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 INLEIDING  

 Aanleiding 
Ten behoeve van de realisatie van het Windpark De Drentse Monden – Oostermoer, in het 
Drentse Veenkoloniale gebied, is voor het aansluiten van dit windpark op het openbaar 
elektriciteitsnetwerk de uitbreiding/upgrade nodig van een drietal transformatorstations in de 
omgeving van het windpark: de transformatorstations in Gasselte, Musselkanaal en 
Stadskanaal. De uitbreiding van het transformatorstation Stadskanaal past in het geldende 
bestemmingsplan. Voor de locaties Gasselte en Musselkanaal geldt dat de uitbreiding binnen 
de geldende bestemming, maar buiten het vastgelegde bouwvlak is geprojecteerd, en dat 
daarnaast de geldende bouwhoogtes niet aansluiten op hetgeen gerealiseerd gaat worden.  
 
Het project windpark De Drentse Monden-Oostermoer valt onder de rijkscoördinatieregeling en 
daarmee geldt het Rijk, in deze de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en 
Milieu als bevoegd gezag. Besloten is de uitbreiding van de transformatorstations voor zover 
niet passend in het geldende bestemmingsplan in te passen in het rijksinpassingsplan voor het 
windpark (bestemmingsplan van het Rijk) dat begin 2016 als ontwerp ter inzage wordt gelegd. 
 
Ten behoeve van de inpassing van de locaties in het rijksinpassingsplan is deze ruimtelijk 
onderbouwing opgesteld. De ruimtelijke onderbouwing richt zich vooral op de beschrijving van 
de specifieke afwijking van het geldende bestemmingsplan, een toelichting op het plan en de 
onderbouwing van milieuaspecten. Voor het overige wordt direct verwezen naar het 
inpassingsplan. Deze ruimtelijke onderbouwing dient aldus in samenhang met het ontwerp 
inpassingsplan te worden gelezen. 
 

 Toelichting op het project 
Deze ruimtelijke onderbouwing heeft specifiek betrekking op de noodzakelijk uitbreiding van het 
transformatorstation op de locatie Gasselte.  

Ligging locatie  
Het transformatorstation Gasselte is gelegen aan de Noorderdwarsdijk 1 in Gasselte, nabij de 
provinciale weg N378 tussen Gasselte en Gasselternijveen. In Figuur 1.1 is rood omcirkeld de 
ligging van de locatie globaal weergegeven. 
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Figuur 1.1 Ligging locatie transformatorstation Gasselte 

 
Bron luchtfoto: Google Earth 

Bestaande situatie op en rond de locatie 
Op het terrein is een transformatorstation/hoogspanningsstation aanwezig met bijbehorende 
gebouwen, bouwwerken en voorzieningen. Het transformatorstation bevat in de huidige situatie 
een tweetal (inpandige) transformatoren van 30 MVA1 (megavoltampère). Daarnaast staan er 
diverse bosschages op het terrein. Het gebied ligt in een bosperceel te midden van een 
landbouwgebied. In de directe omgeving van het transformatorstation zijn geen woningen of 
andere (geluid)gevoelige bestemmingen gelegen. De dichtstbij gelegen woningen zijn gelegen 
op een afstand van circa 420 meter. Het betreft de woningen aan de Hunzelaan te 
Gasselternijveen. Ten noorden van het transformatorstation bevinden zich woningen aan de 
Nieuwe Dijk en de Noorderdwarsdijk te Gasselternijveen. Daarnaast bevinden zich woningen 
aan de Julianalaan te Gasselte ten zuiden van het transformatorstation en aan de Achterweg te 
Gasselte ten westen van het transformatorstation. 

Uitbreiding van het transformatorstation 
De uitbreiding heeft globaal betrekking op het gebied als geel omlijnd weergegeven in Figuur 
1.2. Het gehele gebied voor het transformatorstation (rood omlijnd) wordt opgenomen in het 
inpassingsplan met een passende planologische regeling.  

 
1 MVA is een eenheid die wordt gebruikt om het schijnbaar vermogen van een elektrisch 
wisselspanningcircuit, zoals een transformator, aan te duiden. 
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Figuur 1.2 Terrein van het transformatorstation Gasselte (rood omlijnd) en benodigde ruimte voor 
uitbreiding van het transformatorstation (geel omlijnd) (beide globaal weergegeven) 

 
Bron luchtfoto: Google Earth 
 
Voor de uitbreiding van het transformator staan er twee verschillende opties open (zie Figuur 
1.3). Beide zijn onderzocht en onderbouwd waarbij er van uit wordt gegaan dat één van beide 
wordt gerealiseerd:  
 optie 1: de 2 huidige transformatoren 30 MVA worden vervangen door 2 nieuwe 

transformatoren 30 MVA en 2 nieuwe transformatoren van 77 MVA worden ten oosten van 
het gebouw geplaatst.  

 optie 2: 1 van de 2 huidige transformatoren 30 MVA wordt verwijderd. De andere 
transformator 30 MVA wordt niet vervangen. 2 nieuwe transformatoren van 77 MVA 
worden ten oosten van het gebouw geplaatst.  

 
Voor de toekomstige situatie wordt voorzien dat ten hoogste één 77 MVA-transformator en één 
30 MVA-transformator zal worden belast. Het totaal ingeschakelde vermogen zal daarom niet 
meer dan 107 MVA bedragen. Daarnaast wordt er ook een nieuw gebouw op het terrein 
geplaatst voor een middenspanningsverdeelinstallatie (20 kV) en apparatuur om de bediening 
van de installatie mogelijk te maken, de transformatoren zullen hier op aangesloten worden.  
 
De installaties bestaan uit transformatorcellen met een oppervlakte van circa 270 m2 en een 
gebouw met een oppervlakte van 175 m2. Bovenop de scherfwanden2 van de trafocellen wordt 
mogelijk een bliksempiek3 geplaatst. De gebouwen worden waarschijnlijk gefundeerd op staal4. 

 
2 Halfopen betonnen hok (transformatorcel) waarin een transformator kan worden opgesteld. Een scherfmuur 
heeft primair de functie om de omgeving te beschermen wanneer de trafo het begeeft, maar ook andersom 
wordt de trafo beschermd door andere onderdelen en/of verplaatsende voorwerpen die in de buurt komen.  
3 Dit is een buisconstructie met een zeer scherpe punt die boven op de wand van de trafocellen kom en 
boven de trafo’s uitsteekt, om bliksem aan te trekken en af te leiden van de hoogspanningsinstallaties. 
4 De uiteindelijke funderingswijze zal moeten blijken uit nog uit te voeren funderingsadvies. 
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Voor de bouw vinden per bouwvlak graafwerkzaamheden plaats tot 2 meter onder het 
maaiveld. Daarnaast worden nieuwe kabel tracés gegraven. De hoogte van de bestaande 
nieuwe bebouwing bedraagt maximaal 8 meter boven maaiveld, de bliksempieken worden 
maximaal 13 meter hoog. 
 
Figuur 1.3 Globale lay-out transformatorstation mogelijke toekomstige situaties (bron: Peutz)5 

 
 

 Geldende bestemmingsplan 
Ter plaatse van het transformatorstation geldt het bestemmingsplan “Buitengebied’ van de 
voormalige gemeente Gasselte. 
 
De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft op 26 juni 2013 ter vervanging van onder meer het 
bestemmingsplan Buitengebied Gasselte een beheersverordening voor het Buitengebied 
vastgesteld. Geconstateerd is dat dit bestemmingsplan niet op de voorgeschreven wijze digitaal 
is gepubliceerd en niet gepubliceerd is via www.ruimtelijkeplannen.nl. Geconstateerd moet 
daarom worden dat de Beheersverordening Buitengebied niet in werking is getreden en dus het 
onderliggende bestemmingsplan Buitengebied nog geldt. 
 
Met ingang van 7 januari 2016 is daarnaast het ontwerp van het bestemmingsplan 
“Buitengebied Aa en Hunze” ter inzage gelegd ter vervanging van het bestemmingsplan 
”Buitengebied” van de voormalige gemeente Gasselte.  
 

 
5 In de figuur wordt één van de mogelijke opties getoond. Het kan zijn dat gebouw en trafo’s worden 
omgewisseld. De onderbouwing van milieuaspecten en uitgevoerde onderzoeken omvatten de verschillende 
opties. 



Pondera Consult 
 
 

5 

 
 

Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding transformatorstation Gasselte t.b.v. Windpark De Drentse Monden - Oostermoer | 715113 

26 januari 2016 | Definitief 

Bestemmingsplan “Buitengebied” Gasselte 
De locatie van het transformatorstation heeft volgens de plandeelvergroting van het 
bestemmingsplan Buitengebied Gasselte de bestemming ‘doeleinden van openbaar nut –Mn(t)- 
(transformatorstations)’ (zie Figuur 1.5), de omliggende zone heeft de bestemming ‘doeleinden 
van landschaps- en natuurbouw (bos)’ volgens de plankaart van het bestemmingsplan (zie 
Figuur 1.4). 
 
Figuur 1.4 Uitsnede plankaart bestemmingsplan “Buitengebied Gasselte” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1.5 Plandeelvergroting uit het bestemmingsplan Buitengebied Gasselte voor het 
transformatorstation  

 
 
De gronden met doeleinden van openbaar nut –Mn(t)- (transformatorstations) zijn bestemd voor 
een transformatorstation met de daarbij benodigde bedrijfsgebouwen, andere bouwwerken en 
andere werken. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak 
worden gebouwd, waarbij de hoogte van het transformatorstation maximaal 15 meter mag 
bedragen.  

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Aa en Hunze” 
In het ontwerpbestemmingsplan (zie Figuur 1.6) heeft het terrein van het transformatorstation 
de bestemming “Bedrijf – Nutsvoorziening” met een bouwhoogte van 4 meter voor gebouwen 
en overkappingen en een hoogte van 5 meter voor andere bouwwerken. Zowel het bestaande 
transformatorstation als de uitbreiding past niet binnen deze bouwhoogtes. In het 
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ontwerpbestemmingsplan is daarnaast voor de bestemming “Bedrijf – Nutsvoorziening” een 
bepaling opgenomen: “er zullen geen bouwwerken ten behoeve van de opwekking van 
windenergie worden gebouwd”. Zowel de bestaande bebouwing als toekomstige bebouwing en 
functie passen niet in het ontwerpbestemmingsplan.  
 
Figuur 1.6 Uitsnede ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Aa en Hunze” 

 

Regeling in het rijksinpassingsplan 
De beoogde uitbreiding van het transformatorstation past binnen de geldende bestemming en 
bouwhoogte voor het transformatorstation, maar niet binnen het aangegeven bouwvlak. In het 
rijksinpassingsplan dient dus in beginsel een uitbreiding van het bouwvlak opgenomen te 
worden ten behoeve van de beoogde uitbreiding. Het ontwerpbestemmingsplan voor het 
buitengebied legt echter een regeling op het terrein die bouwwerken ten behoeve van 
windenenergie uitsluit en voorziet ook niet in de juiste bouwhoogtes voor de bestaande 
bebouwing (die ook worden gebruikt voor uitbreiding). Het gehele terrein van het 
transformatorstation wordt derhalve opgenomen in het rijksinpassingsplan ten behoeve van één 
afgestemde regeling voor het gehele terrein en vanwege een gelijke regeling voor de 
transformatorstations Gasselte en Musselkanaal. 
 

 Leeswijzer 
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding, inleiding en toelichting op het bouwplan gegeven in 
hoofdstuk 2 worden de resultaten van onderzoek beschreven. 
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 ONDERZOEK 

 Bedrijven en milieuzonering 
Op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009) moet worden beoordeeld 
of de in het plangebied te realiseren activiteiten een belemmering betekenen of van invloed zijn 
op gevoelige functies, zoals wonen, in of in de omgeving van het plangebied.  
 
Volgens de VNG-richtlijn geldt voor een elektriciteitsdistributiebedrijf, met 
transformatorvermogen van100-200 MVA de richtafstand (grootste aan te houden afstand) van 
100 meter tot aan een rustige woonwijk en met een transformatorvermogen van 200-1000 MVA 
is deze afstand 300 meter tot aan een rustige woonwijk. De grootste aan te houden afstand 
wordt bepaald door het aspect geluid. Vanuit andere aspecten (gevaar, geur, stof) is de 
grootste aan te houden afstand dus kleiner of nul. Voor de richtafstand ten opzichte van een 
gemengd gebied, zoals bijvoorbeeld een buitengebied, zijn ook nog eens kortere 
afstandsstappen van respectievelijk 50 en 100 meter aan te houden. De dichtstbijzijnde woning 
in de omgeving van het transformatorstation is op een afstand 420 meter gelegen. 
 
De uitbreiding van het transformatorstation leidt tot een maximaal te realiseren vermogen van 
214 MVA, al wordt in praktijk minder dan 200 MVA tegelijkertijd gebruikt, doordat de te 
realiseren 77 MVA transformatoren niet tegelijkertijd gebruikt zullen worden.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de uitbreiding van het transformatorstation ruim in te passen is 
in de omgeving gezien het vermogen, de kenmerken van de omgeving en de ruime afstanden 
tot woningen. Nader onderzoek ten aanzien van geluid of andere relevante aspecten is dan ook 
niet noodzakelijk. Ten aanzien van geluid is wel onderzoek uitgevoerd en terug te vinden in de 
paragraaf geluid. Het onderzoek bevestigd alleen maar de conclusie in deze paragraaf.  

Conclusie 
Toetsing aan de VNG-richtlijn laat zien dat de uitbreiding van het transformatorstation op dit 
punt kan voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. 
 

 Geluid 
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting in de omgeving ten gevolge van het 
transformatorstation aan de Noorderdwarsdijk 1 te Gasselte6 (zie bijlage 1). Aanleiding tot het 
onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen wijziging van de inrichting met het bijplaatsen 
van een aantal transformatoren en het uitbreiding van het station met een gebouw. Nagegaan is 
of voldaan wordt aan de toepasselijke geluidgrenswaarden. 
 
Ten behoeve van het onderzoek zijn d.d. 26 november 2015 geluidmetingen uitgevoerd op 
het terrein van het transformatorstation. Op basis van de resultaten van de geluidmetingen 
is een rekenmodel opgesteld. Met behulp van het rekenmodel zijn de in de omgeving 
optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend. De berekende waarden zijn 
getoetst aan de op basis van het Activiteitenbesluit vigerende geluidgrenswaarden. 

 
6 “Onderzoek naar de geluidniveaus in de omgeving ten gevolge van het transformatorstation van Enexis aan 
de Noorderdwarsdijk 2 te Gasselternijveen”, Peutz, december 2015. 
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Uit het onderzoek blijkt dat in zowel de huidige situatie als de beschouwde toekomstige 
situaties in alle gevallen ruimschoots voldaan wordt aan de grenswaarden van het 
Activiteitenbesluit. Over het algemeen is bij woningen sprake van geluidniveaus ten gevolge 
van het transformatorstation welke niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Het geluidsonderzoek 
onderschrijft daarmee ook de conclusie uit paragraaf 2.1, da de uitbreiding van het 
transformatorstation inpasbaar is.  

Conclusie 
Het plan voldoet voor het aspect geluid aan een goede ruimtelijke ordening. 
 

 Ecologie 
Voor de beoogde ontwikkeling op de locatie is een verkennend onderzoek flora en fauna 
uitgevoerd7 omdat er bomen en bosschages moeten verdwijnen voor de beoogde ontwikkeling. 
Het onderzoek heeft zowel naar het gebied ten oosten als ten noorden van het bestaande 
gebouw gekeken. 

Beschermde gebieden in de nabije omgeving 
Ten zuidwesten van het plangebied ligt Natura 2000-gebied Drouwerzand. De afstand tussen 
het plangebied en het Natura 2000-gebied is ongeveer 1,8 kilometer. Gezien de aard van de 
werkzaamheden en de relatief grote afstand tussen het plangebied en het Drouwenerzand (ca. 
1,8 km) is geen voortoets aan de Natuurbeschermingswet 1998 uitgevoerd. Het plangebied ligt 
op 685 meter van een gebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN: 
voorheen EHS (Ecologische Hoofdstructuur)). Dit betreft het gebied rond de Oostermoersche 
Vaart of Hunze. Bij de geplande ontwikkelingen zullen gezien het tussenliggende gebied 
(agrarisch landschap, bebouwing en wegen) en de aard van de ingreep (verwijderen begroeiing 
en uitbreiden transformatorstation) geen negatieve effecten op dit NNN gebied optreden. De 
NNN heeft ook geen externe werking. 

Beschermde soorten 
De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten. Deze wet gaat uit van het 
‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 
soorten in principe verboden zijn. Op basis van een literatuurstudie en veldbezoek is onderzoek 
gedaan naar het voorkomen van flora en fauna ter plaatse van het plangebied, de resultaten 
staan hieronder samengevat.  

Vaatplanten 
Het onderzoeksterrein bestaat uit bosschage met enkele relatief oude beuken, een aantal 
zomereiken, essen en esdoorns. De struiklaag bestaat voornamelijk uit enkele 
hondsrozenstruiken, sneeuwbes en braam. De kruidlaag bestaat uit verschillende grassoorten 
en soorten van een voedselrijke bodem, zoals gewone hoornbloem en hondsdraf. Daarnaast 
was veel levermos aanwezig. In een kilometer rond het onderzochte gebied zijn geen 
beschermde plantensoorten bekend. Beschermde soorten worden gezien de relatief 
voedselrijke omstandigheden niet verwacht. 
 

 
7 “Verkennend onderzoek Flora- en faunawet ter plaatse van: Noorderdwarsdijk 1 Gasselte”, 
Milieuadviesbureau Eco Reest, 20 november 2015. 
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Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn diverse vogelsoorten waargenomen in de directe omgeving van het 
onderzoeksterrein waaronder merel en koolmees. De soorten die uit het literatuuronderzoek 
naar voren kwamen zijn niet binnen het plangebied aangetroffen. De aanwezige bomen zijn 
potentieel geschikt voor buizerd, havik, roek, sperwer of wespendief. Bij het veldonderzoek is 
extra aandacht besteed aan het voorkomen van (resten van) jaarrond beschermde nesten in de 
te rooien bomen. Deze zijn niet aangetroffen. Wel was in een van de bomen een oud nest 
aanwezig van waarschijnlijk kraai of gaai. Nesten van deze soort zijn echter niet hele jaar rond 
beschermd. De overige in de literatuur genoemde soorten worden niet verwacht vanwege het 
ontbreken van geschikte bebouwing om in te broeden. Grote gele kwikstaart broedt wellicht bij 
de watergangen even buiten het plangebied. 
 
De bomen en struiken worden naar verwachting wel gebruikt als nestlocatie door algemenere 
vogelsoorten, zoals kraai, gaai, merel, fitis of koolmees. De nesten van deze soorten zijn niet 
jaarrond beschermd. Echter alle vogelnesten zijn in het broedseizoen beschermd. Een 
overtreding van de Flora- en faunawet kan worden voorkomen door de bomen en struiken voor 
de start van het broedseizoen (globaal tussen 1 maart en 1 september) te rooien. Wanneer de 
begroeiing voor het broedseizoen is verwijderd kunnen de bouwwerkzaamheden wel 
plaatsvinden binnen het broedseizoen. 

Grondgebonden zoogdieren 
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen waarnemingen van (streng) beschermde 
grondgebonden zoogdieren bekend. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van 
grondgebonden zoogdieren ter plaatse van het onderzoeksterrein. Hierbij wordt overigens 
opgemerkt dat sporen van kleine zoogdieren in vegetatie lastig zichtbaar zijn. Gelet op het 
habitattype zou het onderzoeksterrein en directe omgeving, onderdeel kunnen uitmaken van het 
leefgebied van algemene zoogdieren zoals mol, bosmuis of bosspitsmuis. 
 
De bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn aangemerkt als ‘tabel 1 soort’ op basis van 
de Flora- en faunawet waarvoor in het kader van bestendig beheer, onderhoud aan 
infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van 
de Flora- en faunawet geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen 
werkzaamheden. Daarnaast worden populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar 
gebracht. Het zal voornamelijk gaan om verstoring van individuen. 

Vleermuizen 
In het plangebied zijn bomen aanwezig met een voldoende omvang om geschikte 
verblijfplaatsen voor vleermuizen te herbergen. Tijdens de veldinspectie is extra gelet op holtes 
en spleten in bomen. In de boomstammen zijn echter geen holtes aangetroffen en ook 
geschikte scheuren ontbreken. 
 
Gelet op het ontbreken van lijnvormige elementen worden belangrijke vliegroutes niet binnen 
het plangebied verwacht. 
 
De bosschage in het plangebied vormt geschikt foerageergebied voor verschillende soorten 
vleermuizen, zoals gewone grootoorvleermuis of rosse vleermuis. Dit foerageergebied komt te 
vervallen wanneer het terrein bebouwd wordt. Echter, het plangebied ligt binnen een 
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bosperceel. In de directe omgeving is dus nog voldoende soortgelijk foerageergebied over. Het 
onderzochte terrein zal daarom geen onderdeel uitmaken van essentieel foerageergebied. 

Amfibieën en reptielen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen ter plaatse van het plangebied. Er is 
binnen het onderzoeksgebied geen water aanwezig, waardoor de aanwezigheid van 
voortplantingshabitat van amfibieën kan worden uitgesloten. Wel zou het onderzoeksterrein 
deel kunnen uitmaken van het landhabitat van de bruine kikker, gewone pad of kleine 
watersalamander. De bovengenoemde en verwachte amfibieën zijn aangemerkt als ‘tabel 1 
soort’ waarvoor in het kader van bestendig beheer, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke 
ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Flora- en faunawet 
geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. In de 
directe omgeving van het plangebied is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig. Hierdoor 
worden ook binnen het plangebied geen reptielen verwacht. 

Vissen 
Omdat er in het plangebied geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan de 
aanwezigheid van vissen worden uitgesloten. 

Overige soorten 
Door het ontbreken van sleutelfactoren zoals waardplanten speelt het plangebied geen cruciale 
rol voor plaatselijke vlinderpopulaties.  
 
Omdat er in het plangebied geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan de 
aanwezigheid van libellen worden uitgesloten. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen algemene diersoorten uit de overige soortgroepen 
aangetroffen. Zeldzame, beschermde of Rode Lijstsoorten zijn niet aangetroffen tijdens het 
veldbezoek. Belangrijke reden hiervoor is dat ter plaatse geen geschikt habitat (meer) aanwezig 
is voor deze soorten. De overige in de Flora- en faunawet opgenomen (strikt beschermde) 
soorten zijn dusdanig zeldzaam en grotendeels gebonden aan specifieke biotopen zoals heide, 
hoogveen, laagveen en beken, dat het onwaarschijnlijk is dat het plangebied voor deze soorten 
een functie vervult. 

Conclusie 
Naar aanleiding van het verkennend onderzoek Flora- en faunawet wordt geconcludeerd dat er 
ter plaatse van het plangebied geen sprake is van het voorkomen van een strikt beschermde 
soorten (tabel 2 of 3-soort van de Flora- en faunawet), anders dan tabel 1-soorten waarvoor in 
onderhavig geval een vrijstelling geldt. 
 
In de bomen en struiken kunnen algemene vogelsoorten tot broeden komen. Alle vogelnesten 
zijn in het broedseizoen beschermd. Voor het broedseizoen wordt geen standaard periode 
gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen 
van vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de 
klimatologische omstandigheden. Opgemerkt dient te worden dat te allen tijde de zorgplicht blijft 
gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk 
moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. 
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Het plan voldoet vanuit ecologie aan een goede ruimtelijke ordening. 
 

 Cultuurhistorie 
Onder cultuurhistorie worden aanwezige archeologische waarden verstaan, maar ook overige 
cultuurhistorische waarden zoals historisch landschap, beschermende stads- en dorpsgezichten 
en monumenten.  

Archeologie 
Het Europese Verdrag van Malta (1992) beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem 
bevindt te behouden. Het verdrag dwingt alle ondertekenaars (waaronder Nederland) om 
archeologische belangen in een vroegtijdig stadium mee te wegen in de besluitvorming rond 
ruimtelijke planvorming. Het Verdrag van Malta is geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving 
in de Wet archeologische monumentenzorg (herziening Monumentenwet). 
 
Voor het terrein is een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd8 (zie bijlage 3). In 
het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid9. Op de archeologische verwachtings- en 
beleidskaart ligt het plangebied deels in zone “hoge verwachting natuurlijke laagten (o.a. 
pingo's)". In deze zone is het beleidsadvies om bij elke bodemingreep een waarderend 
booronderzoek uit te voeren. 
 
Figuur 2.1 Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Aa en Hunze 

 

 

 
 

 
8 “Rapport 248, Noorderdwarsdijk 1, Gasselte, gemeente Aa en Hunze: een bureau- en inventariserend 
veldonderzoek in de vorm van boringen”, Bureau voor Archeologie, 9 december 2015.  
9 “Archeologische verwachtings- en beleidskaart”, Gemeente Aa en Hunze, augustus 2011. 
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De ontwikkeling leidt tot een bodemverstoring tot 200 cm. Hiermee overschrijdt het plan de 
vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een onderzoek op de locatie uit te voeren. In 
verband met de onzekerheid over aard en intactheid van de bodemopbouw is in overleg met de 
deskundige van de bevoegde overheid besloten het booronderzoek te beperken tot een 
verkenning langs de noordzijde van het plangebied. De boringen zijn gezet met het doel de 
bodemopbouw te verkennen. Met de verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden 
van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. 
Hiermee kunnen kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. 
 
Op basis van onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat de natuurlijke laagte een pingo ruïne is. 
Omdat eveneens aanwijzingen voor bodemvorming in de zandpakketten ontbreken, is het 
onwaarschijnlijk dat delen van het plangebied geschikt zijn geweest voor 
bewoning. Er zijn geen archeologische waarden aangetroffen. Bureau voor Archeologie 
adviseert derhalve het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Overige cultuurhistorische waarden 
De cultuurnota van de gemeente Aa en Hunze omvat ook het gemeentelijk cultuurhistorisch 
beleid10. De cultuurhistorie die in de gemeente aanwezig is, bepaalt in belangrijke mate 
de identiteit van de gemeente. 
 
April 2015 is de Cultuurhistorische Waardenkaart gereed gekomen. De bescherming van de 
cultuurhistorische waarden zoals archeologisch erfgoed, gebouwde omgeving (dorpsgezichten 
en bouwkundige objecten) en cultuurlandschap / historische geografie wordt dan verwezenlijkt 
in de op te stellen bestemmingsplannen. Daartoe moet na de inventarisatie en waardering van 
het erfgoed nog een vertaalslag gemaakt worden naar het ruimtelijk beleid. Er is geen sprake 
van overige cultuurhistorische waarden in het plangebied.  

Conclusie 
Gezien de conclusie van het bureau- en inventariserend veldonderzoek is er geen sprake van 
archeologische waarden in het plangebied. Er is ook geen sprake van overige cultuurhistorische 
waarden. Het plan voldoet vanuit cultuurhistorie aan een goede ruimtelijke ordening. 
 

 Overige aspecten 

 Bodemkwaliteit 

Inleiding 
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient het bevoegd gezag 
onderzoek te verrichten naar de bestaande toestand van de bodemkwaliteit en deze te toetsen 
aan de wenselijke bodemkwaliteit met het oog op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van 
het gebied. 

Resultaten 
Op 29 oktober 2015 heeft de gemeente Aa en Hunze een nieuwe Nota Bodembeheer 
vastgesteld11. In de Nota Bodembeheer is ook een de gemiddelde bodemkwaliteit van de 

 
10 “Cultuurnota Aa en Hunze 2013-2016”, gemeente Aa en Hunze, 6 maart 2013. 
11 “Nota Bodembeheer gemeente Aa en Hunze”, Royal HaskoningDHV, 10 april 2015. 
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gemeente Aa en Hunze beschreven per homogeen deelgebied. Het plangebied is gelegen in 
het deelgebied ‘Buitengebied’ of het deelgebied ‘Uitgezonderd gebied’12.   
 
Het buitengebied is gemiddeld schoon. Alle gemiddelde berekende waarden zijn lager of gelijk 
aan de achtergrondwaarden (AW2000). Dit geldt zowel bovengrond (0-0,5 meter beneden 
maaiveld) als de ondergrond (tot 2 meter beneden maaiveld). De bodemkwaliteit in 
uitgezonderd gebied is niet bepaald door middel van de bodemkwaliteitkaart. De gebieden zijn 
uitgezonderd vanwege onder andere bekende lokale bodemverontreiniging of lokaal afwijkend 
gebruik (onder andere NAM locaties, saneringslocaties, begraafplaatsen en grootschalige 
bodemtoepassingen).  
 
Voor hergebruik van gronden uit het deelgebied buitengebied geldt dat deze gronden 
toepasbaar zijn binnen alle gebieden. Voor uitgezonderde gebied gelden generieke waarden, 
passende bij de functie. Gezien de niet voor bodemverontreiniging gevoelige aard van de 
ontwikkeling zal de bodemkwaliteit geen belemmering vormen voor de ontwikkeling. 
 
Indien er grond wordt aan- of afgevoerd, dient dit volgens de door de overheid gestelde regels 
plaats te vinden, in het bijzonder het Besluit bodemkwaliteit.  

Conclusie 
Het plan voldoet voor het aspect bodemkwaliteit aan een goede ruimtelijke ordening. 

 Waterhuishouding 

Achtergronden 
Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water één van de 
ordenende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het 
ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten 
hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk 
om problemen zoals wateroverlast, slechte waterkwaliteit, verdroging, etc. te voorkomen. 
 
De verplichte watertoets is geregeld in de artikelen 3.1.1 en 3.16 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. Vanaf het begin van de planvorming dient overleg gevoerd te worden tussen 
gemeente, waterbeheerders en andere betrokkenen. Doel van dit overleg is gezamenlijk de 
uitgangspunten en wensen vanuit duurzame watersystemen en veiligheid te vertalen naar 
concrete gebiedsspecifieke ruimtelijke uitgangspunten. Hierbij geldt dat afwenteling moet 
worden voorkomen en dat de drietrapsstrategie ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ moet worden 
gehanteerd. 
 
Het waterschap Hunze en Aa’s is primair verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het 
plangebied. Onder de verantwoordelijkheden vallen onder andere beveiliging tegen hoog water, 
peilbeheer en aan- en afvoer van water. Daarnaast wordt geadviseerd hoe om te gaan met 
hemelwater. De gemeente heeft een zorgplicht voor de inzameling, transport en verwerking van 
stedelijk afvalwater en regenwater en voor de aanpak van grondwaterproblemen. In het 
algemeen zoekt het waterschap naar duurzame oplossingen. Uitgangspunt is dat het water 

 
12 De kaart van de beschikbare Nota Bodembeleid is onvoldoende duidelijk om deze gebieden te 
onderscheiden. 
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zoveel mogelijk binnen een plangebied wordt vastgehouden en dat relatief schoon water ook 
relatief schoon blijft. Daarbij geldt dat het regenwater, dat op verharde oppervlaktes valt en 
schoon genoeg is (zoals van gevels en daken), zoveel mogelijk wordt vastgehouden of wordt 
geborgen. 

Huidige situatie 
Het plangebied ligt in het watersysteem de Veenkoloniën in het beheergebied van het 
waterschap Hunze en Aa’s. Door de veenontginning die hier vanaf de 15e eeuw heeft 
plaatsgevonden, wordt het landschap gekenmerkt door grootschalige openheid en langgerekte 
kanalen, wijken en lintbebouwing. De wateren werden in het verleden aangelegd voor de 
ontwatering van het veen en de ontsluiting van het veengebied. Veel kanalen en wijken zijn in 
de loop der jaren om verschillende redenen gedempt: door het verlies van de functies 
ontsluiting en afvoer van veen, door toenemende ruimtevraag in de dorpen of door extra 
grondvraag in de landbouw. De overgebleven kanalen en wijken hebben naast water aan- en 
afvoer ook een functie voor het bovenstrooms van de boezem vasthouden en bergen van water 
in extreme situaties. In de omgeving van het plangebied zijn geen bergingsgebieden of 
waterwingebieden aanwezig. 

Oppervlaktewatersysteem 
Voor de uitbreiding van het transformatorstation worden enkele verhardingen aangebracht die 
effect op het oppervlaktewatersysteem kunnen hebben als er sprake is van doorsnijding van 
oppervlakte water zoals waterlopen. Voor de ontwikkeling wordt vooralsnog geen 
oppervlaktewater doorkruist. Nabij de beoogde uitbreiding is een watergang aanwezig op het 
terrein, dit is een zaksloot en schouwsloot. Een zaksloot is een uitgraving waarin hemelwater 
tijdelijk wordt opgevangen en vervolgens wegzakt in de ondergrond, schouwsloten zijn sloten 
die niet in eigendom zijn van het waterschap maar wel een belangrijke functie vervullen voor de 
ontwatering. Om deze ontwateringsfunctie goed te laten vervullen is het van belang dat een 
schouwsloot schoon is. De eigenaren van de schouwsloot zijn verplicht de schouwsloot jaarlijks 
schoon te maken, het waterschap ziet hier op toe. Schouwsloten mogen op basis van de 
Algemene regels worden gedempt. Voor zover nodig moet de waterbergingsruimte, die door 
demping verloren gaat, worden gecompenseerd op basis van de Algemene regels.  

Grondwatersysteem 
Het grondwatersysteem wordt beïnvloed wanneer realisatie van bebouwing zorgt voor 
obstructie van de grondwaterstroming (fundering) of een tijdelijke verlaging van het grondwater 
tijdens aanleg van de fundatie. Afhankelijk van de uiteindelijke positionering en bijbehorende 
fundering dient bekeken te worden of er sprake is van tijdelijke grondwateronttrekking tijdens de 
bouw.  
 
Voor de (tijdelijke) bemalingen en grondwateronttrekking gelden de Algemene regels van 
waterschap Hunze en Aa’s, met een meldingsplicht. 

Hemelwaterafvoer 
Door het plaatsen van de bebouwing wordt verhard oppervlak gecreëerd. Hemelwater dat op dit 
verharde oppervlak valt, mag niet versneld worden afgevoerd richting oppervlaktewater. Het 
waterschap hanteert voor het omgaan met hemelwater de trits ‘vasthouden – bergen – 
afvoeren’. Indien het verhard oppervlak met meer dan 1.500 m2 toeneemt, moet er een berging 
worden gecreëerd.  
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De uitbreiding van het transformatorstation is met 445 m2 kleiner dan 1.500 m2 waardoor er 
geen bergende voorzieningen noodzakelijk zijn, bovendien is er op de locatie ook voldoende 
ruimte om ter plaatse te infiltreren. Er zijn geen voorzieningen noodzakelijk. 

Watertoets 
Over deze wijze van omgaan met de waterhuishouding is nadere afstemming met het 
waterschap Hunze en Aa’s nodig. In het kader van de watertoets is deze ontwikkeling 
aangemeld bij het waterschap, via de digitale watertoets www.dewatertoets.nl, en is de 
waterparagraaf apart aangeboden ter toetsing aan het waterschap. Op basis van de digitale 
watertoets kan het waterschap instemmen met het voorgenomen plan, bij het niet wijzigen van 
het plangebied en de oorspronkelijke uitgangspunten voor de inrichting van het plan. 

Conclusie 
Het plan voldoet voor het aspect waterhuishouding aan een goede ruimtelijke ordening. 

 Elektromagnetische straling 

Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden komen overal voor. Bekende 
natuurlijke vormen zijn UV-straling (zon), infrarode straling (warme voorwerpen) en zichtbaar 
licht. Elektromagnetische velden (EMV) zijn ook aanwezig bij bijvoorbeeld huishoudelijke 
elektrische apparaten, zoals de magnetron en de stofzuiger, en bij het transport van elektriciteit 
over lange afstanden (via hoogspanningsverbindingen). De sterkte van deze velden neemt 
sterk af wanneer de afstand tot de bron groter wordt.  
 
Ook rondom een transformatorstation kunnen magnetische velden voorkomen. Bij een 
transformatorhuisje neemt de veldsterkte zeer snel af: bij een afstand van ongeveer 10 meter 
rond een transformatorstation is het magnetische veld veelal niet meer meetbaar. Door Enexis 
is het elektromagnetisch veld van het transformatorstation, inclusief uitbreiding, in beeld 
gebracht. Dit veld ligt op circa 10 meter rond de transformatoren en blijft binnen de grenzen van 
het terrein van het transformatorstation waardoor er ook geen sprake kan zijn van (langdurige) 
blootstelling aan elektromagnetische straling voor de omgeving. 

Conclusie 
Het plan voldoet voor het aspect elektromagnetische straling aan een goede ruimtelijke 
ordening. 
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1 INLEIDING 
In opdracht van Enexis BV is door Eco Reest BV een verkennend onderzoek Flora- en faunawet 
uitgevoerd ter plaatse van de Noorderdwarsdijk 1 te Gasselte. 
 

1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van het HS-station 110kV Gasselte-
Kraanlanden. Hiervoor zal begroeiing worden verwijderd. 
 
De doelstelling van het onderzoek is meerledig en bestaat uit het vaststellen: 

 of habitats aanwezig kunnen zijn van beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van de 
geplande uitbreiding; 

 of de werkzaamheden verstorende effecten hebben op beschermde dier- en plantensoorten; 

 hoe met eventueel aanwezige beschermde soorten omgegaan kan worden. 
 

1.1 SCOPE 

In dit rapport is een verkennend flora en fauna onderzoek beschreven. Hierin is onderzocht of er 
negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten en zo ja, of deze significant negatief 
kunnen zijn. In overleg met het bevoegd gezag wordt de uitkomst van het verkennend onderzoek 
gebruikt voor het vaststellen van de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek. 
 
Bij ruimtelijke ingrepen moet vooraf worden getoetst of er schade kan optreden aan beschermde 
natuurgebieden. De onderzoekslocatie ligt op circa 1,8 kilometer afstand ten noordoosten van het 
van het Natura 2000-gebied Drouwenerzand. Gezien de relatief grote afstand van het plangebied tot 
het Natura 2000 gebied en de aard van de voorgenomen ingreep is er geen voortoets aan de 
Natuurbeschermingswet 1998 uitgevoerd.  
 

1.2 KWALITEITSBORGING 

Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 

 

Eco Reest BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2008”, voor het geven van milieukundig advies 
in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en managementondersteuning, met inbegrip van de 
uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten. 

 

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat 
tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk 
is van de belangen van de opdrachtgever en derden. 
 
Eco Reest heeft een ontheffing voor het uitvoeren van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 9 
van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen en met het oog daarop 
opsporen van beschermde inheemse amfibieën, vissen, kevers, libellen, mieren en weekdieren, ten 
behoeve van onderzoek (ontheffingsnummer: FF/75A/2011/049). 
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Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk, 
waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval 
van wettelijke verplichtingen. 
 

1.3 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 worden de locatie, omgeving en het ontwikkelingsplan beschreven. Hoofdstuk 3 bevat 
een samenvatting van de regelgeving uit de Flora- en faunawet die hier relevant is. In hoofdstuk 4 
worden de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. De resultaten van de toets aan de Flora- en 
faunawet worden beschreven in hoofdstuk 5. Besloten wordt met hoofdstuk 6; conclusies en 
aanbevelingen.  
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2 ONDERZOEKSLOCATIE EN NABIJE OMGEVING 
In dit hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige situatie van de onderzoekslocatie beschreven en 
wordt een overzicht gegeven van de beschermde gebieden in de omgeving van de onderzoekslocatie. 

2.1 BESCHRIJVING TOEKOMSTIGE PLANNEN 

Op de locatie is een hoogspanningstation aanwezig. De opdrachtgever is voornemens om de 
bestaande bebouwing uit  te breidenter plaatse van het onderzoeksterrein.  
 
Ten behoeve van de bouw  worden er bestaande landschapselementen verwijderd. De aanwezige 
bomen , struiken en ondergroei worden gerooid. De ontwikkelingen staan over ongeveer twee jaar 
gepand.  
 
In de onderstaande figuur is het onderzoeksterrein weergegeven, zoals aangegeven door de 
opdrachtgever. 

 
Figuur 2-1. Locatie onderzoeksterrein, rood omkaderd de locatie van de geplande uitbreiding (Bron: Enexis). 
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2.2 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE EN DIRECTE OMGEVING 

De onderzoekslocatie  is gelegen ten noordoosten van het Natura 2000 gebied Drouwenerzand. De 
afstand tussen de onderzoekslocatie en het Natura 2000 gebied bedraagt circa 1,8 kilometer. 
 
Gelet op de afstand en de kernopgave van het Natura 2000 gebied en de kenmerken van onderhavig 
onderzoeksterrein en het initiatief wordt er geen toets aan de Natuurbeschermingswet uitgevoerd 
(zie ook paragraaf 1.3, scope). 
 
De onderzoekslocatie betreft de bosschage aan de noord- en oostzijde van het hoogspanningstation. 
Deze is gelegen aan de Noorderdwarsdijk 1 te Gasselte. Het gebied ligt in een bosperceel te midden 
van landbouwgebied. Aan de westzijde is een golfbaan gelegen. Ten noorden en oosten ligt een 
watergang en meteen achter het bosperceel bevindt zich gras- en bouwland. Aan de zuidzijde loopt 
op korte afstand de provinciale weg N378. 
 
Het onderzochte gebied bestaat uit bosschage met enkele grotere beuken, zomereiken en essen.  
 
Figuren 2-2 en 2-3 geven een impressie van de onderzochte delen. 
 

 
Figuur 2-2. Noordelijke deel van het plangebied, gezien vanuit het westen. 
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Figuur 2-3. Oostelijke deel van het plangebied, gezien vanuit het zuiden. 

 

2.3 BESCHERMDE GEBIEDEN IN DE NABIJE OMGEVING 

De onderzoekslocatie ligt op korte afstand van gebied dat is opgenomen in net 

Natuurnetwerk Nederland en op relatief grote afstand  van gebied dat beschermd is middels 

de Natuurbeschermingswet 1998. 

  

 Natura 2000 2.3.1

Ten zuidwesten van de onderzoekslocatie ligt Natura 2000-gebied Drouwerzand. De afstand tussen 
de onderzoekslocatie en het Natura 2000-gebied is ongeveer 1,8 kilometer. In figuur 2-4 is de ligging 
van de onderzoekslocatie ten opzichte van Drouwenerzand weergegeven. 
 
Gezien de aard van de werkzaamheden en de relatief grote aftand tussen het plangebied en het 
Drouwenerzand (ca. 1,8 km) is geen voortoets aan de Natuurbeschermingswet 1998 uitgevoerd. 
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Figuur 2-4. Ligging onderzoekslocatie (rode stip) ten opzichte van Natura 2000-gebied Drouwenerzand (geel) (Bron: 
Ministerie EZ). 
 
 

 Natuurnetwerk Nederland 2.3.2

Op de kaart in figuur 2-5 is te zien dat de onderzoekslocatie op 685 meter van een natuurgebied ligt 
dat als onderdeel van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) is opgenomen in het NND 
(Natuurnetwerk Drenthe). Dit betreft het gebied rond de Oostermoersche Vaart of Hunze. Bij de 
geplande ontwikkelingen zullen gezien het tussenliggende gebied (agrarisch landschap, bebouwing 
en wegen) en de aard van de ingreep (verwijderen begroeiing en uitbreiden HS station) geen 
negatieve effecten op dit NND gebied optreden.  
 

Ca. 1,8 km 
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Figuur 2-5. Ligging onderzoekslocatie (rode stip) ten opzichte van bestaande EHS (groen) (Bron: EHS kaart 2014 Provincie 
Drenthe) 
 
 
 
  

Ca. 685 m 
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Het   

3 NATUURWETGEVING 
In Nederland is de bescherming van soorten en gebieden (nog) geregeld in de Flora- en faunawet en 
de Natuurbeschermingswet 1998. Deze twee wetten worden naar verwachting  in de loop van 2015 
vervangen door de nieuwe wet Natuurbescherming. Tot die tijd wordt nog getoetst aan de Flora- en 
faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.  
 

3.1 FLORA- EN FAUNAWET 

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten. Deze wet gaat uit van het ‘nee, 
tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in 
principe verboden zijn. Van dit verbod  kan onder voorwaarden worden afgeweken met een 
ontheffing of een vrijstelling.  
 
De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen in artikel 11 zijn 
bij ruimtelijke ontwikkelingen het meest aan de orde. Dit artikel stelt dat het verboden is “nesten, 
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een 
beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 
verstoren”. 
 
In artikel 2 is een zorgplicht opgenomen. Deze houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet 
nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving en handelingen die 
schadelijke gevolgen kunnen veroorzaken op flora en fauna achterwege moet laten. De zorgplicht 
geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, ongeacht of 
deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend.  
 
De beschermde soorten zijn in te delen in een aantal beschermingsniveaus: een drietal tabellen en 
vogels: 

1. tabel 1-soorten: de meest algemene soorten waarvoor een vrijstellingsregeling geldt bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat voor deze soorten geen ontheffing hoeft te 

worden aangevraagd. Voor deze soorten geld wel de zorgplicht. 

2. tabel 2-soorten: soorten die beschermd zijn en waar momenteel de gunstige staat van 

instandhouding in Nederland in het geding kan zijn en niet zijn vermeld in de 

Habitatrichtlijn bijlage IV. Hiervoor geldt een vrijstelling wanneer wordt gehandeld 

volgens een goedgekeurde gedragscode. In andere gevallen is voor deze soorten een 

ontheffing noodzakelijk. Bevoegd gezag bekijkt of deze verkregen kan worden middels 

een lichte toets. Hierin wordt getoetst of de ingreep afbreuk doen aan de gunstige staat 

van instandhouding van de soort en of de werkzaamheden een redelijk doel dienen. 

3. tabel 3-soorten: strikt beschermde soorten: soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

die op Europees niveau zijn beschermd, en soorten die door de minister van (toen) LNV 

zijn aangewezen middels een Algemene maatregel van Bestuur (AMvB Bijlage 1-soorten). 

Voor het aantasten van verblijfplaatsen van deze soorten is in veel gevallen een 

ontheffing nodig. Bevoegd gezag zal voor een aanvraag voor deze soorten een 

uitgebreide toets uitvoeren. Hierin wordt naast de gunstige staat van instandhouding ook 

getoetst of er geen redelijke alternatieven  zijn en of er sprake is van een in de wet 

genoemd belang.  
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Vogels nemen in de Flora- en faunawet een bijzondere positie in. De nesten van alle inheemse 
soorten zijn tijdens het broedseizoen beschermd door de Flora- en faunawet. Voor het verstoren van 
broedende vogels geldt een uitgebreide toets, vergelijkbaar met tabel 3-soorten. Daarnaast zijn 
voortplantings- en vaste rust- of verblijfsplaatsen van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd 
(mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele 
kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, 
wespendief en zwarte wouw. 
 
Het bevoegd gezag voor deze wet berust nog bij de staatssecretaris van Economische Zaken, die dit 
laat uitvoeren door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor een nadere toelichting 
op de Flora- en faunawet wordt verwezen naar de geraadpleegde websites. 
 
De resultaten van het verkennend onderzoek naar soorten van de Flora- en faunawet worden 
beschreven in hoofdstuk  5 van dit rapport. 
 

3.2 NATUURBESCHERMINGSWET 

Sinds 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht. Hiermee is gebiedsbescherming 
van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De 
beschermde gebieden uit de beide richtlijnen worden aangeduid als Natura 2000 gebieden. 
 
In het ontwerp-aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied zijn zowel de te beschermen waarden 
van het Vogelrichtlijn- als het Habitatrichtlijngebied opgenomen. In bijlage 2 zijn deze kwalificerende 
habitattypen en soorten van opgenomen als zogenaamde instandhoudingsdoelen. Elk gebied is 
specifiek voor een of meer van deze instandhoudingsdoelen aangewezen. Met deze nationale 
deelverplichtingen wordt bijgedragen aan de Europese verplichting die beoogt het goede 
voortbestaan van deze natuurwaarden zeker te stellen.   
 
Ook in de Natuurbeschermingswet is een algemene zorgplicht opgenomen. Deze houdt in dat 
iedereen verplicht is schade aan de waarden van Natura 2000 gebieden te voorkomen. Dat betekent 
dat mogelijke schade actief voorkomen, beperkt of verzacht moet worden. Voor onvermijdelijke 
schade is men vervolgens verplicht een vergunning aan te vragen. Door middel van een toetsing aan 
de Natuurbeschermingswet 1998 kan worden bepaald of schade kan optreden bij het uitvoeren van 
de voorgenomen plannen. Een plan waarbij schade niet vermeden kan worden door middel van 
mitigatie (verandering, verzachting), kan dan alleen doorgang vinden wanneer er geen alternatief 
voor bestaat, het plan een dwingende reden van groot openbaar belang dient en de schade aan 
instandhoudingsdoelen volledig wordt gecompenseerd. 
 
De effecten op de beschermde waarden kunnen zowel direct als indirect (externe werking) zijn. 
“Extern” betekent zowel dat instandhoudingsdoelen beschermd moeten zijn tegen invloed van 
buiten het gebied als dat soorten die een levensfunctie buiten het gebied hebben, daar ook volledige 
bescherming genieten. 
 
Bij het bepalen of de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben, moet ook rekening gehouden 
worden met de overige ontwikkelingen in de omgeving van het beschermde gebied. Door een 
combinatie (cumulatie) van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden. Hierbij 
wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover een definitief besluit is 
genomen, bij deze beoordeling worden betrokken. 
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De colleges van gedeputeerde staten zijn per provincie het bevoegd gezag voor alle gebieden die in 
of voor het grootste deel in hun provincie liggen. Voor de Natura 2000-gebieden in de Noordzee en 
enkele specifieke gebieden is de minister van het betreffende departement verantwoordelijk. 
 

3.3 NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is sinds de Rijksnatuurvisie 2014het Nederlands netwerk van 
bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 
agrarisch gebied.  
Ook wordt bestaande natuur met nieuwe, nog te ontwikkelen natuurgebieden verbonden, door 
middel van ecologische verbindingszones of robuuste verbindingen. Kenmerk is dat ze breed genoeg 
moeten zijn zodat dieren makkelijk van het ene naar het andere gebied kunnen gaan. 
 
Binnen het Natuurnetwerk Nederland liggen alle Natura 2000-gebieden, bestaande natuurgebieden 
(waaronder alle nationale parken), gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd, 
landbouwgebieden waarop agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd, verschillende grote wateren, 
meren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee.  
 
De beschermde waarden van het Natuurnetwerk Nederland zijn breder dan die van het Natura 2000 
gebied. Het gaat bijvoorbeeld om de ‘wezenlijke waarden’ van het gebied, maar hebben het rijk en 
de provincies de ‘Spelregels EHS’ ontwikkeld die per provincie in de Omgevingsverordening zijn 
verwerkt. Voor toetsing aan deze regelgeving geldt geen vastomlijnd stappenplan zoals voor de 
toetsing aan de Natuurbeschermingswet. In het kader van de Natuurbeschermingswet worden de 
effecten op de meest kwetsbare waarden van het NNN getoetst. Een vergunning voor een activiteit 
die ruimtebeslag of schade veroorzaakt kan ook hierbij alleen worden verleend als er sprake is van 
een dringende reden van openbaar belang en schade aan natuurwaarden volledig wordt 
gecompenseerd of dat het NNN kan worden herbegrensd of er per saldo beter van wordt. Het NNN 
wordt daarom in beginsel planologisch beschermd. 
 
Sinds het Natuurpact  zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. 
Wanneer het NNN effecten ondervindt door een project, moet in overleg worden getreden met de 
betreffende provincie.  
 
  



 Pagina 15 van 20  

 

 
2001-2002 

 

Verkennend onderzoek Noorderdwarsdijk 1 te Gasselte (projectnummer: 151477) 

 

4 METHODE 
 

4.1 LITERATUURSTUDIE 

Voorafgaand aan het veldbezoek is gestart met een bureaustudie naar het voorkomen van flora en 
fauna ter plaatse van het onderzoeksterrein. Deze bureaustudie heeft bestaan uit het opvragen van 
gegevens van Quickscanhulp.nl. Hierin is een overzicht gegeven van de in de omgeving aanwezige 
soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. Deze staan weergegeven in onderstaande tabel 
(4-1). Het plangebied is in dit geval iets ruimer ingetekend om een volledig beeld te krijgen van de 
soorten in de omgeving. De volledige lijst, met soorten op een grotere afstand dan 1 kilometer van 
het plangebied, is weergegeven in bijlage 2.  
 
Tabel 4-1. Beschermde soorten binnen een kilometer van het onderzoeksgebied (Bron: Quickscanhulp.nl) 

Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km 

Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km 

Havik Vogels tabel III 0 - 1 km 

Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km 

Kerkuil Vogels tabel III 0 - 1 km 

Ransuil Vogels tabel III 0 - 1 km 

Roek Vogels tabel III 0 - 1 km 

Slechtvalk Vogels tabel III 0 - 1 km 

Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km 

Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km 

 

Verder is gebruik gemaakt van bestaande literatuur (verspreidingsatlassen e.d.). Er zijn geen 
gegevens aangekocht van bijvoorbeeld PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties). In 
bijlage 2 is een overzicht gegeven van de geraadpleegde bronnen. 
 

4.2 VELDBEZOEK 

De uitvoering van het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 18-11-2015. Dit heeft overdag 
plaatsgevonden. Tijdens de inventarisatie waren de weersomstandigheden als volgt:  
Droog / half bewolkt / 10 C / 3 Bft. 
 
Het bezoek is gericht om te beoordelen of de onderzoekslocatie geschikte biotopen bevat voor 
beschermde dier- en plantensoorten. Hiervoor zijn de onderzoekslocatie en de nabije omgeving 
onderzocht op potentiële leef- en groeiplaatsen van beschermde dier- en plantensoorten.   
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5 RESULTATEN 
Onderstaand zijn de resultaten van zowel het literatuuronderzoek als het veldbezoek weergegeven. 

5.1 VAATPLANTEN 

 Resultaten literatuuronderzoek 5.1.1

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen streng beschermde plantensoorten bekend.  
 

 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 5.1.2

Het onderzoeksterrein bestaat uit bosschage met enkele relatief oude beuken, een aantal 
zomereiken, essen en esdoorns. De struiklaag bestaat voornamelijk uit enkele hondsrozenstruiken, 
sneeuwbes en braam. De kruidlaag bestaat uit verschillende grassoorten en soorten van een 
voedselrijke bodem, zoals gewone hoornbloem en hondsdraf. Daarnaast was veel levermos 
aanwezig. 
 
In een kilometer rond het onderzochte gebied zijn geen beschermde plantensoorten bekend. 
Beschermde soorten worden gezien de relatief voedselrijke omstandigheden niet verwacht.  
 

5.2 VOGELS 

 Resultaten literatuuronderzoek 5.2.1

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn de volgende broedvogels bekend: buizerd, 
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer en 
wespendief.  

 

 Resultaten veldbezoek en effecten beoordeling 5.2.2

Tijdens het veldbezoek zijn diverse vogelsoorten waargenomen in de directe omgeving van het 
onderzoeksterrein waaronder merel en koolmees.  
 
De soorten die uit het literatuuronderzoek naar voren kwamen zijn niet binnen het plangebied 
aangetroffen. De aanwezige bomen zijn potentieel geschikt voor buizerd, havik, roek, sperwer of 
wespendief.  Bij het veldonderzoek is extra aandacht besteed aan het voorkomen van (resten van) 
jaarrond beschermde nesten in de te rooien bomen. Deze zijn niet aangetroffen. Wel was in een van 
de bomen een oud nest aanwezig van waarschijnlijk kraai of gaai. Nesten van deze soort zijn echter 
niet hele jaar rond beschermd.  
 
De overige in de literatuur genoemde soorten worden niet verwacht vanwege het ontbreken van 
geschikte bebouwing om in te broeden. Grote gele kwikstaart broedt wellicht bij de watergangen 
even buiten het plangebied. 
 
De bomen en struiken worden naar verwachting wel gebruikt als nestlocatie door algemenere 
vogelsoorten, zoals kraai, gaai, merel, fitis of koolmees. De nesten van deze soorten zijn niet jaarrond 
beschermd. Echter alle vogelnesten zijn in het broedseizoen beschermd.  
 
Een overtreding van de Flora- en faunawet kan worden voorkomen door de bomen en struiken voor 
de start van het broedseizoen te rooien. Wanneer de begroeiing voor het broedseizoen is verwijderd 
kunnen de bouwwerkzaamheden wel plaatsvinden binnen het broedseizoen. Voor het broedseizoen 
wordt geen standaard periode gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal 
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loopt het broedseizoen van vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van 
de klimatologische omstandigheden. 
 

5.3 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN 

 Resultaten literatuuronderzoek 5.3.1

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen waarnemingen van (streng) beschermde 
grondgebonden zoogdieren bekend.  

 

 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 5.3.2

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren ter plaatse van 
het onderzoeksterrein. Hierbij wordt overigens opgemerkt dat sporen van kleine zoogdieren in 
vegetatie lastig zichtbaar zijn. Gelet op het habitattype zou het onderzoeksterrein  en directe 
omgeving, onderdeel kunnen uitmaken van het leefgebied van algemene zoogdieren zoals mol, 
bosmuis of bosspitsmuis.  
 
De bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn aangemerkt als tabel-1 soort waarvoor in het 
kader van bestendig beheer, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een 
vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Flora- en faunawet geen ontheffing 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast worden 
populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan om 
verstoring van individuen.  
 
Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige 
gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor 
alle planten en dieren, beschermd of niet. 
 

5.4 VLEERMUIZEN 

 Resultaten literatuuronderzoek 5.4.1

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen vleermuizen bekend.  
 

 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 5.4.2

Verblijfplaatsen 
In de onderzoekslocatie zijn bomen aanwezig met een voldoende omvang om geschikte 
verblijfplaatsen voor vleermuizen te herbergen. Tijdens de veldinspectie is extra gelet op holtes en 
spleten in bomen. In de boomstammen zijn echter geen holtes aangetroffen en ook geschikte 
scheuren ontbreken.  
    

Vliegroute 

Gelet op het ontbreken van lijnvormige elementen worden belangrijke vliegroutes niet binnen het 
onderzoeksterrein verwacht 
 
Foerageergebied 

De bosschage op het onderzoeksterrein vormt geschikt foerageergebied voor verschillende soorten 
vleermuizen, zoals gewone grootoorvleermuis of rosse vleermuis. Dit foerageergebied komt te 
vervallen wanneer het terrein bebouwd wordt. Echter, het onderzoeksterrein ligt binnen een 
bosperceel. In de directe omgeving is dus nog voldoende soortgelijk foerageergebied over. Het 
onderzochte terrein zal daarom geen onderdeel uitmaken van essentieel foerageergebied.   
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5.5 AMFIBIEËN EN REPTIELEN 

 Resultaten literatuuronderzoek 5.5.1

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen middelzwaar of zwaar beschermde amfibieën en 
reptielen bekend.  
 

 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 5.5.2

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen ter plaatse van het onderzoeksterrein. Er 
is binnen het onderzoeksgebied geen water aanwezig, waardoor de aanwezigheid van 
voortplantingshabitat van amfibieën kan worden uitgesloten. Wel zou het onderzoeksterrein deel 
kunnen uitmaken van het landhabitat van de bruine kikker, gewone pad of kleine watersalamander.   
 
De bovengenoemde en verwachte amfibieën zijn aangemerkt als tabel-1 soort waarvoor in het kader 
van bestendig beheer, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling 
geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Flora- en faunawet geen ontheffing noodzakelijk is voor 
het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. 
 
In de directe omgeving van het plangebied is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig. Hierdoor 
worden ook binnen het onderzoeksterrein geen reptielen verwacht. 
 

5.6 VISSEN 

 Resultaten literatuuronderzoek 5.6.1

In de directe omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen beschermde vissen bekend.  

 

 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 5.6.2

Omdat er op het onderzoeksterrein geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan 
de aanwezigheid van vissen worden uitgesloten.  
 

5.7 OVERIGE SOORTEN 

 Resultaten literatuuronderzoek 5.7.1

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen  overige soorten bekend.  
 

 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 5.7.2

Door het ontbreken van sleutelfactoren zoals waardplanten speelt onderhavig onderzoeksterrein 
geen cruciale rol voor plaatselijke vlinderpopulaties.  
 
Omdat er op het onderzoeksterrein geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan 
de aanwezigheid van libellen worden uitgesloten.   
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen algemene diersoorten uit de overige soortgroepen aangetroffen. 
Zeldzame, beschermde of Rode Lijstsoorten zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek. Belangrijke 
reden hiervoor is dat ter plaatse geen geschikt habitat (meer) aanwezig is voor deze soorten.  
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De overige in de Flora- en faunawet opgenomen (strikt beschermde) soorten zijn dusdanig zeldzaam 
en grotendeels gebonden aan specifieke biotopen zoals heide, hoogveen, laagveen en beken, dat het 
onwaarschijnlijk is dat de onderzoekslocatie voor deze soorten een functie vervult.  
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6 CONCLUSIE 

6.1 CONCLUSIE FLORA- EN FAUNAWET 

Naar aanleiding van het verkennend onderzoek Flora- en faunawet concluderen wij dat er ter plaatse 
van de onderzoekslocatie geen is van het voorkomen van een strikt beschermde soort (tabel 2 of 3-
soort van de Flora- en faunawet) , anders dan tabel 1-soorten waarvoor in onderhavig geval een 
vrijstelling geldt.   
 
In de bomen en struiken kunnen algemene vogelsoorten tot broeden komen. Alle vogelnesten zijn in 
het broedseizoen beschermd. Voor het broedseizoen wordt geen standaard periode gehanteerd, van 
belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen van vogels van 1 maart 
tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische omstandigheden. 
 
Opgemerkt dient te worden dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat 
nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht 
geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. 
 

6.2 AANBEVELINGEN EN ADVIES 

Mogelijk broeden vogels in de te rooien bomen en struiken. Alle broedgevallen zijn beschermd in 
de Flora- en faunawet. Om een overtreding te voorkomen wordt geadviseerd om de bomen en 
struiken voor de start van het broedseizoen te verwijderen. Wanneer dat gebeurt, en de vegetatie 
kort wordt gehouden zodat hier geen vogels kunnen gaan broeden, kunnen de bouwwerkzaamheden 
wel in het broedseizoen plaatsvinden. Het broedseizoen loopt globaal van 1 maart tot 1 september.  
 
Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige 
gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor 
alle planten en dieren, beschermd of niet. 
 

6.3 VERANTWOORDING 

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco 
Reest aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies indien 
gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de volledige 
rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest geen aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die 
optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna. 
 
Eco Reest 
Ing. J. Kamps MSc.  
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Verspreiding beschermde soorten 

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering uit de NDFF. 

 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke 

landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare 

waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in 

opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de 

NDFF zijn door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek 

kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. 

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 

18-11-2015 13:02:38' 

 

 

Op de volgende pagina‘s vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het 

plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: 

www.quickscanhulp.nl. 

 

  

http://www.quickscanhulp.nl/


 

 

Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km 

Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km 

Havik Vogels tabel III 0 - 1 km 

Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km 

Kerkuil Vogels tabel III 0 - 1 km 

Ransuil Vogels tabel III 0 - 1 km 

Roek Vogels tabel III 0 - 1 km 

Slechtvalk Vogels tabel III 0 - 1 km 

Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km 

Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km 

Levendbarende hagedis Reptielen tabel II 1 - 5 km 

Jeneverbes Vaatplanten tabel II 1 - 5 km 

Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 1 - 5 km 

Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II 1 - 5 km 

Moeraswespenorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km 

Parnassia Vaatplanten tabel II 1 - 5 km 

Ronde zonnedauw Vaatplanten tabel II 1 - 5 km 

Valkruid Vaatplanten tabel II 1 - 5 km 

Eekhoorn Zoogdieren tabel II 1 - 5 km 

Steenmarter Zoogdieren tabel II 1 - 5 km 

Heikikker Amfibieën tabel III 1 - 5 km 

Poelkikker Amfibieën tabel III 1 - 5 km 

heideblauwtje Insecten - Dagvlinders tabel III 1 - 5 km 

keizersmantel Insecten - Dagvlinders tabel III 1 - 5 km 

rouwmantel Insecten - Dagvlinders tabel III 1 - 5 km 

Groene glazenmaker Insecten - Libellen tabel III 1 - 5 km 

Boomvalk Vogels tabel III 1 - 5 km 

Ooievaar Vogels tabel III 1 - 5 km 

Zwarte Wouw Vogels tabel III 1 - 5 km 

Baardvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Bever Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Boommarter Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Das Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Laatvlieger Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Watervleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Alpenwatersalamander Amfibieën tabel II 5 - 10 km 

Beenbreek Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Gevlekte orchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Lange ereprijs Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Rapunzelklokje Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Rietorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 



 

 

Spaanse ruiter Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Steenanjer Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Steenbreekvaren Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Stengelloze sleutelbloem Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Tongvaren Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Welriekende nachtorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Wilde gagel Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Kleine modderkruiper Vissen tabel II 5 - 10 km 

Kamsalamander Amfibieën tabel III 5 - 10 km 

veenbesparelmoervlinder Insecten - Dagvlinders tabel III 5 - 10 km 

Adder Reptielen tabel III 5 - 10 km 

Hazelworm Reptielen tabel III 5 - 10 km 

Zandhagedis Reptielen tabel III 5 - 10 km 

Steenuil Vogels tabel III 5 - 10 km 

Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km 

Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km 

Brede orchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Daslook Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Groensteel Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Grote keverorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Gulden sleutelbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Prachtklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Ruig klokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Stijf hardgras Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Veldsalie Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Vleeskleurige orchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Wilde kievitsbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Zomerklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Zwartsteel Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Damhert Zoogdieren tabel II 10 - 25 km 

Edelhert Zoogdieren tabel II 10 - 25 km 

Grote bosmuis Zoogdieren tabel II 10 - 25 km 

Wild zwijn Zoogdieren tabel II 10 - 25 km 

Boomkikker Amfibieën tabel III 10 - 25 km 

Knoflookpad Amfibieën tabel III 10 - 25 km 

Rugstreeppad Amfibieën tabel III 10 - 25 km 

veenhooibeestje Insecten - Dagvlinders tabel III 10 - 25 km 

Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen tabel III 10 - 25 km 

Noordse winterjuffer Insecten - Libellen tabel III 10 - 25 km 

Gladde slang Reptielen tabel III 10 - 25 km 

Ringslang Reptielen tabel III 10 - 25 km 

Drijvende waterweegbree Vaatplanten tabel III 10 - 25 km 

Grote modderkruiper Vissen tabel III 10 - 25 km 



 

 

Rivierprik Vissen tabel III 10 - 25 km 

Oehoe Vogels tabel III 10 - 25 km 

Baardvleermuis / Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km 

Franjestaart Zoogdieren tabel III 10 - 25 km 

Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km 

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km 

Meervleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km 

Otter Zoogdieren tabel III 10 - 25 km 

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km 

Veldspitsmuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km 

Dennenorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Herfsttijloos Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Klein glaskruid Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Lange zonnedauw Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Spindotterbloem Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Weideklokje Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Cottus gobio Vissen tabel II 25 - 50 km 

Grijze zeehond Zoogdieren tabel II 25 - 50 km 

Geelbuikvuurpad Amfibieën tabel III 25 - 50 km 

Vinpootsalamander Amfibieën tabel III 25 - 50 km 

Vroedmeesterpad Amfibieën tabel III 25 - 50 km 

Brede geelgerande waterroofkever Insecten - Kevers tabel III 25 - 50 km 

Oostelijke witsnuitlibel Insecten - Libellen tabel III 25 - 50 km 

Muurhagedis Reptielen tabel III 25 - 50 km 

Bittervoorn Vissen tabel III 25 - 50 km 

Bruinvis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km 

Gewone zeehond Zoogdieren tabel III 25 - 50 km 

Vliegend hert Insecten - Kevers tabel II 50 - 100 km 

Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Bijenorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Blaasvaren Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Blauwe zeedistel Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Bosorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Grote muggenorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Harlekijn Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Honingorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Kleine keverorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Kluwenklokje Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Maretak Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Muurbloem Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Rechte driehoeksvaren Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Slanke gentiaan Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Veenmosorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Botervis Vissen tabel II 50 - 100 km 

Brakwatergrondel Vissen tabel II 50 - 100 km 

Dikkopje Vissen tabel II 50 - 100 km 



 

 

Europese meerval Vissen tabel II 50 - 100 km 

Groene zeedonderpad Vissen tabel II 50 - 100 km 

Grote koornaarvis Vissen tabel II 50 - 100 km 

Grote zeenaald Vissen tabel II 50 - 100 km 

Hondshaai Vissen tabel II 50 - 100 km 

Kleine zeenaald Vissen tabel II 50 - 100 km 

Slakdolf Vissen tabel II 50 - 100 km 

Zwarte grondel Vissen tabel II 50 - 100 km 

grote vuurvlinder Insecten - Dagvlinders tabel III 50 - 100 km 

Gestreepte waterroofkever Insecten - Kevers tabel III 50 - 100 km 

Rivierrombout Insecten - Libellen tabel III 50 - 100 km 

Sierlijke witsnuitlibel Insecten - Libellen tabel III 50 - 100 km 

Groenknolorchis Vaatplanten tabel III 50 - 100 km 

Kruipend moerasscherm Vaatplanten tabel III 50 - 100 km 

Atlantische steur Vissen tabel III 50 - 100 km 

Beekprik Vissen tabel III 50 - 100 km 

Elrits Vissen tabel III 50 - 100 km 

Groot zeegras Zeeorganismen tabel III 50 - 100 km 

Bechsteins vleermuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Bosvleermuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Dwergvinvis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Eikelmuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Griend Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Noordse woelmuis (arenicola) Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Orka Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Tuimelaar Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Vale vleermuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Witflankdolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Witsnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Europese rivierkreeft Geleedpotigen - Insecten tabel II 100 - 250 km 

Aapjesorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Bleek bosvogeltje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Bokkenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Duitse gentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Franjegentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Geelgroene wespenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Groene nachtorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Herfstschroeforchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Hondskruid Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Kruisbladgentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Mannetjesorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Pijlscheefkelk Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Poppenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Purperorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Schubvaren Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 



 

 

Soldaatje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Steenbreekvaren subsp. trichomanes Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Steenrode orchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Stengelomvattend havikskruid Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Veldgentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Vliegenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Vogelnestje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Welriekende/Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Zomeradonis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Adderzeenaald Vissen tabel II 100 - 250 km 

Blonde rog Vissen tabel II 100 - 250 km 

Dwergbolk Vissen tabel II 100 - 250 km 

Gehoornde slijmvis Vissen tabel II 100 - 250 km 

Glasgrondel Vissen tabel II 100 - 250 km 

Goudharder Vissen tabel II 100 - 250 km 

Harnasmannetje Vissen tabel II 100 - 250 km 

Kleine pieterman Vissen tabel II 100 - 250 km 

Lozano's grondel Vissen tabel II 100 - 250 km 

Pitvis Vissen tabel II 100 - 250 km 

Symphodus melops Vissen tabel II 100 - 250 km 

Vorskwab Vissen tabel II 100 - 250 km 

Klapmuts Zoogdieren tabel II 100 - 250 km 

Ringelrob Zoogdieren tabel II 100 - 250 km 

Vuursalamander Amfibieën tabel III 100 - 250 km 

bruin dikkopje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

donker pimpernelblauwtje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

dwergblauwtje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

groot geaderd witje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

grote ijsvogelvlinder Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

iepenpage Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

klaverblauwtje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

pimpernelblauwtje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

purperstreepparelmoervlinder Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

tweekleurig hooibeestje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

veldparelmoervlinder Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

Heldenbok Insecten - Kevers tabel III 100 - 250 km 

Gaffellibel Insecten - Libellen tabel III 100 - 250 km 

Dikkopschildpad Reptielen tabel III 100 - 250 km 

Kemps zeeschildpad Reptielen tabel III 100 - 250 km 

Lederschildpad Reptielen tabel III 100 - 250 km 

Zomerschroeforchis Vaatplanten tabel III 100 - 250 km 

Gestippelde alver Vissen tabel III 100 - 250 km 

Bataafse stroommossel Weekdieren tabel III 100 - 250 km 

Gestreepte dolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Gewone dolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Gewone spitssnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 



 

 

Gewone vinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Hamster Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Hazelmuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Ingekorven vleermuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Lynx Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Noordse vinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Potvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Zinkviooltje Vaatplanten tabel II > 250 km 

Wilde kat Zoogdieren tabel III > 250 km 
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en booronderzoek uitgevoerd voor 
bouwwerkzaamheden aan de Noorderdwarsdijk 1 te Gasselte. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, 
protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, 
databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde 
archeologische verwachting van het gebied.

In het plangebied worden twee technische installaties met een omvang van 270 
m2 en 175 m2 gerealiseerd. De gebouwen worden waarschijnlijk gefundeerd op 
staal. Voor de bouw vinden per bouwvlak graafwerkzaamheden plaats tot 2 m 
-mv. Daarnaast worden nieuwe kabel tracés gegraven. 

Het plangebied ligt in het Drents zandgebied. In de ondergrond bevinden zich 
fluvioperiglaciale afzettingen. Deze zijn deels bedekt met dekzand dat in de vorm 
van ruggen is afgezet. Ten noorden van het plangebied ligt een natuurlijke laagte.
Dit is mogelijke een pingo ruïne. De zuidelijke rand van de laagte loopt door het 
plangebied. De randen van een pingo ruïne zijn potentieel aantrekkelijke 
vestigingslocaties in het Mesolithicum. 

Aan de noordzijde van het plangebied zijn drie boringen geplaatst tot maximaal 
400 cm -mv. Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem op hoofdlijnen bestaat uit 
fluvioperiglaciale afzettingen bedekt door veen en een ophoogpakket. Uit de 
boorprofielen volgt dat de natuurlijke laagte inderdaad doorloopt tot in het 
plangebied. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de laagte een pingo ruïne is. 
Bodems (of resten daarvan) in de zandpakketten ontbreken. Archeologische 
resten zijn waarschijnlijk afwezig.

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat toch archeologische resten worden aangetroffen bij de 
graafwerkzaamheden. Eventuele archeologische resten is men verplicht te 
melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met artikel 53 van de 
Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen
met de gemeente Aa en Hunze.

Bureau voor Archeologie Rapport 248 Gasselte Noorderdwarsdijk 1
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor 
bouwwerkzaamheden aan de Noorderdwarsdijk 1 te Gasselte. 

In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid.1 Op de archeologische 
verwachtings- en beleidskaart ligt het plangebied deels in zone “hoge 
verwachting natuurlijke laagten (o.a. pingo's)". In deze zone is het beleidsadvies 
om bij elke bodemingreep een waarderend booronderzoek uit te voeren. 

Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 2.050 m², zie fig. 2. De beoogde 
ontwikkeling leidt tot een bodemverstoring tot 200 cm. Hiermee overschrijdt het 
plan de vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een onderzoek op de 
locatie uit te voeren. In verband met de onzekerheid over aard en intactheid van 
de bodemopbouw is in overleg met de deskundige van de bevoegde overheid 
besloten het booronderzoek te beperken tot een verkenning langs de noordzijde 
van het plangebied.2

Het onderzoeksgebied is een zone met straal van circa 500 m om de 
ontwikkeling heen.

In Nederland wordt voor het vaststellen van de archeologische waarde van een 
plangebied de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3) 
gehanteerd. Gemeenten kunnen hierop aanvullende uitvoeringskaders 
vaststellen. De gemeente Aa en Hunze heeft geen aanvullende 
uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van archeologisch 
vooronderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld. 

1 (Putten e.a. 2011)
2 Mevr. M. Montforts, mail 9 november 2015

Bureau voor Archeologie Rapport 248 Gasselte Noorderdwarsdijk 1
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1.1 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren 
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen 
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet 
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) had de 
verkennende vorm. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen 
in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. 

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

Bureau voor Archeologie Rapport 248 Gasselte Noorderdwarsdijk 1
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 3.3, protocol 4002.3

In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur 
geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het 
gebied te komen. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het 
onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, 
archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied 
bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde 
verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige 
archeologische waarden beschreven in termen van onder meer de diepteligging, 
omvang, ouderdom en conservering.

Genoemde stappen leidden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van 
de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.4 In de 
hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens 
gepresenteerd.

2.2 Huidige situatie en beoogde ingreep
Het plangebied ligt in de gemeente Aa en Hunze, in het buitengebied tussen 
Gasselte en Gasselternijveen. Het plangebied ligt op hoogspanningsstation 
Kraanlanden van Enexis. Het terrein is bereikbaar via de Noorderdwarsdijk en ligt
vlak naast de N378 (Ir. W.I.C. van Veelenweg). Rondom de bebouwing op het 
hoogspanningsstation staan bomen. In de wijdere omtrekt liggen bouwlanden.

De beoogde ingreep bestaat uit de bouw van twee technische installaties 
(travocellen) ten noorden en oosten van de bestaande gebouwen, binnen de 
rode (wolk) lijn in fig. 2. Op de plaats van de nieuwe installaties bevindt zich nu 
grasveld of bevinden zich struiken en bomen.

De installaties bestaan uit een gebouw met een footprint van 270 m2 en een 
gebouw met een footprint van 175 m2. De gebouwen worden gefundeerd op 
staal. Voor de bouw vinden per bouwvlak graafwerkzaamheden plaats tot 2 m 
-mv. Daarnaast worden nieuwe kabel tracés gegraven. 

Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek bevindt het plan zich in het stadium van 
haalbaarheidsstudie. De exacte locatie van de installaties is nog onbekend.

2.3 Aardkunde
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

Het plangebied ligt in het Drents zandgebied aan de oostzijde van het Drents 
Plateau.5 In de ondergrond bevinden fluvioperiglaciale afzettingen die zijn 
gevormd in de laatste en voorlaatste IJstijd. In de voorlaatste IJstijd is door de 
schurende werking van het smeltwater een diep dal uitgeslepen langs de 
oostzijde van het Drentsplateau – het zogenaamde Hunzedal. Het dal is later 

3 (CCvD 2013)
4 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
5 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
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weer grotendeels opgevuld met deze fluvioperiglaciale afzettingen.6

Op de fluvioperiglaciale afzettingen heeft zich in de omgeving dekzand gevormd 
dat is afgezet in de vorm van langgerekte ruggen. Mogelijk loopt een dergelijke 
rug door tot in het plangebied (fig. 6). Echter, uit een AHN analyse in opdracht 
van de gemeente, weergegeven in een landschappelijke eenhedenkaart, wordt 
de conclusie getrokken dat het plangebied in een dekzandvlakte ligt (fig. 7). 
Direct ten noorden van het plangebied ligt een cirkelvormige depressie, mogelijk 
een pingo ruïne.

In het Holoceen ontstaat veen in het Hunzedal. Uit de paleogeografische 
reconstructie van het NITG-TNO blijkt dat het gebied tussen ongeveer 5500 en 
3850 v. Chr. onderdeel wordt van een veenmoeras. Tijdens laatmiddeleeuwse 
ontginningen worden de uitgestrekt veengebieden. Door het afgraven en door 
oxidatie is het veen op veel plaatsen verdwenen of of zeer dun.

In het plangebied staat een associatie van moerige eerdgronden gekarteerd (fig.
5) in grondwatertrap IIIb. De eerdgronden hebben een moerige bovengrond van 
20 tot 40 cm dik op zand, zonder podzolgrond. Dit bodemtype wisselt binnen de 
associatie af met eerdgronden waarbij op de moerige laag nog een zanddek ligt. 
Dit zanddek is waarschijnlijk ontstaan bij het in cultuur brengen van de 
afgeveende gronden.

In Dinoloket en BISNederland staan geen voor het plangebied relevante 
boorprofielen. Van het plangebied bestaan geen detail bodemkarteringen.7 In het 
Bodemloket en in het bodem informatie systeem van de Provincie Drenthe staan 
geen bodemonderzoeken in het plangebied geregistreerd.8 

In het plangebied liggen diverse kabels en leidingen (zie fig. 17). Bij de 
initiatiefnemer is navraag gedaan over de aan/afwezigheid van voormalige 
bebouwing in het plangebied, en over grondwerkzaamheden (afgezien van de 
bestaande kabels en leidingen). Dat heeft geen nadere informatie opgeleverd.

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie9 Tw4: fluvioperiglaciale afzettingen

toevoeging: met veen dunner dan 1 m

in het noorden met toevoeging: met dekzand dunner dan 2 m

Bodemkunde (fig. 5)10 Moerige eerdgronden associatie, grondwatertrap IIIb (GHG: 25-40, GLG
80-120)

Geomorfologie (fig. 6)11 Grotendeels: 3K14, dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek

Rondom de rug: 2M46: Ontgonnen veenvlakte al dan niet bedekt met 
veen en/of zand 

AHN (fig. 8)12 Het maaiveld ligt tussen 4,5 en 5,4 m NAP. Het plangebied lijkt 0,9 m 
opgehoogd. Ten noorden van het plangebied ligt een depressie met een
maximale diepte van circa 50 cm.

Tabel 1: Aardkundige waarden.

6 (De Mulder 2003)
7 (Stichting voor Bodemkartering 1977; Wageningen UR)
8 (Provincie Drenthe; Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
9 (Bosch 1990)
10 (Stichting voor Bodemkartering 1977; Alterra Wageningen UR 2012)
11 (Alterra 2004)
12 (Kadaster en PDOK 2014)
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2.4 Bewoning en historische situatie
Het plangebied was bewoonbaar nadat de afzettingen in de voorlaatste IJstijd 
zijn gevormd. Tot in het Neolithicum trekken groepen mensen door het gebied, 
levend van de jacht, visvangst en het verzamelen van voedsel. Diverse vondsten 
van vuursteen artefacten illustreren dat in de omgeving van het plangebied in het 
Mesolithicum wordt gewoond. 

Vanaf het Neolithicum maakt het plangebied deel uit van een uitgestrekt 
veenmoeras. In het veenmoeras wordt waarschijnlijk niet gewoond. De 
Hondsrug, ca. 1 km oostelijk van het plangebied, biedt veel geschiktere 
vestigingsplaatsen. Op de Hondsrug ontstaat in de Vroege Middeleeuwen het 
dorp Gasselte. 

Vanaf de Late Middeleeuwen worden de veengebieden in het Hunzedal 
ontgonnen. Het is echter niet zeker wanneer de percelen bij het plangebied 
worden ontgonnen. Gasselternijveen, ongeveer 1,5 km oostelijk van het 
plangebied, wordt in de 17e eeuw gesticht. Het is een zogenaamde veenkolonie 
van waaruit de gronden ten oosten van de Hunze worden verveend volgens een 
vast patroon met als resultaat grote rechthoekige – bijna vierkante – kavels. De 
percelen ten westen van de Hunze, tussen Gasselte en Gasselternijveen zijn 
smal en langwerpig, en dus in een ander systeem ontgonnen, vergelijkbaar met 
het cope-systeem. Omdat de bewoners van Gasselternijveen in eerste instantie 
boeren uit Gasselte zijn, is het waarschijnlijk dat het tussenliggende gebied bij de
stichting van Gasselternijveen al was ontgonnen, dus voor de 18e eeuw. 

Op de 17e eeuwse kaart van Blaeu staat Gasselternijveen dan ook nog niet 
afgebeeld (fig. 9). Op deze kaart zijn veel gronden rondom Gasselte al 
ontgonnen. Het moeras bij “Mußel brouck” bestaat nog, en zal later worden 
ontgonnen als veenkolonie, onder andere vanuit Gasselternijveen.

Op de begin 19e eeuwse kaarten (Drentse kaart en kadastrale minuut) is 
zichtbaar dat het plangebied te midden van weilanden ligt (fig. 10 en 11). Deze 
situatie is rond 1900 nog onveranderd (fig. 12 ).

Midden 20e eeuw wordt het transformator station gebouwd, alsmede de Ir. W.I.C. 
van Veelenweg die langs de zuidzijde van het perceel loopt (fig. 13). Het station 
heeft bouwjaar 1960 volgens de Basis Administratie Gebouwen,13 maar is dus 
oorspronkelijk ouder. Bij de bouw van het transformator station wordt het perceel 
waarschijnlijk bijna een meter opgehoogd (zie hoofdstuk 2.3). Op de 
topografische kaart van 1991 is de situatie ongeveer zoals nu (fig. 14).

2.5 Bekende archeologische en ondergrondse 
bouwhistorische waarden
Archeologische terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan 
weergegeven in fig. 16 en staan toegelicht in tabel 2.

Ongeveer 300 m ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een terrein 
met resten van Mesolithische vuursteenbewerking (14.226, terrein van 
archeologische waarde, waarnemingen 55, 251 en 137.210). Bij de aanleg van 
het golfterrein heeft een verkennend archeologisch onderzoek plaatsgevonden 
(onderzoeksmelding 11.231, waarnemingen 214.183, 214.184 en 238.124). Het 
terrein had een duidelijk reliëf in de vorm van een noordoost/zuidwest verlopende
zandrug die in noordoostelijke richting uitwigt in twee smallere ruggetjes. De 

13 (Kadaster 2013)
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dekzandrug staat weergegeven op de geomorfologische kaart (fig. 6). Over het 
AMK terrein ligt nu een golfbaan en de rug is niet meer zichtbaar.

Ongeveer 700 m ten zuidwesten ligt ook een vuursteen vindplaats (terrein 
14.218, waarnemingen 230 en 137.339). Deze vindplaats ligt net zoals 14.226 op
een dekzandrug. Hier heeft geen archeologisch?onderzoek plaatsgevonden. 

Langs de oostzijde van het plangebied ligt een langgerekte onderzoeksmelding 
die betrekking heeft op de aanleg van de gastransportleiding Midwolda – Ommen
(onderzoek 23.378). Het tracé passeert op ongeveer 200 m afstand. Bij het 
onderzoek zijn nabij transformator station Kraanlanden geen archeologische 
vindplaatsen aangetroffen. 

Het plangebied ligt in het Hunzedal dat in 1993 is onderzocht door middel van 
een grootschalige veldkartering (onderzoek 4.440). Daarbij zijn ruim driehonderd 
vindplaatsen in kaart gebracht. Het grootste deel van de vindplaatsen dateert uit 
het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. 

Op de gemeentelijke kaart heeft het (grootste en) zuidelijke deel van het 
plangebied een lage verwachting vanwege de ligging in een dekzandvlakte. De 
noordrand heeft een hoge verwachting vanwege de aanwezigheid van een 
natuurlijke laagte.

In het plangebied zijn geen bekende (ondergrondse) bouwhistorische waarden 
aanwezig. 

In het onderzoeksgebied bevinden zich geen bekende militaire werken.14

Bron omschrijving

Archeologische terreinen 14.218 - Aa en Hunze - Kostvlies - Terrein van archeologische 
waarde

Terrein waarop resten van Meso- en Neolithische vuursteenbewerking 
zijn aangetroffen.

14.226 - Aa en Hunze - Kraanlanden - Terrein van archeologische 
waarde

Terrein waarin resten van Mesolithische vuursteenbewerking zijn 
aangetroffen.

Waarnemingen 55 - Gasselternijveen - Kraanlanden

Toevalsvondst van hamerbijl van stollingsgesteente (Bronstijd – Vroege 
IJzertijd). Gevonden op de grens tussen veen en zand, tijdens 
ruilverkaveling, op 80 cm onder het veen. Coördinaten bij benadering.

230 - Gasselte - Voorste Landen

Hamerbijl (Neolithicum A).

251 - Gasselternijveen - Kraanlanden

Vuurstenen werktuig (Mesolithicum).

137.210 - Gasselternijveen - Kraanlanden

Vuursteen artefact (Mesolithicum).

137.339 - Gasselte - Voorste Landen

Kling (Neolithicum).

214.183 - Gasselternijveen - Kraanlanden

Vuurstenen artefacten (kern, brokken, afslagen, kling) uit het 
Mesolithicum. Gevonden in een terrein direct ten oosten van de 
golfbaan Semslanden, op een nog ongeploegde akker. In het perceel is 
duidelijk reliëf aanwezig in de vorm van een noordoost/zuidwest 
verlopende zandrug die in noordoostelijke richting uitwigt in twee 
smallere ruggetjes. Het hoogste deel van dekzandrug bevindt zich aan 

14 (“Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME)”)
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Bron omschrijving

de westzijde van de akker, direct grenzend aan het bestaande 
golfterrein. De flanken van de zandrug zijn tamelijk steil. Vlakten westen
van de huidige locatie, in het huidige golfterrein deed Kroezenga in 
1976 waarnemingen waarbij hij eveneens Mesolithisch materiaal vond 
(waarneming 251). Op de oostelijke van de twee smallere ruggetjes, 
daar waar deze verbonden is met de grotere rug, deed het BAI in 1972 
een klein proefonderzoek. Daarbij werden tien Mesolithische haardjes 
gevonden (waarneming 238.124).15

214.184 - Gasselternijveen - Kraanlanden

Het reliëf heeft hier de vorm van een noordoost/zuidwest verlopende 
zandrug die in noordoostelijke richting uitwigt in twee smallere 
ruggetjes. In 1992 medewerkers van het Drents Museum een 
verkenning uit, waarbij opnieuw Mesolithisch vuursteen werd gevonden.
De huidige waarneming bestond uit visuele inspectie, het oprapen van 
oppervlaktevondsten, en het plaatsen van vijf boringen. Hierbij is vooral 
op het hoogste deel van de zandrug, vijf meter ten oosten van de 
golfbaan, veel vuursteenmateriaal en houtskool aangetroffen, voor het 
grootste deel binnen 1 concentratie met een doorsnee van ca. 15 meter.
Langs de twee kleine uitlopers van de zandrug in het noordoosten werd 
duidelijk minder archeologisch materiaal aangetroffen. Opvallend was 
dat bijna de helft van het vuursteen was verbrand. Het bodemprofiel op 
het hoogste deel van de rug bleek niet meer intact te zijn.

Vondst van diverse vuurstenen artefacten (spitsen, stekers, boren, 
klingen, afslagen).16

238.124 - Gasselte - Kraanlanden

In het kader van de ruilverkaveling zal een zandrug worden afgegraven. 
Hier is al eerder mesolithisch vuursteenmateriaal gevonden. Verkenning
en onderzoek middels enkele proefputten leverde tien mesolithische 
haardjes op. 

Vondstmeldingen geen

Onderzoeksmeldingen 4.440 – Hunzedal - (veld)kartering

Project in het kader van de Bijdragenregeling 
Bodembeschermingsgebieden in het Hunzedal, bestaande uit het 
maken van een kaart met alle bekende vindplaatsen, een 
bodemverstoringskaart, veldonderzoek (oppervlaktekartering) en 
beleidsadviezen.17 De inventarisatie leverde in totaal 299 vindplaatsen 
op. Tijdens het aanvullend en kwaliteitsbepalend onderzoek zijn 45 
vindplaatsen ontdekt. Het grootste deel van de vindplaatsen dateert uit 
het Laat-Paleolithicum (Federmesser- of Tjongertraditie) en 
Mesolithicum. Op 115 vindplaatsen heeft kwaliteitsbepalend onderzoek 
plaatsgevonden. De hoogste prioriteit werd gegeven aan vindplaatsen 
uit het Laat Paleolithicum en vindplaatsen met kans op de aanwezigheid
van goed geconserveerde organische resten.

11.231 - Gasselternijveen - Golfterrein - booronderzoek

Veldverkenning en booronderzoek. Bij het onderzoek is antropogeen 
vuursteen verzameld, zie waarneming 214.184.18 Er is geen advies 
opgesteld.

23.378 – Tussen Midwolda en Ommen - booronderzoek

Archeologisch onderzoek voor de gastransportleiding Midwolda – 
Ommen.19 In of nabij het plangebied zijn geen archeologisch 
vindplaatsen aangetroffen.

Gemeentelijke kaart Hele plangebied: onderzocht maar niet vrijgegeven

15 (Niekus en Ufkes 1998)
16 (Niekus en Ufkes 1998)
17 (Scholte Lubberink 1993)
18 (Niekus en Ufkes 1998)
19 (Van Hoof en Jans 2008)
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Bron omschrijving

zuidelijk deel: lage verwachting, geen onderzoek nodig

noordelijk deel: hoge verwachting natuurlijke laagten (o.a. pingo's)

Bouwhistorische waarden Geen.

Tabel 2: Bekende waarden tot ca. 500 m van het plangebied.

2.6 Gespecificeerde verwachting
Het plangebied ligt in het Drents zandgebied. In de ondergrond bevinden zich 
fluvioperiglaciale afzettingen. Deze zijn deels bedekt met dekzand dat in de vorm 
van ruggen is afgezet. Ten noorden van het plangebied bevinden zich enkele 
ruggen. Volgens de geomorfologische kaart loopt een dekzandrug door het 
plangebied. Op de gemeentelijke verwachtings- en beleidskaart, waarbij gebruik 
is gemaakt van een AHN analyse, ontbreekt de dekzandrug en lopen noordelijk 
langs het plangebied dekzandruggen. Op grond van dezelfde AHN analyse is ten 
noorden van het plangebied een natuurlijke laagte (mogelijke pingo) gekarteerd. 
De zuidelijke rand van de pingo loopt mogelijk door het plangebied. De randen 
van een pingo ruïne zijn potentieel aantrekkelijke vestigingslocaties in het 
Mesolithicum. 

De zandgebieden zijn in het Holoceen bedekt met veen. Tijdens en na de 
ontginningen is het veen grotendeels vergaan (oxidatie), vergraven en 
afgegraven. In het plangebied kan een dun veendek aanwezig zijn, eventueel 
gecombineerd met een bezandingsdek. 

Door bouw en graafwerkzaamheden voor de aanleg van het transformatiestation 
en de aanleg van kabels en leidingen op de locatie, is de kans groot dat de 
natuurlijke ondergrond gedeeltelijk is vergraven.

De archeologische verwachting wordt als volgt gespecificeerd:

1. Datering: Mesolithicum.

2. Complextype: Jachtkampen.

3. Omvang: Enkele vierkante meters tot honderd vierkante meters.

4. Diepteligging: De top van het archeologisch niveau ligt in de top van het 
oorspronkelijke zandlandschap, onder het veen, en/of op de 
rand van een afvoerloze laagte (mogelijke pingo). Een 
potentieel archeologisch niveau kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van een fossiele bodem.

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: De conservering van eventuele 
organische archeologische resten zal slecht zijn gezien de 
matig diepe grondwaterstand IIIb. Daarnaast kunnen door 
graafwerkzaamheden eventuele resten zijn verstoord.

6. Locatie: Noordelijke rand van het plangebied waar zich de mogelijke 
zuidrand van de natuurlijke laagte bevind.

7. Uiterlijke kenmerken: Archeologische nederzettingsresten manifesteren zich 
als een strooiing van vuursteen artefacten.

Bureau voor Archeologie Rapport 248 Gasselte Noorderdwarsdijk 1
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3 Booronderzoek

3.1 Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 3.3,20 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. Het veldonderzoek bestond uit een 
booronderzoek (specificatie VS03). 

Op basis van de grootte van het plangebied zijn drie boringen geplaatst. 
Oorspronkelijk stonden deze langs de noordgrens van het terrein gepland, daar 
waar zich de rand van de natuurlijke laagte. Echter, in overleg met de 
terreinbeheerder zijn twee boorlocaties in zuidelijke richting verplaatst in verband 
met de aanwezige leidingtracés in het plangebied. 

De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te verkennen. Met de 
verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor 
zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen 
kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. 

De boringen zijn gezet met een 7 cm Edelmanboor, een 4 cm zuigerboor en 3 cm
guts tot op in de top van het zand onder het veen, maximaal 400 cm diep. De 
eerste meter is voorgegraven met de hand.

De opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic zeil. Alle 
uitgelegde boorprofielen zijn gefotografeerd. De opgeboorde grond is onderzocht 
door deze te versnijden en te verbrokkelen. Hoewel niet het doel van de 
verkennende fase is wel gelet op archeologische indicatoren. De bodemtextuur 
en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens ASB 1.1 van het NITG-
TNO. In de ASB wordt onder meer de standaardclassificatie van bodemmonsters 
volgens NEN 5104 gehanteerd.21 De gegevens in het veld zijn digitaal 
geregistreerd in het programma PIM 3.3. De X en Y coördinaten van de boringen 
zijn bepaald door middel van een GPS met WAAS en GLONASS correctie met 
een nauwkeurigheid van 2 m. 

Het veldwerk is uitgevoerd op 30 november 2015 door A. de Boer (KNA Senior 
Prospector).

3.2 Resultaten
De boorlocaties staan in fig. 17. Met de boorprofielen is een schematisch profiel 
gemaakt en weergegeven in fig. 18. De boorgegevens staan in Bijlage 1.

Het bodemprofiel bestaat uit de volgende lithostratigrafische eenheden, van diep 
naar ondiep:

Eenheid 1: Zand, overwegend matig tot sterk siltig en kalkloos. Het zand vormt 
het onderste pakket in alle boorprofielen. De top van dit onderste 
pakket bevindt zich tussen 376 cm NAP (130 cm -mv) en 131 cm NAP 
(285 cm -mv). Het pakket bevat soms hout en plantenfragmenten en is 
grindig. De basis van dit zandpakket is niet vastgesteld. Een tweede 
zandpakket van 30 cm dik is aanwezig in boorprofielen 2 en 3. Dit 
zandpakket ligt op eenheid 2 (mineraalarm veen). De top van dit pakket

20 (CCvD 2013)
21 (Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)
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ligt tussen 316 cm NAP (100 cm -mv) en 350 cm -mv (140 cm -mv).

Eenheid 2: Mineraalarm veen. Op het onderste zandpakket ligt een veenpakket. 
De top van dit veenpakket ligt tussen 396 cm NAP (110 cm -mv, 
boorprofiel 1) en 286 cm NAP (130 cm -mv, boorprofiel 2). Het is 20 tot 
155 cm dik. In boorprofiel 2 is dit veenpakket onderin (40 cm) groen-
bruin van kleur en heeft een slappe consistentie. Hier hieronder ligt een
veenlaag van 5 cm zonder onderlinge samenhang.

Een tweede veenpakket van 10 cm is aanwezig in boorprofiel 3, en ligt 
tussen 130 en 140 cm -mv (op het tweede zandpakket). 

Eenheid 3: Zandig veen. Het zandige veen ligt in boorprofiel 1 op het 
mineraalarme veen (eenheid 2) tussen 426 cm -mv (80 cm -mv) en 396
cm NAP (110 cm -mv). Het zandige veen = is ook aanwezig in 
boorprofiel 2 en ligt daar op het bovenste zandpakket (eenheid 1) 
tussen 416 cm NAP (vanaf het maaiveld) en 316 cm NAP (100 cm 
-mv).

Eenheid 4: Zand met vlekken en zandbrokken. Deze eenheid vormt het 
bovenste pakket in boorprofielen 1 en 3. Het is afwezig in boorprofiel 2.
Het is 80 tot 130 cm dik.

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich tussen 30 cm (boring 3) 
en 150 cm (boring 1) -mv.

3.3 Interpretatie
Het matig tot sterk siltige zand (eenheid 1) wordt op grond van de textuur, 
landschappelijke en stratigrafische ligging geïnterpreteerd als fluvioperiglaciale 
afzettingen. De afzettingen zijn gevormd onder invloed van periglaciale 
omstandigheden in stromend water. De lithostratigrafische eenheid maakt deel uit
van de Formatie van Boxtel (ongedifferentieerd).

Het mineraal arme veen (eenheid 2) is waarschijnlijk in-situ gevormd. Vanwege 
de groen-bruine kleur en consistentie wordt de eerder genoemde laag van 40 cm 
in boorprofiel 2 geïnterpreteerd als gyttja. De onderliggende laag van 5 cm wordt 
op grond van de losse samenhang geïnterpreteerd als detritus.

Het zandige veen (eenheid 3) wordt geïnterpreteerd als in-situ gevormd veen dat
tijdens en na de ontginning is omgewerkt en bezand om de bodemstructuur voor 
landbouw te verbeteren. De top van het zandige veen in boorprofielen 1 en 2 ligt 
op vergelijkbare hoogte (426 en 416 cm NAP) en bevestigt dat dit vermoedelijk 
het oorspronkelijke maaiveld van voor de bouw van het transformatiestation is.

Het zand in boorprofielen 1 en 3 (eenheid 4) wordt geïnterpreteerd als zand dat 
is opgebracht bij de bouw van het transformatorstation.

Uit bovenstaande gegevens kan de volgende landschapsreconstructie worden 
afgeleid:

Het plangebied ligt aan een natuurlijke laagte uit de (laatste) IJstijd. De top van 
het onderste zandpakket duikt namelijk weg van 376 cm NAP bij boorprofiel 1 
naar 131 cm NAP in noordelijke richting (boorprofiel 2). De laagte sluit aan op 
een depressie die ten noorden van het perceel zichtbaar is op het AHN (fig. 8) en
gekarteerd staat op de landschappelijke kaart van de gemeente (fig. 7). Er zijn 
geen aanwijzingen dat de laagte een pingo ruïne is. De karakteristieke 
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omringende wal ontbreekt, evenals een grondmorene, en de diepte van de laagte
is beperkt tot ongeveer 2 m. 

De laagte is met veen gevuld, en vervolgens deels weer bedekt geraakt met sterk
siltige zandafzettingen die eveneens als fluvioperiglaciale afzettingen worden 
geïnterpreteerd (eenheid 3). Dit betekent dat de veenvulling van glaciale 
ouderdom kan zijn. Tenslotte is op het tweede zandpakket opnieuw veen 
gevormd in het Holoceen. Het veen is in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd 
ontgonnen, omgewerkte en bezand. In de twintigste eeuw is voor de bouw van 
het transformatiestation een zandpakket opgebracht. Hierbij is de veenbedekking
deels vergraven.

Aanwijzingen voor bodemvorming in eenheid 1 ontbreken zodat het 
onwaarschijnlijk is dat delen van het plangebied geschikt zijn geweest voor 
bewoning.
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4 Waardestelling en Selectieadvies

Conform KNA 3.3 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van 
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Er zijn echter geen 
vindplaatsen aangetroffen. Er is daarom geen waardestelling mogelijk en er is 
geen selectieadvies opgesteld.
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5 Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

De bouw van twee technische installaties van 270 m2 en 175 m2. De gebouwen 
worden waarschijnlijk gefundeerd op staal. Voor de bouw vinden per bouwvlak 
graafwerkzaamheden plaats tot 2 m -mv. Daarnaast worden nieuwe kabel tracés 
gegraven. 

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

Het plangebied ligt in het Drents zandgebied. In de ondergrond bevinden zich 
fluvioperiglaciale afzettingen, mogelijk bedekt met dekzand. Ten noorden van het 
plangebied ligt een natuurlijke laagte, mogelijk een pingo ruïne. 

Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem op hoofdlijnen bestaat uit 
fluvioperiglaciale afzettingen bedekt door veen en een ophoogpakket. 

Uit de boorprofielen volgt dat de natuurlijke laagte inderdaad doorloopt tot in het 
plangebied. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de laagte een pingo ruïne is. 

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

Het bovenste veenpakket in twee boorprofielen heeft een sterk zandige 
bijmenging en is vermoedelijk bij de ontginningen in de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd omgewerkt en bezand. Het zandige veenpakket is 30 tot 100 cm dik. 
In twee boorprofielen bevindt zich een ophoogpakket bestaande uit zand van 80 
tot 130 cm dik.

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

Er zijn geen aanwijzingen dat de natuurlijke laagte een pingo ruïne is. Omdat 
eveneens aanwijzingen voor bodemvorming in de zandpakketten ontbreken, is 
het onwaarschijnlijk is dat delen van het plangebied geschikt zijn geweest voor 
bewoning.

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

n.v.t.

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

n.v.t.
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6 Advies

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is 
echter nooit uit te sluiten dat toch archeologische resten worden aangetroffen bij 
de graafwerkzaamheden. Eventuele archeologische resten is men verplicht te 
melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met artikel 53 van de 
Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen
met de gemeente Aa en Hunze.
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Figuren
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Figuur 3: Luchtfoto.
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Figuur 4: Foto's.



25

Bureau voor Archeologie Rapport 248 Gasselte Noorderdwarsdijk 1

Figuur 5: Bodemkaart (Alterra Wageningen UR 2012). 

Moerige eerdgronden associatie
vWz: zanddek en moerige tussenlaag op zand
zWz: moerige bovengrond op zand

Madeveengronden
Zand ondieper dan 120cm
Zonder humuspodzol

Gooreerdgronden

Figuur 6: Geomorfologische kaart (Alterra 2004).

3K14: dekzandrug al dan niet met oud 
bouwlanddek

2M46: Ontgonnen veenvlakte al dan niet bedekt 
met veen en/of zand
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Figuur 7: Landschappelijke eenhedenkaart (Putten e.a. 2011).
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Figuur 8: Hoogte-reliëfkaart van het plangebied (Kadaster en PDOK 2014). Met labels 
wordt de hoogteligging van het maaiveld in meters t.o.v. NAP weergegeven.
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Figuur 9: Kaart uit 17e eeuw (Blaeu 1659).

Figuur 10: Franse kaart 1811 - 1813 (Drents Archief 2012).
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Figuur 11: Kadastrale minuut 1911-1932 (Kadaster 1811). Het plangebied ligt in perceel 
151 dat volgens de OAT in gebruik is als hooiland.

Figuur 12: Bonnekaart 1900.
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Figuur 13: Bonnekaart 1948.

Figuur 14: Topografische kaart 1991.
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Figuur 15: Archeologische beleidskaart gemeente Aa en Hunze (Putten e.a.
2011).
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Figuur 16: Archeologisch terreinen (rood), waarnemingen (geel) en onderzoeksmeldingen 
(blauw) uit ARCHIS (ARCHIS - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015).
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Figuur 17: Boorplan en de ligging van kabels en leidingen.
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Figuur 18: Schematische doorsnede.



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

nr. grens (cm - mv) grondsoort bijmenging mediaan kleur kalk boortype overig

boven onder

1

0 50 zand
sterk humeus; zwak siltig; 
zwak grindig

matig fijn donker-grijs kalkloos Graven
ijzerdraad; omgewerkte 
grond

50 80 zand zwak humeus; zwak siltig matig fijn bruin-grijs kalkloos Graven
weinig gele vlekken; 
weinig zandbrokjes; 
omgewerkte grond

80 110 veen sterk zandig grijs-bruin kalkloos Graven omgewerkte grond

110 130 veen mineraalarm zwart kalkloos 7cm- Edelmanboring; basis scherp; veraard

130 160 zand sterk siltig matig fijn licht-bruin-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; hout; veel plantenresten

160 300 zand matig siltig; zwak grindig matig fijn grijs kalkloos 4cm- Steekboring; 

2

0 100 veen sterk zandig donker-grijs kalkloos Graven

100 130 zand uiterst siltig matig fijn donker-bruin-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 

130 240 veen mineraalarm bruin kalkloos 4cm- Steekboring; 

240 280 veen mineraalarm groen-grijs kalkloos 3cm- Guts; 
gyttja, slappe 
consistentie

280 285 veen mineraalarm grijs-bruin kalkloos 3cm- Guts; basis scherp; detritus

285 300 zand zwak siltig matig fijn grijs kalkloos 3cm- Guts; 

3

0 100 zand matig humeus; zwak siltig matig fijn donker-grijs kalkloos Graven
spoor grijze vlekken; 
omgewerkte grond

100 130 zand matig humeus; zwak siltig matig fijn donker-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 
spoor grijze vlekken; 
omgewerkte grond

130 140 veen mineraalarm donker-bruin kalkloos 7cm- Edelmanboring; 



nr. grens (cm - mv) grondsoort bijmenging mediaan kleur kalk boortype overig

boven onder

140 170 zand sterk siltig matig fijn bruin-grijs kalkloos
7cm- Edelmanboring; hout; spoor 

plantenresten

170 230 veen mineraalarm bruin kalkloos 7cm- Edelmanboring; basis scherp

230 240 zand sterk siltig matig fijn grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 

240 400 zand sterk siltig; zwak grindig matig fijn grijs kalkloos 4cm- Steekboring; weinig plantenresten

Coördinaten van de boringen:
nr. X (m RD) Y (m RD) Z (cm NAP)

1 251355 556394 506

2 251378 556416 416

3 251387 556398 490
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