH3 (uit rekenmodel) x effectieve 
depositiefactor x omrekeningsfactor NO2/NH3  
 
De hierbij te hanteren omrekeningsfactoren zijn: 
NH3: 18550,590 
NO2: 6855,652 
 
Betreffende de effectieve depositiesnelheid is deze afhankelijk van het landgebruik. Voor het 
Wijnjeterper Schar bedragen de effectieve depositie snelheden 0,0025 m/s voor NO2 en 0,0123 
m/s voor NH3, behorende bij het overheersende oppervlaktype ‘Heatlands with major grass 
influence’ (heide met gras).  
 
4.2 Depositiecontouren 
De resultaten van de berekeningen zijn berekende concentraties op toetsingspunten. Deze zijn 
middels GIS bewerkingen omgezet naar depositiecontouren. Met deze depositiecontouren kan 
vervolgens de ecologische beschouwing worden uitgevoerd.  
 
De resultaten van de berekeningen, als depositiecontouren, van het jaar 2015 zijn opgenomen in 
bijlage 1.  
 
Het betreffen hierbij de volgende depositiecontouren: 
• De totale depositiebijdrage N381 (NH3 plus NO2) VKA 100 km/uur; 
• De verschilcontouren voor NH3 VKA 100 km/uur; 
• De verschilcontouren voor NO2 VKA 100 km/uur; 
• De contour van de autonome situatie voor NH3; 
• De contour van de autonome situatie voor NO2; 
• De contour van het VKA 100 km/uur voor NH3; 
• De contour van het VKA 100 km/uur voor NO2. 
 
5 Conclusie 
 
Door middel van de depositiecontouren in de bijlagen, kan door een ecoloog een passende 
beoordeling worden opgesteld over de invloed van de reconstructie van de N381 op het Natura 
2000 gebied Wijnjeterper Schar. 
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Bijlage 1 
Depositiecontouren Natura 2000 gebieden 
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BIJLAGE 2 Notitie onderbouwing effectgrens stikstofdeposi-
tie 
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Inleiding 
De provincie Fryslân voorziet een aanpassing van de N381 van Drachten tot aan de Drentse grens. De 
weg krijgt over het hele traject ongelijkvloerse kruisingen, waardoor de maximumsnelheid overal van 
80 km/h naar 100 km/h kan gaan. In de omgeving van de N381 liggen verschillende Natura 2000‐
gebieden als Bakkeveense Duinen, Wijnjeterper Schar, Van Oordt’s Mersken, Fochteloërveen en Drent‐
Friese Wold & Leggelderveld (zie bijlage 1). In deze gebieden komen verschillende habitattypen voor 
die gevoelig zijn voor de gevolgen van depositie van stikstof. Rond de N381 gaat het om bijvoorbeeld 
habitattypen van heide, heischrale graslanden, hoogvenen en beekdalen. 
 
Effecten van stikstof 
Stikstof is een stof die planten nodig hebben om te groeien. Een overmaat van stikstof leidt echter tot 
ongewenste effecten en heeft (naast andere factoren) in veel natuurgebieden geleid tot een slechte toe‐
stand van habitattypen. Een overmaat van stikstof leidt bijvoorbeeld tot dominantie van hoge grassen 
(‘vergrassing’) in vegetaties en onverteerde plantenresten in de bodem. De oorzaak hiervan is niet zo‐
zeer direct de stikstof uit de lucht, maar de cumulatie van stikstof in het systeem. De geaccumuleerde 
voorraad ontregelt systemen en is een belangrijke oorzaak van het slecht functioneren van de genoem‐
de habitattypen. 
 
Bij de effectbeoordeling van de veranderingen van de N381 zal ook het effect van stikstofdepositie 
worden bepaald. Verspreiding van stikstof kan over zeer grote afstand plaatsvinden. Om het effectge‐
bied af te bakenen is het daarom praktisch om een ondergrens te hanteren. Onder deze grens moeten 
effecten op Natura 2000 gebieden als gevolg van de depositie van stikstof uitgesloten kunnen worden. 
Provincie Fryslân heeft voor de N381 gekozen voor een contour van een toename van 0,5 mol N/ha/ja. 
Onderliggende memo onderbouwt de keuze van deze contour. 
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De ecologische betekenis van 0,5 mol stikstof /ha/jaar 
0,5 mol N/ha/jr heeft zelf geen ecologische betekenis voor een vegetatie. Deze hoeveelheid komt over‐
een met 7 gram per hectare. Bij kleine planten1 met een wortelstelsel van 10 x 10 cm komt dit overeen 
met 0,000007 gram per plant. Planten met een dergelijke omvang hebben gedurende het groeiseizoen 
voor hun groei en onderhoud een stikstofbehoefte van circa 0,2 gram stikstof per gram nieuw plan‐
tenmateriaal; voor een plant van 10 gram is dit dus circa 2 gram stikstof2. De hoeveelheid van 7 micro‐
gram is plantenfysiologisch dus volstrekt irrelevant. Een significant negatief effect van een depositie 
van 0,5 mol stikstof /ha/jr kan met zekerheid voor alle voorkomende stikstofgevoelige habitattypen 
worden uitgesloten. 
 
In de meeste habitattypen functioneert een stikstofkringloop waarin veel grotere hoeveelheden stikstof 
circuleren, veelal duizenden kilo’s per ha. In de duinen van Schiermonnikoog en Ameland werden bij 
metingen in de bovenste 30 cm van de bodem hoeveelheden in de orde van 125.000 tot 450.000 mol 
stikstof /ha/jr aangetroffen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat hoeveelheden van 0,5 
mol/ha/jr in deze stikstofkringlopen ecologisch geen betekenis hebben. 
 
Onverstoorde, natuurlijke achtergronddeposities liggen in de orde van 1 – 5 kg stikstof per ha per jaar, 
overeenkomend met 71 – 357 mol N /ha/jr (ARCADIS 2011). Bij deze hoeveelheden kan met zekerheid 
worden vastgesteld dat een significant negatief effect van 0,5 mol stikstof /ha/jr niet zal optreden. 
0,5 mol/ha/jr komt overeen met 0,7 % van de laagste hoeveelheid natuurlijke achtergronddepositie. 
 
Relatie 0,5 mol stikstof /ha/jaar ten opzichte van stikstofgevoeligheid 
Voor de effectgrens voor de verzuring en/of vermesting een habitattype wordt doorgaans de kritische 
depositiewaarde (KDW) gehanteerd. De kritische depositiewaarde van de diverse habitattypen wordt 
periodiek geëvalueerd en bijgesteld aan de hand van de meest recente wetenschappelijke inzichten. De 
huidige kritische depositiewaarden van de habitattypen in de nabijheid van  de N381 in het oosten van 
Fryslân zijn: 
 
Code Habitattype Kritische depo-

sitiewaarde (mol 
N/ha/ja) 

H2310 Stuifzanden met struikhei 1100 

H2320 Binnenlandse kraaiheidebegroeiingen 1100 

H2330 Zandverstuivingen 740 

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 410 

H3130 Zwakgebufferde vennen 410 

H3160 Zure vennen 410 

H3260A Beken en rivieren met waterplanten 
(waterranonkel) 

>2400 

                                                           
1 De meeste kenmerkende planten van blauwgraslanden, heidevelden, hoogvenen en heischrale graslanden zijn niet groter dan 
20 cm en hebben een klein wortelstelsel. 
2 De genoemde getallen zijn afkomstig uit een berekening in ARCADIS 2011. Zij geven een globale indicatie van de omvang van 
de stikstofbehoefte. Ze zijn niet bedoeld als een exacte berekening voor de kenmerkende soorten van de habitattypen in het 
oosten van Fryslân. 
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H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 1300 

H4030 Droge heiden 1100 

H5130 Jeneverbesstruwelen 2180 

H6230 Heischrale graslanden 830 

H6410 Blauwgraslanden 1100 

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenland-
schap) 

400 

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 400 

H7120 Herstellende hoogvenen 400 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 1600 

H9190 Oude eikenbossen 1100 

 
De meest kritische habitattypen zijn de actieve en herstellende hoogvenen, met een KDW van 400 
mol/ha/jr en de zure en zwakgebufferde vennen met een KDW van 410 mol/ha/jr. 0,5 mol/ha/j komt 
overeen met 0,125 % van deze kritische depositiewaarden. 0,5 mol/ha/jaar is dus zelf met zekerheid 
geen factor die tot een significant negatief effect leidt. Mocht er al een effect zijn van deze 0,5 
mol/ha/jaar in combinatie met andere factoren (al dan niet uitgedrukt als ‘achtergronddepositie’), dan 
is dit effect niet te onderscheiden van het effect van de andere stikstofbronnen.  
Van de andere habitattypen ligt de KDW aanzienlijk hoger dan 400 mol/ha/jr. Hiervoor geldt de bo‐
venstaande redenering in nog sterkere mate. 
 
Kritische depositiewaarden vormen geen absolute grenzen voor toetsing (Van Dobben & Hinsberg, 
2008; Commissie Trojan, 2008) . De KDW is de grens waarboven niet kan worden uitgesloten, dat de 
kwaliteit van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermes‐
tende invloed van de atmosferische stikstofdepositie.  
 
Het strikt hanteren van kritische depositiewaarden is niet de opzet van dit hulpmiddel (zie bijlage 2). 
Uit het Provinciaal inpassingsplan van de Rondweg N348 Zutphen‐Eefde blijkt dat een overschrijding 
van de kritische depositiewaarden met een aantal mollen stikstof /ha/jr ook volgens de rechter niet 
altijd leidt tot significante effecten. Zie hiervoor de uitspraak van de Raad van State van 19 januari 2011 
(nr. 201006773/1/R2). 
 
0,5 mol stikstof /ha/jaar is te gering voor een effect als andere factoren de kwaliteit 
bepalen 
In veel gevallen is de overmaat van stikstof slechts één van de factoren die rol spelen in het behalen 
van de instandhoudingsdoelstellingen. Het zijn doorgaans andere factoren die dominant zijn voor de 
(slechte) staat van instandhouding en voor het realiseren van de instandhoudings‐ of verbeterdoelen. 
Los van het feit dat 0,5 mol N/ha/jr op zichzelf al geen effect heeft, is zeker in die gevallen waarin an‐
dere factoren de bepalende factor zijn,  0,5 mol N/ha/ja onvoldoende om effect te hebben op de kwali‐
teit van het habitattype.  
 
 
De volgende voorbeelden illustreren dit principe. De voorbeelden zijn ontleend aan de habitattypen 
die voorkomen in de (wijde) omgeving van de N381. 
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 Habitattypen van heide zijn vooral afhankelijk van actief menselijk beheer voor het voortbestaan 
(Janssen & Schaminée, 2003). De lage kwaliteit van heide is niet alleen het gevolg van verzuring en 
vermesting, maar ook van inadequaat beheer. Ondanks een verbetering van de luchtkwaliteit en 
het (kleinschalige) plagbeheer leiden vergrassing, verbossing en te grootschalige verbossing tot een 
slechte staat van instandhouding. Dit is voornamelijk het gevolg van te eenvormig en ontoereikend 
beheer (Ministerie van LNV, 2008e). Voor vochtige heide is vooral de hydrologische situatie van be‐
lang. In het bijzonder voor schommelingen in de waterstanden is dit habitattype bijzonder gevoelig 
(Janssen & Schaminée, 2003). Sleutelfactoren voor herstel van de heidehabitattypen zijn het intensi‐
veren van het beheer (plaggen) en verbeteren van de waterhuishouding. 
 

 Bij stuifzanden vormen het herstel van de dynamiek van (vooral) de wind de belangrijkste sleutel‐
factor voor herstel en behoud van kwaliteit. Het aanplanten van bossen heeft in het verleden ge‐
zorgd dat de stuifzanden vast kwamen te liggen. Dit in combinatie met een versnelde successie van 
vegetatie door een verhoogde stikstofdepositie, hebben gezorgd dat de verstuiving verder afnam. 
Overstuiving van bestaande vegetaties vond daardoor ook niet meer plaats, waardoor het areaal 
stuifzanden snel is afgenomen.  

 
Voor wateren in de beekdalen speelt depositie uit de lucht geen rol. De grootste bedreiging is in‐
spoeling van effluent van zuiveringsinstallaties en meststoffen uit aanliggende percelen. Een gerin‐
ge depositie van 0,5 mol N/ha/ja heeft een indirect effect, maar het gehalte van de meststoffen die 
inspoelen is vele malen hoger (Ministerie van LNV, 2008d).  
 
Blauwgraslanden zijn voor hun kwaliteit vooral afhankelijk van de de hydrologische condities. Ook 
ontbreekt vaan de juiste zaadbank (de zaden van de specifieke soorten leven kort) (Ministerie van 
LNV, 2009a). Stikstofdepositie vormt een probleem, maar de aanvoer van kalkhoudend grondwater 
is belangrijker voor de ontwikkeling van blauwgraslanden.  
 

 Voor hoogvenen is de hydrologie van het systeem leidend voor het ontstaan en het behoud. Ver‐
hoogde stikstofdepositie versterkt negatieve effecten van een verstoorde waterhuishouding, maar is 
niet de belangrijkste factor voor het herstel van de kwaliteit.  De stikstofconcentratie die vrijkomt 
door verdroging van hoogvenen is zeer aanzienlijk meer dan 0,5 mol N/ha/ja. In de meeste hoogve‐
nen worden momenteel beheermaatregelen toegepast. Deze compenseren ruimschoots voor een ge‐
ringe toename van stikstof in het systeem. 
 

 In oude eikenbossen is door de vegetatiesuccessie (van vooral exoten) en het uitblijven van bosbe‐
heer de structuur van het relatief open bos, dicht geworden en is een grasmat ontstaan. Vooral het 
uitblijven van actief bosbeheer is de beperkende factor voor het herstel van de boskwaliteit. (Minis‐
terie van LNV, 2008f). 

 
Overige relativeringen bij een depositie van 0,5 mol stikstof /ha/jaar 
Naast bovenstaande argumenten die met wetenschappelijke zekerheid significant negatieve effecten 
uitsluiten, zijn er ook een aantal minder harde argumenten die een hoeveelheid van 0,5 mol N/ha/ja 
sterk relativeren: 
 0,5 mol N/ha/jr is slechts 0,048% van de laagste achtergronddepositie in deze regio; 
 0,5 mol N/ha/jr is te gering om proefondervindelijk te kunnen aantonen met meetapparatuur; 
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 0,5 mol N/ha/jr valt binnen de onzekerheidsmarge van de toegepaste modellen (ARCADIS, 2008).; 
 In Duitsland wordt 3 % van de kritische depositiewaarde van een habitattype als effectgrens gehan‐
teerd en geaccepteerd. Bij zeer stikstofgevoelige habitattypen als actieve hoogvenen of zure vennen 
is dit nog altijd 12 mol/ha/jr; 

 Generiek beleid en technologische ontwikkelingen zorgen dat de depositie van stikstof vanaf de 
jaren ’90 van de vorige eeuw een dalende trend vertoont van aanzienlijk meer dan 0,5 mol N/ha/ja 
(ARCADIS, 2008). Hoewel de laatste jaren een stagnatie is waargenomen, is de verwachting dat de 
achtergronddeposities verder daalt voor Natura 2000‐gebieden door o.a. de Programmatische Aan‐
pak Stikstof (zie ook bijlage 2). 

 
 
Effectcontouren in andere projecten 
Bij een toename van de stikstofdepositie is het per definitie niet mogelijk om een veranderingscontour 
weer te geven van 0,0 mol N/ha/ja, omdat de gevolgen zich (in theorie oneindig) ver uitstrekken. Een 
contour van 0,5 mol N/ha/ja als ondergrens is daarom een zeer redelijke en praktische invulling van 
‘geen effect’. 
 
In de meeste andere projecten wordt gekozen voor een 1 mol/ha/jr contour of zelfs een 3 mol/ha/jr con‐
tour. Hoewel wij niet twijfelen aan de ‘onschuldigheid’ van een 3 mol/ha/jr contour, adviseren wij de 
effectcontour niet hoger te kiezen dan 1 mol/ha/jr. Bij deze effectgrens ontstaat een meer volledig beeld 
van het aantal stikstofgevoelige habitattypen dat nader moet worden onderzocht. Nader onderzoek 
betekent lang niet altijd dat er zich ook significante effecten voordoen. Maar een compleet beeld is een 
goed uitgangspunt voor een goede effectenstudie en tevens een stevige basis voor zienswijzen in het 
vergunningenproces. De voor de N381 gekozen 0,5 mol/ha/jr contour is op te vatten al een zeer correc‐
te variant hierop.  
 
Conclusies 
Uit bovenstaande review trekken wij de volgende conclusies: 
 0,5 mol stikstof /ha/jr heeft ecologisch gezien geen enkele betekenis;  
 0,5 mol stikstof /ha/jr valt in het niet bij de stikstofkringlopen en bodemvoorraden die in de meeste 
habitattypen al van nature aanwezig zijn of in afgelopen decennia zijn opgebouwd; 

 0,5 mol stikstof /ha/jr valt eveneens in het niet vergeleken bij de achtergronddeposities die in het 
oosten van Fryslân worden gemeten;  

 0,5 mol/ha/jr komt overeen met 0,7 % van de laagste hoeveelheid natuurlijke achtergronddepositie; 
 Voor de meeste habitattypen zijn geheel andere factoren bepalend voor de staat van instandhou‐
ding en voor de realisatie van de instandhoudings‐ of verbeterdoelstellingen; 

 
Op grond hiervan kunnen significant negatieve effecten van een hoeveelheid van 0,5 mol stik‐
stof/ha/jr geheel worden uitgesloten. De voor de N381 gekozen 0,5 mol/ha/jr contour is op te vatten 
al een uitstekende basis voor het effectenonderzoek. 
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BIJLAGE 3 Inrichtingsplan graslandstrook tussen N381 en De 
Marschen (Van Belle & Brongers, 2009) 
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1 Moerige bodems zijn zandbodems met een venige bovenlaag, en vormen een overgang tussen zand- en veenbodems. 
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Locatie Putnr. SUN Maaiveld Diepte GHG GVG GLG 

Zuid B11E03171 11550106B105B 313  219 265 247 227 

 B11E03172 11550106B105A  -887 262 246 189 

Schraalland-Z B11E03541 11100100B050A 246  191 250 244 206 

 B11E03542 11100100B050B  -569 250 243 178 

Schraalland-N B11E03461 11100100B043A 205  120 212 207 174 

 B11E03462 11100100B043B      -7 217 210 158 

                                                           
2 Basen zijn de tegenpolen van zuren, en een hoge concentratie basen in bodemvocht beschermt tegen verzuring. 
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Naam Rode Lijststatus Aantal territoria 

Grauwe vliegenvanger GE 3 

Kneu GE 4 

Matkop GE 5 

Ransuil KW 1 

Wielewaal KW 1 
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Vleermuizen Overige  
zoogdieren 

Amfibieën Ongewervelden Vogels 

Gewone dwergvleermuis Wezel Bruine kikker Medicinale bloedzuiger Grote bonte specht 

Grootoorvleermuis Vos Gewone pad  Havik 

Laatvlieger Bunzing Groene kikker   

Ruige dwergvleermuis  Kleine watersalamander   



Inrichtingsplan graslandstrook N381 en De Marschen 13 

 

 

 



14 A&W-rapport 1224 

 



Inrichtingsplan graslandstrook N381 en De Marschen 15 

 

 



16 A&W-rapport 1224 

 

 

 



Inrichtingsplan graslandstrook N381 en De Marschen 17 

 

 

 

                                                           
3 Dat ligt mogelijk anders voor de Grote- en Kleine modderkruiper. Voor de nagestreefde vegetaties is het noodzakelijk dat 
(ontwaterende) sloten worden gedempt, en daarmee gaat potentieel leefgebied voor de modderkruipers verloren. Overigens 
zijn van beide modderkruipers geen recente waarnemingen in het plangebied bekend. 
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 Verdamping (mm / jaar) 

Begroeiing Gemiddeld Min. – Max.  

Kale grond 206 144 – 250 

Natte heide  500 – 520 

Cultuurgrasland 522 514 – 565 
 547 510 – 596 

Loofbos 506 414 – 635 

Gemengd loofbos 555  

Larix 580  

Licht naaldbos 630  

Douglas spar 712  

Dicht naaldbos 730  
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4
 Of dat peil ook te realiseren valt is overigens afhankelijk van voldoende aanvoer uit het gebied zelf. 

5
 Bij de vorming van een ‘ven’ op voormalige landbouwgrond bestaat een risico op algenbloei. Een lager waterpeil is 

echter niet wenselijk, gezien de ontwaterende invloed daarvan op het aangrenzende schraallandperceel.  



30 A&W-rapport 1224 

 



Inrichtingsplan graslandstrook N381 en De Marschen 31 

 



32 A&W-rapport 1224 

 



Inrichtingsplan graslandstrook N381 en De Marschen 33 

 



34 A&W-rapport 1224 

 

 

 



Inrichtingsplan graslandstrook N381 en De Marschen 35 

 

 



36 A&W-rapport 1224 

 



Inrichtingsplan graslandstrook N381 en De Marschen 37 

 

 



38 A&W-rapport 1224 

 



Inrichtingsplan graslandstrook N381 en De Marschen 39 

 

 

Omschrijving eenheid aantal p.p.e.  
(€ excl. btw) 

Kosten in € 
(excl. btw) 

Inrichting graslandstrook N381     

Waterhuishouding:     

 Dempen en verondiepen sloten (nr. 7, 9, 22) m3 3850 3 11.550 

 Aanvoer leem in depot m3 2650 3 7.950 

 Aanvoer zand in depot m3 1200 8 9.600 

 Verplaatsen leem en zand uit depot binnen terrein m3 3850 1,5 5.775 

 Afvoer vrijkomend materiaal m3 950 1,5 1.425 

 Graven slenkje (nr. 8) m3 7 3 21 

 Kunstwerken (stuwen) (nr. 6, 7, 8) st. 3 1.000 3.000 

 Leemkoffer: bepalen keileemdiepte elke 10 m    1.000 

 Leemkoffer: graven sleuf m3 2900 1 2.900 

 Leemkoffer: aanbrengen leem m3 2900 1 2.900 

 Leemkoffer: afwerken m 1450 1 1.450 

 Leemkoffer: aanvoer leem m3 2900 3 8.700 

 Leemkoffer: afvoer vrijkomend materiaal m3 2900 1,5 7.250 

 Hoogtebepalingen laagten na ontgronden t.b.v. 
vaststellen ontwateringsdiepte 

   125 

Ontgronden en ophogen:     

 Ontgronden landbouwgrond (15 cm; nr. 1, 25) ha 8,3 2.500 20.750 

 Afvoer vrijkomend materiaal m3 12.400 1,5 18.600 

 Ophogen zandkoppen m3 7.250 2,5 18.125 

 Aanvoer zand in depot m3 7.250 8 58.000 

 fosfaat-onderzoek (nr. 1, hoogten 3 locaties, 
laagten 3 locaties, 5 diepten) 

st. 30 112,50 3.375 

 Archeologisch vooronderzoek (nr. 1) locatie 2 1.500 3.000 

Overig:     

 Aanplant bos (nr. 14, 15) st. 1.000 1,5 1.500 

     

Subtotaal inrichting graslandstrook N381 (a)    186.996,00 

     

     

Inrichting grasland De Marschen     

Waterhuishouding     

 Dempen sloten (nr. 3) m3 250 3 750 

 Aanvoer leem in depot m3 125 3 375 

 Aanvoer zand in depot m3 125 8 1.000 

 Verplaatsen leem en zand uit depot binnen terrein m3 250 1,5 375 

 Graven slenkje (nr. 7) m3 5 3 15 

 Afvoer vrijkomend materiaal m3 130 1,5 195 

 Kunstwerk (duiker; nr. 7) st. 1 250 250 

 hoogtebepalingen laagten na ontgronden t.b.v. 
vaststellen ontwateringsdiepte 

   125 

Ontgronden en herstel reliëf     

 Ontgronden landbouwgrond (30 cm; nr. 2) ha 1,7 2.500 4.250 

 Afvoer vrijkomend materiaal m3 5.000 1,5 7.500 

 Reliëfherstel randzone graslandperceel (nr. 13)    1.000 

 Fosfaat-onderzoek (nr. 2, 3 locaties, 5 diepten) st. 15 112,50 1.687,50 

 Archeologisch vooronderzoek (nr. 2) locatie 1 1.500 1.500 

     

Subtotaal inrichting grasland in De Marschen (b)    19.022,50 

     

     



40 A&W-rapport 1224 

 

Omschrijving eenheid aantal p.p.e.  
(€ excl. btw) 

€ 

Herinrichting De Marschen     

Waterhuishouding     

 Kunstwerk (stuw; nr. 7, 10) st. 2 1000 2.000 

 Dempen sloot (nr. 5) m3 560 3 1.680 

 Aanvoer leem in depot m3 410 3 1.230 

 Aanvoer zand in depot m3 150 8 1.200 

 Afvoer vrijkomend materiaal m3 125 1,5 187,50 

 Archeologisch vooronderzoek (nr. 18) locatie 1 1.500 1.500 

 hoogtebepalingen laagten na ontgronden t.b.v. 
vaststellen ontwateringsdiepte 

   125 

Omvorming van het bos     

 Bos verwijderen, incl. stobben vrezen, afvoer hout, 
en afschrapen bovenlaag (nr. 11, 17, 18, 20) 

ha 4 7.500 30.000 

 Ontgronden bosperceel, incl. vaststellen 
ontgrondingsdiepte (nr. 12) 

m3 2800 3 8.400 

     

Subtotaal herinrichting De Marschen (c)    46.322,50 

     

Totaal maatregelen (a + b + c)    252.341,00 

Onvoorzien (10%)    25.234,10 

     

Algemeen     

Aanvraag vergunningen    3.000 

Ecologische beoordeling in kader van Flora- en 
faunawet en NB-wet 

   3.375 

Bestek, directievoering, toezicht, aanbesteding (18% 
van maatregelen + onvoorzien) 

   49.963,50 

     

Totaal excl. btw 
  

 333.913,60 

Totaal incl. btw    397.357,20 
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regime curve B11E0399
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regime curve B11E0398
1

regime curve B11E0355
1

regime curve B11E0354
1

regime curve B11E0352
1

regime curve B11E0351
1

regime curve B11E0350
1

 

Putnr. SUN-code maaiveld (cm +NAP) GVG (cm +mv) GLG (cm +mv) 

B11E0350 11100100B046 241 2 -56 

B11E0351 11100100B047 249 -4 -67 

B11E0352 11100100B048 255 -11 -76 

B11E0354 11100100B050 246 -2 -40 

B11E0355 11100100B051 248 -6 -70 

B11E0398 11100100B118 244 -12 -71 

B11E0399 11100100B119 245 -9 -71 
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Notitie 
 
 
Aan : Dhr. A. Meijer (Provincie Friesland) 
Van : Dhr. P. van den Eijnden (Royal Haskoning) 
Datum : 14 april 2011 
Kopie : Dhr. M. Hallmann en dhr. R. Westerhof (beide Royal 

Haskoning) 
Onze referentie : 9V7952.01/N0012/Nijm 
   
Betreft : Ammoniakdepositieberekeningen agrarische 

bedrijven ten behoeve van N381 
 
 
Inleiding 
 
Ten behoeve van het depositieonderzoek voor het project ‘N381’ is voor een agrarisch bedrijf in 
de directe omgeving van het Natura 2000-gebied ‘Wijnjeterper Schar’ een 
ammoniakdepositieberekening uitgevoerd. Het betreft hierbij het agragische bedrijf ‘ ’t Skjer 3’.  
De berekende bijdrage vanuit dit agrarische bedrijf kan gebruikt worden in de Passende 
Beoordeling. 
 
Hierbij zullen de emissiebronnen van het bedrijf in het AAgro-Stacks rekenmodel 
ingevoerd worden. Deze rekent de ammoniakemissies vervolgens om naar een depositiebijdrage 
in de omgeving. Deze depositiebijdragen kunnen gehanteerd worden voor verdere verwerking in 
het depositieonderzoek. 
 
In onderhavige notitie zijn de uitgangspunten van de berekening opgenomen alsmede de 
resultaten welke bestaan uit een contourafbeelding op een kaart van de omgeving.  
 
Gehanteerd rekenmodel 
 
De depositieberekening is uitgevoerd met het AAgro-Stacks  rekenmodel (versie 1.0, 2007). Het 
AAgro-Stacks  rekenmodel betreft een, in opdracht van het ministerie van LNV, door ASG en 
KEMA opgesteld rekenmodel ten behoeve van de berekening van ammoniakdepositie vanuit 
agrarische ammoniakbronnen (dierhouderijen).  
 
Het programma rekent op basis van het NNM(Nieuw Nationaal Model) de ammoniakdepositie in 
de directe omgeving uit. Dit wordt gepresenteerd in de vorm van contouren (op een grid van 10 
bij 10 kilometer om het zwaartepunt van de bronnen) en/of op specifiek ingevoerde 
ammoniakgevoelige locaties.  
 
Voor de wijze van modelleren is uitgegaan van de Handleiding AAgro-Stacks  2007 (‘Rekenen 
met AAgro-Stacks’, Kema) en de handleiding V-Stacks1 (‘Gebruikershandleiding V-Stacks 
vergunningen’ Agentschap NL). 
 

                                                   
1 V-Stacks vergunningen, versie 2010.1, 02 april 2010. V-Stacks vergunningen betreft een verspreidingsmodel bij de Wet 

geurhinder en veehouderij waarmee de verspreiding van geur rond dierenverblijven berekend kan worden. Dit model is 

gemaakt door Kema en is afgeleidt van het NNM (Nieuw Nationaal Model). 
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Invoergegevens rekenmodel 
 
De invoergegevens voor de berekening is aangeleverd door de provincie Friesland en zijn 
weergegeven in onderstaande tabel 1. De emissiekentalen van de diverse ‘Regeling ammoniak 
en Veehouderijen’ (Rav) stalsystemen zijn afkomstig van het Rav overzicht, weergegeven op de 
site van Infomil (Regeling ammoniak en veehouderij, stalbeschrijvingen). 
 
Tabel 1: Invoergegeven berekeningen 

Bedrijf Coordinaten 

emissiepunt 

[x, y] 

Gemiddelde 

gebouw-

hoogte [m] 

Hoogte 

emissie-

punt [m] 

Rav 

code 

Emissie 

Rav code 

[kgNH3/dier/jr] 

Veestapel 

[aantal] 

Totale NH3 

emissie 

[kg/jr] 

Wijnjeterper Schar 

207.273; 

564.466 

5 7,5 A.6.1 7,2 55 396 ’t Skjer 3 

207.290; 

564.440 

4 6 A.3 3,9 40 156 

 
De emissie vindt bij de stal plaats via natuurlijke ventillatie. Betreffende de te hanteren 
binnendiameter is, conform de handleiding van AAgro-Stacks en V-Stacks, 0,5 meter 
gehanteerd. Voor de uittrede snelheid is voor alle emissiepunten 0,4 m/s gehanteerd. Natuurlijke 
ventillatie heeft namelijk een zeer lage uittrede snelheid. Enkel in de handleiding van V-Stacks 
wordt hier nader op ingegaan. Hierin is aangegeven dat voor de uittrede snelheid bij natuurlijke 
ventillatie de waarde van 0,4 m/s dient te worden gehanteerd. 
 
Resultaten berekeningen 
Het resultaat van de berekening is weergegeven in bijlage 1. Het betreft hierbij het resultaat van 
de ammoniakdepositie vanuit de ‘’t Skjer 3’. 
 
In bijlage 2 zijn de uitvoerbestanden van de berekening weergegeven welke met het model 
zijn gegenereerd.  
 
Middels de berekeningsresultaten is inzichtelijk wat de ammoniakdepositie 
vanuit het agrarische bedrijf bedraagt en of deze eventueel mogelijkheid biedt voor de 
Passende Beoordeling van de N381. 
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Bijlage 1 
Grafische weergave ammoniakdepositie vanuit agrarisch bedrijf in 

de omgeving van Wijnjeterper Schar 
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Bijlage 2 
Rekenbestanden berekeningen AAgro-Stacks  
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 Naam van de berekening: ’t Skjer 
Gemaakt op: 21-06-2010  13:03:40 
Zwaartepunt X:  207,300 Y:  564,500 
Cluster naam: Wijnjeterper Schar 't Skjer 
Berekende ruwheid: 0,20 m 
 
Emissie Punten:  
Volgnr. BronID X-

coord. 
Y-
coord. 

Hoogte Gem.geb. 
hoogte 

Diam. Uittr. 
snelheid 

Emissie 

1 't Skjer Bron 1 207 273 564 466  7,5  5,0   0,5   0,40     396 
2 't Skjer Bron 2 207 290 564 440  6,0  4,0   0,5   0,40     156 
 
Gevoelige locaties:  
Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
 
Details van Emissie Punt: 't Skjer Bron 1 (21) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 A.6.1 Rundvee 55 7.2 396 
 
Details van Emissie Punt: 't Skjer Bron 2 (22) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 A.3 Rundvee 40 3.9 156 
 

 
 
 
 



 

BIJLAGE 5 Beperking toegestane bedrijfsvoering 't Skjer 3 



 

 
 
 







 

BIJLAGE 6 Brief aan gemeente Opsterland inzake verzoek 
verkeersbesluit Nije Heawei 



 

 
 
 







 

BIJLAGE 7 Voortoets Natuurbeschermingswet in verband 
met de omvorming van de N381 
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8 TOETSING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

8.1 AANLEIDING 

In het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (1999 & 2006) is door Provincie Frsylân gecon-
cludeerd dat de ontsluiting naar Drenthe te wensen overlaat. Automobilisten kiezen voor 
routes die niet geschikt zijn als doorgaande route en die woonkernen doorsnijden. Hierdoor 
komt de leefbaarheid in deze kernen onder druk te staan. Provincie Fryslân wil dit probleem 
oplossen door de N381, de weg tussen Drachten en Drenthe, als een stroomweg in te rich-
ten, waardoor het verkeer zal worden gebundeld op deze route. Deze inrichting houdt ook 
in, dat delen van het huidige traject tussen Drachten en Donkerbroek worden verbreed van 
een enkelbaansweg (1x2) naar een dubbelbaansweg (2x2). Voor dit voornemen is een Milieu 
Effect Rapport (MER) opgesteld (Provincie Fryslân, 2003). 
 
De N381 doorsnijdt in de huidige situatie en in de toekomstige situatie twee Natura 2000 
gebieden die zijn aangemeld in het kader van de Habitatrichtlijn. Het gaat om de gebieden 
Wijnjeterper Schar (nabij Wijnjewoude) en Drents-Friese Wold & Leggelderveld (nabij Ap-
pelscha). Het Drents-Friese Wold is ook aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn.  
Ter hoogte van het Wijnjeterper Schar wordt de weg tweebaans gereserveerd maar in eerste 
instantie enkelbaans aangelegd. Ter hoogte van het Drents-Friese Wold wordt de N381 wel 
verbreed, maar het blijft een enkelbaans traject en de toegestane snelheid blijft 100 km/u.  
 
Sinds 1 oktober 2005 zijn de Habitat- en Vogelrichtlijn, beide Europese richtlijnen, in het 
Nederlandse recht geïmplementeerd in de herziene Natuurbeschermingswet 1998. De aan-
wijzing tot speciale beschermingszone (zowel onder werking van de Europese richtlijnen, als 
onder werking van de Natuurbeschermingswet 1998) houdt in dat wanneer een project of 
andere activiteit niet verband houdt met of noodzakelijk is voor het beheer van de natuur-
waarden, bekeken dient te worden of dit gevolgen kan hebben voor de waarden die in de 
instandhoudingdoelstellingen van het betreffende gebied genoemd zijn. Indien sprake is van 
negatieve effecten op de kwalificerende soorten en waarden waarop de aanwijzing van de 
gebieden als speciale beschermingszone gebaseerd is, is er sprake van vergunningplicht volgens de 
Natuurbeschermingswet met betrekking tot het Natura 2000 gebied. Hoewel de formele aanwij-
zing tot Natura 2000 gebied dus nog niet is afgerond, zijn wel (ontwerp) instandhouding-
doelstellingen geformuleerd.  
 
Dit rapport doet verslag van een onderzoek (voortoets) om vast te stellen of er door de ge-
plande herinrichting van de N381 mogelijk sprake is van negatieve en/of significante effec-
ten op de soorten en habitattypen op basis waarvan het Wijnjeterper Schar en het Drents-
Friese Wold als Speciale Beschermingszone is aangewezen c.q. aangemeld. Indien niet uitge-
sloten kan worden dat er negatieve effecten zullen zijn, dan moet deze voortoets gevolgd 
worden door een nader onderzoek. Indien er mogelijk sprake is van negatieve maar niet sig-
nificante effecten moet een zogenaamde verstorings- of verslechteringstoets worden uitge-
voerd. Indien er mogelijk sprake is van significante negatieve effecten dient een passende 
beoordeling te worden uitgevoerd. 
 

8.2 OPZET 

De rapportage van de voortoets geeft antwoord op de volgende vragen: 
- Wat zijn de huidige natuurwaarden (soorten en habitattypen) waarvoor het Wijn-

jeterper Schar en het Drents-Friese Wold zijn aangemeld als Habitatrichtlijngebie-
den en aangewezen als Vogelrichtlijngebied en zal aangewezen worden als Natura 
2000 gebied? 

- Zijn deze soorten en habitattypen aanwezig in de nabijheid van de N381? 
- Wat zijn de verwachte effecten van de verbreding van de N381 op de natuurwaar-

den van het Wijnjeterper Schar en het Drents-Friese Wold? 
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- Is er mogelijk sprake van negatieve en/of significante effecten op de instandhou-
dingsdoelstellingen voor het Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebied c.q. Natura 
2000 gebied Drents-Friese Wold en het Wijnjeterper Schar?  

 
Voor de voortoets is gebruik gemaakt van bestaande gegevens, literatuur, de informatiesite 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de natuurwetge-
ving, gebieden, soorten etc., kennis over het voorkomen van beschermde flora en fauna (o.a. 
het onderhavige flora- en faunaonderzoek) en het MER.  
 

8.3 TOETSINGSKADER 

Het Drents-Friese Wold en het Wijnjeterper Schar en zijn beschermd krachtens respectieve-
lijk de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Binnenkort zullen beide gebieden 
aangewezen worden als Natura 2000 gebied.  
 
De Europese Unie wil de biologische variatie waarborgen door de natuurlijke leefgebieden 
van de wilde flora en fauna in stand te houden. Daartoe wordt via de z.g. Habitatrichtlijn een 
netwerk van speciale beschermingszones opgericht, ook wel "Natura 2000" genoemd. 
Dit netwerk bestaat uit "speciale beschermingszones" die door de lidstaten worden aangewe-
zen overeenkomstig de bepalingen van de Habitatrichtlijn. Ook zijn er speciale bescher-
mingszones ingesteld via de Vogelrichtlijn voor de bescherming van in het wild levende vo-
gels. 
De Habitatrichtlijn bevat een viertal bijlagen. In bijlage I (habitats) en bijlage II (dier- en 
plantensoorten) wordt aangegeven voor welke types natuurlijke habitats en welke soorten er 
speciale beschermingszones moeten worden aangewezen. Sommige daarvan zijn "prioritair": 
zij lopen het gevaar te verdwijnen. In bijlage IV worden de dier- en plantensoorten genoemd 
die een bijzonder strikte bescherming behoeven. In de speciale beschermingszones nemen de 
lidstaten alle nodige maatregelen voor de instandhouding van de habitats. Daartoe moeten ze 
een systeem instellen van strikte bescherming van bepaalde bedreigde dier- en plantensoor-
ten (instandhoudingdoelen) en nagaan of herintroductie van bepaalde soorten op hun grond-
gebied wenselijk is (ontwikkelingsdoelen). 
 
De Habitatrichtlijn verplicht Nederland ertoe om alle habitattypen en soorten, waarvoor wij 
een verantwoordelijkheid op ons hebben genomen, in een gunstige staat van instandhouding 
te brengen en instandhoudingdoelstellingen (Natura 2000 doelen) te definiëren. De minister 
van LNV wijst daartoe gebieden aan als beschermd natuurmonument of als Natura 2000 
gebied. Het vaststellen van instandhoudingdoelen gebeurt in de aanwijzingsbesluiten in de 
loop van 2007. 
In 2005 heeft de regering de Natuurbeschermingswet 1998 vastgesteld. Deze wet regelt in de 
Natura 2000 gebieden een vergunningplicht ter voorkoming van verslechtering of verstoring 
van instandhoudingsdoelen. Deze instandhoudingsdoelen zijn te vinden in het overzicht van 
de Natura 2000 gebieden die Nederland bij de Europese Commissie heeft aangemeld. Deze 
voorlopige gebiedsaanwijzingen en gebiedsdoelen zijn ook te vinden op de website van het 
ministerie van LNV.  
 
In het kader van de aanwijzing als Natura 2000 gebied zijn voor het Wijnjeterper Schar en 
het Drents-Friese Wold (ontwerp) instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor de soorten 
en habitattypen op grond waarvan de aanwijzing als speciale beschermingszone plaats zal 
vinden. Deze lijst van habitattypen en soorten komt grotendeels overeen met de lijst die in 
het kader van de Habitatrichtlijn opgesteld werd. Er zijn een aantal verschillen. Er is een 
(beperkt) aantal wijzigingen in de soortenlijst. In het kader van Natura 2000 is geen onder-
scheid meer gemaakt tussen kwalificerende en overige relevante habitattypen, zoals bij de 
Habitatrichtlijn.  
 



8.4 WIJNJETERPER SCHAR 

8.4.1 DOELSTELLINGEN 

De speciale beschermingszone Wijnjeterper Schar is in het ontwerp-aanwijzingsbesluit van 
november 2006 aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage 
I van richtlijn 92/43/EEG (prioritaire typen aangeduid met een sterretje): 
 
Habitattypen 
• H4010 Noord-Atlantische heide met Erica tetralix 
• H4030 Droge Europese heide 
• H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 
submontane gebieden in het binnenland van Europa) 
• H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caeru-
leae) 
• H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 
 
Soorten:  
• H1145 Grote modderkruiper 
• H1149 Kleine modderkruiper 
 
 

8.4.2 HABITATTYPEN EN DOELSOORTEN NABIJ HET ONDERZOEKSGEBIED 

 Ligging onderzoeksgebied 

De N381 loopt door het Natura 2000 gebied heen en vormt deels de begrenzing.  
 
 

 
Figuur 8.4.1: Ligging Natura 2000 gebied Wijnjeterper Schar ten opzichte van de N381 (figuur ontleend aan de 
kaart behorende bij het Ontwerpbesluit (Ministerie van LNV, 2006)) 
 
Ten westen van de N381, die in de huidige situatie enkelbaans (1x2) is, ligt een parallelweg. 
De voet van de talud of de wegberm van deze parallelweg vormt de grens met het Natura 
2000 gebied. Het Natura 2000 gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Konings-
diep. 
 

1

2

Compensatiepakketten Flora- en faunawet N381, Drachten-Drentse grens  125



Na verbreding van de N381 zal de weg ter hoogte van Wijnjeterper Schar dubbelbaans (2x2) 
zijn geworden. Door DHV zijn ontwerptekeningen gemaakt, en op twee locaties zijn dwars-
profielen getekend. De locaties van deze dwarsprofielen zijn weergegeven in figuur 8.4.1.  
 
Op locatie 1, nabij het Koningsdiep, wordt een brug aangelegd. De N381 wordt aan de kant 
van het Natura 2000 gebied zo verlegd dat de weg 8,5 meter in de richting van het natuurge-
bied uitsteekt ten opzichte van de huidige situatie. De parallelweg steekt in de toekomstige 
situatie 3 meter verder uit dan in de huidige situatie. Nu ligt er op enkele meters van de paral-
lelweg een bermsloot; in de toekomstige situatie wordt het talud breder en ligt de voet van 
het talud op ongeveer 16 meter van de rand van de nieuwe parallelweg. De bermsloot wordt 
dus verlegd; dit geldt voor beide zijden van de N381. Dit betekent dat indien de tekeningen 
kloppen, de grens van het Natura 2000 gebied ongeveer 19 meter verder komt te liggen. In 
figuur 8.4.2 zijn visualisaties van het Koningsdiep in de huidige en toekomstige situatie weer-
gegeven. 
 

 

 
Figuur 8.4.2: Visualisaties Koningsdiep 
 
Ter hoogte van locatie 2 (zie figuur 8.4.1) verandert er aan de kant van het Natura 2000 ge-
bied niet zoveel. De parallelweg blijft hier op de plek en wordt niet verplaatst. Aan de andere 

 buro bakker 2007/P07007 126 



zijde wordt de bermsloot wordt wel verplaatst, maar alleen aan de zijde van de 'natuurcom-
pensatiegrond'. De N381 komt ten opzichte van de bestaande situatie iets hoger te liggen.  
 
Naast de verbreding van de weg zal ook de toegestane snelheid worden verhoogd van 80 
km/u naar 100 km/u. Na realisatie zal er sprake zijn van een toename van de verkeersinten-
siteit ten opzichte van de huidige situatie (Provincie Fryslân, 2003b). 
 
In figuur 8.4.3 is afgebeeld hoe het onderzoeksgebied er in de huidige situatie vanuit de lucht 
uitziet. 

 
Figuur 8.4.3: Luchtfoto Wijnjeterper Schar en N381 (bron: Google earth)  
 
 

 Aanwezigheid habitattypen 

In 2001 en 2002 zijn door Buro Bakker van enkele natuurgebieden in Fryslân vegetatiekarte-
ringen gemaakt, waaronder van het gebied Wijnjeterper Schar. In figuur 8.4.4 is een vereen-
voudigde vegetatiekaart van het gebied weergegeven. Hieruit valt op te maken, dat niet alle 
delen van het gebied zijn meegenomen in de kartering.  
 
Indien figuur 8.4.4 wordt vergeleken met figuur 8.4.3, valt op dat de blanco delen in de vege-
tatiekaart waarschijnlijk grazige vegetaties zijn, met weinig natuurwaarde. Van de grasland-
percelen direct ten westen van de N381 is bekend dat deze ten tijde van de vegetatiekartering 
nog niet in eigendom waren van de terreinbeheerder. De percelen direct ten westen van de 
N381 zijn ongeveer een jaar geleden aangekocht en vallen binnen de begrenzing van het 
Natura 2000 gebied. Ook de percelen in het midden van het Natura 2000 gebied zijn inmid-
dels verworven.  
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Figuur 8.4.4: Vereenvoudigde vegetatiekaart Wijnjeterper Schar (uit: Buro Bakker, 2003) 
 
Op basis van deze vegetatiekartering is een kaartje gemaakt met de globale ligging en begren-
zing van de habitattypen. Dit is afgebeeld in figuur 8.4.5. Er is geen onderscheid gemaakt 
tussen kwalitatief goede of verarmde vegetaties. 
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Figuur 8.4.5: Globale ligging en begrenzing van habitattypen in het Natura 2000 gebied Wijnjeterper Schar 
 
Uit de vegetatiekartering is op te maken dat habitattypen 4010 Noord-Atlantische heide met 
Erica tetralix, 4030 Droge Europese heide, 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, ve-
nige of lemige kleibodem (Molinion caeruleae) en 7150 Slenken in veengronden met vegetatie 
behorend tot het Rhynchosporion binnen 250 meter van de N381 voorkomen, zowel in de hui-
dige als toekomstige situatie. Habitattype 6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme 
bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) ligt 
op meer dan 500 meter afstand van de N381, zowel in de huidige als toekomstige situatie. 
 

 Aanwezigheid soorten 

In het Ontwerpbesluit (Ministerie van LNV, 2006) wordt vermeld dat Wijnjeterper Schar een 
belangrijk leefgebied voor de Grote modderkruiper is, omdat de soort binnen Fryslân maar 
weinig wordt aangetroffen. Op de omvang van de populatie en de verspreiding in het Natura 
2000 gebied wordt echter niet ingegaan. Er zijn geen aanvullende gegevens over de populatie 
Grote modderkruipers in Wijnjeterper Schar gevonden. 
 
In het Ontwerpbesluit wordt vermeld dat de Kleine modderkuiper in het dal van de Boorne 
voorkomt. De Boorne loopt als het Koningsdiep langs het Natura 2000 gebied.  
Over de verspreiding van de soort is weinig bekend. De soort wordt weinig aangetroffen in 
Fryslân, en daarom is het Natura 2000 gebied een belangrijk leefgebied. Er worden geen 
uitspraken gedaan over de omvang van de populatie binnen het Natura 2000 gebied. Er zijn 
geen aanvullende gegevens over de verspreiding van de soort binnen het Wijnjeterper Schar 
gevonden. 
 

8.4.3 GEVOELIGHEID VAN SOORTEN EN HABITATTYPEN VOOR STORINGSFACTOREN 

In algemene zin is bekend dat het aanleggen van wegen (in dit geval gaat het om verbreding 
van een bestaande weg) gepaard kan gaan met diverse storingsfactoren voor natuur, zoals: 
− oppervlakteverlies 
− verontreiniging 
− verdroging 
− geluid 
− licht 
− trilling 
− verstoring door mensen 
− barrièrewerking 
− versnippering 
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In tabel 8.4.1 wordt een overzicht gepresenteerd van de gevoeligheid van de soorten en habi-
tattypen van Natura 2000 gebied Wijnjeterper Schar voor deze algemene storingsfactoren 
(website ministerie van LNV: Natuur; Soortenbescherming; Hulpmiddelen natuurwetgeving; effectenindi-
cator). Omdat door het verkeer stikstofverbindingen worden geëmitteerd, zijn de factoren 
verzuring en vermesting ook meegenomen, ondanks dat deze factoren niet door de effecten-
indicator worden aangegeven.  
 

 Habitattypen  

De habitattypen die in het gebied voorkomen zijn allemaal gevoelig voor oppervlakteverlies, 
verontreiniging, verstoring door mensen, barrièrewerking en versnippering. Alle habitattypen 
zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor vermesting. De gevoeligheid voor verzuring en verdro-
ging varieert. 
 

 Soorten 

Modderkruipers zijn gevoelig voor verzuring, en - voor zover bekend - zeer gevoelig voor de 
overige storingsfactoren. Het is niet bekend of modderkruipers gevoelig zijn voor geluid, 
licht, trilling en verstoring door mensen. Van de Grote modderkuiper is bekend dat het een 
zogenaamde hoorspecialist is (Van Opzeeland et al., 2007a). Aangenomen wordt, dat ook de 
Kleine modderkruiper een hoorspecialist is. Hoorspecialisten zijn vissen die gevoeliger zijn 
voor geluid en binnen een groter frequentiebereik geluiden kunnen waarnemen. Het is waar-
schijnlijk dat deze groep vissen gevoeliger is voor verstoring door geluid dan de zogenaamde 
hoorgeneralisten, die een kleiner frequentiebereik hebben (Van Opzeeland et al., 2007a). Ook 
hebben modderkuipers een zwemblaas, en van soorten met een zwemblaas, zoals de Fint, is 
bekend dat zij gevoeliger zijn voor geluid (Van Opzeeland et al., 2007a). Het is onduidelijk of 
verkeerslawaai, een type geluid met een matige intensiteit, ook negatieve effecten kan hebben 
op modderkruipers. 
 
Tabel 8.4.1: Storingsgevoeligheid voor wegaanleg van habitattypen en overige soorten van het Natura 
2000 gebied Wijnjeterper Schar. NG = niet gevoelig, G = gevoelig, ZG = zeer gevoelig, -- = niet van 
toepassing, ? = onbekend.  
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Habitattypen Habitattype 4010 G NG ZG G ZG -- -- -- G G G 

 Habitattype 4030 G NG ZG G NG -- -- -- G G G 

 Habitattype 6230 G ? G G NG -- -- -- G G G 

 Habitattype 6410 G G ZG G G -- -- -- G G G 

 Habitattype 7150 G G G G ZG -- -- -- G G G 

             

Soorten Grote modderkruiper ZG G ZG ZG ZG ? ? ? ? ZG ZG
 Kleine modderkruiper ZG G ZG ZG ZG ? ? ? ? ZG ZG
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8.4.4 EFFECTEN WEGVERBREDING OP HABITATTYPEN EN SOORTEN 

In tabel 8.4.2 worden de algemene storingsfactoren van wegaanleg voor natuur (zie hoofd-
stuk 4) vergeleken met de verwachte storingsfactoren van de wegverbreding van de N381 ter 
hoogte van Wijnjeterper Schar. Uit deze tabel blijkt dat niet alle algemene storingsfactoren in 
het geval van de wegverbreding aan de orde zijn. Uit tabel 8.4.1 is gebleken dat de storings-
factoren geluid, licht en trilling niet relevant zijn voor de habitattypen. Van deze storingsfac-
toren is niet bekend of ze relevant zijn voor de Grote en Kleine modderkruiper. Verwacht 
wordt, dat modderkuipers gevoelig zijn voor geluid en trilling. Er zijn geen aanwijzingen dat 
modderkruipers gevoelig zijn voor licht. Bovendien vinden de werkzaamheden aan de ran-
den van het Natura 2000 gebied plaats en zullen eventuele extra lichtbronnen naar verwach-
ting zo worden geplaatst dat zij op de weg schijnen, en niet op het gebied zelf. Daarom is 
besloten de storingsfactor licht niet mee te nemen. 
De storingsfactor 'verstoring door mensen' is naar verwachting niet aan de orde. De wegver-
breding leidt er naar verwachting niet toe dat de recreatiedruk in het Natura 2000 gebied 
toeneemt. Tijdens de aanlegfase zal er veel beweging en activiteit van mensen zijn die werken 
aan de weg, maar hun bewegingen blijven geconcentreerd tot de weg zelf.  
Omdat het Natura 2000 gebied ook in de huidige situatie wordt doorsneden door de N381 
en een daaraan parallel gelegen weg, is er naar verwachting geen sprake van een grotere barri-
èrewerking dan in de huidige situatie. Bovendien zullen er ter hoogte van het Wijnjeterper 
Schar twee faunapassages worden aangelegd in de vorm van droge ecoduikers met amfibie-
ënschermen (bron: ontwerptekeningen DHV). 
Ook de storingsfactor versnippering verandert niet ten opzichte van de bestaande situatie. 
 
Het optreden van de overige storingsfactoren kan niet op voorhand uitgesloten worden. De 
vraag die voorligt is of de habitattypen en soorten van het Natura 2000 gebied Wijnjeterper 
Schar zodanig in de invloedsfeer van de N381 aanwezig zijn, dat er negatieve en/of signifi-
cante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied op zouden kunnen treden. 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt onderstaand ingegaan op de mogelijke effec-
ten op habitattypen en soorten. 
 

Storingsfactor wegaanleg 
algemeen N381 Oorzaak storingsfactor N381 

Oppervlakteverlies x door wegverbreding 

Verzuring x door emissies van verkeer 

Vermesting x door emissies van verkeer 

Verontreiniging x door emissie van verkeer 

Verdroging x door wegverbreding en gevolgen daarvan op water-
huishouding 

Geluid x door werkzaamheden en verkeer 

Licht n.v.t.  

Trilling x   

Verstoring door mensen n.v.t.   

Barrièrewerking n.v.t.  

Versnippering n.v.t.  
Tabel 8.4.2: Verwachte storingsfactoren verbreding N381 
 

 Oppervlakteverlies  

In §8.4.2 is beschreven hoe de N381 ter hoogte van het Wijnjeterper Schar verandert ten 
opzichte van de huidige situatie. Alleen bij het Koningsdiep verandert de ligging van de pa-
rallelweg en het talud, waardoor de grens van het Natura 2000 gebied, indien de tekeningen 
van DHV kloppen, circa 19 meter verder inwaarts komt te liggen. Na een afstand van 45 



 buro bakker 2007/P07007 132 

meter van het Koningsdiep is de N381 weer gelijk aan de situatie bij dwarsprofiel 2 (zie fi-
guur 8.4.1).  
Hoeveel van de oppervlakte van het Natura 2000 gebied verloren gaat, is op dit moment 
moeilijk in te schatten. Duidelijk is, dat er op het stuk dat verloren gaat, geen habitattypen 
voorkomen en geen geschikt biotoop vormt voor doelsoorten, omdat de percelen pas recent 
zijn aangekocht en het nog soortenarme graslanden zijn. Wel is er sprake van oppervlakte-
verlies van het Natura 2000 gebied als geheel. Ondanks dat er geen sprake is van areaalverlies 
van habitattypen, zal het aantal vierkante meters van het Natura 2000 gebied dat verloren 
gaat gecompenseerd moeten worden.  
Door de provincie is een strook graslandpercelen aan de oostkant van de N381 en grenzend 
aan het Natura 2000 gebied, aangewezen als "natuurcompensatiegrond". Deze grond zou in 
het kader van de WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) gebruikt kunnen worden om het 
oppervlakteverlies dat optreedt bij het Koningsdiep te compenseren. Voorwaarde is wel dat 
een natuurlijker peilbeheer wordt gevoerd (zie ook kopje "Verdroging").  
 
Concluderend kan gesteld worden dat er als gevolg van oppervlakteverlies een negatief effect 
op het Natura 2000 gebied optreedt. Dit effect zou kunnen worden gecompenseerd door de 
grond die is aangewezen voor 'natuurcompensatie' voor natuur in te richten en bij de begren-
zing van het Natura 2000 gebied te voegen. 
 

 Verzuring en vermesting 

Door verkeer wordt stikstofoxide uitgestoten. Stikstof kan zowel een verzurende als vermes-
tende werking hebben. Alle habitattypen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor vermesting; de 
gevoeligheid voor verzuring varieert van niet gevoelig tot zeer gevoelig. Ook modderkruipers 
zijn gevoelig voor verzuring en vermesting. 
 
Uit het MER blijkt dat er slechts in beperkte mate is gekeken naar de veranderingen van de 
NOx uitstoot als gevolg van de wegverbreding. Er wordt wel aangenomen dat de uitstoot 
toeneemt. Zeer waarschijnlijk neemt ook de concentratie van NOx in het Natura 2000 gebied 
toe, en wel om een drietal redenen:  

1) omdat de weg dichter bij het gebied komt te liggen 
2) omdat er sprake is van een toename van de verkeersintensiteit 
3) omdat de toegestane snelheid wordt verhoogd van 80 km/u tot 100 km/u.  

 
Het is niet zeker of de toename van de snelheid alleen al leidt tot een toename van de NOx 
uitstoot; hierover bestaat discussie (Oranjewoud, 2006; Adviesdienst Verkeer en Vervoer 
(AVV), 2006; AVV, 2004; Van der Zee & Walda, 2006; Geurs & Van den Brink, 2005; Wes-
seling et al., 2003). Dit hangt overigens ook af van de huidige doorstroming van de N381 ter 
hoogte van Wijnjeterper Schar; indien de doorstroming op dit moment slecht is, zal deze 
door de verbreding mogelijk verbeteren en zal de uitstoot in de nieuwe situatie lager zijn (bij 
gestokt rijden komt meer NOx vrij dan wanneer met een constant tempo gereden wordt).  
 
Als argument voor het niet nader analyseren van het optreden van eventuele effecten als 
gevolg van een toename van de NOx uitstoot wordt gegeven dat de grenswaarden niet wor-
den overschreden (MER-onderdeel Inventarisatie en probleemanalyse, Provincie Fryslân, 
2003a) en dat de toename van de uitstoot relatief gezien marginaal is indien gelet wordt op 
het grensoverschrijdende karakter ervan (MER-onderdeel Effectbeschrijving, Provincie Frys-
lân, 2003b). 
Om welke grenswaarden het gaat - grenswaarden ter bescherming van de gezondheid van de 
mens of grenswaarden ter bescherming van de vegetatie - wordt niet gespecificeerd.  
 
In een aanvulling op het MER (Goudappel Coffeng, in prep.), waarin enkele nieuwe tracé-
vormen voor het middengedeelte van de N381, Donkerbroek - Oosterwolde Noord, worden 
beoordeeld, wordt wel nader ingegaan op de uitstoot van verontreinigende stoffen. Deze 
aanvulling is nog niet openbaar. 
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Volgens deze aanvulling is de NO2 concentratie in de autonome situatie 17,4 tot 19,0 μg/m3, 
volgens het bestaande tracé (B) 16,8 tot 18,3 μg/m3 en voor de verschillende tracés 16,8 tot 
16,9 of 16,8 tot 19,6 μg/m3. Niet zeker is, of de achtergrondconcentratie van 9,9 tot 10,1 
μg/m3 in deze waarden is meegenomen.  
 
Indien deze waarden wel in de berekeningen zijn meegenomen, blijft de emissie ruimschoots 
onder de grenswaarde van 30 μg/m3 voor vegetatie (Besluit Luchtkwaliteit; "grenswaarde voor de 
bescherming van vegetatie, in gebieden met een oppervlakte van meer dan 1000 m2 die gelegen zijn op een 
afstand van … ten minste 5 kilometer van autosnelwegen").  
 
Deze grenswaarde is volgens de beschrijving niet van toepassing in deze situatie, maar geeft 
wel een handvat om de uitstoot van NO2 te beoordelen. Indien de achtergrondconcentratie 
niet is meegenomen in de berekeningen, komt de totale NO2 concentratie dicht bij de grens-
waarde en is er mogelijk wel sprake van negatieve effecten. 
 
Het is vreemd dat in het originele MER wordt aangegeven dat de uitstoot van NOx toe-
neemt, terwijl uit deze aanvulling blijkt dat de concentratie bij sommige tracés lager is dan de 
autonome situatie en het bestaande tracé (B). 
 
Indien er wel aan de grenswaarden van het Besluit Luchtkwaliteit wordt voldaan, is nog niet 
zeker dat er geen effecten optreden. Er is niet gekeken naar de depositie van stikstof. Het is 
dus niet duidelijk hoe hoog de stikstofdepositie als gevolg (van de verbreding) van de N381 
is. De achtergronddepositie is 1940 mol N/ha/j (website Milieu- en Natuurplanbureau 
(MNP), www.mnp.nl; Grootschalige Concentratiekaarten Nederland; Kaarten; Depositie totaal stikstof 
2006) . De kritische depositiewaarde (Critical Load) van dit gebied is 729 mol N/ha/j (Stich-
ting Natuur en Milieu, 2004; Van Dobben & Bleeker, 2004). Dit betekent dat de achter-
gronddepositie in de huidige situatie de draagkracht van de natuur sterk overschrijdt.  
 
Stikstof heeft niet alleen een vermestende maar ook een verzurende werking. Volgens de 
aanvulling op het MER wordt er ook SO2 geëmitteerd. Er is geen sprake van een toename 
van de SO2 concentratie.  
Samen met stikstofdepositie vormt depositie van zwaveloxiden de zogenaamde 'zure deposi-
tie'. De achtergronddepositie is 2470 mol zuur/ha/j (website MNP, www.mnp.nl; Grootschali-
ge Concentratiekaarten Nederland; Kaarten; Depositie potentieel zuur 2006). Ondanks dat de SO2 
concentratie niet toeneemt, is er vanwege de bestaande hoge achtergronddepositie mogelijk 
sprake van negatieve effecten. De precieze Critical Loads voor habitattypen 6410 en 7150, 
die gevoelig zijn voor verzuring, zijn niet bekend, maar duidelijk is dat deze een stuk lager 
liggen dan de huidige achtergronddepositie. 
 
Omdat een groot deel van de habitattypen die in het Natura 2000 gebied voorkomen gevoe-
lig tot zeer gevoelig zijn voor vermesting en verzuring en omdat er op dit moment niet kan 
worden beoordeeld wat de effecten van de wegverbreding zijn in verhouding tot de huidige 
achtergronddeposities en de voor de habitattypen kritische waarden (zogenaamde Critical 
Loads), kan de conclusie dat er geen effecten zullen optreden, niet zonder meer overgeno-
men worden. 
In het Natura 2000 gebied komt zowel een prioritair habitattype voor als een habitattype dat 
nauwelijks meer in Nederland voorkomt (H6410, Blauwgrasland). Daarom is het van het 
uiterste belang dat uitgesloten wordt dat er geen negatieve en/of significante effecten zullen 
optreden als gevolg van de wegverbreding. Met de huidige beschikbare gegevens kan dit niet 
worden uitgesloten. 
 

 Verontreiniging 

Alle habitattypen worden gevoelig geacht voor verontreiniging; de modderkruipers worden 
zeer gevoelig geacht voor verontreiniging. 
In het MER (Provincie Fryslân, 2003b) wordt gesteld dat een toename van de verkeersinten-
siteit leidt tot een toename van het afstromen van verontreinigende stoffen van het wegdek 

http://www.mnp.nl/
http://www.mnp.nl/
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naar de bermsloten. Het gaat hierbij onder andere om Polycyclische Aromatische Koolwater-
stoffen (PAK) en chloriden. Via de bermsloten kunnen de verontreinigingen in het opper-
vlaktewater terechtkomen en zich verder verspreiden. In het MER wordt aangegeven dat het 
naar verwachting om geringe hoeveelheden verontreinigende stoffen gaat. Daar deze uitspra-
ken niet met feitelijke gegevens worden onderbouwd, kan echter niet uitgesloten worden dat 
er kans is op het optreden van negatieve effecten als gevolg van verontreiniging.  
In een aanvulling op het MER (Goudappel Coffeng, in prep.), waarin enkele nieuwe tracé-
vormen voor het middengedeelte van de N381, Donkerbroek - Oosterwolde Noord, worden 
beoordeeld, wordt wel nader ingegaan op de uitstoot van verontreinigende stoffen. Deze 
aanvulling is nog niet openbaar. Van de verontreinigende en overige stoffen worden alleen 
de concentraties van fijn stof, benzeen en benzo(a)pyreen (BaP) in de aanvulling behandeld. 
Fijn stof is vooral schadelijk voor mensen, en mogelijk ook voor fauna. Benzeen is schadelijk 
voor fauna, evenals BaP, een zeer toxische PAK. 
 
De concentratie van fijn stof is in de autonome situatie 16,9 tot 17,3 μg/m3, volgens het 
bestaand tracé 17,0 tot 17,5 μg/m3 en voor de verschillende tracévarianten 17,0 tot 17,8 
μg/m3. De grenswaarde voor fijn stof is 40 μg/m3 (Besluit Luchtkwaliteit); hieraan wordt 
dus voldaan. De concentratie benzeen verandert niet ten opzichte van de autonome situatie 
en blijft 0,5 μg/m3; ruimschoots onder de grenswaarde van 5 μg/m3 voor 2010 (Besluit 
luchtkwaliteit). De concentratie van BaP blijft ruimschoots onder de grenswaarde voor 2013 
van 1 ng/m3 en is in alle gevallen 0,3 ng/m3. 
 
Het is niet zeker of in de berekende concentraties de achtergrondconcentraties zijn meege-
nomen. Desondanks wordt niet verwacht dat de concentraties boven de grenswaarden uit-
komen, omdat de concentraties laag zijn ten opzichte van de grenswaarden. Het is niet dui-
delijk of de berekende waarden overeenkomen met de situatie ter hoogte van Wijnjeterper 
Schar. Het is noodzakelijk dat hierover duidelijkheid wordt vergaard, zeker omdat het gebied 
ten westen van de weg door aankoop nu bij het Natura 2000 gebied is gevoegd en waar-
schijnlijk een hydrologische eenheid zal gaan vormen met het Natura 2000 gebied (indien de 
vernattingsmaatregelen worden uitgevoerd). Daarnaast biedt de aanvulling op het MER geen 
inzicht in de concentraties van chloriden.  
Vooralsnog zijn negatieve effecten dus niet uit te sluiten, maar zij worden niet verwacht.  
 

 Verdroging 

Habitattypen 4010, 6410 en 7150 worden gevoelig tot zeer gevoelig geacht voor verdroging. 
Door Oranjewoud (2007) is onderzoek verricht naar de effecten van de wegverbreding op de 
hydrologie en de natte natuurwaarden van Wijnjeterper Schar. Hierbij is uitgegaan van het 
feit dat de aan de N381 grenzende gronden zijn ingericht als natuurgebied. Het betreft waar-
schijnlijk de graslandpercelen ten westen van de N381. Deze zijn inmiddels aangekocht en er 
zijn plannen voor de inrichting van het gebied. Daarom wordt aangenomen dat dit uitgangs-
punt gerechtvaardigd is. 
Er wordt door Oranjewoud (2007) verwacht dat de tijdelijke effecten op kwel door bemaling 
tijdens de tunnelaanleg (ten zuiden van Wijnjeterper Schar) door het bodemsysteem kunnen 
worden opgevangen en dat de effecten van bermsloten op de grondwaterstand doorgaans 
beperkt zijn.  
 
De bodem van het Wijnjeterper Schar bestaat grotendeels uit een dekzandlaag (0,50 tot 1,00 
meter dik) op een keileemlaag. Van west naar oost loopt een soort slenk door de keileemlaag 
heen, welke herkenbaar is aan de aanwezigheid van beekeerdgrond. Regenwater wordt gro-
tendeels over de keileem afgevoerd in de richting van de slenk, waarna het afstroomt naar het 
Koningsdiep. In de slenk vindt opkwelling plaats van water van lokale oorsprong. Verder 
treedt ook  water vanuit het eerste watervoerende pakket uit (kwel van regionale oorsprong) 
(Oranjewoud, 2007). Dankzij deze kwelinvloeden heeft het blauwgrasland zich kunnen ont-
wikkelen in de slenk. 
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Door vernattingsmaatregelen (indien de aangrenzende gronden langs de N381 als natuurge-
bied zijn ingericht) zal het kwel-infiltratiepatroon binnen het gebied natuurlijker worden en 
wordt de grondwaterstand duidelijk verhoogd.  
 
De aanleg van een fietstunnel ten zuiden van het Natura 2000 gebied heeft nauwelijks effec-
ten op de waterhuishouding. Alleen indien er voor een open tunnel wordt gekozen kan er 
tijdens de aanlegfase, wanneer er bemaling nodig is, een verlaging van de grondwaterstand 
optreden. Deze verlaging treedt op in het uiterste zuiden van een perceel ten oosten van de 
N381. Het gaat om een verlaging van enkele centimeters. De verlaging is dermate minimaal 
dat deze wegvalt tegen de natuurlijke jaarlijkse fluctuaties onder invloed van klimatologische 
variatie (Oranjewoud, 2007) Bovendien betreft het een locatie die begroeid is met bos, en 
komen er dus geen habitattypen voor. Er worden dus geen negatieve effecten verwacht als 
gevolg van de bemaling tijdens de aanlegfase van een open tunnel ten zuiden van het Natura 
2000 gebied.  
Tijdens de gebruiksfase worden ook geen negatieve effecten verwacht op het Natura 2000 
gebied. Er wordt weliswaar een 'blokkade' aangebracht in de grondwaterstroming, maar het 
effect hiervan is zeer beperkt omdat het stijghoogteverhang maar 0,5 m/km is. De toestroom 
van kwelwater naar het Wijnjeterper Schar wordt hier niet door beïnvloed (Oranjewoud, 
2007).  
 
De bermsloten zullen na de omvorming in het noordelijk deel van het Natura 2000 gebied 
(ten noorden van de Nije Heawei) weinig afvoeren, omdat de N381 in dit deel iets verhoogd 
ligt ten opzichte van de directe omgeving (Oranjewoud, 2007). 
In het zuidelijk deel van het gebied (ten zuiden van de Nije Heawei) zou wel verdroging 
kunnen optreden. De weg ligt hier ongeveer op maaiveldniveau. Indien wordt uitgegaan van 
de huidige situatie dan zal er na de omvorming geen sprake zijn van verdroging. De bermslo-
ten hebben namelijk maar een beperkte invloed op de grondwaterstand, omdat de grond die 
is aangemerkt is als 'natuurcompensatiegrond' nog diep ontwaterd is. Zodra deze strook 
echter wordt ingericht voor natuur, zal er wel verdroging kunnen optreden door de onttrek-
kende werking van de bermsloten (Oranjewoud, 2007). 
 
Het optreden van verdroging kan onder andere worden voorkomen indien de weg 0,5 meter 
hoger wordt aangelegd (Oranjewoud, 2007). Het is nog onduidelijk of dit advies zal worden 
overgenomen. Duidelijk is, dat de grond die voor natuurcompensatie is aangewezen alleen 
waardevol is, indien er wordt gekozen voor een natuurlijker waterpeil. Ook is duidelijk, dat 
het oppervlakteverlies dat optreedt door de aanleg van een viaduct over het Koningsdiep 
gecompenseerd moet worden, het liefst in de nabijheid en grenzend aan het Natura 2000 
gebied. Vanuit dat oogpunt is de aangewezen grond voor natuurcompensatie zeer geschikt. 
 
Vanwege de bestaande onduidelijkheden over de inrichting van het wegtracé kunnen nega-
tieve en/of significante effecten als gevolg van verdroging op dit moment niet worden uitge-
sloten. 
 

 Geluid 

Modderkuipers zijn hoorspecialisten en beschikken over een zwemblaas. Het is aannemelijk 
dat ze gevoelig zijn voor geluid en hiervan verstoring kunnen ondervinden. Het is echter 
onduidelijk of deze soorten ook gevoelig zijn voor geluiden met een matige intensiteit, zoals 
verkeerslawaai. De geluidsintensiteit zal naar verwachting toenemen door de omvorming van 
de N381, omdat de verkeersintensiteit toeneemt en de toegestane snelheid wordt verhoogd. 
De ligging van de N381 naast het Natura 2000 gebied heeft deze soorten echter niet weer-
houden zich te vestigen in het gebied. Hierdoor is het aannemelijk dat het huidige geluidsni-
veau dat wordt veroorzaakt door het verkeer op de N381 geen significant negatieve effecten 
heeft op de modderkuipers. Mogelijk is er wel sprake van negatieve effecten. Met de huidige 
stand der kennis is het onmogelijk om te bepalen in hoeverre werkelijk sprake is van negatie-
ve effecten (Van Opzeeland et al., 2007a; . Van Opzeeland et al., 2007b). Door asfalt met 
geluiddempende eigenschappen te gebruiken, zal dit effect deels gemitigeerd kunnen worden.  
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Tijdens de werkzaamheden zal het geluidsniveau naar verwachting hoger zijn dan bij gewoon 
gebruik van de N381. Deze werkzaamheden zijn echter van tijdelijke aard, en daarom wor-
den eventuele effecten als beperkt negatief beschouwd. 
 

 Trilling 

Trilling kan negatieve effecten hebben op vissen met een zwemblaas. Vooral door heien 
ontstaan trillingen. Er zijn aanwijzingen dat heiwerkzaamheden zeer schadelijk zijn voor 
vissen met een zwemblaas, zoals de Fint (Van Opzeeland, 2007a).  
Voor zover bekend worden er geen heiwerkzaamheden uitgevoerd bij de omvorming van de 
N381. Verwacht wordt, dat er slechts in beperkte mate sprake is van trilling als gevolg van de 
werkzaamheden. Ook tijdens het gebruik van de N381 zal de mate van trilling beperkt zijn. 
Als gevolg van trilling worden er dan ook geen effecten verwacht op modderkruipers. 
 

8.4.5 CONCLUSIE 

Concluderend kan gesteld worden dat er door de verbreding van de N381 kans is op het 
optreden van (significant) negatieve effecten op de natuurwaarden van het Natura 2000 ge-
bied Wijnjeterper Schar. Negatieve en/of significante effecten als gevolg van verzuring, ver-
mesting, verontreiniging en verdroging kunnen op dit moment niet worden uitgesloten.  
Als gevolg van oppervlakteverlies is er alleen op formele gronden een negatief effect op het 
Natura 2000 gebied. Dit omdat het oppervlak van dit Natura 2000 gebied wettelijk is vastge-
legd en niet ter discussie staat. Er gaan bij dit oppervlakteverlies derhalve enkel kwantitatieve 
waarden verloren, geen kwalitatieve (habitattypen of geschikt biotoop voor doelsoorten). Dit 
effect zou kunnen worden gecompenseerd door de grond die is aangewezen voor 'natuur-
compensatie' voor natuur in te richten en bij de begrenzing van het Natura 2000 gebied te 
voegen middels de nog op te zetten herinrichting. Een en ander in overleg met het bevoegd 
gezag. 
In de invloedsfeer van de N381 komen verschillende habitattypen en mogelijk ook enkele 
soorten voor, zodat de haalbaarheid van instandhoudingsdoelstellingen mogelijk negatief 
beïnvloed wordt. Op dit moment is er nog niet genoeg inzicht in het optreden van effecten 
omdat het verrichte onderzoek nog niet is afgerond en onzekerheden kent. Totdat deze za-
ken zijn opgehelderd, is het niet mogelijk het optreden van negatieve en/of significante ef-
fecten uit te sluiten. Dit betekent dat het nodig is een passende beoordeling uit te voeren. 
Inmiddels zijn door provincie Fryslân stappen gezet de kennisleemten op te vullen en zal er 
in de passende beoordeling een zorgvuldige en grondige analyse kunnen worden gemaakt 
van de effecten van de omvorming van de N381 op de instandhoudingsdoelstellingen van 
het Natura 2000 gebied Wijnjeterper Schar. 
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8.5 DRENTS-FRIESE WOLD & LEGGELDERVELD 

8.5.1 DOELSTELLINGEN 

 Vogelrichtlijn 

De Europese Vogelrichtlijn kent twee componenten ter bescherming van vogels, namelijk de 
soortsbescherming en de gebiedsbescherming. In de Nederlandse wetgeving is de bescher-
ming van soorten verwerkt in de Flora- en faunawet. Dientengevolge zijn vrijwel alle vogel-
soorten beschermd.  
In het kader van de gebiedsbescherming is het Drents-Friese Wold en Leggelderveld (hierna: 
Drents-Friese Wold) aangewezen als Vogelrichtlijngebied. De aanwijzing is gebaseerd op het 
feit dat het gebied een essentiële functie vervult voor 1% van de internationale populatie-
grootte van (een) soort(en), de zogenaamde 1% norm. Een gebied waar deze 1% norm 
wordt gehaald wordt internationaal algemeen beschouwd als een belangrijk gebied. Het Vo-
gelrichtlijngebied Drents-Friese Wold is essentieel als broedgebied voor bijzondere broedvo-
gelsoorten. Bij de aanwijzing van een Vogelrichtlijngebied wordt aangegeven voor welke 
soorten het gebied speciaal van belang is. 
 
Bij besluit van 24 maart 2000 is het Drents-Friese Wold door de staatssecretaris van LNV 
aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, lid 1, van de richtlijn 
79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand (PbEG L103). Het Vogelrichtlijngebied ‘Drents-Friese Woud' 
kwalificeert zich onder de Vogelrichtlijn vanwege het voorkomen van hieronder opgesomde 
vogelsoorten: 
- Wespendief 
- Zwarte specht 
- Boomleeuwerik 
- Grauwe klauwier 
 
De speciale beschermingszone Drents-Friese Wold is in het ontwerp-aanwijzingsbesluit van 
november 2006 aangewezen voor de volgende vogelsoorten, welke worden beschermd op 
grond van artikel 4, eerste lid, van richtlijn 79/409/EEG:  
- Dodaars 
- Wespendief 
- Draaihals 
- Zwarte specht 
- Boomleeuwerik 
- Paapje 
- Roodborsttapuit 
- Tapuit  
- Grauwe klauwier 
 

 Habitatrichtlijn 

De speciale beschermingszone Drents-Friese Wold is in het ontwerp-aanwijzingsbesluit van 
november 2006 aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage 
I van richtlijn 92/43/EEG (prioritaire typen aangeduid met een sterretje): 
 
Habitattypen 
• H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista 
• H2320 Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum 
• H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
• H3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflo-
rae) 



• H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorel-
letalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea 
• H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 
• H3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitan-
tis en het Callitrichio-Batrachion 
• H4010 Noord-Atlantische heide met Erica tetralix 
• H5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland 
• H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 
submontane gebieden in het binnenland van Europa) 
• H7110 *Actief hoogveen 
• H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 
• H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 
 
Soorten:  
• H1166 Kamsalamander 
• H1831 Drijvende waterweegbree 
 

8.5.2 HABITATTYPEN EN DOELSOORTEN NABIJ HET ONDERZOEKSGEBIED 

 Ligging onderzoeksgebied 

Het Drents-Friese Wold is een zeer groot gebied van ruim 7000 ha dat globaal is gelegen in 
een driehoek tussen Appelscha, Diever en Vledder. Het gebied kent veel verschillende habi-
tats en vormt een afwisselend landschap. 
 

 
Figuur 8.5.1: Ligging Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold. Figuur ontleend aan de kaart behorende bij het 
Ontwerpbesluit (Ministerie van LNV, 2006) 
 
De N381 loopt gedeeltelijk door het oostelijke deel van het Natura 2000 gebied of schampt 
het daar. In figuur 8.5.2 is de ligging van het gebied ten opzichte van de N381 in meer detail 
weergegeven. 
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Figuur 8.5.2: Ligging Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold ten opzichte van de N381. Figuur ontleend aan de 
kaart behorende bij het aanwijzingsbesluit voor het Drents-Friese Woud in het kader van de Vogelrichtlijn (Minis-
terie van LNV, 2000) 
 
De voet van het talud of de wegberm van de N381 vormt op enkele plekken de grens van 
het Natura 2000 gebied.  
 
De N381 zal ook in de toekomstige situatie een enkelbaans weg blijven. Wel worden kruis-
punten aangepast en worden fietstunnels aangelegd. De toegestane maximumsnelheid van 
100 km/u wordt niet verhoogd.  
Door de verbreding van de N381 neemt het verkeersaanbod ter hoogte van het Natura 2000 
gebied iets toe. De maximale toename van de verkeersdruk op werkdagen bedraagt 10% 
(Provincie Fryslân, 2003b). 
 
In figuur 8.5.3 is afgebeeld hoe het onderzoeksgebied er in de huidige situatie vanuit de lucht 
uitziet. 

 N381
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Figuur 8.5.3: Luchtfoto onderzoeksgebied (Bron: Google earth) 
 
 

 Aanwezigheid vogels 

In Van der Heijden (2006) zijn enkele kaartjes opgenomen van de verspreiding van vogels 
binnen een gedeelte van het Drents-Friese Wold. In figuur 8.5.4 is het verspreidingskaartje 
van de Boomleeuwerik en de Dodaars weergegeven. 
 
Uit figuur 8.5.4 blijkt, dat op relatief korte afstand van de weg in 2004 4 territoria van de 
Boomleeuwerik voorkwamen. De Dodaars kwam in 2004 niet in de nabijheid van de N381 
voor. 
Door Buro Bakker is dit jaar flora- en faunaonderzoek verricht langs de N381. In de directe 
nabijheid van de weg werden twee territoria van de Boomleeuwerik aangetroffen en 1 territo-
rium van de Dodaars (zie figuur 8.5.7). 
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Figuur 8.5.4: Verspreiding Boomleeuwerik en Dodaars binnen een gedeelte van het Drents-Friese Wold in 2004 
(figuur ontleend aan: Van der Heijden, 2006) 
 
In figuur 8.5.5 is de verspreiding van de Roodborsttapuit en de Tapuit weergegeven. Uit deze 
figuur blijkt, dat in de nabijheid van de N381 3 territoria van de Roodborsttapuit zijn geves-
tigd. In 2007 is door Buro Bakker een territorium van de Roodborsttapuit in de directe na-
bijheid van de N381 aangetroffen (zie figuur 8.5.7). De Tapuit komt vooral voor op het Ae-
kingerzand en het Doldersummerveld; buiten het onderzoeksgebied. 
 
In figuur 8.5.6 is de verspreiding van de Zwarte specht en de Wespendief weergegeven. Uit 
de figuur blijkt dat alleen de Wespendief in de nabijheid van de N381 voorkomt. 
 

 
Figuur 8.5.5: Verspreiding Roodborsttapuit en Tapuit in een gedeelte van het Drents-Friese Wold in 2004 (fi-
guur ontleend aan: Van der Heijden, 2006) 
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Figuur 8.5.6: Verspreiding Zwarte specht en Wespendief in een gedeelte van het Drents-Friese Wold in 2004 
(figuur ontleend aan: Van der Heijden, 2006) 
 
In tabel 8.5.1 wordt een overzicht gegeven van de aantalsontwikkelingen van vogels in het 
Drents-Friese Wold. 
 
Soort Noordelijke deel Drents-Friese Wold1 Gehele Drents-Friese Wold 

 1996 2004 1993-19972 20041,3 

Dodaars 0 2 14 27 

Wespendief 4 4 7 7 

Draaihals 0 0 3 1 

Zwarte specht 3 3 26 17 

Boomleeuwerik 37 61 89 111 

Paapje 0 0 16 20 

Roodborsttapuit 8 24 43 136 

Tapuit 9 20 61 32 

Grauwe klauwier 0 0 5 13 
1) Gegevens volgens Van Manen (2004) 
2) Gemiddeld aantal territoria (Van Roomen et al., 2000) 
3) Inventarisatiegegevens van SOVON 
Tabel 8.5.1: Aantal territoria van broedvogels in het Drents-Friese Wold (alleen soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn). Cijfers uit Van der Heijden, 2006. 
 
Uit tabel 8.5.1 blijkt dat de Draaihals, Paapje en Grauwe klauwier geen territoria hebben 
binnen het onderzoeksgebied. 
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Figuur 8.5.7: Verspreiding Boomleeuwerik, Dodaars, Roodborsttapuit en Zwarte specht langs de N381 in 2007 
(flora- en faunaonderzoek Buro Bakker) 
 

 Aanwezigheid habitattypen 

In Altenburg & Wymenga rapport 718 (Van der Heijden, 2006) is een kaartje opgenomen 
met de ligging en begrenzing van habitattypen in een gedeelte van het Drents-Friese Wold. 
In figuur 8.5.8 is dit kaartje weergegeven. 
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Figuur 8.5.8: Ligging en begrenzing van habitattypen in een gedeelte van het Drents-Friese Wold (figuur ont-
leend aan: Van der Heijden, 2006) 
 
Uit de kaart uit Van der Heijden (2006) blijkt dat in de directe nabijheid van de weg (soorten 
van) de habitattypen H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie beho-
rend tot het Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea, H4010 Noord-Atlantische heide 
met Erica tetralix en H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhyn-
chosporion voor zouden kunnen komen.  
In het middendeel van het traject van de N381 dat door het Drents-Friese Wold loopt, ko-
men in de nabijheid van de weg kenmerkende soorten van habitattype Slenken in veengron-
den met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion voor, en komt lokaal habitattype H4010 
Noord-Atlantische heide met Erica tetralix voor. Iets ten westen van de stippen ligt een ven, 
dat overigens nauwelijks te zien is op de luchtfoto vanwege de overgroeiing met veenmos, 
dat voldoet aan habitattype 3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren. Dit gebied is zeer rijk 
aan amfibieën en reptielen. 
Iets ten oosten komen in de nabijheid van de weg kenmerkende soorten van habitattype 
H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van sub-
montane gebieden in het binnenland van Europa). 
Langs de overige delen van de N381 komt voornamelijk bos voor, dat qua soortensamenstel-
ling en qua ouderdom niet valt te classificeren als habitattype H9190 Oude zuurminnende 
eikenbossen met Quercus robur (mededeling J. Schamineé, 2007). 
 

 Aanwezigheid soorten 

Kamsalamander 

Het Drents-Friese Wold en de omgeving van het gebied is een zeer belangrijk gebied voor de 
Kamsalamander. De Kamsalamander komt voor op Berkenheuvel, Dieverzand, Dolder-
summerveld en Boschoord. Het betreft een van de belangrijkste metapopulaties voor Neder-
land (Ministerie van LNV, 2006). Eerdergenoemde gebieden vallen buiten het onderzoeks-
gebied. 
 
Drijvende waterweegbree 

Drijvende waterweegbree komt voor in de Vledder Aa. Dit beekje loopt langs Doldersum 
richting Vledder en Steenwijk, en valt niet binnen het onderzoeksgebied. Het is niet bekend 
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of Drijvende waterweegbree nog op andere plekken binnen het Drents-Friese Wold voor-
komt (Ministerie van LNV, 2006). 
 

8.5.3 GEVOELIGHEID VAN SOORTEN EN HABITATTYPEN VOOR STORINGSFACTOREN 

In algemene zin is bekend dat het aanleggen van wegen (in dit geval gaat het om verbreding 
van een bestaande weg) gepaard kan gaan met diverse storingsfactoren voor natuur, zoals: 
− oppervlakteverlies 
− verontreiniging 
− verdroging 
− geluid 
− licht 
− trilling 
− verstoring door mensen 
− barrièrewerking 
− versnippering 

  
In tabel 8.5.2 wordt een overzicht gepresenteerd van de gevoeligheid van de soorten en habi-
tattypen van Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold voor deze algemene storingsfactoren 
(website ministerie van LNV: Natuur; Soortenbescherming; Hulpmiddelen natuurwetgeving; effectenindi-
cator). Omdat door het verkeer stikstofverbindingen worden geëmitteerd, zijn de factoren 
verzuring en vermesting ook meegenomen, ondanks dat deze factoren niet door de effecten-
indicator worden aangegeven.  
 

 Habitattypen  

De habitattypen die in het gebied voorkomen zijn allemaal gevoelig voor oppervlakteverlies, 
verontreiniging, verstoring door mensen, barrièrewerking en versnippering. Alle habitattypen 
zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor vermesting, afgezien van habitattype 3260 Submontane 
en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Callitrichio-
Batrachion. De gevoeligheid voor verzuring en verdroging varieert. 
 

 Soorten 

Drijvende waterweegbree is gevoelig voor verzuring en verstoring door mensen en zeer ge-
voelig voor vermesting en verdroging. Van de overige storingsfactoren is de gevoeligheid 
niet bekend of de storingsfactor is niet van toepassing op de soort. 
De Kamsalamander is gevoelig voor verzuring en vermesting en zeer gevoelig voor opper-
vlakteverlies, verontreiniging, verdroging, barrièrewerking en versnippering. De gevoeligheid 
van de Kamsalamander voor de overige storingsfactoren is niet bekend. 
 

 Vogels 

Alle soorten zijn niet gevoelig voor licht en trilling en zijn gevoelig voor verontreiniging en 
barrièrewerking. Bijna alle soorten zijn gevoelig voor vermesting, geluid en versnippering. De 
meeste soorten zijn niet gevoelig voor verzuring en verdroging. Alle vogels zijn gevoelig tot 
zeer gevoelig voor oppervlakteverlies. De gevoeligheid voor verstoring door mensen varieert. 
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Habitattypen Habitattype 2310 G NG ZG G NG -- -- -- G G G 

 Habitattype 2320 G NG ZG G NG -- -- -- G G G 

 Habitattype 2330 G NG ZG G NG -- -- -- G G G 

 Habitattype 3110 G G ZG G ZG -- -- -- G G G 

 Habitattype 3130 G G G G ZG -- -- -- G G G 

 Habitattype 3160 G NG G G ZG -- -- -- G G G 

 Habitattype 3260 G ZG NG G ZG -- -- -- G G G 

 Habitattype 4010 G NG ZG G ZG -- -- -- G G G 

 Habitattype 5130 G G G G NG -- -- -- G G G 

 Habitattype 6230 G ? G G NG -- -- -- G G G 

 Habitattype 7110 G NG ZG G ZG -- -- -- G G G 

 Habitattype 7150 G G G G ZG -- -- -- G G G 

 Habitattype 9190 G NG ZG G NG -- -- -- G G G 

             

Soorten Drijvende waterweegbree ? G ZG ? ZG -- -- -- G -- -- 
 Kamsalamander ZG G G ZG ZG ? ? ? ? ZG ZG
             

Vogels Dodaars G NG NG G G NG NG NG NG G G 
 Wespendief G NG G G NG G NG NG ZG G G 
 Draaihals ZG NG G G NG G NG NG G G G 
 Zwarte specht G NG NG G NG G NG NG G G G 
 Boomleeuwerik G G G G NG G NG NG NG G G 
 Paapje G G G G G G NG NG NG G G 
 Roodborsttapuit G NG G G G G NG NG NG G G 
 Tapuit ZG NG G G NG G NG NG G G G 
 Grauwe klauwier ZG G G G NG G NG NG G G ZG
Tabel 8.5.2: Storingsgevoeligheid voor wegaanleg van habitattypen, vogels en Habitatrichtlijnsoorten 
van het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold. NG = niet gevoelig, G = gevoelig, ZG = zeer ge-
voelig, -- = niet van toepassing, ? = onbekend.  
 

8.5.4 EFFECTEN WEGVERBREDING OP HABITATTYPEN EN SOORTEN 

In tabel 8.5.3 worden de algemene storingsfactoren van wegaanleg voor natuur (zie vorige 
paragraaf) vergeleken met de verwachte storingsfactoren van de wegverbreding van de N381 
ter hoogte van het Drents-Friese Wold. Uit deze tabel blijkt dat niet alle algemene storings-
factoren in het geval van de wegverbreding aan de orde zijn. Uit tabel 8.5.1 is gebleken dat de 
storingsfactoren licht en trilling niet relevant zijn voor vogels, habitattypen en soorten. Van 
deze storingsfactoren is niet bekend of ze relevant zijn voor de Kamsalamander. Omdat de 
Kamsalamander niet in het onderzoeksgebied voorkomt is het echter niet relevant om even-
tuele effecten op deze soort in deze voortoets te bespreken. Omdat de storingsfactoren licht 
en trilling niet relevant zijn voor vogels en habitattypen worden deze factoren niet meege-
nomen in de effectenanalyse.  
De storingsfactor 'verstoring door mensen' is in de gebruiksfase naar verwachting niet aan de 
orde. De wegverbreding leidt er naar verwachting niet toe dat de recreatiedruk in het Natura 
2000 gebied toeneemt. Daarnaast wordt de toegankelijkheid van het gebied voor gemotori-
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seerd verkeer teruggebracht. Ook het weghalen van twee verzorgingsplaatsen nabij de Kraai-
heidepollen zorgt ervoor dat de verstoring van mensen ten opzichte van de huidige situatie 
afneemt. Tijdens de aanlegfase zal er echter wel veel beweging en activiteit van mensen zijn 
die werken aan de weg. Hun bewegingen blijven geconcentreerd tot de weg zelf, maar kun-
nen toch verstorend werken. 
 
Het optreden van de overige storingsfactoren kan niet op voorhand uitgesloten worden. De 
vraag die voorligt is of de habitattypen en soorten van het Natura 2000 gebied het Drents-
Friese Wold zodanig in de invloedsfeer van de N381 aanwezig zijn, dat er negatieve en/of 
significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied op zouden kunnen 
treden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt onderstaand ingegaan op de moge-
lijke effecten op vogels, habitattypen en soorten. 
 

Storingsfactor wegaanleg 
algemeen N381 Oorzaak storingsfactor N381 

Oppervlakteverlies x door wegverbreding 

Verzuring x door emissies van verkeer 

Vermesting x door emissies van verkeer 

Verontreiniging x door emissie van verkeer 

Verdroging x door wegverbreding en gevolgen daarvan op water-
huishouding 

Geluid x door toename verkeer 

Licht n.v.t.  

Trilling n.v.t.   

Verstoring door mensen x door menselijke activiteit tijdens werkzaamheden 

Barrièrewerking x door verbreding en aanleg kruispunten 

Versnippering x door verbreding en aanleg kruispunten 
Tabel 8.5.3: Verwachte storingsfactoren verbreding N381 
 

 Oppervlakteverlies  

Wegverbreding 

Door DHV zijn ontwerptekeningen gemaakt van de N381 na verbreding. Op deze kaarten 
zijn voor drie punten binnen het Drents-Friese Wold dwarsprofielen getekend. Deze drie 
punten zijn in figuur 8.5.9 aangegeven op een kaartje. 
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Figuur 8.5.9: Ligging dwarsprofielen en locaties fietstunnels (figuur ontleend aan kaart behorende bij het aanwij-
zingsbesluit van het Drents-Friese Wold in het kader van de Vogelrichtlijn) 
 
Op punt 1, dat eigenlijk nog buiten het Drents-Friese Wold ligt, is de weg in de huidige situa-
tie gelijkvloers. De weg wordt in de nieuwe situatie aan de westkant 1,4 meter verbreed en 
aan de oostkant 0,8 meter. Er worden aan weerszijden van de weg wallen van ongeveer 1,5 
meter hoog geplaatst.  
 
Op punt 2, net ten zuiden van de Kraaiheidepollen, is de weg iets verhoogd of gelijkvloers 
aangelegd en zijn er aan weerszijden bermsloten. In de nieuwe situatie worden er aan weers-
zijden wallen geplaatst met een hoogte van 1,5 meter. De weg wordt aan de aan de westkant 
0,6 meter verbreed en aan de oostkant ongeveer 1,2 meter. Het is niet geheel duidelijk of er 
ten gevolge van de verbreding iets verandert aan de begrenzing van het Natura 2000 gebied. 
 
Op punt 3 wordt de weg aan de westkant met 0,7 meter verbreed. Aan de oostkant wordt de 
weg 1,2 meter breder. De weg is in de bestaande situatie iets verhoogd of gelijkvloers aange-
legd. In de nieuwe situatie worden aan weerszijden van de weg wallen geplaatst van ongeveer 
1,5 meter hoog. Het is niet duidelijk of de begrenzing van het Natura 2000 gebied verandert. 
 
Tussen punt 1 en 2 worden twee verzorgingsplaatsen weggehaald. Deze oppervlakte komt 
mogelijk weer binnen de begrenzing van het Natura 2000 gebied te vallen. Dit is een positie-
ve ontwikkeling, omdat een van deze verzorgingsplaatsen grenst aan een ven. Dit ven is te 
classificeren als habitattype 3130. Rond het ven komen kenmerkende soorten van habitattype 
4010 en 6230 voor. Tevens zijn rond het ven Adders en zeldzame libellen en vlinders aange-
troffen, waaronder de Gevlekte witsnuitlibel (Habitatrichtlijn bijlage IV) (van der Heijden, 
2006; flora- en faunaonderzoek Buro Bakker in 2007). 
 
Door de verbreding van de N381 wordt de totale oppervlakte van het Natura 2000 gebied 
mogelijk iets kleiner. Het is niet met zekerheid te zeggen of er langs de weg oppervlaktever-
lies van habitattypen optreedt. De wegverbreding zelf bedraagt maar 0,5 tot 1,5 meter, maar 
het is niet duidelijk in hoeverre de bermen veranderen ten opzichte van de huidige situatie. 
Duidelijk is, dat aan weerszijden van de weg wallen van 1,5 meter hoog worden aangelegd. 
Alleen bij de Kraaiheidepollen en de Hildenberg kan als gevolg van de weg verlies van habi-

1

F1 

2

F2

3
F3



tattypen optreden; mogelijk gaat het hierbij alleen om voor habitattypen kenmerkende soor-
ten. Het weghalen van de verzorgingsplaatsen heeft een positief effect op de aanwezige habi-
tattypen/kenmerkende soorten van habitattypen en fauna. 
Het is niet waarschijnlijk dat er door de wegverbreding oppervlakteverlies van leefgebied van 
vogels optreedt, ondanks het feit dat er in de nabijheid van de weg wel territoria zijn aange-
troffen van onder andere de Boomleeuwerik. De vogels zullen zich normaal gesproken niet 
zo dicht (binnen enkele meters) in de buurt van de weg ophouden.  
 
Aanleg fietstunnels 

Op de locaties aangegeven met een 'F' worden naar alle waarschijnlijkheid fietstunnels aange-
legd. Hiervan zijn visualisaties beschikbaar. In figuur 8.5.10 zijn de visualisaties van locatie F1 
afgebeeld. 
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Figuur 8.5.10: Visualisatie fietstunnel locatie F1 (zie figuur 8.5.9) 
 
Op locatie F1 komen geen territoria van vogels en habitattypen voor. Door de aanleg van de 
fietstunnel wordt de totale oppervlakte van het Natura 2000 gebied iets verkleind, maar gaat 
er geen oppervlakte van leefgebied van vogels of van habitattypen verloren. 
 
Hieronder zijn de visualisaties van locatie F2 weergegeven.  
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Figuur 8.5.11: Visualisaties van locatie F2 

Compensatiepakketten Flora- en faunawet N381, Drachten-Drentse grens  151



Deze visualisaties van locatie F2 komen niet overeen met de ontwerptekeningen van DHV. 
Volgens de tekeningen zullen er ter hoogte van locatie F2 een op- en afrit worden aangelegd, 
en ook aan de andere kant van de N381 zullen een op- en afrit worden aangelegd. 
De aan te leggen oprit ter hoogte van locatie F2 zal door het aangrenzende heidegebied snij-
den. In dit gebied komen habitattype 4010 en voor habitattype 6230 kenmerkende soorten 
voor. Daarnaast ligt er een ven, dat valt te classificeren als habitattype 3160 (mondelinge 
mededeling R. Offereins, Buro Bakker, 2007). Het gebied is rijk aan amfibieën, zoals de Hei- 
en Poelkikker, en reptielen zoals de Ringslang en de Adder (Van der Heijden, 2006; flora- en 
faunaonderzoek Buro Bakker, 2007). De Adder wordt mogelijk aangewezen als typische 
soort van habitattype 4010. Het voortkomen van deze soorten, veelal Rode Lijstsoorten, 
geeft aan wat de kwaliteit van het habitattype is; het geeft een oordeel over de staat van in-
standhouding van een habitattype. Dit betekent dat indien een project een negatieve invloed 
heeft op het voorkomen van typische soorten, dat hierdoor de kwaliteit en hiermee de staat 
van instandhouding van het habitattype wordt aangetast. Op dit moment hoeft er bij toetsin-
gen in het kader van de Natuurbeschermingswet echter nog geen rekening gehouden te wor-
den met typische soorten, omdat deze nog niet officieel zijn vastgesteld. 
Ook is er in hetzelfde gebied een territorium van de Roodborsttapuit aanwezig (Van der 
Heijden, 2006; flora- en faunaonderzoek Buro Bakker in 2007). Door de aanleg van de oprit 
wordt zijn leefgebied mogelijk verkleind. 
 
 

 

 
Figuur 8.5.12: Visualisatie locatie F3 
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Op locatie F3 en in de directe omgeving hiervan zijn geen habitattypen of voor habitattypen 
kenmerkende soorten aangetroffen. Wel is er aan de andere kant van de N381 een territori-
um van de Wespendief vastgesteld (van der Heijden, 2006). Het is niet duidelijk tot waar de 
fietstunnel doorloopt en in hoeverre oppervlakteverlies optreedt. Negatieve effecten kunnen 
niet worden uitgesloten. 
 
Kruisingen 

Voor zover bekend, is de enige kruising die binnen het Natura 2000 gebied valt de kruising 
bij de Hildenberg (Appelscha-zuid, locatie F2). Hier is dus nog enige onduidelijkheid over de 
precieze inrichting van de weg, maar er is dus mogelijk sprake van oppervlakteverlies en een 
verslechtering van de kwaliteit van habitattype 4010 en oppervlakteverlies van het leefgebied 
van de Roodborsttapuit. 
 
Conclusie 

Negatieve en/of significant negatieve effecten op vogels en habitattypen als gevolg van op-
pervlakteverlies zijn niet uit te sluiten. Daartegenover staat dat het weghalen van twee ver-
zorgingsplekken nabij de Kraaiheidepollen kan leiden tot een toename van de oppervlakte 
van habitattype 4010 en 6230 en een verbetering van de kwaliteit van deze habitattypen. 
 

 Verzuring en vermesting 

Door verkeer wordt stikstofoxide uitgestoten. Stikstof kan zowel een verzurende als vermes-
tende werking hebben. Vrijwel alle habitattypen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor vermes-
ting. De gevoeligheid voor verzuring varieert. Vrijwel alle vogels zijn gevoelig voor vermes-
ting, en Paapje en Boomleeuwerik zijn gevoelig voor verzuring. Het gaat hierbij om hun 
leefgebieden, en niet de vogels zelf. 
 
Uit het MER (Provincie Frysân 2003a&b) blijkt dat er slechts in beperkte mate is gekeken 
naar de veranderingen van de NOx uitstoot als gevolg van de wegverbreding. Er wordt wel 
aangenomen dat de uitstoot toeneemt. Zeer waarschijnlijk neemt ook de concentratie van 
NOx in het Natura 2000 gebied toe, en wel om een tweetal redenen:  

• omdat de weg dichter bij het gebied komt te liggen; 
• omdat er sprake is van een (beperkte) toename van de verkeersintensiteit. 

 
Als argument voor het niet nader analyseren van het optreden van eventuele effecten als 
gevolg van een toename van de NOx uitstoot wordt gegeven dat de grenswaarden niet wor-
den overschreden (MER-onderdeel Inventarisatie en probleemanalyse, Provincie Fryslân, 
2003a) en dat de toename van de uitstoot relatief gezien marginaal is indien gelet wordt op 
het grensoverschrijdende karakter ervan (MER-onderdeel Effectbeschrijving, Provincie Frys-
lân, 2003b). 
Om welke grenswaarden het gaat - grenswaarden ter bescherming van de gezondheid van de 
mens of grenswaarden ter bescherming van de vegetatie - wordt niet gespecificeerd.  
 
In het MER (Provincie Fryslân, 2003b) wordt aangegeven dat de bossen ten zuiden van Ap-
pelscha ernstig verzuurde bodems hebben. Er wordt niet aangegeven wat de oorzaak van 
deze verzuring is. 
 
Ondanks bovenstaande onduidelijkheden is het waarschijnlijk dat de NOx uitstoot toeneemt; 
dit wordt ook in het MER onderkend. In het MER wordt vervolgens geconcludeerd dat er 
geen effecten zullen optreden, maar de argumenten hiervoor worden niet onderbouwd met 
feitelijke gegevens. Omdat de meeste habitattypen die in het Natura 2000 gebied voorkomen 
gevoelig tot zeer gevoelig zijn voor vermesting en enkele habitattypen gevoelig zijn voor 
verzuring en omdat er, zo is op te maken uit het MER, alleen is gekeken naar grenswaarden 
en niet naar voor de habitattypen kritische waarden (zogenaamde Critical Loads), kan de 
conclusie dat er geen effecten zullen optreden, niet zonder meer overgenomen worden. 
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Vanwege de relatief kleine toename van het verkeersaanbod, worden er geen effecten ver-
wacht, maar vanwege het ontbreken van feitelijke gegevens kunnen negatieve effecten niet 
worden uitgesloten. In het Natura 2000 gebied komen twee prioritaire habitattypes voor. 
Daarom is het van het uiterste belang dat uitgesloten wordt dat er negatieve effecten zullen 
optreden als gevolg van de wegverbreding.  
 

 Verontreiniging 

Alle vogels en habitattypen worden gevoelig geacht voor verontreiniging. 
In het MER wordt gesteld dat een toename van de verkeersintensiteit door cumulatie kan 
leiden tot een toename van de verontreiniging (zoals PAK en chloriden) in de wegbermen. In 
het document "Aanvulling op de projectnota N381" (Provincie Fryslân, 2006) wordt nader 
ingegaan op het optreden van verontreiniging. In dit document wordt gesteld dat 80 a 90% 
van het verontreinigde wegwater verwaaid, en dat 10 tot 20% via de weg wordt afgevoerd. 
Hoeveel van de verontreiniging via de lucht wordt verspreid is niet bekend. 
Langs de N381 ter hoogte van het Natura 2000 gebied worden aan weerszijden wallen van 
ongeveer 1,5 meter hoog geplaatst. Verwacht wordt, dat deze wallen de verspreiding van 
wegwater tegen houden en dat de verontreiniging beperkt blijft tot de zone langs de weg. 
Niet zeker is of hiermee het gebied direct naast de weg wordt bedoeld dat buiten de begren-
zing van het Natura 2000 gebied valt, of dat er ook binnen de begrenzing van het Natura 
2000 gebied verontreiniging kan optreden. 
Daarnaast wordt (zeer) open asfalt gebruikt. Hierdoor is er minder opspatting van wegwater, 
en is er minder kans op het optreden van verontreiniging binnen het Natura 2000 gebied. 
Ter hoogte van Hildenberg (locatie F2) wordt een zogenaamde molgoot aangelegd, waardoor 
het verontreinigde water daar niet kan infiltreren.  
Langs het traject dat door het Natura 2000 gebied loopt worden geen bermsloten aangelegd. 
Bermsloten hebben een ontrekkende werking (verdroging). Door het niet aanleggen van 
bermsloten zal het wegwater in de berm zelf infiltreren. Dit leidt tot verontreiniging van de 
berm zelf, maar hierdoor treedt er naar verwachting geen verontreiniging op binnen het Na-
tura 2000 gebied. 
 
Concluderend kan worden opgemerkt dat de effecten van verontreiniging naar verwachting 
minimaal zijn. 
 

 Verdroging 

Habitattypen 3110, 3130, 3160, 3260, 4010, 7110 en 7150 zijn zeer gevoelig voor verdroging. 
Het leefgebied van Dodaars, Paapje en Roodborsttapuit is gevoelig voor verdroging. 
 
Door Oranjewoud (2007) is onderzoek verricht naar de effecten van de aanleg van fietstun-
nels op de hydrologie en de natte natuurwaarden van het Drents-Friese Wold. 
Uitgangspunten van dit onderzoek zijn onder andere dat het pompstation van Terwisscha is 
gesloten en het landbouwgebied ten zuiden van Oude Willem als natuurgebied is ingericht. 
Aangenomen wordt, dat deze aannames gerechtvaardigd zijn. 
Door Oranjewoud wordt verwacht dat de tijdelijke effecten op de kwel door bemaling tij-
dens de tunnelaanleg door het bodemsysteem kunnen worden opgevangen. Deze aanname is 
echter, zeker bij Kraaiheidepollen, betwistbaar, omdat er altijd sprake is van een soort naij-
lingseffect dat optreedt ook al is de bemaling reeds gestopt. 
 
Huidige situatie 

Het gebied rond de N381 heeft grondwatertrap VII (volgens het gebruikte model). Volgens 
de bodemkaart varieert de grondwatertrap in het gebied rond de N381 tussen III en VII. In 
het grootste deel van het gebied rond de N381 is de grondwaterstand dieper dan 160 cm 
onder het maaiveld, op enkele plekken is het tussen 120 en 160 cm onder het maaiveld en 
tussen 80 en 120 cm onder het maaiveld. In het overgrote deel is de infiltratie 1,0 tot 2,5 
mm/d, op andere plekken is de infiltratie 0,5 tot 1,0 mm/d (Oranjewoud, 2007). 
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Referentiesituatie (pomp Terwisscha gesloten en landbouwgebied ingericht als natuur) 

Vooral ter hoogte van het gebied Oude Willem stijgt de grondwaterstand tot 80-120 cm on-
der het maaiveld. De grondwaterstandverhoging is maximaal 10 tot 25 cm. 
In het middendeel, nabij Kraaiheidepollen, stijgt de grondwaterstand met 50 tot meer dan 75 
cm. De grondwaterstand blijft echter dieper dan 160 cm onder het maaiveld. Aan de kwel en 
infiltratiepatronen verandert weinig (Oranjewoud, 2007). 
 
Effecten tijdens aanleg fietstunnels/kruispunt Hildenberg 

Door aanleg van een gesloten (fiets)tunnel wordt de grondwaterstand bij Kraaheidepollen en 
Hildenberg met 25 cm verlaagd. Op beide locaties zijn natte heidevegetaties aanwezig. Deze 
hebben zich hier echter ontwikkeld op een keileemlaag in de ondergrond. Deze laag remt de 
verticale waterbeweging zeer sterk. Hierdoor worden de natuurwaarden beschermd tegen 
tijdelijke stijghoogteverlagingen. In feite is er op deze locaties sprake van een regenwater 
gestuurd systeem met een schijngrondwaterspiegel (Oranjewoud, 2007). 
 
Ter hoogte van Kraaiheidepollen is er echter sprake van kwel. Door Oranjewoud wordt aan-
bevolen middels een tijdsafhankelijke modellering de eventuele beïnvloeding op de lokale 
ondiepe grondwaterstromingen ter hoogte van Kraaiheidepollen in beeld te brengen. Nega-
tieve en/of significant negatieve effecten op de natuurwaarden bij Kraaiheidepollen zijn op 
dit moment dus niet uit te sluiten indien er wordt gekozen voor de aanleg van een gesloten 
fietstunnel. 
 
Indien wordt gekozen voor de aanleg van open (fiets)tunnels, is de stijghoogteverlaging nog 
groter (bij Hildenberg 25 tot 50 cm en bij Kraaiheidepollen 50 tot 75 cm) (Oranjewoud, 
2007). Ook indien wordt gekozen voor open tunnels is het dus verstandig nader te kijken 
naar de effecten bij Kraaiheidepollen, door middel van modellering van de grondwaterstro-
men. 
 
Effecten na aanleg fietstunnels/kruispunt Hildenberg 

In het Natura 2000 gebied worden geen bermsloten langs de N381 aangelegd. Er kan dus 
ook geen sprake zijn van verdroging als gevolg van de aanwezigheid van bermsloten. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat negatieve en/of significante effecten als gevolg van 
verdroging vooralsnog niet zijn uit te sluiten en dat nader onderzoek nodig is. 
 

 Geluid 

Vrijwel alle vogels worden gevoelig geacht voor geluid; habitattypen zijn niet gevoelig voor 
geluid. 
 
De verwachte toename van de verkeersdruk bedraagt op werkdagen maximaal 10%. De 
snelheid blijft gelijk. Het geluidsniveau zal toenemen door de (beperkte) toename van het 
verkeersaanbod. Omdat het wegdek wordt vervangen door DZOAB blijft de geluidstoename 
beperkt. Onbekend is of hiermee rekening is gehouden in het MER. 
In het MER (Provincie Fryslân, 2003b; gebaseerd op Reijnen et al., 1992)) wordt aangegeven 
dat er naar verwachting een gebied van 120 meter aan weerszijden van de weg minder ge-
schikt wordt als broedgebied voor bosvogels. Voor heidevogels wordt naar verwachting een 
zone van 258 meter langs de weg minder geschikt als broedgebied. 
Binnen deze zones komen verschillende territoria voor van vogels waarvoor het Drents-
Friese Woud is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Door de wegverbreding worden naar 
verwachting 3 territoria van de Roodborsttapuit, 1 territorium van de Wespendief en maxi-
maal 2 territoria van de Boomleeuwerik verstoord. 
Voor de Boomleeuwerik en Roodborsttapuit geldt dat het verstoorde aantal in vergelijking 
tot de aantallen in het gehele Drents-Friese Wold zeer klein is. Voor de Wespendief gaat dit 
niet op; in het Drents-Friese Wold zijn in totaal 7 territoria aangetroffen (zie tabel 8.5.1). 
Omdat het betreffende territorium van de Wespendief zeer dicht bij de N381 is gelegen, is 
het zeer wel mogelijk dat er gewenning aan verkeersgeluid is opgetreden. Het is daarom ook 
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niet zeker of de toename van het geluidsniveau ook daadwerkelijk leidt tot een wezenlijke 
aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van de Wespendief. 
Bovendien is het gebruik van speciaal asfalt niet de enige maatregel om de geluidsverstoring 
tegen te gaan. Ook de wallen aan weerszijden van de weg zullen het geluidsniveau doen af-
nemen. Verder is voorgesteld een zoomvegetatie in te richten direct grenzend aan de wallen. 
Deze vegetatie zal het geluidsniveau nog verder beperken. Verwacht wordt, dat deze maatre-
gelen ertoe leiden dat er qua geluidsniveau geen verslechtering plaatsvindt ten opzichte van 
de huidige situatie. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat er als gevolg van geluidsverstoring naar verwachting 
geen negatieve effecten zullen optreden. 
 

 Verstoring door mensen 

Tijdens de werkzaamheden zal de menselijke activiteit in het gebied sterk toenemen ten op-
zichte van de huidige situatie. Binnen enkele honderden meters van de N381 zijn territoria 
van de Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Wespendief aangetroffen. Volgens de effecten-
indicator zijn Boomleeuwerik en Roodborsttapuit niet gevoelig voor verstoring door men-
sen, maar de Wespendief is daarentegen zeer gevoelig voor verstoring door mensen. Het is 
dus goed mogelijk dat de werkzaamheden aan de N381 en de daarmee gepaard gaande aan-
wezigheid van mensen leidt tot verstoring van de Wespendief. Hierdoor is het mogelijk dat 
de Wespendief het gebied gaat mijden, of dat de soort stress ervaart, wat kan leiden tot een 
verminderd broedsucces. Omdat er in het Drents-Friese Wold zeer weinig Wespendieven 
voorkomen (zie tabel 8.5.1), is verstoring van één territorium al als significant negatief effect 
te beschouwen. Indien de werkzaamheden echter buiten de broedperiode (mei t/m augustus) 
van deze soort worden uitgevoerd (SOVON, 2002), zullen negatieve effecten minimaal zijn.  
 

 Barrièrewerking 

Barrièrewerking kan worden veroorzaakt door infrastructuur (zoals wegen, spoorwegen of 
kanalen) en bebouwing. Deze objecten vormen een barrière omdat soorten bijvoorbeeld 
fysiek een weg niet kunnen oversteken of omdat soorten worden gedood bij het oversteken. 
Alle vogels en habitattypen zijn gevoelig voor barrièrewerking. Bij habitattypen gaat het om 
de typische (fauna)soorten die geassocieerd zijn met het habitattype.  
De N381 vormt ook in de huidige situatie een barrière, omdat de weg delen van het Natura 
2000 gebied doorsnijdt en op andere plekken de uitwisseling tussen het Natura 2000 gebied 
en de directe omgeving zeer moeilijk maakt.  
In het document "Aanvulling op de projectnota N381" (Provincie Fryslân, 2006) wordt aan-
gegeven dat er enkele faunapassages worden aangelegd. In figuur 8.5.13 zijn deze passages 
afgebeeld. 
 



 

 
Figuur 8.5.13: Locaties faunapassages in de Drents-Friese Wold (figuur ontleend aan: Provincie Fryslân, 2006) 
 
Naar verwachting neemt de barrièrewerking niet toe ten opzichte van de huidige situatie en 
door de aanleg van faunapassages is er mogelijk zelfs sprake van een verbetering ten opzichte 
van de huidige situatie. 
Er worden dus geen negatieve effecten verwacht op habitattypen en soorten waarvoor het 
Drents-Friese Wold is aangemeld cq. aangewezen als gevolg van barrièrewerking. 
 

 Versnippering 

Versnippering is het uiteenvallen van het leefgebied van soorten in meerdere kleinere, ruim-
telijk gescheiden leefgebieden. Alle vogels zijn hier gevoelig voor; de Grauwe klauwier wordt 
zelfs zeer gevoelig geacht voor versnippering. Ook habitattypen zijn gevoelig voor versnip-
pering. 
 
De wegverbreding en de aanleg van fietstunnels en kruispunten zal niet leiden tot versnippe-
ring van leefgebied van soorten en habitattypen waarvoor het Drents-Friese Wold als Natura 
2000 gebied zal worden aangewezen. De verbreding vindt plaats aan de randen van de be-
staande weg. Hierdoor gaat er mogelijk wel oppervlakte van een habitat of leefgebied verlo-
ren, maar de aanpassingen leiden niet tot het uiteenvallen van leefgebieden en habitats, om-
dat de bestaande infrastructuur wordt gevolgd. 
Ook de aanpassing van kruispunten en de aanleg van fietstunnels leidt naar verwachting niet 
tot versnippering van leefgebied of habitat van soorten en habitattypen waarvoor het Drents-
Friese Wold als Natura 2000 gebied zal worden aangewezen. Deze aanpassingen vinden 
plaats op locaties waar ook nu al een zekere vorm van infrastructuur aanwezig is (zie visuali-
saties). De aanpassingen aan de kruispunten en de aanleg van fietstunnels kunnen wel leiden 
tot versnippering van leefgebieden van overige fauna, zoals zoogdieren, amfibieën en reptie-
len. Het betreft echter geen soorten waarvoor het Drents-Friese Wold is aangewezen cq. 
aangemeld als speciale beschermingszone. Er worden dan ook geen negatieve effecten van 
versnippering verwacht op de instandhoudingsdoelen van het Drents-Friese Wold als gevolg 
van de omvorming van de N381. 
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8.5.5 CONCLUSIE 

Concluderend kan gesteld worden dat er door de verbreding van de N381, maar vooral de 
aanleg van fietstunnels en de herinrichting van kruispunten, kans is op het optreden van 
(significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 
gebied Drents-Friese Wold. De effecten van verstoring door mensen kunnen worden gemiti-
geerd door buiten de broedperiode van de Wespendief te werken. Negatieve en/of signifi-
cante effecten als gevolg van oppervlakteverlies, verzuring, vermesting en verdroging kunnen 
op dit moment niet worden uitgesloten. In de invloedsfeer van de N381 komen verschillende 
vogelsoorten, waarvoor het gebied destijds is aangewezen als Vogelrichtlijngebied, voor, 
evenals habitattypen en kenmerkende soorten van habitattypen, zodat de haalbaarheid van 
instandhoudingsdoelstellingen mogelijk negatief beïnvloed wordt. Op dit moment zijn er te 
veel onduidelijkheden om een grondige en zorgvuldige analyse van de effecten te kunnen 
maken. Deze onduidelijkheden en kennisleemten zijn ontstaan omdat er nog geen besluiten 
zijn genomen ten aanzien van de precieze inrichting van de N381 en omdat het uitgevoerde 
onderzoek onvolledig is of omdat het onderzoek nog niet is afgerond en onzekerheden kent. 
Totdat deze zaken zijn opgehelderd, is het niet mogelijk het optreden van negatieve en/of 
significante effecten uit te sluiten. Dit betekent dat het nodig is een passende beoordeling uit 
te voeren. Inmiddels zijn door provincie Fryslân stappen gezet de kennisleemten op te vullen 
en zal er in de passende beoordeling een zorgvuldige en grondige analyse kunnen worden 
gemaakt van de effecten van de omvorming van de N381 op het Natura 2000 gebied Drents-
Friese Wold. 
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