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1. ALGEMENE PLANASPECTEN 
 
 
1.1. Bij het plan behorende stukken 
 
Het bestemmingsplan "2e en 3e fase Skoatterwâld" bestaat uit een kaart (schaal 1:2.000) en 
voorschriften en gaat vergezeld van deze toelichting waarin de onderbouwing van de ruimtelijke 
en functionele keuzes is opgenomen, mede gebaseerd op de milieutechnische beperkingen.  
 
Op de kaart, bestaande uit één blad, zijn de bestemmingen van de in het plan gelegen gronden 
aangegeven, evenals de ruimtelijke en functionele hoofdstructuur, de verkeersstructuur en de 
ontwikkelings- of nader uit te werken (woon)locaties. In de voorschriften zijn bepalingen opge-
nomen met betrekking tot de inhoud van de bestemmingen, de toe te laten bebouwing en het 
gebruik van de gronden. 
 
1.2. Doel en opzet van het bestemmingsplan 
 
Doel van het bestemmingsplan "2e en 3e fase Skoatterwâld" is het mogelijk maken van de ge-
wenste ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied zoals die zijn vastgelegd in het "Structuurplan 
Heerenveen" (vastgesteld in augustus 1993) en het "Structuurplan Skoatterwâld" (vastgesteld 
op 6 april 1998). In Skoatterwâld worden circa 2400 woningen gerealiseerd. Fase 1 omvat circa 
700 woningen, inclusief de buitenplaats Het Zwanenwoud. In de 2e en 3e fase wordt de realisa-
tie van circa 1.710 woningen, inclusief de realisatie van de buitenplaats Heerenwoud, wijkvoor-
zieningen, en de aanleg van een landschappelijke zone in aansluiting op het naastgelegen 
Oranjewoud voorzien. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan zal het nader onderbouwde juridisch-planologisch kader 
bieden ten behoeve van de ontwikkeling van de 2e en 3e fase van Skoatterwâld. Omdat het 
eindbeeld nog niet voor alle deelgebieden vaststaat en mogelijk in de loop van het ontwikke-
lingstraject nadere uitwerking behoeft, is gebruik gemaakt van de volgende bestemmingsme-
thodieken. 
 De methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van globale, door burgemeester en wethou-

ders nader uit te werken bestemmingen. Deze methodiek is van toepassing voor gebieden 
die in de komende periode worden (her)ontwikkeld en waarvan de toekomstige ruimtelijke 
en functionele ontwikkelingen nog niet geheel vastliggen. 

 De methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van “eindbestemmingen”. Deze methodiek is 
van toepassing voor reeds aanwezige of gerealiseerde bestemmingen of bestemmingen 
waarover overeenstemming is bereikt voor wat betreft de toekomstige bebouwing (en func-
ties). 

 
1.3. Ligging en begrenzing van het plangebied 
 
Het bestemmingsplangebied ligt aan de oostzijde van Heerenveen en sluit aan op de plangren-
zen van het bestemmingsplan "Skoatterwâld", vastgesteld door de raad op 20 september 1999 
en (gedeeltelijk) goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland op 3 april 2000. Aan de 
noordzijde wordt het bestemmingsplangebied begrensd door Het Meer, aan de oostzijde door 
de Woudsterweg, aan de zuidzijde door de Prins Bernhardweg en aan de westzijde door de 
inmiddels gerealiseerde bebouwing van de 1e fase van Skoatterwâld en de A32.  
 
De bestaande bebouwing langs de randen van het plangebied is niet in het bestemmingsplan 
opgenomen, met uitzondering van het tuincentrum, het AOC en het museum aan het de Oranje 
Nassaulaan. 
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1.4. Voorgeschiedenis 
 
De ontwikkeling van Skoatterwâld maakt deel uit van een omvangrijke uitbreiding van het woon-
, werk- en voorzieningengebied aan de oostzijde van Heerenveen. Een uitbreiding die mogelijk 
werd gemaakt door de aanleg van de rijksweg A32. Het planologisch beleid van de gemeente 
Heerenveen ten aanzien van de ontwikkelingen in Skoatterwâld is geformuleerd in de eerder-
genoemde structuurplannen voor Heerenveen en Skoatterwâld. 
 
Ontwikkelingsstrategie: waardescheppend en duurzaam 
 
Het "Structuurplan Skoatterwâld" bevat een strategie voor de inrichting van het gebied waarbij 
de vroegtijdige aanleg van natuur- en bosgebied het kader vormt voor een woningbouwontwik-
keling waarvan tempo, volgorde en regelmaat niet met zekerheid zijn te voorspellen. De bij de 
aanvang van de ontwikkeling uit te voeren ingrepen dienen dan ook waardescheppend en duur-
zaam te zijn.  
 
Het benutten en creëren van kwaliteitsaspecten vormen de grondslag voor de ontwikkelings-
strategie. De start van de ontwikkeling is er dan ook op gericht het gebied "waarderijp" te ma-
ken; het gebied moet "rijp" zijn om er te willen wonen en leven. 
 
Van een "duurzame ontwikkeling" kan worden gesproken wanneer de maatregelen van nu de 
wensen en de behoeften van de toekomstige generaties niet in de weg staan. Beide begrippen 
worden verbonden in een strategische aanpak waarbij waarde-scheppende maatregelen van 
vandaag de speelruimte en de kwalitatieve keuzemogelijkheden van (over)morgen niet beper-
ken maar juist verruimen. De uitdaging van een duurzame ontwikkeling gaat verder dan afzon-
derlijke doelstellingen van doelmatig energiegebruik, goede waterhuishouding en afvalbeper-
king. Duurzame ontwikkeling gaat ook verder dan het zo goed mogelijk inspelen op gebiedsei-
gen kenmerken en potenties. Een duurzame ontwikkeling is er vooral op gericht om, met crea-
tieve integratie van al deze aspecten een leefomgeving te maken waar mensen over vijftig of 
honderd jaar nog steeds met plezier vertoeven als bewoner of als bezoeker, een omgeving met 
karakter en identiteit, een omgeving die gewaardeerd en gekoesterd wordt.  
 
Stand van zaken  

Skoatterwâld augustus 2006  
(1e fase naar het zuiden gekeken) 
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1e fase Skoatterwâld 
 
De in het structuurplan verwoorde benaderingswijze is bepalend geweest voor de begrenzing 
en inhoud van de thans grotendeels voltooide 1e fase Skoatterwâld.  
 
Het waarderijp maken van het gebied heeft hier gestalte gekregen in een ingrijpende aanpas-
sing van de waterhuishoudkundige structuur en in de aanleg van het grootste deel van de in het 
structuurplan voorziene parkbossen. Binnen dit beeldbepalende en waardescheppende land-
schappelijke kader vindt de stedenbouwkundige ontwikkeling van het woongebied Skoatterwâld 
plaats; thans is een groot deel van de in fase 1 te bouwen woningen gerealiseerd. De nieuwe 
buitenplaats "het Zwanenwoud" is gerealiseerd en "het Oranjewoud" is gereconstrueerd in sa-
menhang met de bouw van het "Museum Belvedère". Ook de aanleg van de bomenlanen en de 
inrichting van een herkenbare landschappelijke markering van de overgang tussen Oranjewoud 
en Skoatterwâld even ten noorden van de Prins Bernhardweg kunnen als projecten in het kader 
van het waarderijp maken worden beschouwd.  
 

Impressies 1e fase 
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2e en 3e fase Skoatterwâld 
 
De feitelijke uitvoering van de 2e en 3e fase van Skoatterwâld vindt naar verwachting in de peri-
ode van 2005 tot 2020 plaats.  
 
1.5. Samenhang met andere plannen 
 
Bij de voorbereiding van de bestemmingplannen voor Skoatterwâld is rekening gehouden met 
de resultaten van de "Milieu Effect Rapportage Skoatterwâld" die door de gemeenteraad op 13 
januari 1997 is aanvaard.  
 
Tevens is er samenhang met de bestemmingsplangebieden Sportstad Heerenveen, Oranje-
woud-Noord, IBF, c.q. de bedrijfsmatige ontwikkelingen ten noorden van "Het Meer" en de 
Structuurvisie Skoatterwâld Oost op basis waarvan de reconstructie en uitbreiding van de bui-
tenplaats "Het Oranjewoud" en de bouw van het "Museum Belvedère" zijn gerealiseerd.  
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2. BELEIDSKADER 
 
 
2.1. Nota Ruimte 
 
Op 23 april 2004 is de Nota Ruimte, het derde deel van de Planologische Kernbeslissing (PKB) 
Nationaal Ruimtelijk Beleid, ofwel de regeringsbeslissing, vastgesteld. Hierin is het nationaal 
ruimtelijk beleid voor de periode 2004 tot 2020 met een doorkijk naar 2030 op hoofdlijnen vast-
gelegd. Met de bekendmaking op 27 februari 2006 in onder andere de Staatscourant is de Nota 
Ruimte formeel in werking getreden. 
 
De Nota Ruimte bevat geen concrete beleidsbeslissingen maar stelt een aantal beleidsdoelen 
als leidraad voor de ontwikkelingen in de komende periode. Hoofddoel is ruimte te scheppen 
voor de verschillende ruimtevragende functies.  
 
Specifiek richt het rijksbeleid zich op: 
 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; met name door vol-

doende ruimte te reserveren voor de ontwikkeling van bedrijven in (groot)stedelijk gebied; 
 krachtige steden en een vitaal platteland; investeren in leefbaarheid en veiligheid; 
 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke (natuur-, landschappelij-

ke en cultuurhistorische) waarden; 
 borging van de veiligheid; aandacht voor de waterproblematiek en externe veiligheidsas-

pecten. 
 
Ten aanzien van verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de bundelings-
strategie. Deze bundeling heeft veel voordelen: de steden worden ondersteund in hun functie 
van economische en culturele motor, in steden en dorpen wordt het draagvlak voor voorzienin-
gen ondersteund en de infrastructuur kan worden geconcentreerd en optimaal worden benut. 
Het rijk beperkt zich over het algemeen tot het aangeven van kaders en normen. Bij de uitvoe-
ring krijgen decentrale overheden meer ruimte. Wel toetst het rijk in een aantal gevallen of de 
normen in voldoende mate worden nageleefd.  
 
Uitgangspunt is dat in iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden om te voorzien in de 
natuurlijke bevolkingsaanwas. Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten bete-
kent dat nieuwe bebouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt, dat 
wil zeggen in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in 
nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. De ruimte die in het bestaande stedelijke gebied 
aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden gebruikt. 
 
2.2. Streekplan Friesland 
 
In het Streekplan Friesland uit 1994 vormt Heerenveen onderdeel van het stedelijke ontwikke-
lingsgebied Heerenveen-Joure. De toename van de woningbehoefte wordt voor de periode 
1993 - 2010 geschat op 3.000 à 4.000 waarvan 55% tot 60% in Heerenveen zal moeten worden 
gerealiseerd. Skoatterwâld is in het Streekplan Friesland 1994 aangeduid als toekomstig woon-
gebied. 
 
Op 13 december 2006 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland een nieuw 
streekplan vastgesteld: “Streekplan Fryslan 2007; Om de kwaliteit fan de romte”. Als centraal 
uitgangspunt voor het ontwikkelingsgerichte ruimtelijke beleid is gekozen voor een ondeelbaar 
Friesland - stad en platteland hebben elkaar nodig - met ruimtelijke kwaliteit: "kwaliteit fan de 
romte" en "romte foar kwaliteit". Op deze wijze wordt het belang van het instandhouden en ver-
der ontwikkelen van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van de 
ruimte benadrukt. Het beleid is met name gericht op het instandhouden en verder ontwikkelen 
van landschappelijke kwaliteiten van Fryslân. 
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Heerenveen is één van de zes stedelijke centra waar een verdere verstedelijking de economi-
sche structuur van Friesland kan versterken. Heerenveen tezamen met Drachten en Sneek, de 
stedelijke centra in de A7-zone, zijn de belangrijkste groeikernen in het zuiden van Friesland, 
worden goed ontsloten en zijn op relatief korte afstand van economische centra buiten Fries-
land gelegen. De ruimtedruk van wonen, werken en voorzieningen is er relatief hoog. De pro-
vincie zet in op het verder benutten van de potenties van deze stedelijke centra voor wonen, 
bedrijvigheid en dienstverlening. 
 
Heerenveen is tevens aangeduid als bundelingsgebied. Het streekplan biedt voor de  bunde-
lingsgebieden ontwikkelingsruimte om de opgaven voor wonen, werken en voorzieningen te 
kunnen realiseren. Concentratie van woningbouw is hierbij het uitgangspunt waarbij tevens 
rekening moet worden gehouden met: 
 een voldoende schaal en massa voor sterke steden en voldoende draagvlak voor (hoog-

waardige) stedelijke voorzieningen en werkgelegenheid; 
 een gevarieerde bevolkings- en huishoudensamenstelling voor de leefbaarheid in de stede-

lijke centra, waarbij ook hogere inkomensgroepen aan de stad worden gebonden; 
 een vermindering van de woningvraag op het platteland waardoor in de kleine kernen meer 

ruimte over is voor de opvang van de plaatselijke woningbehoefte en de landschappelijke 
openheid zoveel mogelijk behouden wordt; 

Uitsnede streekplankaart 
Streekplan Fryslân 2007 

overige steden

bundelingsgebied

economische kernzone

knelpunt (in studie of ontwikkeling)

overige natuur

hoofdweg (bestaand of in studie/ontwikkeling)
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 een evenwichtige regionale woningbouwverdeling; 
 een ontwikkeling van stadsranden en stedelijke uitloopgebieden met hoge(re) landschappe-

lijke, natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. 
 
De provincie werkt in verder overleg met gemeenten het bundelingsbeleid voor onder meer  
Heerenveen als speerpunt in de uitvoering van het streekplan nader uit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Structuurplan Heerenveen 
 
In het "Structuurplan Heerenveen" uit 1993 wordt reeds uitgegaan van de ontwikkeling van 
woningbouw aan de oostzijde van Heerenveen. Daarbij is aangegeven dat de start van deze 
ontwikkeling niet voor het jaar 2010 werd verwacht. In 1994 is echter besloten de realisatie van 
Skoatterwâld aanzienlijk te vervroegen. De feitelijke bouwproductie en het veilig stellen van de 
tijdige beschikbaarheid van voldoende gedifferentieerde bouwlocaties waren daartoe aanlei-
ding. 
 

Bundelingsgebied Heerenveen - Joure wonen  bedrijvigheid  groen 

bestaand/concrete plannen

nieuwe plannen

indicatief/lange termijn
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2.4. Integrale Visie Heerenveen/Skarsterlân; Ruimte voor de toekomst  
 
De Integrale Visie Heerenveen/Skarsterlân (vastgesteld november/december 2005) vormt het 
toekomstkader voor wonen, werken, infrastructuur, recreatie en natuur in het gebied van Joure-
West tot en met Heerenveen-Oost. De nota bestaat uit een intergemeentelijk structuurplan voor 
de periode tot 2015 en een intergemeentelijke visie voor de periode tot 2030. Skoatterwâld is 
hierin aangeduid als een in ontwikkeling zijnd gebied dat in 2020 volledig is gerealiseerd. 
 
Heerenveen en Skarsterlân vormen het hart van de A7-zone. Het ambitieniveau is hoog: er is 
de komende periode behoefte aan woningen en bedrijventerreinen, daarnaast dient de land-
bouw gekoesterd te worden en de huidige kwaliteit van de open ruimte te worden behouden.  
 
Tegelijkertijd neemt de druk op het landschap verder toe omdat nieuwe inwoners, werknemers 
en bezoekers grotere verkeersstromen tot gevolg hebben, terwijl de autonome verkeersdruk 
eveneens toeneemt, en zullen steeds meer mensen op zoek gaan naar recreatiemogelijkhe-
den.  
 
De uitdaging is de regionale economie, het voorzieningenniveau en de sociale dynamiek blij-
vend te ondersteunen en groei en ontwikkeling samen te laten gaan met voldoende aandacht 
voor het behoud en het versterken van de kernkwaliteiten van de regio.  
 
Beleid ten aanzien van "rode functies" 
 
Waar het gaat om de groei in "rode" functies (wonen, werken, voorzieningen) dienen de ontwik-
kelingen aan te sluiten op de eigenheid van de verschillende kernen en de unieke kwaliteiten 
van het gebied. Uitgangspunt voor de bebouwing is complementariteit tussen de kernen. Daar-
naast vormt compleetheid een belangrijk uitgangspunt: het gebied als geheel moet van zo veel 
mogelijk markten thuis zijn, op het gebied van wonen, bedrijventerreinen, kantoren en voorzie-
ningen. De toevoeging van nieuwe rode functies dient echter niet ten koste te gaan van be-
staande landschappelijke kernkwaliteiten. 
 
Heerenveen realiseert een aanzienlijk deel van de woningbouwopgave in het bestaande stede-
lijke gebied. Dit gebeurt grotendeels door herstructurering en inbreiding maar op een aantal 
plaatsen ook door uitbreiding. Uitgangspunt is realisatie van een evenwichtige en compacte 
kern. De toevoeging van Skoatterwâld draagt hieraan bij doordat niet in de lengterichting van de 
kern bebouwing wordt toegevoegd, maar in de breedte. Ook de westelijke uitbreiding van de 
stad past goed binnen dit beleid. Daarnaast is het van belang dat de uitbreidingswijken gunstig 
gesitueerd worden ten opzichte van de voorzieningenconcentraties, met name in het centrum, 
ten behoeve van maximale voeding van het voorzieningenapparaat. Het realiseren van woon-
zorgzones in zowel Skoatterwâld als een aantal bestaande wijken heeft een hoge prioriteit. 
 
Voor het voorzieningenniveau van Heerenveen en de omliggende regio is de ontwikkeling van 
Sportstad van belang. Rondom het stadion vindt gefaseerd een grootschalige locatieontwikke-
ling plaats met aan sport gerelateerd onderwijs, gezondheidszorg, kantoren, woningen, leisure 
en detailhandel.  
 
Beleid ten aanzien van infrastructuur 
 
Voor wat betreft de infrastructuur worden kaders gesteld voor het oplossen van huidige knel-
punten en het duurzaam veiligstellen van de doorstroming op het hoofdwegennet. Ook binnen 
de kernen gaat het om het structureel waarborgen van de interne bereikbaarheid en de ver-
keersveiligheid, waarbij een sterke relatie bestaat tussen nieuwe rode ontwikkelingen en de 
keuze voor de ontsluitingsstructuur.  
In de planperiode neemt het stedelijk grondgebruik in en om Heerenveen toe. Dit veroorzaakt 
samen met de autonome groei van het autogebruik een aanzienlijke toename van de druk op 
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het lokale wegennet. Ten eerste is het van belang de bestaande structuur van verzamelwegen 
verder uit te breiden om de toenemende verkeersdruk op te vangen. Daarnaast geldt dat er 
goede verbindingen moeten worden gerealiseerd tussen het centrum en de woongebieden daar 
omheen.  
 
Beleid ten aanzien van landschapsontwikkeling 
 
Ten aanzien van de groenblauwe aspecten is de opgave geformuleerd om door middel van 
landschapsontwikkeling en natuurontwikkeling de landschappelijke kernkwaliteiten van het ge-
bied te versterken. Investeringen in groen en water moeten worden gebruikt om de ruimtelijke 
kwaliteit te verhogen en de toenemende recreatieve druk op te vangen.  
 
Enkele belangrijke natuurgebieden en de verbindingen daartussen zullen moeten worden ver-
sterkt om de ecologische diversiteit in het gebied veilig te stellen en een ecologisch netwerk te 
creëren. Daarbij speelt water in toenemende mate een sturende en structurerende rol. De ambi-
tie is de kansen die water biedt zoveel mogelijk te benutten, zowel bij de landschaps- en na-
tuurontwikkeling als bij recreatie en de ontwikkeling van nieuwe bebouwing.  
 
Aansluiting op het onderliggende landschap biedt kansen voor het verhogen van de kwaliteit 
van de gebouwde omgeving en kan leiden tot bijzondere en onderscheidende woon- en werk-
kwaliteiten. Skoatterwâld is aangesloten op de ringweg, het voorzieningencluster Sportstad en 
het centrum van de stad. De wijk sluit landschappelijk aan op de aangrenzende hogere zand-
gronden en de bosrijke omgeving. Het nabijgelegen Oranjewoud fungeert als belangrijk regio-
naal recreatiegebied.  
 
2.5. Structuurplan Skoatterwâld 
 
Het "Structuurplan Skoatterwâld" is een structuurplan zoals bedoeld in de WRO; het plan is 
door de gemeenteraad vastgesteld in april 1998. In het structuurplan zijn de uitgangspunten 
met betrekking tot de structuur, het programma en de beoogde ruimtelijke kwaliteit neergelegd. 
Voorts geeft het plan een duidelijk beeld van de wijze waarop Skoatterwâld aansluit op de aan-
grenzende bebouwing. 
 
Het structuurplan is - als resultaat van de inspraakprocedure - door de gemeenteraad bij de 
vaststelling aangevuld met gedetailleerde uitwerkingen van de randzones. Het structuurplan 
geeft een totaalvisie op de mogelijke eindsituatie van Skoatterwâld. In het Structuurplan worden 
de plaats, de omvang en het karakter van de structurerende elementen gegeven.  
 
Met de realisering van het "Bestemmingsplan Skoatterwâld", waarin het juridische kader voor 
de 1e fase is vastgelegd, is hieraan reeds gedeeltelijk vorm gegeven. Met de realisering van het 
bestemmingsplan "2e en 3e fase Skoatterwâld" kan de uiteindelijke vorm van Skoatterwâld wor-
den bepaald. Deze vorm wijkt voor wat betreft de hoofdopzet niet af van het "Structuurplan 
Skoatterwâld". Op minder structurerende elementen is wel sprake van enige afwijkingen.  
 
In de raadsvergadering d.d. 16 december 2004 heeft de raad van de gemeente Heerenveen 
besloten van het structuurplan af te wijken met als doel een betere overgang naar "Het Meer" te 
bewerkstelligen. Die overgang heeft de vorm gekregen van een bufferzone tussen de bestaan-
de bebouwing aan "Het Meer" en de nieuwe woon- en voorzieningenwijk. Tevens is de omvang 
en het karakter van de parkbossen in het noordelijk plandeel aangepast: meer nog dan in het 
structuurplan het geval was wordt het waterrijke karakter van met name het deel van het park-
bos dat in het verlengde van "Het Zwanenwoud" ligt geaccentueerd. Het meest westelijk gele-
gen parkbos wordt dan in omvang beperkt.  
 
In afwijking van het structuurplan is ook de voorzieningenzone anders gesitueerd; geheel ten 
noorden van de Middenvaart. Een tweede vaart vormt de noordelijke begrenzing van een zone 
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waarbinnen een zekere verdichting van de woonbebouwing mogelijk is. 
 

 
 
 
2.6. Woonbeleid 
 
Woonplan Heerenveen 
 
Het gemeentelijke woonbeleid was vastgelegd in de nota "Woonplan Heerenveen"(november 
2000). Naar aanleiding van ontwikkelingen op de woningmarkt en diverse beleidsnota’s is dit 
woonplan bijgesteld. Het nieuwe beleid is vastgelegd in de nieuwe nota "Woonplan "De Ambitie 
Plus"" (vastgesteld op 27 november 2006).  
 
De herijking van het woonplan is een beleidsmatige reactie op de sterk veranderde woning-
markt van de laatste jaren: de spanning op de huursector is toegenomen, de prijzen in de koop-
sector zijn sterk gestegen, het herstructureringsproces kost meer tijd dan was aangenomen en 
de woningproductie in Skoatterwâld is een jaar later op gang gekomen dan oorspronkelijk was 
gepland. Bovendien zijn er de afgelopen twee jaar diverse beleidsnota’s opgesteld die van in-
vloed zijn geweest op het woonbeleid van de gemeente Heerenveen. Formeel gezien is het 
Woonplan een gemeentelijk beleidsplan. Echter, de inhoud is tot stand gekomen in nauw over-
leg met de corporaties die in Heerenveen eigendommen hebben.  
 

Structuurplan Skoatterwâld 
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Woonplan "De ambitie plus" 
 
Zoals vermeld is het vigerende woonbeleid van de gemeente Heerenveen voor de periode tot 
2015 vastgelegd in het "Woonplan "De ambitie plus"". 
 
De visie op het wonen in de gemeente voor de komende tien jaar wordt in zes strategische 
doelen samengevat, namelijk: 
 meer evenwicht in de woningmarkt; 
 werven van nieuwe inwoners; 
 inspelen op de woningbehoefte van doorstromers en starters; 
 vergroting van de doorstroming; 
 vergroten van de woonkwaliteit in de wijken; 
 prioriteit geven aan de stedelijke vernieuwing. 

 
De gemeente streeft naar een optimale omvang en mix van plannen zodat zoveel mogelijk te-
gemoet kan worden gekomen aan de vraag naar woningen. Bij een overaanbod van plannen en 
projecten is het noodzakelijk een prioritering aan te geven waarmee kan worden voorkomen dat 
plannen ongewenst concurrentie met elkaar aangaan. Indien er te weinig plannen zijn, is het 
noodzakelijk stimuleringsbeleid te voeren. Beide situaties zijn sterk afhankelijk van de markt-
ontwikkelingen. Een goede monitoring van de markt is dan ook noodzakelijk om tijdig bij te kun-
nen sturen.  
 
Uitgaande van reeds uitgevoerde marktanalyses en recente ervaringen is een jaarlijkse produc-
tie tussen de 250 en 300 woningen voor de gemeente Heerenveen, anno 2007, realistisch. 
Nieuwbouw in de middeldure koopsector en dure huursector wordt gestimuleerd ten behoeve 
van de doorstroming vanuit de sociale huursector. Daarnaast wordt ingezet op het vergroten 
van het woningaanbod voor starters, huishoudens met lage inkomens, ouderen en gehandicap-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwachte wijzigingen in de voorraad  
op basis van een actuele inventarisatie 
van de plannen en projecten. 
Bron: Woonplan,  
De Ambitie Plus 
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Ontwikkeling woningbehoefte Heerenveen 
 
De woningbouwcijfers zijn voortdurend het onderwerp van gesprek tussen de verschillende 
overheden. De taakstellingen betreffende woningbouw kunnen wijzigen door nieuw beleid en 
externe factoren, bijvoorbeeld een (onverwacht) sterke toename van de economische groei of 
juist stagnatie. De fasering van het woningbouwprogramma in Heerenveen wordt daarom niet 
hard vastgelegd in cijfers en termijnen, maar door monitoring wordt de ontwikkeling van de wo-
ningbouw in relatie tot de voortschrijdende beleidsmatige inzichten bewaakt. Het monitorings-
systeem verschaft periodiek exacte informatie over de stand zaken met betrekking tot de wo-
ningbouwontwikkelingen in Heerenveen. Daarbij kan toetsing plaatsvinden aan landelijke, pro-
vinciale en gemeentelijke streefgetallen. 
 
Diverse projecten in Skoatterwâld zijn aanzienlijk vertraagd. Een aantal projecten is in eigen 
(gemeentelijk) beheer (her)ontwikkeld teneinde het belangrijkste gemeentelijke doel, namelijk 
het aanbieden van voldoende marktconforme producten en het op gang houden van de bouw-
stroom, te kunnen realiseren. Het toevoegen van nieuwe woningen en woonmilieus aan de 
bestaande woningvoorraad brengt de doorstroming op gang; van de nieuwe bewoners van 
Skoatterwâld blijkt tot nu toe ruim 60% uit Heerenveen zelf te komen.  
 
De gemeente wil in Skoatterwâld kwalitatief hoogwaardige woningbouw in de middeldure koop-
sector (tot € 250.000) en duurdere huursectoren stimuleren waardoor de doorstroming vanuit 
de sociale huursector kan worden bevorderd.  
Voor de komende jaren verwacht men dat het aanbod van plannen groter is dan de vraag. Stu-
ring dient dan ook te leiden tot een bepaalde prioritering. Als alle beschikbare locaties in de 
periode 2006 - 2009 volgens de oorspronkelijke planningen van de gemeente ontwikkeld zou-
den worden, dan vindt in de jaren 2007 en 2008 een hoge woningproductie van met name ap-
partementen plaats en in de jaren daarna juist een lage. Een betere spreiding van de woningdif-
ferentiatie door de planperiode heen is noodzakelijk zodat een meer gelijkmatige verdeling van 
toevoegingen aan de voorraad over de jaren kan ontstaan en de vraag en het aanbod beter op 
elkaar aansluiten. De periode 2006 - 2009 heeft daarbij met name de aandacht; de plannen in 
de periode tot en met 2005 zijn "hard", daarop kan niet meer worden gestuurd, de plannen van-
af 2010 zijn "zachter" van aard. 
 
Prioritering 
  Categorie 2006 2007 2008 2009 
uitleggebied      
 Skoatterwâld (lage variant) A 142 112 112 112 
 Skoatterwâld (hoge variant C 8 38 38 38 
inbreidingslocaties      
 Anna Schotanus A   20  
 Centrum A 60 50 20 20 
 Dubbele Regel A 10    
 onderwijslocaties A  20   
 Stadiongebied e.o. A  170   
 Intratuin A 20    
 Arbeidsbureau B     
 Bornego college B     
 De Telle / AOC B   40 80 
 Smit Breedpad B 30    
 Stationsgebied e.o. B 40 15 30 25 
dorpen:      
 Jubbenga A 15 15 12 0 
 Tjalleberd A 30  22  
alle overige plannen (saldi) C 23 37 -10 27 
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In het overzicht hiervoor zijn de plannen geprioriteerd door middel van de categorieaanduiding 
A, B of C. De prioritering is tot stand gekomen op basis van meerdere criteria. Daarbij is een 
groot belang toegekend aan de doelen van het woonplan en het maatschappelijk belang van 
plannen. 
 
Resumerend voor de  periode 2006 – 2009 
categorie  uitvoeringskansen Op te leveren 

woningen 
verdeling 

A Plannen met de hoogste urgentie Reëel binnen de verwachte 
capaciteit van de woningmarkt 

920 67% 

B Zeer gewenste plannen Afhankelijk van positieve markt-
ontwikkelingen en extra contin-
gent 

260 19% 

C Gewenste plannen:  
de reservepot 

Sterk afhankelijk van de markt 199 14% 

   1379 100% 
 
 
2.7.  MER 
 
In samenhang met het "Structuurplan Skoatterwâld" is een milieu-effectrapport (MER) opge-
steld, de rapportage "Stedelijke en landschappelijke ontwikkeling Skoatterwâld" d.d. januari 
1997 en de aanvulling op dit rapport van juni 1997. De commissie m.e.r.1 heeft op 27 juni 1997 
het toetsingsadvies uitgebracht. De MER is door de gemeenteraad aanvaard op 13 januari 
1997. 
 
In de MER wordt een meest milieuvriendelijk alternatief (mma) geformuleerd waarbij voor de in 
de MER onderzochte alternatieven (waterhuishouding, groenstructuur en verkeersstructuur) de 
volgende maatregelen worden voorgesteld: 
 waterhuishouding: opzetten van de bestaande peilen tot 3 in plaats van 2 nieuwe polderpei-

len (opklimmend naar Oranjewoud) teneinde de ophoging van het maaiveld zoveel mogelijk 
te beperken; 

 waterkwaliteit: beperken van de inlaat van boezemwater door buffering van regenwater in 
Skoatterwâld en de mogelijkheid het peil te laten uitzakken in droge periodes; 

 groenstructuur: als onbebouwd gebied handhaven van het overgangsgebied tussen Oranje-
woud en Skoatterwâld teneinde zoveel mogelijk op de aanwezige natuurwaarden te kunnen 
inspelen; 

 ontsluiting noordzijde: de ontsluiting op Het Meer zoveel mogelijk naar de noordwestelijke 
hoek van het plangebied schuiven teneinde de toename van de verkeersbelasting zoveel 
mogelijk te beperken. 

 
In de aanvulling op de MER is een nieuw alternatief ontwikkeld, gebaseerd op de abiotische 
potenties van het gebied. In dit alternatief staan de bodemkundige en ecohydrologische poten-
ties van het gebied centraal op grond waarvan een andere situering van de woongebieden 
wordt voorgesteld. 
 
De commissie m.e.r. was van oordeel dat de MER en de aanvulling hierop, inclusief de deel-
rapportages, tezamen voldoende informatie bevatten om het milieubelang een volwaardige 
plaats in de besluitvorming met betrekking tot het Structuurplan voor Skoatterwâld te geven.  
 

                     
1    De procedure van milieueffectrapportage wordt afgekort als m.e.r. Het resultaat hiervan, het milieu-effectrapport, 

wordt afgekort als MER. 
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In de resultaten van de landschapsecologische analyse zag de commissie evenwel meer aan-
knopingspunten voor het realiseren van de door de gemeente geformuleerde doelen met be-
trekking tot landschap, ecologie en waterkwaliteit dan in het "Structuurplan Skoatterwâld" wer-
den benut. Daartoe deed de commissie aanbevelingen met betrekking tot de situering van de 
woongebieden in relatie tot de natuurontwikkelingsgebieden en verdere optimalisering van het 
watersysteem. 
 
Conclusies  
 
Bij de vaststelling van het structuurplan heeft de afweging van landschapsecologische, steden-
bouwkundige en planologische overwegingen niet geleid tot een gewijzigde situering van de 
woonvlekken. Het vastgestelde structuurplan komt overeen met het "meest milieuvriendelijke 
alternatief" met dien verstande dat de overgangszone naar Oranjewoud als een gemengde 
zone met bos- en woongebied is ingericht, en geen drie maar twee peilgebieden worden geïn-
troduceerd.  
 
Bij de uitwerking van het Structuurplan in bestemmingsplannen wordt met de volgende door de 
commissie m.e.r. gedane aanbevelingen rekening gehouden: 
 verdere differentiatie van dichtheden; 
 ruimere dimensionering van watergangen en waterpartijen; 
 vergroting van de vegetatierijkdom door het bewust benutten van gradiënten; 
 aandacht voor elementen van duurzaam bouwen op het terrein van beperking van het toe-

komstig energiegebruik en bij de keuze van materiaalgebruik. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan is - met inachtneming van de aanbevelingen van de com-
missie m.e.r. - een uitwerking van de uitgangspunten zoals vastgelegd in het vastgestelde 
structuurplan. 
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3. INVENTARISATIE EN ONDERZOEK 
 
 
3.1. Ruimtelijke aspecten 
 
Ligging in groter verband 
 
Heerenveen kent een historie die terug gaat tot 1551 en is daarmee de oudste veenkolonie van 
Nederland. De stedelijke ontwikkeling vond met name plaats in de oksel van de rijkswegen A32 
en A6/A7. Het gebied ten oosten van de A32 is vooral agrarisch gebied met langs de ontslui-
tingswegen van de stad naar de kleine kernen in het buitengebied individuele (lint)bebouwing. 
Met de ontwikkeling van Skoatterwâld wordt het stedelijk gebied van Heerenveen aan de oost-
kant van de A32 uitgebreid. 
 
Het bestemmingsplangebied wordt begrensd door Het Meer, de Woudsterweg, de Prins Bern-
hardweg, de 1e fase van Skoatterwâld en de A32.  
 
Verkeersstructuur 
 
De rijksweg A32 vormt een barrière in de ruimtelijke en verkeerskundige relatie met het centrum 
van Heerenveen. Skoatterwâld is vanuit het centrum van Heerenveen evenwel goed bereikbaar 
via de volgende ontsluitingen en onderdoorgangen: 
 de onderdoorgangen voor autoverkeer (tevens aansluitpunten A32) in het verlengde van 

de Rottumerweg (Oranje Nassaulaan, directe ontsluiting van het zuidelijke deel van Skoat-
terwâld) en in het verlengde van de K.R. Poststraat (Domela Nieuwenhuisweg, ontsluiting 
van het noordelijke deel van Skoatterwâld). Deze toegangen zijn gerealiseerd; 

 de onderdoorgangen voor fietsverkeer in het verlengde van Het Meer, de Atalantastraat, 
de Jan Mankeslaan en de Oranje Nassaulaan; de laatstgenoemde verbinding is gecombi-
neerd met de onderdoorgang voor autoverkeer. Deze toegangen zijn gerealiseerd maar nog 
niet allemaal aangesloten op de langzaamverkeersroutes in Skoatterwâld 1e fase. Verder 
zuidelijk is onder de A32 ter plaatse van de Koningin Julianaweg een onderdoorgang voor 
fietsers aangelegd; 

 de openbaar vervoersverbindingen; de hiervoor genoemde langzaamverkeersonderdoor-
gangen zijn in principe tevens te gebruiken als openbaar vervoersverbinding. 

 
De onderdoorgang bij de Jan Mankeslaan wordt tevens gebruikt voor een open waterverbinding 
tussen de gebieden aan weerszijden van de A32.  
 
De Woudsterweg, de Prins Bernhardweg en Het Meer zullen in verband met dimensionering en 
positie in de verkeersstructuur niet worden gebruikt voor de ontsluiting van Skoatterwâld voor 
gemotoriseerd verkeer. 
 
Bebouwingsstructuur 
 
De Woudsterweg, de Prins Bernhardweg en Het Meer zijn reeds bestaande woongebieden met 
een eigen historisch bepaalde structuur en het daarbij behorende architectonische beeld: 
 Het Meer: een bebouwingslint met overwegend woonbebouwing; 
 Woudsterweg: een regelmatige en half open bebouwingsstructuur met eveneens overwe-

gend woonbebouwing; 
 Prins Bernhardweg: een open en wat beeldkwaliteit en functie betreft gevarieerd bebouwd 

gebied. 
 
Skoatterwâld wordt aan de zuidzijde begrensd door de buitenplaatsen van Oranjewoud: een 
landgoederenzone. 
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3.2. Functionele aspecten 
 
Het plangebied betreft een, van oorsprong, open weidelandschap.  
 
Langs de randen van het plangebied bevindt zich niet alleen woonbebouwing maar tevens een 
school (AOC), een tuincentrum en het Museum Belvedère, alle recent gerealiseerd op basis 
van een artikel 19 WRO verleende vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan. Deze func-
ties worden in het voorliggende bestemmingsplan meegenomen en conform de bestaande situ-
atie bestemd. 
 
3.3. Cultuurhistorie 
 
Nota Belvedere (1999) 
 
De "Nota Belvedere; Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting"(1999) 
richt zich op het behoud en de versterking van de cultuurhistorische identiteit van de leefomge-
ving. De voornaamste opgave van de nota is het vinden van een verantwoord evenwicht tussen 
de diverse ruimtelijke opgaven, waarbij het omgaan met cultuurhistorische kwaliteiten een be-
langrijke rol speelt. 
 
De Nota Belvédère geeft een visie op de wijze waarop met de cultuurhistorische kwaliteiten van 
het fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland kan worden omge-
gaan en beschrijft daarvoor ook de maatregelen. De cultuurhistorische identiteit wordt hiermee 
sterker richtinggevend voor de inrichting van de ruimte. Dit betekent niet dat een restrictief re-
gime wordt gevoerd, gericht op het weren van ruimtelijke ontwikkelingen, maar wel dat 
randvoorwaarden worden gesteld aan de vormgeving van ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
De opgave ligt zowel in het stedelijk als het landelijk gebied. De concrete invulling vindt plaats 
in het kader van de Nota Ruimte.  
 
Turfwinning 
 
Het gebied tussen de dekzanden van Schoterland en het meer noordelijk gelegen Opsterland 
was oorspronkelijk bedekt met hoogveen. Vanuit de oude verbindingsroutes over de dekzand-
ruggen werd het hoogveen al van het begin van de middeleeuwen ontgonnen. Als systeem voor 
ontwatering en afvoer werden hoofdkanalen (onder andere de Schoterlandse Compagnonvaart) 
met zijkanalen (de wijken) aangelegd.  
 
Pas in de 19e eeuw werden de vroegere hoogveengebieden voor veehouderij geschikt ge-
maakt, waarbij van de reeds bestaande structuur van vaarten, wijken en wegen gebruik werd 
gemaakt. 
 
De in de jaren zestig, in verband met het toenemende autoverkeer, noodzakelijk geachte dem-
ping van de Schoterlandse Compagnonsvaart ten noorden van Skoatterwâld betekende een 
breuk met het verleden en een aanzienlijk verlies aan beeldkwaliteit. 
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Buitenplaatsen 
 

 
 
 
Op de hoger gelegen gronden, op de rand van de dekzanden van Schoterland, werden door de 
Oranjes vanaf de 17e eeuw buitenplaatsen ingericht waaronder Oranjewoud. Het huis Oranje-
woud werd gesitueerd in het verlengde van een lange wijk - de Prinsenwijk - temidden van tui-
nen. Daarmee vormt de buitenplaats de verbindende schakel tussen het open cultuurlandschap 
van de veenontginning en de besloten, statige sfeer van de plantages van Oranjewoud.  
 
Het oorspronkelijke begin 18e eeuwse slot werd omgeven door baroktuinen, een doolhof en 
sterrenbossen. Begin 19e eeuw werd het slot afgebroken. Later werden de tuinen in Engelse 
landschapsstijl heringericht en werd het thans bekende maar veel kleinere huis Oranjewoud 
gerealiseerd. Oranjewoud is tot op de dag van vandaag het belangrijkste structuur- en sfeerbe-
palende element in de omgeving; de wijze waarop de buitenplaats door middel van een geome-
trisch patroon van wegen en singels zowel verbonden is met het dekzandgebied als met het 
hoogveenontginningslandschap typeert de buitenplaats en de structuur van het gebied.  

Landgoed Oranjewoud 
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Monumenten 
 
De buitenplaats Oranjewoud kent een aantal monumentale onderdelen die in het kader van de 
Monumentenwet 1988 beschermd worden. In het plangebied zelf zijn geen monumenten of 
cultuurhistorisch waardevolle objecten aanwezig welke een bijzondere bescherming behoeven. 
 
3.4. Archeologie 
 
Verdrag van Malta 
 
Nederland heeft op 16 januari 1992 op internationaal niveau het Verdrag van Malta (Valletta) 
ondertekend en in 1998 geratificeerd. Doel van dit verdrag is om op een verantwoorde wijze om 
te gaan met archeologische belangen in de ruimtelijke ordening door, onder meer, de zorg voor 
het archeologisch erfgoed te verbeteren en archeologen eerder bij de planvorming te betrek-
ken.  
 
Een belangrijk uitgangspunt van het Verdrag van Malta en het rijksbeleid is dat het behoud in 
situ (op de oorspronkelijke plaats) voorgaat op het behoud ex situ (opgraven en bewaren in 
depot). Van belang is dat door middel van veldonderzoek vroegtijdig inzicht wordt gegeven in 
de archeologische en cultuurhistorische waarden in het gebied. Op deze manier kunnen de 
aanwezige waarden bij de planontwikkeling voldoende worden gewaarborgd.  
Het Verdrag van Malta vindt zijn weerslag in een (ingrijpende) wijziging van de Monumentenwet 
1988 die vermoedelijk in 2006 van kracht zal worden. Belangrijke voorstellen voor deze wets-
wijziging zijn de volgende. 
 Zorgplicht voor alle overheidslagen, zo ook gemeenten.  
 Het bestemmingsplan is het instrument waarbinnen de archeologische monumentenzorg 

kan worden geregeld. Via het bestemmingsplan kunnen voorwaarden en voorschriften wor-
den verbonden aan bouw- en aanlegvergunningen en vrijstellingsbesluiten. In het belang 
van de archeologische monumentenzorg kan een vergunning ook niet verleend worden. 

 De veroorzaker is financieel en operationeel verantwoordelijk voor de archeologische mo-
numentenzorg. 

 De nieuwe wet bevat geen regeling voor onevenredige (excessieve) kosten. Voor een rege-
ling hiervan zal een AMvB worden opgesteld.  

 Expliciete verplichting voor overheden en uitvoerende instanties tot terugmelden van resul-
taten van het archeologisch (voor-)onderzoek. 

 
Het Verdrag van Malta heeft nog niet geleid tot een wijziging van de Monumentenwet waarin de 
beginselen van Malta zijn geregeld. In 2001 is, vooruitlopend op de definitieve nieuwe wetge-
ving, interimbeleid van kracht geworden. Hierin worden de opgravingsbevoegdheden van ver-
schillende instanties en de introductie van archeologische bedrijven voor de uitvoering van on-
derzoek geregeld.  
 
Voor het uitvoeren van onderzoek zijn afspraken gemaakt. In samenspraak met allerlei betrok-
kenen zijn daarom kwaliteitsnormen in het leven geroepen. Een rijksinspectie voor de archeolo-
gie ziet sinds 2003 toe op het hanteren van de normen door gemeenten, bedrijven en universi-
teiten. 
 
Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat provincies de laatste jaren bij de beoordeling van 
bestemmingsplannen veel strikter toetsen op archeologische en cultuurhistorische aspecten. 
Deze scherpere toetsing maakt deel uit van convenanten tussen het rijk en de provincies.  
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Archeologisch onderzoek 
 
Door De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau, is een inventariserend ar-
cheologisch veldonderzoek in het plangebied verricht. De resultaten daarvan zijn opgenomen in 
het rapport “Heerenveen, Skoatterwâld; Een inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 
2005-03/7” (mei 2005). 
 
Ten behoeve van het onderzoek zijn verspreid over het plangebied boringen verricht. Dit boor-
netwerk en de hiermee bereikte dichtheid aan boringen, komt overeen met hetgeen de "Fryske 
Archeologische Monumenten Kaart Extra (FAMKE)" adviseert. Het vlakdekkend booronderzoek 
kon op enkele delen van het plangebied niet worden uitgevoerd omdat deze al be-
bouwd/aangelegd waren (de uitbreiding van het sportterrein van voetbalvereniging Heerenveen 
en het parkeerterrein bij het museum) of omdat er gronddepots aanwezig waren (een drietal 
gebiedjes nabij de zuidelijke plangrens). 
 
Voordat het plangebied volledig werd afgedekt met veen vormde het gebied in de midden- en 
late steentijd een dekzandlandschap met een watervoerende laagte. Ten noorden en ten zui-
den van deze voormalige laagte waren destijds bewoonbare dekzandkoppen aanwezig. Tijdens 
het booronderzoek is in de top van het zand op deze dekzandkoppen houtskool aangetroffen. 
Door middel van verdichtend booronderzoek is gezocht naar andere archeologische indicatoren 
dan alleen houtskool en is getracht vast te stellen wat de herkomst van het aangetroffen houts-
kool is. Alleen op één terreindeel is hierbij een andere vondst dan houtskool gedaan. Het betreft 
een splinter verbrand vuursteen van 4 mm lengte die direct onder de bouwvoor is aangetroffen. 
Hoewel niet uitgesloten kan worden dat het om een relatief recent opgebracht object gaat dat 
door grondbewerking in de bodem terecht is gekomen, moet er ook rekening mee worden ge-
houden dat het een vindplaats uit de Steentijd betreft. 
  
Het onderzoek bracht aan het licht dat het houtskool bestaat uit de restanten van verkoolde 
(boom)wortels. Wellicht gaat het derhalve om sporen van relatief recente ontginningsbranden 
waarbij boomwortels tot in het zand zijn verkoold. Dekzandkopjes langs een watervoerende 
laagte vormden in de Steentijd echter dermate aantrekkelijke bewoningslocaties dat op basis 
van de huidige resultaten niet zonder meer mag worden geconcludeerd dat alle aangetroffen 
houtskool van ontginningsbranden afkomstig is. Wellicht is een deel van het houtskool afkom-
stig van kleine tijdelijke kampementjes. Deze zijn echter door middel van booronderzoek moei-
lijk op te sporen.  
 
Ter bescherming van de archeologische vindplaatsen en de mogelijk overige aanwezige ar-
cheologische waarden in het gebied verdient het aanbeveling de graaf- en inrichtingswerk-
zaamheden in het gebied waar kleine kampementjes uit de steentijd - die tot in delen van dek-
zandkoppen met houtskoolconcentraties reiken - zouden kunnen worden aangetroffen en (dus) 
ongezien verloren kunnen gaan, archeologisch te laten begeleiden. Aanwezige archeologische 
sporen kunnen dan worden opgetekend, gefotografeerd en voor toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek worden veiliggesteld. De terreinen die het betreft zijn ongeveer 1,5 hectare groot.  
 
Voor wat betreft de overige delen van onderzoeksgebied Skoatterwâld geven de onderzoeksre-
sultaten geen aanleiding tot het adviseren van archeologisch vervolgonderzoek. Bij onverhoopt 
vinden van archeologische materialen en/of sporen dienen deze te worden gemeld bij de ge-
meente Heerenveen, conform Monumentenwet 1988, artikel 47. 
 
De kosten voor alle stappen die in de procedure gevolgd worden, dienen, conform het Verdrag 
van Malta, ten laste te worden gelegd van het project (de veroorzaker/initiatiefnemer). 
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3.5. Bodem 
 
Ondergrond 
 
Skoatterwâld ligt in een woudontginningsgebied, op de overgang naar het noordelijk gelegen 
laagveengebied en aan het westelijke uiteinde van het hoogveen-ontginningsgebied tussen 
Schoterland en Opsterland. Het maaiveldpeil varieert rond de "nullijn": van circa 0.5 m -NAP in 
het noordwesten tot circa 0.5 m +NAP in het zuidoosten.  
 

 
 
 
De ondergrond bestaat tot grote diepte uit zand met een slecht doorlatende, twee tot zes meter 
dikke keileemlaag. De onderzijde van deze laag bevindt zich in het gehele plangebied op circa 
acht meter -NAP. De samenstelling van de bodemoppervlakte (tot 0,8 meter diepte) is van zuid 
naar noord als volgt: zandgronden (ten zuiden van de "nullijn"), overgangsgebied van zand naar 
veen, veengrond (> 50% veen). 
 
Het gebied is blijkens het voorgaande over het geheel genomen weinig zettingsgevoelig. 
 
Kwaliteit 
 
Het is wettelijk geregeld dat ontwikkelingen pas kunnen plaatsvinden als de bodem waarop 
deze ontwikkelingen gaan plaatsvinden geschikt is of wordt gemaakt voor het beoogde doel. Bij 
iedere nieuwbouwactiviteit of bestemmingswijziging dient de bodemkwaliteit door middel van 
onderzoek voor vaststelling van het bestemmingsplan in beeld te zijn gebracht. Nieuwe be-
stemmingen dienen bij voorkeur op een schone bodem te worden gerealiseerd.  
 
Binnen de uitbreiding van Skoatterwâld zijn diverse slootdempingen, kavelsloten en ontslui-
tingsdammen aanwezig, welke als potentieel verdacht aangemerkt kunnen worden. Binnen het 
ontwikkelgebied zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, waaruit is gebleken dat verspreid 
binnen het gebied ter plaatse van enkele van deze potentieel verdachte terreindelen sprake is 
van substantiële bodemverontreiniging - in het gehele gebied komen plaatselijk in de boven-
grond verhoogde gehalten aan lood, koper en PAK voor. Op basis van bodemgegevens uit 
andere delen van het gebied wordt verwacht dat de bodemverontreinigingen relatief beperkt 
van omvang zullen zijn. Echter gezien de beoogde gevoelige bestemming en gebruik van het 
ontwikkelingsgebied als woongebied zullen voorafgaand aan de realisatie saneringsmaatrege-
len voor de verontreinigde terreindelen worden uitgevoerd, zodat de bodem geschikt wordt voor 
het beoogde gebruik.  

Nullijn Skoatterwald 1993
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Het uitwerken van saneringsmaatregelen en overig grondverzet vindt plaats overeenkomstig de 
vigerende wetgeving (Wet Bodembescherming en het Bouwstoffenbesluit). 
 
3.6. Flora en fauna 
 
Wettelijk kader 
 
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Doel van deze wet is de be-
scherming van plant- en diersoorten. Tegelijkertijd vormt deze wet de implementatie van Euro-
pese en internationale verplichtingen (Habitat- en Vogelrichtlijn, Verdrag van Bern). De wet 
vervangt diverse wetten die voorheen betrekking hadden op de bescherming van dier- en plant-
soorten (de Vogelwet, de Jachtwet, de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten, de 
Nuttige dierenwet 1914 en het soortenbeschermingsonderdeel van de Natuurbeschermingswet) 
en vormt samen met de Natuurbeschermingswet 1998 het belangrijkste juridische kader voor 
de bescherming van de natuur. Uitgangspunt van de Flora- en faunawet is het “nee, tenzij”-
principe.  
 
De Flora- en faunawet bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, 
verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en an-
dere voortplantingsplaatsen of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onder-
scheid tussen algemene en strikt beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, 
onderhoud dan wel van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, gelden voor de algemene be-
schermde soorten de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet níet. Er is dan sprake van 
vrijstelling op grond van de wet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende voorwaarden ver-
bonden. Wel geldt dat in alle gevallen de zorgplicht voor de instandhouding en bescherming 
van natuurwaarden in acht moet worden genomen. Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefne-
mer passende maatregelen neemt om schade aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken. Voorzover vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om 
van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV). Voor de strikt beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts ver-
leend, indien: 
 er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bos-

bouw, bestendig gebruik en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling); 
 er geen alternatief is; 
 er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 

 
Naast de wettelijk beschermde soorten zijn er soorten die op een Rode Lijst staan. Op deze 
door de minister van LNV vastgestelde lijsten staan soorten die in hun voortbestaan worden 
bedreigd. Vermelding op een Rode Lijst leidt niet tot een beschermde status. Het geeft vooral 
een indicatie over de zeldzaamheid van de soorten en de mate van achteruitgang. 
 
Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen, waaronder het bestemmingsplan, moet worden 
onderzocht of de Flora- en faunawet de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg 
staat. In het uiterste geval behoort verlening van vrijstelling niet tot de mogelijkheden. In dat 
geval zal bij de ruimtelijke besluitvorming moeten worden geconcludeerd dat de voorgenomen 
ingreep geen doorgang zal kunnen vinden. 
 
Onderzoeksresultaten 
 
Het plangebied is onderzocht op de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. De 
onderzoeksresultaten zijn in meerdere rapporten beschreven. Voor het noordelijk deel van 
landgoed Oranjewoud en de bouw van het museum zijn dat de rapporten “Ecologisch onder-
zoek Noordelijke deel landgoed Oranjewoud” van Bureau Bakker (26 april 2002) en “Ecologi-
sche beoordeling t.a.v. de bouw van een museum en landgoedherstel bij Oranjewoud” van Al-
tenburg en Wymenga (november 2002).  
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Voor het resterende deel van het plangebied is dit de rapportage “Ecologische beoordeling van 
de locatie Skoatterwâld 2e en 3e fase te Heerenveen" (18 maart 2005).  
 
Karakter plangebied 
 
Oorspronkelijk werden de percelen intensief benut ten behoeve van de agrarische sector. Het 
plangebied wordt dan ook getypeerd als open weidelandschap met hoofdzakelijk soortenarme 
graslanden en maïsakkers. De overige vegetatie in het weidegebied is een weerspiegeling van 
het oorspronkelijke landbouwkundige gebruik en polderbeheer; de soortenrijkdom is groter 
naarmate de graslanden meer extensief worden beheerd en de bodem vochtiger is. De inlaat 
van voedselrijk boezemwater heeft geresulteerd in een verarming van de slootvegetatie. Het 
voorkomen van een aantal soorten wijst op optredende kwel en toont aan hoe belangrijk de 
waterkwaliteit is ten aanzien van de soortenrijkdom. 
 
Een groot deel van het bos van Oranjewoud bestaat uit eikenbos; de laatste decennia is dit 
bostype voor een deel vervangen door naaldhout. Uitheemse naaldbomen kennen een lagere 
ecologische waarde dan inheemse boomsoorten. Oranjewoud is een kerngebied in de ecologi-
sche hoofdstructuur; de ligging van het open weidegebied nabij het bosgebied is ecologisch 
gezien van belang.  
 
Speciale beschermingszones 
 
Skoâtterwald maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een Vogelrichtlijn-
gebied of een Habitatrichtlijngebied. In het plangebied liggen evenmin gebieden die beschermd 
zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet. 
 
Er zijn geen negatieve effecten vanuit het plangebied op de in de omgeving gelegen Speciale 
beschermingszones - het kerngebied Oranjewoud, de Habitatrichtlijn-gebieden de Rottige 
Meenthe en de Brandemeer en het Vogelrichtlijngebied De Deelen - te verwachten.  
 
Hoewel door de planontwikkeling biotoopverlies optreedt van intensief gebruikte agrarische 
percelen en sloten met bijbehorende vegetaties, maar ook leefgebied van algemene voorko-
mende soorten (dagvlinders, libellen, vissen, amfibieën, zoogdieren en broedvogels) wordt be-
perkt en een enkele beschermde soort (Grutto, Tureluur) het plangebied zelfs ongeschikt wordt 
waardoor deze soorten zullen verdwijnen, leidt herinrichting van het plangebied niet tot strijdig-
heid met de gebiedsbescherming zoals bepaald in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 
 
Beschermde soorten 
 
In het gebied komen naast algemeen beschermde vogel-, amfibie-, libel-, dagvlinder-, zoogdier- 
en plantensoorten, waaronder Kleine watersalamander, Aardmuis, Egel en Zwanebloem, ook 
middelzwaar beschermde soorten voor waaronder de Kleine modderkruiper.  
 
Buiten de oostgrens van het plangebied ligt een belangrijke trekroute voor verschillende vleer-
muissoorten die in Oranjewoud verblijven. De vleermuizen foerageren in het bosgebied, langs 
lintvormige bosranden en boven waterrijke gebieden. De aangetroffen vleermuissoorten maken 
geen gebruik maken van het gebied als rust- of verblijfsplaats. 
 
Effecten van de planontwikkeling op de aanwezige natuurwaarden 
 
Algemeen gesteld zullen de voorgenomen ontwikkelingen van invloed zijn op de ecologische 
kwaliteiten in het gebied. Een direct gevolg van de ingrepen is het verlies aan leefgebied en, 
daarmee, mogelijk het verdwijnen van individuen en populaties.  
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Ten behoeve van het herstel van het landgoed Oranjewoud en ten behoeve van de bouw van 
een museum zijn (met toepassing van artikel 19 WRO) werkzaamheden uitgevoerd, die een 
negatief effect hebben op een aantal wettelijk beschermde plant- en diersoorten. Ook het ge-
bruik van het museum en de te verwachten recreatieve uitstraling voor wandelaars naar het 
landgoederengebied kunnen een (beperkt) negatief effect hebben. 
 
Vleermuizen behoren tot de strikt beschermde soorten. Volgens de wet mag er geen sprake zijn 
van opzettelijke verstoring van vleermuizen tijdens perioden van voortplanting, tijdens de af-
hankelijkheid van jongen en tijdens de trek of overwintering. Ook mogen de rust- en verblijf-
plaatsen niet beschadigd of vernield worden. De kwaliteit van het foerageergebied verandert 
maar zal wel geschikt blijven voor vleermuizen. De  trekroute aan de oostzijde van het 
plangebied blijft gehandhaafd. De gunstige staat van instandhouding komt daarmee niet in 
gevaar. Wel dienen vleermuizen te allen tijde beschermd te worden en zullen mitigerende 
maatregelen moeten worden getroffen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken.  
 
De Vogelrichtlijn bepaalt dat er geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd gedurende de 
broedperiode van vogels (de periode tussen 15 maart en 15 juli). Hierbij wordt geen onder-
scheid gemaakt tussen zeldzame en algemeen voorkomende soorten.  
 
De ontwikkeling van fase 2 en 3 van Skoatterwâld biedt samen met de 1e fase echter ook een 
kans tot versterking van de ecologische structuur. Hierbij zijn aanpassing van de grondwater-
stand en uitbreiding van bos-, water- en natuurgebied belangrijke bouwstenen.  
 
Ontheffingen 
 
Naar aanleiding van de reconstructie, inrichting en uitbreiding van de noordelijke aanleg van het 
landgoed Oranjewoud in combinatie met de aanleg van een centrum voor moderne kunst is 
ontheffing van een aantal verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet aangevraagd. Overigens 
geldt nu dat voor de algemene beschermde soorten - het grootste deel van de hierna volgende 
soorten - tegenwoordig geen ontheffing meer behoeft te worden aangevraagd; voor deze soor-
ten geldt een vrijstelling van de Flora- en faunawet. 
Om de voornoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren is door de minister van LNV bij be-
sluit van 1 april 2003 ontheffing van de Flora- en faunawet verleend voor de volgende soorten: 
 Koningsvaren, Krabbenscheer, Zwanebloem; 
 Bruine kikker, Groene kikkercomplex, Kleine watersalamander en Ringslang (laatstge-

noemde soort is mogelijk in het gebied aanwezig). 
 Veldmuis, Aardmuis, Bosmuis, Mol en mogelijk enkele andere algemene zoogdiersoorten; 
 Vleermuizen (algemene werkzaamheden in het gebied); Watervleermuis en Franjestaart in 

verband met de verlichting in en rond het museum (aandacht voor de Wijde Wijk). 
 
Voor de Kleine modderkruiper kan slechts vrijstelling worden verleend indien aantoonbaar 
wordt gewerkt conform een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Zolang de-
ze nog niet beschikbaar is, moet een ontheffingsaanvraag worden ingediend, ook als blijkt dat 
na herontwikkeling van het gebied voldoende leefgebied voor de Kleine modderkruiper aanwe-
zig blijft waarmee de gunstige staat van instandhouding wordt gewaarborgd. Ten behoeve van 
de realisatie van de 2e en 3e fase van Skoatterwâld is dan ook ontheffing aangevraagd van de 
verbodsbepalingen zoals opgenomen in artikel 10 van de Flora- en faunawet voor de Kleine 
modderkruiper. De ontheffing is bij brief van 7 september 2005, onder voorwaarden, verleend. 
In aanvulling hierop is de ontheffingsperiode, bij brief van 28 september 2005, verlengd. 
 
Kortheidshalve wordt verwezen naar de ecologische onderzoeken en de verleende ontheffin-
gen die als separate bijlagen bij deze toelichting zijn opgenomen. 
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3.7. Technische infrastructuur 
 
In het plangebied ligt een aantal kabels en leidingen. Slechts een paar hiervan zijn van invloed 
op de planontwikkeling. Het betreffen een drinkwatertransportleiding langs de rijksweg A32, een 
rioolpersleiding van 3 bar langs de Oranje Nassaulaan en twee aardgastransportleidingen 
waarvan één met een diameter van 8 inch en een druk van 40 bar en een tweede met een dia-
meter van 12 inch en eveneens een druk van 40 bar eveneens langs de rijksweg A32.  
 
De leidingen kennen in beginsel een zakelijke rechtstrook. Dit zijn de gronden gelegen binnen 
vier meter aan weerszijden van de leiding. Deze zakelijke rechtstrook, of vrijwaringszone, is 
opgenomen binnen de (dubbel)bestemming “Leidingenstrook”. Binnen de bestemming gelden 
beperkingen voor wat betreft het gebruik van de gronden en mogen in beginsel geen bouwwer-
ken (geen gebouwen zijnde) worden opgericht, dan ten dienste van de leidingen. Andere bouw-
werken zijn slechts toelaatbaar als de belangen van de leidingen hierdoor niet onevenredig 
worden geschaad. De 3 bar rioolpersleiding langs de Oranje Nassaulaan ligt echter zodanig 
diep dat hiervoor geen zakelijke rechtsstrook geldt. De bescherming van de leiding is 
privaatrechtelijk geregeld. 
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Stedenbouwkundig plan Skoatterwâld 
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4. PLANBESCHRIJVING 
 
 
In de volgende paragrafen vindt een uitwerking plaats van diverse stedenbouwkundige aspec-
ten en uitgangspunten die in het plan voor Skoatterwâld naar voren komen. Daarbij wordt inge-
gaan op het totaalbeeld, inclusief fase 2 en 3, en wordt eveneens het reeds stedenbouwkundig 
uitgewerkte deel - fase 2 - nader toegelicht.  
 
4.1. Stedenbouwkundige hoofdstructuur 
 
Skoatterwâld 2e fase ligt grotendeels in het waterrijke gedeelte van Skoatterwâld en omvat alle 
terreinen tussen de 1e fase, de A32, Het Meer en het verlengde van de oostelijke begrenzing 
van de 1e planfase.  
 
Het gebied van de 3e fase betreft alle terreinen tussen de oostelijke grens van de 1e en 2e fase, 
(tevens de rand van de buitenplaats Heerenwoud) en de landschappelijk zone rond Oranje-
woud waarmee een nauwe ruimtelijke relatie bestaat. De 3e fase en deze landschappelijk zone 
liggen deels in het bosrijke en deels in het waterrijke gedeelte van Skoatterwâld. 
 
Ruimtelijk concept: landschappelijke inpassing 
 
Het landschapsbeeld wordt behalve door bodemkundige, hydrologische en reliëfverschillen 
bepaald door de wijze waarop de mens ingrepen heeft gepleegd. Naast het specifieke agrari-
sche gebruik van het landschap zijn de in het verleden aangelegde buitenplaatsen en bijbeho-
rende hakhout en/of jachtbossen sterk bepalend voor de karakteristiek van het landschap van 
Skoatterwâld. De verstedelijkingsprocessen van deze en de vorige eeuw bepalen voor een 
groot deel de jongste laag van het steeds veranderende landschap.  
 
De bestaande noord-zuid gerichte oriëntatie van het landschap is de belangrijkste onderlegger 
voor de stedenbouwkundige hoofdstructuur van Skoatterwâld. Deze komt naar voren in de 
groen-, water- en bebouwingsstructuur van de nieuwe wijk, waarbij de groen- en waterstructuur 
het raamwerk vormen waar de bebouwing zich naadloos in voegt. In de verkaveling van het 
gebied is rekening gehouden met de openheid van het (oorspronkelijke) gebied. 
 
De voorzieningenzone ligt centraal in het plan en dwars op de noord-zuid gerichte verkaveling. 
Deze zone wordt begrensd door een tweetal oost-west gelegen vaarten. 
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4.2. Groenstructuur 
 
Ten aanzien van de groenstructuur is gekozen voor een duidelijke zonering. Van west naar 
oost zijn de volgende zones te onderscheiden.  
 
1. De rijkswegzone.  
 Deze zone wordt getypeerd door veel open groene ruimte met specifieke (niet-

woon)functies: het bestaande volkstuinencomplex, het (uitgebreide) sportveldencomplex 
en een parkeervoorziening ten behoeve van het aan de andere zijde van de A32 gelegen 
stadion. In de meest noordwestelijke hoek zijn daar, in een meer stedelijke setting, een 
school, tuincentrum en museum aan toegevoegd. 

 
2. De zone langs de Heidelaan.  
 De zone langs de Heidelaan is over de volledige lengte 40 tot 50 m breed. Ten zuiden van 

de vaarten (in fase 1) is deze zone grotendeels gerealiseerd als integraal woningbouw-
/bosproject. Ten noorden van de vaarten (in fase 2) zal deze "boszone" worden doorgezet 
in de vorm van brede groene bermen die aan weerszijden van (het verlengde van) het te 
handhaven Jiskelânpaad zijn voorzien. 

 
3. Het Zwanenwoud en het westelijke parkbos.  
 De buitenplaats en het parkbos van het Zwanenwoud zijn inmiddels gerealiseerd. De be-

bouwing is een belangrijk herkenningspunt geworden van Skoatterwâld. De zone varieert 
in breedte tussen de 40 en 130 m en wordt via de voorzieningenzone doorgezet in fase 2, 
ten noorden van de vaarten, in de vorm van een brede waterpartij voorzien van singelbe-
planting (dubbele bomenrijen). In deze waterpartij zijn (woon)eilanden opgenomen. Deze, 
nog uit te werken, zone wordt het Eilandenrijk genoemd.  

 Het parkbos is rationeel van karakter; de inrichting wordt getypeerd door lange zichtlijnen 
en monumentale laanbeplanting. Tussen de twee vaarten, in de voorzieningenzone, wordt 
de boszone op een zodanige wijze geïntegreerd met de voorzieningen dat de continuïteit 
tussen het zuidelijke en noordelijke plandeel zowel functioneel als visueel behouden blijft 
en daardoor een continue groene ruimte kan ontstaan.  

  
4. Buitenplaats Heerenwoud en het oostelijke parkbos. 
 Alle vergunningen voor de realisatie van het Heerenwoud zijn verleend en het deel, voor 

zover gelegen binnen de plangrenzen van fase 1, is reeds in aanbouw. De realisatie van 
de bebouwing in de buitenplaats en het overige deel van het parkbos wordt binnen het 
voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Het parkbos varieert in breedte van 30 
tot 100 m en ligt op de grens tussen fase 1 en 2 en fase 1 en 3 en wordt doorgezet tot aan 
Het Meer. De zone krijgt ter plaatse van buitenplaats Heerenwoud een droog karakter. Na-
bij Het Meer krijgt de boszone een natter karakter waarbij aangesloten wordt op het water-
rijke karakter van de 2e fase Skoatterwâld.  

 Deze groene zone wordt voorzien van een "romantische inrichting" met lage heuvels om-
geven door water. 

 
5. De oostelijke landschappelijke zone en de buitenplaats Oranjewoud. 
 De meest oostelijke zone (fase 3) wordt als een overwegend open landschap van weide-

gebied, plas-drasgebieden en grote waterpartijen ontwikkeld waarin voorzieningen als wan-
delpaden, ruiterpaden en picknickplaatsen kunnen worden aangelegd. De inrichting van 
het gebied weerspiegelt in noordzuid-richting de overgang van "nat" naar "droog" Skoat-
terwâld.  

 Een deel van deze zone is inmiddels gerealiseerd in samenhang met de reconstructie van 
de buitenplaats Oranjewoud en de bouw van het museum Belvedère. 

 
Tussen de genoemde zones vormt een lineaire landschappelijke structuur de onderlegger voor 
de aanleg van bomenlanen en singels met beplante taluds. 
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4.3. Waterparagraaf 
 
Inleiding 
 
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is voor ruimtelijke plannen een 
Watertoets als aanbeveling opgenomen in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. Onderdeel 
daarvan is de opname van een Waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van het plan. De 
voorliggende paragraaf is de in het kader van dat Besluit verplichte Waterparagraaf. De Water-
toets heeft betrekking op alle wateren en alle waterhuishoudkundige aspecten. Gedacht kan 
worden aan aspecten als veiligheid, riolering, verdroging, wateroverlast etc. De invulling van de 
Watertoets wordt per plan in maatwerk afgestemd.  
 
Relevant beleid 
 
Het Rijk 
 
In de Vierde Nota Waterhuishouding is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland gericht 
moet zijn op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde duurzame watersystemen. Om 
dit te bereiken moet zoveel mogelijk worden uitgegaan van een watersysteembenadering, moet 
een zo integraal mogelijk beheer gevoerd worden en moet ruimte geboden worden aan open 
planprocessen. 
 
Provinsje Fryslân 
 
In het Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân (WHP2) geeft de Provincie enerzijds aan wat er 
moet gebeuren om Friesland veilig en bewoonbaar te houden en daarnaast wordt ingegaan op 
de zorg voor voldoende oppervlaktewater en grondwater van goede kwaliteit (zonder dat dit tot 
wateroverlast leidt). 
 
Wetterskip Fryslân 
 
Het Integraal Waterbeheerplan (IWBP) bestaat uit een algemeen deel en zeven gebiedsdeel-
plannen. Voor Skoatterwâld is het Deelplan Boarn en Klif relevant. Het hoofddoel van het IWBP 
is het realiseren van gezonde en veerkrachtige watersystemen die door hun inrichting en be-
heer bijdragen aan ‘een veilig, bewoonbaar en duurzaam Fryslân’. Daarbij komt het vooral neer 
op de volgende zaken: 
 het land beschermen tegen overstromingen vanuit beken, kanalen en meren; 
 zorgen voor gezonde, veerkrachtige watersystemen, waardoor het multifunctionele karakter 

en duurzaam gebruik van deze systemen gewaarborgd is; 
 streven naar een waterpeil en een waterverdeling die voor de gebruiksfuncties van het be-

schouwde watersysteem het meest optimaal zijn. 
Deze doelen moeten gerealiseerd worden met de laagst mogelijke maatschappelijke kosten in 
combinatie met de best uitvoerbare technieken. Daarbij wil het Waterschap open staan voor 
inbreng van buitenaf; communicatie met andere maatschappelijke partijen wordt belangrijk ge-
acht. 
 
Gemeente Heerenveen 
 
De Gemeente Heerenveen heeft het Gemeentelijk Waterplan (GWP) opgesteld. Het betreft een 
Visie die niet wettelijk verankerd is, maar die wel een basis vormt voor andere nog op te stellen 
beleidsplannen van de Gemeente en het Waterschap. De Visie behelst het scheppen van een 
optimale situatie voor een hoogwaardige, leefbare en economisch gezonde gemeente door 
middel van een duurzame en integrale benadering van water. Bij het realiseren van projecten 
dient geredeneerd te worden vanuit het watersysteem en de waterketen.  
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Voor wat betreft de waterkwantiteit wordt gericht op de trits ‘vasthouden, bergen, afvoeren’, 
waarbij afvoeren pas als laatste aan de orde is. Doel is dat 10% van het oppervlak van de ge-
meente bestaat uit waterberging. Voor wat betreft de waterkwaliteit wordt gericht op de trits 
‘schoonhouden, scheiden, zuiveren’. Daarbij wordt gestreefd naar het zodanig inrichten van 
gebieden dat vervuiling van grond- en oppervlaktewater wordt geminimaliseerd. Verder dient 
het watersysteem geoptimaliseerd te worden opdat wateroverlast en verdroging worden tegen-
gegaan. Er wordt ook gestreefd naar een betere waterkwaliteit. In dit kader wordt ingezet op het 
gebruik van duurzame bouwmaterialen. Door onder meer voornoemde maatregelen dient ten-
slotte de natuurwaarde van natte natuur te worden vergroot. 
 
Overleg met het Waterschap 
 
Bij het opstellen van het Bestemmingsplan is het Waterschap vroegtijdig betrokken geweest, 
vooral in de fase dat het MER Skoatterwâld en het Structuurplan Skoatterwâld werden opge-
steld. Deze betrokkenheid heeft in 1999 geleid tot de volgende rapportages: "Waterhuishouding 
Skoatterwâld; Waterbalansrekeningen", "Waterhuishouding Skoatterwâld; Waterafvoer en wa-
terberging", "Waterhuishouding Skoatterwâld; Waterkwaliteit en circulatie" en "Waterhuishou-
ding Skoatterwâld; Wateraanvoer via Prinsenwijk en Fasering Skoatterwâld" (juli 2003). Hierna 
volgt een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen uit deze rapportages. 
 
Huidige waterhuishouding 
 
Oppervlaktewater 
 
Het gebied wordt bemalen door een gemaal ten westen van de rijksweg A32. In het plangebied 
zijn diverse peilgebieden te onderscheiden, variërend van NAP - 1,40 m nabij het gemaal tot 
NAP + 0,10 m in de bossen van Oranjewoud, ten zuiden van de Prins Bernhardweg. In het 
bemalingsgebied bevinden zich drie inlaatpunten. Op de inlaatpunten nabij de Woudsterweg 
kan water vanuit de Friese boezem worden ingelaten. 
 
Het landbouwgebied ten oosten van de Woudsterweg watert via de hoofdwatergang door de 
toekomstige wijk af op het gemaal.  
 
In het kader van de ontwikkeling van de 1e fase van Skoatterwâld is een begin gemaakt met 
een zodanige wijziging van de waterhuishoudkundige structuur dat op den duur een betere 
waterkwaliteit wordt bereikt en een bijdrage wordt geleverd aan het tegengaan van de verdro-
ging van Oranjewoud. Concrete maatregelen in dit verband zijn: het (waar mogelijk) verhogen 
van de polderpeilen en het creëren van een waterbuffer binnen het plangebied. 
 
Waterkwaliteit 
 
Van de huidige waterkwaliteit in het plangebied zijn geen meetgegevens bekend. In de MER 
wordt op basis van vegetatieopnamen het oppervlaktewater getypeerd als eutroof.  
 
Het plangebied was oorspronkelijk in gebruik als grasland. Naar verwachting zijn de graslanden 
niet zwaar bemest en zullen niet veel nutriënten uitspoelen. De oppervlaktewaterkwaliteit wordt 
dan vooral bepaald door de kwaliteit van het regenwater en in de zomer ook door de kwaliteit 
van het boezemwater. 
 
Van grondwateraanvoer of kwel is nauwelijks of geen sprake. De aanvoer bestaat uit relatief 
schoon neerslagwater en eventuele inlaat van nutriëntenrijker water vanuit de boezem. Het 
boezemwater wordt ingelaten vanuit de Prinsenwijk.  
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Uit onderzoek is gebleken dat de waterkwaliteit van het boezemwater gedurende een groot deel 
van het jaar niet voldoet aan de normen van de algemene ecologische functie voor stikstof, 
fosfaat en chlorofyl -α. Het water voldoet wel aan de normen voor chloride en zuurstof.  
 
Op termijn worden problemen verwacht met betrekking tot de kwaliteit van het boezemwater 
voor wat betreft de stoffen stikstof en fosfor. Met inlaatwater zou geanticipeerd kunnen worden 
op de schommelingen van de kwaliteit van het boezemwater, maar vooralsnog lijkt dat niet zin-
vol. Het meest geschikte inlaatregime dient in de praktijk te worden vastgesteld. Het inlaatregi-
me hangt af van (de ontwikkeling) van de boezemwaterkwaliteit, de inrichting van Skoatterwâld 
(wel of geen berging) en de ontwikkeling van het klimaat. 
 
Grondwater 
 
De bovenste lagen van de bodem in het plangebied bestaan uit dekzand en keileem. De kei-
leem is sterk bepalend voor de mate van uitwisseling tussen freatisch grondwater en het grond-
water van het eerste watervoerende pakket. De grondwaterstand in het gebied van de 2e en 3e 
fase wordt in de huidige situatie bepaald door kunstmatig gehandhaafde polder- en boezempei-
len. Als gevolg van boezem- en polderpeilverlagingen (tot 75 cm) in het verleden is de grond-
waterstand gedaald, wat mede heeft geleid tot verdroging van Oranjewoud. 
 
Riolering 
 
In de huidige situatie heeft zeer beperkt neerslagafvoer plaats via riolering; alleen de neerslag-
afvoer van hoofdontsluitingswegen wordt afgevoerd via "smart drains" waarbij de "first flush" 
wordt afgevoerd naar de RWZI. 
 
Toekomstige inrichting en gevolgen voor water  
 
Oppervlaktewater 
 
Het bestaande patroon van kavelsloten vormt de ‘onderlegger’ voor de waterstructuur in Skoat-
terwâld. De richting en de maatvoering van het oorspronkelijke kavelpatroon is als structurerend 
element overgenomen in het stedenbouwkundig plan.  
 
Bij de keuze voor handhaving, demping of aanpassing van de bestaande watergangen heeft de 
efficiënte benutting van de ruimte, het beperken van het aantal kunstwerken en de doelmatig-
heid als beeldbepalend element (zichtbaarheid, diversiteit) een rol gespeeld.  
 
De toekomstige waterstructuur bestaat daarmee uit een reeks singels of ‘wijken’, een brede 
waterrijke zone in het verlengde (en deel uitmakende van) Het Zwanenwoud, een tweetal oost-
west gelegen vaarten, een grote waterpartij aan de westzijde en, in het zuidelijke gedeelte van 
het plangebied, de "nullijn" en de randsingels van de parkbossen. De singels voorzien in de 
noodzakelijke waterberging. Het water wordt hierbij zo lang mogelijk binnen het woongebied 
vastgehouden. 
 
De genoemde vaarten liggen centraal in het plangebied op de grens tussen het bosrijke en het 
waterrijke Skoatterwâld en hebben als verzameltochten een belangrijke waterhuishoudkundige 
functie. Zij markeren ook de begrenzing van de centrumzone en begeleiden de langzaam ver-
keersroutes in oost-westrichting. De nullijn vormt tevens de grens tussen twee peilgebieden. In 
de oostelijke landschapszone wordt een derde polderpeilgebied ingesteld. Het water in de bui-
tenplaats Oranjewoud staat in open verbinding met de boezem. Van hieruit is een van de woon-
wijk gescheiden voedingskanaal naar het IBF ten noorden van Skoatterwâld aangelegd. In het 
plan is deze toevoer langs de achterzijde van de woningen aan de Woudsterweg en Het Meer 
gesitueerd. 
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Bij het bouwrijp maken wordt - in relatie tot de gewenste droogleggingseisen - zoveel mogelijk 
uitgegaan van het bestaande maaiveldniveau; daarbij wordt gestreefd naar minimaliseren van 
ophoging en winning van ophoogmateriaal binnen het plangebied zelf (gesloten zand- en 
grondbalans).  
 
Duurzaamheid geldt als uitgangspunt voor het waterkwantiteitsbeheer. Dit wordt vertaald in een 
streven naar een zelf verantwoordelijk, gesloten watersysteem. Dit betekent dat geen of zo 
weinig mogelijk gebiedsvreemd water wordt ingelaten, onder andere door een variabel peil te 
hanteren en een geïntegreerd rioolstelsel aan te leggen. Daarnaast worden (extreem) lage 
polderpeilen opgeheven en wordt infiltratie en berging van regenwater bevorderd. Tevens is in 
de MER bepaald dat de nieuwe wijk geen ongunstige uitwerking mag hebben op de verdro-
gingssituatie voor de bossen van Oranjewoud. Dit betekent concreet dat:  
 de toekomstige waterpeilen niet lager mogen zijn dan de huidige, in verband met het agra-

risch gebruik van de gronden bijgestelde, peil maar bij voorkeur hoger, vooral in het gebied 
grenzend aan Oranjewoud; 

 de waterafvoer zo veel mogelijk moet worden aangewend voor de watervoorziening van de 
bossen van Oranjewoud. 

 
In de nieuwe situatie bestaat het plangebied uit nieuwe peilgebieden, variërend tussen NAP -
0,75 m en NAP -1,30 m. De hoogste peilen (NAP -0,75 m en NAP -1,10 m) gelden als streefpeil 
en mogen in perioden van droogte uitzakken tot het minimumpeil. Het peil kan variëren. Voor 
de watercirculatie en/of de berging van wateroverschotten binnen het toekomstige bosgebied 
heeft echter één peil de voorkeur. 
 
Een eventueel overschot aan neerslagwater zou moeten worden afgevoerd naar het gemaal 
ten westen van de A32. Een periodiek overschot kan gedeeltelijk in het plangebied worden 
geborgen en voor andere doeleinden worden aangewend, bijvoorbeeld ten behoeve van de 
bossen van Oranjewoud of verversing van het oppervlaktewater in de woonwijk. 
 
In het programma van eisen voor het bouwrijp maken van het gebied zijn de volgende maatre-
gelen opgenomen: 
 het instellen van, in de richting van Oranjewoud opklimmende, polderpeilen waarbij door 

middel van pompen en stuwen het water vanuit Skoatterwâld of vanaf het gemaal wordt op-
gepompt; 

 de aanleg van een hoogwatervoorziening met vast peil langs de Prins Bernhardweg waar-
door een minimaal peil in Oranjewoud wordt gegarandeerd; 

 de aanleg van bergingsvijvers ten behoeve van wateropslag in de winterperiode; 
 het instellen van een variabel peil (20 cm "uitzakdiepte"); de peilfluctuatie in de bergingsvij-

vers bedraagt 40 cm; 
 het minimaliseren van verharde oppervlakten. 

 
Waterkwaliteit 
 
Het realiseren van hogere grond- en oppervlaktewaterpeilen kan leiden tot afname van af-
braakprocessen in de bodem en een stijging van de pH-waarde. Hierdoor kunnen zware 
metalen beter worden vastgehouden. Door een betere beluchting komen afbraakprocessen 
weer op gang en kunnen nutriënten en zware metalen vrijkomen. Naar verwachting komen 
deze metalen niet tot uitspoeling maar worden ze tijdens het transport weer door de bodem 
geabsorbeerd voordat ze het oppervlaktewater bereiken. 
 
Om voldoende zuurstof in het water te behouden dient het water voldoende te stromen, te cir-
culeren.  
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De kwaliteit van het boezem is naar verwachting minder dan de kwaliteit van het water in Skoat-
terwâld. Het inlaatwater dient dan ook bij voorkeur te worden gemengd met "gebiedseigen" 
water. Daartoe dient in het water voldoende circulatie op te treden en dienen aanvullende maat-
regelen te worden getroffen. 
 
In het programma van eisen zijn de volgende maatregelen opgenomen: 
 de aanleg van filtergebieden (helofytenfilter of berkenbos) in het bosgebied ten behoeve 

van de  zuivering van boezemwater en/of regenwater; 
 bij realisatie van de 2e fase van Skoatterwâld zal het landbouwgebied ten oosten van de 

Woudsterweg worden afgekoppeld. Hiermee wordt voorkomen dat het oppervlaktewater 
binnen het bestemmingsplan (voornamelijk regenwater) vermengd wordt met landbouwwa-
ter.  

 
Riolering 
 
Schone verhardingsoppervlakten worden afgekoppeld van het riool, waardoor directe infiltratie 
van regenwater van verhardingen en daken naar het grondwater wordt bevorderd.  
 
Beheer en onderhoud 
 
Op een zone van vijf meter uit hoofdwatergangen, die door het Waterschap worden beheerd, in 
het plangebied is de keur van Wetterskip Fryslân van toepassing, hetgeen inhoudt dat aan weers-
zijden een obstakelvrije zone van vijf meter dient te worden gerealiseerd. Het beheer wordt 
privaatrechtelijk geregeld. Het onderhoud zal voor bepaalde waterlopen vanaf de oever 
plaatshebben, voor andere waterlopen heeft het onderhoud plaats vanaf het water.   
 
Vertaling naar plankaart en voorschriften 
 
Het percentage oppervlaktewater in het plangebied bedraagt in de nieuwe situatie circa 12%. In 
diverse (uit te werken) bestemmingen wordt een percentage water dan wel een 
oppervlaktemaat genoemd waarmee dit aandeel kan worden gewaarborgd. Zie ook de tabel 
hierna.  
 
Ruimtegebruik 

 fase 2 fase 3 totaal aandeel 
wijkontsluiting 32.074 m2 15.185 m2 47.259 m2 4% 
water 110.974 m2 36.455 m2 147.429 m2 12,5% 
groen 67.796 m2 17.137 m2 84.933 m2 7,2% 
inrichtingsgebied   
- woningen 
- wijkvoorzieningen 
- bovenwijkse voorzieningen 
- bedrijven 

476.176 m2 352.017 m2 828.193 m2 70% 

buiten exploitatie  
- te handhaven woningen 
- volkstuinen 
- sportvelden 
- Het Meer 

74.054 m2 800 m2 74.854 m2 6,3% 

totaal 761.074 m2 421.594 m2 1.182.668 m2 100 
bron: “Stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan Skoatterwald” (oktober 2004) 
 
De algemene lijn is dat hoofdwatergangen en vaarwegen zijn bestemd als “water”. Voor 
watergangen van lagere orde is het afhankelijk van de ligging of ze zijn bestemd als “water”, of 
dat ze zijn meegenomen in een ruimere bestemming, zoals “groenvoorzieningen”.  
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Waterstructuur 
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Het Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer zijn een tracé overeengekomen voor de aanvoer 
van water uit de Friese Boezem, in geval van watertekort in Skoatterwâld. Dit tracé is op de 
bestemmingsplankaart aangegeven door middel van twee punten, die moeten worden 
verbonden ten behoeve van bedoeld tracé. Op deze wijze is de waterverbinding gegarandeerd, 
zonder dat het tracé exact wordt vastgelegd.  
 
Door het plangebied loopt een 3 bar transportleiding voor rioolwater. De 3 bar transportleiding 
ligt naast en in het verlengde van de Oranje Nassaulaan. De leiding ligt zodanig diep dat 
hiermee geen rekening behoeft te worden gehouden in het bestemmingsplan.  
 
4.4. Ecologie  
 
De potentiële ecologische waarde van een gebied kan worden afgeleid uit de natuurwaarde. 
Voor het realiseren van natuurwaarden is het volgende essentieel. 
 Het creëren van een rustige en stabiele omgeving. 
 In de aanleg rekening houden met ecologische waarden (potenties van het abiotisch milieu 

met betrekking tot soortenrijkdom). 
 Het creëren van milieuvariatie (bijvoorbeeld de aanleg van houtwallen en geleidelijk aflo-

pende oeverprofielen). 
 Het aanleggen van duurzame beplantingen met een geëigende soortenkeuze en variatie in 

de beplantingsstructuur. 
 Het beheer afstemmen op de beoogde natuurkwaliteit (duurzaam, faseren en regelmaat in 

de handelingen, terughoudendheid in het ingrijpen). 
 
Natuurwaarde ontstaat vooral daar waar veel variatie in het landschap en het milieu aanwezig 
is. In Skoatterwâld zijn dat de hoogteverschillen, de overgangen tussen nat en droog, de over-
gangen tussen zand- en veengebied en de landschapsovergangen tussen bos, weide en water.  
 
De planontwikkeling voor Skoatterwâld is gericht op het zichtbaar maken van landschappelijke 
verschillen zonder de samenhang in het landschap uit het oog te verliezen. Hiervoor wordt een 
duurzaam landschappelijk kader ontwikkeld waarbinnen speelruimte bestaat voor de ruimtelijke 
inrichting en fasering van de woongebieden. 
 
In het huidige Skoatterwâld zijn de bijzondere dimensies van de ondergrond, de basis, niet 
goed herkenbaar meer, onder meer door een op de landbouwproductie geënte waterhuishou-
ding. De eerdergenoemde waterhuishoudkundige aanpassingen bieden een basis voor de ont-
wikkeling van nieuwe landschappelijke en ecologische waarden. Daarbij speelt de 'landschap-
pelijke verstrengeling' van Skoatterwâld en Oranjewoud een belangrijke rol. De waarde van het 
aanwezige landschap wordt benut door het voortbouwen op de opstrekkende verkaveling van 
de weidegebieden, het handhaven en aanplanten van bospercelen, stroken, lanen, houtwallen, 
watersingels, waterzones en het incorporeren van open ruimte.  
Daarnaast wordt aangesloten op de huidige toegankelijkheid van Oranjewoud via de bestaande 
beuken- en eikenlanen. 
 
In het noordelijk deel van Skoatterwâld ligt veen in de ondergrond. Hier sluit het gebied aan op 
de noordelijk gelegen waterrijke laagveengebieden. De oorspronkelijke natuurlijke bosopslag 
heeft in het verleden plaatsgemaakt voor intensieve beweiding. Herstel van de hogere grond-
waterstand leidt tot natuurlijke opslag van elzen- en berkenbos. Met name in de oostelijke land-
schapszone zal deze natuurlijke ontwikkeling na de aanpassing van het waterpeil het land-
schapsbeeld bepalen. 
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4.5. Verkeersontsluiting  
 
Skoatterwâld kent een noordelijk en zuidelijk plandeel waartussen twee vaarten en een voor-
zieningenzone zijn gesitueerd. De ontsluitingsstructuur van de nieuwe wijk speelt hier op in 
door de beide plandelen elk een eigen ontsluiting te geven, respectievelijk aan de noordzijde en 
de westzijde aansluitend op de bestaande wegenstructuur. De hoofdontsluitingswegen worden 
aan de oostzijde van het plangebied onderling verbonden (in de 3e fase); de verbinding is zo-
danig gesitueerd dat geen sluipverkeer door de wijk kan ontstaan en een goed circuit voor het 
openbaar vervoer kan worden aangelegd. Bovendien ontstaat op deze wijze in het hart van de 
wijk in de voorzieningenzone een verkeersluw gebied. 
 
De centrumzone is vanuit zowel het noordelijke als het zuidelijke plandeel bereikbaar. Ook is 
het mogelijk het centrum vanaf de noord-zuidverbinding te ontsluiten. 
 
De buurtontsluiting is opgezet volgens een eenvoudig stramien van lange rechte wegen: lanen 
in het zuidelijke, bosrijke deel, singels in het noordelijke, waterrijke plandeel. De woningen wor-
den ontsloten hetzij direct vanaf de lanen en singels, hetzij via dwarsstraatjes. Het basisprofiel 
van de singels en wegen kent een breedte die voldoende ruimte biedt voor de reguliere ver-
keerscirculatie. Vrijwel alle woningen zijn langs deze singels en wegen gesitueerd. Afhankelijk 
van het verkeersregime (éénrichtings- of tweerichtingenverkeer) varieert de wegbreedte van het 
basisprofiel van 3,5 tot 4,5 meter.  
 
Het parkeerterrein behorend bij het stadion wordt door een eigen toegangsweg ontsloten. 
 
Voor wat betreft het langzaam verkeer zijn er voldoende ontsluitingspunten op de omgeving. 
Binnen Skoatterwâld worden de belangrijkste verbindingen voor langzaam verkeer gevormd 
door: 
 de fietsroutes langs de wijkontsluitingswegen (oost-west); 
 de fietsroutes langs de middenvaarten (oost-west); 
 de fietsroute Jiskelânpaad/Heidelaan (noord-west); 
 de fietsroutes langs de singels en lanen; 
 de diagonale fietsroute door de 1e fase. 

 
Voor voetgangers zijn, met uitzondering van de langs de doorgaande fietspaden en de buur-
tontsluitingen gelegen voetpaden, met name de volgende recreatieve paden van belang: 
 de voetpaden door de parkbossen en buitenplaatsen (noord-zuid); 
 het voetpad langs de Nullijn (oost-west); 
 het voetpad door de voorzieningenzone (oost-west). 
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4.6. Woningbouw 
 
Ruimtegebruik, capaciteit en differentiatie 
 
In het Structuurplan Skoatterwâld is de oppervlakte van het voor wonen en voorzieningen be-
schikbare gebied bepaald in samenhang met de ruimte die nodig is voor de ontwikkeling van 
het bosgebied en de buitenplaatsen. Binnen de grenzen van het nieuwe woongebied vallen ook 
de bestaande en te handhaven, in het plan op te nemen, sportvoorzieningen en woningen. 
Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt tussen het ruimtebeslag van de planstruc-
tuurelementen (wijkontsluiting, water, groen) en het netto woongebied. 
 
Het bruto woongebied (inclusief de planstructuur) heeft in het Structuurplan Skoatterwâld een 
oppervlakte van 145 ha. Voor het netto woongebied (exclusief de planstructuur) is 118 ha gere-
serveerd. De genoemde oppervlakten hebben betrekking op volledige plan Skoatterwâld. 
 
De dichtheid in het netto woongebied is het resultaat van keuzes ten aanzien van de perceel-
grootte, de hoeveelheid verharding ten behoeve van de woningontsluiting (en het parkeren) en 
de hoeveelheid groen in de woonomgeving. Deze keuzes moeten in relatie gezien worden tot 
het gewenste kwaliteitsniveau van het wonen en de woonomgeving.  
 
Aangezien de perceelsgrootte voor de verschillende woningcategorieën sterk verschilt is de 
programmadifferentiatie (verhouding sociale sector / vrije sector) mede van invloed op het aan-
tal woningen per hectare. De dichtheidscijfers in het netto woongebied, het bruto woongebied 
en het plangebied zijn in het Structuurplan voor heel Skoatterwâld als volgt bepaald: 
 
Dichtheid Skoatterwâld totaal 
Skoatterwâld Oppervlakte m2/w w/ha 

− Netto woongebied 
− Bruto woongebied (exclusief water) 
− Bruto woongebied (inclusief water) 
− Plangebied * (woongebied + bos) 

118 ha 
128 ha 
145 ha 
235 ha 

465 m2/w 
506 m2/w 
574 m2/w 
875 m2/w 

21,5 w/ha 
19,7 w/ha 
17,4 w/ha 
11,4 w/ha 

* Exclusief sportvelden, volkstuinen en bestaande bebouwing.  
  Inclusief wonen in de buitenplaatsen (circa 100 woningen). 
 
Bij 118 ha netto woongebied en een dichtheid van 21,5 woningen per hectare in het netto 
woongebied bedraagt de totale capaciteit van Skoatterwâld ongeveer 2.400 woningen. De on-
derverdeling naar planfasen is als volgt: 
 

planfase deelgebied aantal woningen 
(bij benadering) 

marge in plan 

   minimaal maximaal 
Fase 1  “Woondoeleinden -W-“ 645 600           

  
700 

 Zwanenwoud 55 50 60 
 totaal fase 1 700   
     
Fase 2 “Woondoeleinden -W-” 565 520 610 
 Heerenwoud 60 50 70 
 “Maatschappelijke doeleinden, Kantoren, Bedrijven 

en Woondoeleinden -MKB/W-” 
25 20 30 

 “Uit te werken Woondoeleinden I -UW I-” 60 50 70 
 totaal fase 2 710   
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Fase 3 “Centrumdoeleinden -C-“ 60 50 70 
 “Uit te werken Woondoeleinden II -UW II-” 620 600 640 
 “Uit te werken Woondoeleinden III -UW III-” 290 270 310 
 “Uit te werken Woondoeleinden IV -UW IV-“ 30 20 40 
 totaal fase 3 1.000   
     
TOTAAL  2.410   

 
Uit de tabel blijkt dat in fase 2 en 3 circa 1.710 woningen mogelijk worden gemaakt.  
 
Ten aanzien van het woningbouwprogramma kan de volgende tabel met het ruimtegebruik wor-
den gehanteerd. NB. Tussen de planfasen onderling bestaat enige mogelijkheid tot verschui-
ving en uitwisseling van woningtypologieën. In de voorschriften wordt daartoe een bepaalde 
marge aangehouden. 
 

Verharding Groen/water type % m2/woning 
Singels 
Lanen 

Overig Singels 
Lanen 

Overig 
Overig 

Vrijstaande woningen 
(kavels) 

17% 630 m2 25 m2 65 m2 25 m2 45 m2  

Vrijstaande woningen 
(projecten) 

16% 500 m2 25 m2 65 m2 25 m2 45 m2  

2/1-kap woningen 37% 300 m2 25 m2 65 m2 25 m2 45 m2  

Rijwoningen 30% 141 m2 25 m2 65 m2 25 m2 45 m2  

Gewogen gemiddelde 100% 341 m2 25 m2 65 m2 25 m2 45 m2 501 m2 
  68% 18% 14% 100% 
 
Ruimtelijke inrichting 
 
Het woningbouwprogramma wordt gerealiseerd binnen het eerdergenoemde landschappelijke 
kader. In het noordelijke plandeel (in de 2e fase en een gedeelte van de 3e fase) zijn de singels 
en de centrale wateras de dragers waarbinnen langgerekte bebouwingsstrips worden gereali-
seerd. De programmatische invulling van elke strip is vrij en kan, mede afhankelijk van de be-
hoefte, nader worden bepaald. In de waterrijke zone in het verlengde van het Zwanenwoud 
dient een bijzonder woningbouwprogramma (typologie en verschijningsvorm) te worden ontwik-
keld. 
 
In het zuidelijke plandeel (het overige gedeelte van de 3e fase) worden de woningen, overeen-
komstig de stedenbouwkundige opzet van de 1e fase, langs de bomenlanen gesitueerd. De 
afstand tussen de lanen en de singels is zodanig dat de blokdiepte overwegend tussen de 50 
en 65 meter bedraagt ( = twee perceeldieptes). Deze maatvoering legt geen beperkingen op 
aan de wens om diverse woontypologieën gemengd in het woongebied te realiseren. 
 
Voor wat betreft de bebouwingsdichtheid en -hoogte neemt de voorzieningenzone tussen de 2e 
en de 3e fase een bijzondere positie in het plan in. In afwijking van het bepaalde in het Struc-
tuurplan biedt de voorzieningenzone, mede vanwege de samenhang met de te realiseren voor-
zieningen, de mogelijkheid om compacte woonvormen toe te staan, ofwel meer kleine gesta-
pelde woningen waarvoor bovendien een grotere bebouwingshoogte - incidenteel tot 15 meter - 
is toegestaan dan in het overige woongebied. Een grotere bebouwingsdichtheid in het centrum-
gebied draagt bij aan een levendig beeld en biedt de mogelijkheid een karakteristiek 
centrummilieu binnen Skoatterwâld te creëren. 
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In het gebied rond de ingang van Skoatterwâld bij de Oranje Nassaulaan, zijn, evenals in het 
centrumgebied, afwijkende woonvormen in een grotere bebouwingsdichtheid en met een maxi-
male bebouwingshoogte die hoger ligt dan in het woongebied mogelijk. 
  
4.7. Voorzieningen  
 
Overeenkomstig het Structuurplan zal in het hart van Skoatterwâld langs de Middenvaart een 
voorzieningenzone worden gerealiseerd. Rond het hart van de voorzieningenzone, ter hoogte 
van de kruising met het Zwanenwoud, wordt een geïntegreerd programma van onderwijs-, wel-
zijns- en sociaal culturele functies gerealiseerd. Het ontwerpprogramma voor de wijkcentrum-
voorzieningen is als volgt. 
 
Indicatief programma voorzieningencluster 
Onderwijs (twee scholen) 
Sportzaal  

ca. 5.500 à 6.000 m2 bvo,  inclusief tijdelijke voorziening 

Kinderopvang 
Tienerwerk 

ca. 1000 m2 bvo 

Huisartsen  
Wijksteunpunt 
Dagbesteding gehandicapten 

ca. 500 m2 bvo 

Buurtwinkel 
Restaurant 

ca. 750 m2 bvo  

Totaal ca. 8.000 m2 bvo 
 
De oppervlakte van het buitenterrein bij de scholen en opvang en het buitenterrein voor de ove-
rige instellingen en een trapveld bedraagt in totaal circa 8.300 m2. 
 
Daarnaast worden er, zoals al eerder genoemd, in de voorzieningenzone woningen gereali-
seerd. Hiervan is echter nog geen programma bekend. Ter indicatie voor  de mogelijke woning-
bouwcapaciteit in de voorzieningenzone is een aantal varianten onderzocht. Afhankelijk van de 
te kiezen differentiatie van het woningbouwprogramma zal het aantal woningen in de voorzie-
ningenzone kunnen variëren tussen 200 en 350. NB. De totale capaciteit van de 2e en 3e fase 
zal het aantal woningen van 1.710 niet overschrijden. 
 
Tevens wordt gestreefd naar realisatie van een woonzorgzone in het plangebied welke ook 
voor de omliggende bestaande wijken bereikbaar moet zijn. Een woonzorgzone is een gebied 
in een buurt of dorp waar de afstanden tot de zorg klein zijn en waar verschillende diensten op 
het terrein van wonen en service kunnen worden gehaald en gebracht. Hiervoor is een ver-
gaande samenwerking nodig van verschillende zorgleveranciers en van aanbieders van servi-
ce. Ook de aanwezigheid van een ontmoetingspunt met de mogelijkheid van een open eettafel, 
op korte afstand is noodzakelijk. 
 
En tenslotte wordt in fase 2, ter plaatse van de aanduiding “bijzondere woonvoorziening” (nabij 
Het Meer, ten zuidwesten van het uit te werken woongebied De Eilanden), ruimte gereserveerd 
voor een zogenoemde klinische woonvoorziening voor mensen met een autistische spectrum 
stoornis. 
Vanuit zowel de geestelijke gezondheidszorg als de gehandicaptenzorg is de behoefte ontstaan 
om een gespecialiseerde bovenregionale voorziening voor deze doelgroep te ontwikkelen. Het 
(voorlopig) programma van eisen voor dit woonproject voorziet in realisatie van vier woonge-
bouwen waarin zes woningen worden ondergebracht, een werkgebouw voor vijf arbeidsplaat-
sen en een personeelsvoorziening. De gebouwen mogen een bouwhoogte van twee tot maxi-
maal drie bouwlagen hebben en in de architectuur en uitstraling van de gebouwen dient de 
zorgvoorziening niet als zodanig herkenbaar te zijn. 
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Een woonvoorziening voor autisten is overigens gebonden aan kaders die gesteld worden van-
uit de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. De bouw van dergelijke woningen komt niet ten laste van 
enig woningbouwcontingent. 
 
In het voorliggende bestemmingsplan is tevens het A.O.C. opgenomen, welke school een regi-
onale functie heeft. De voorziening is opgenomen nabij de toegang tot de wijk vanaf Het Meer. 
 
4.8. Bedrijven 
 
Nabij de noordelijke toegang tot het plangebied, vanaf Het Meer, is recent een tuincentrum 
gerealiseerd. Dit tuincentrum vormt met het A.O.C. en twee kantoren/bedrijvenlocaties tussen 
de Domela Nieuwenhuisweg en de rijksweg A32 de begeleiding van de entree tot de wijk. Op 
soortgelijke wijze is langs de Oranje Nassaulaan nabij de afslag "Heerenveen" voldoende ruim-
te aanwezig om twee of drie kleine bedrijven en/of voorzieningen in de sociaal-culturele sector 
te realiseren. 
 
4.9. Beeldkwaliteit en welstand 
 
In het Structuurplan Skoatterwâld is in hoofdlijnen de beeldkwaliteit van de planstructuur 
(hoofdwegen en watergangen) en de woongebieden bepaald. Voor de diverse ontwikkelingsfa-
sen worden beeldkwaliteitplannen opgesteld waarin, op basis van een stedenbouwkundig ont-
werp, de globale typeringen uit het Structuurplan nader worden uitgewerkt ten aanzien van de 
omgevingsinrichting en de bebouwing. Die beeldkwaliteitplannen zijn uitgangspunt van beleid. 
Voor de 2e fase (2005/2010) zijn een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan opgesteld. 
Het plan omvat de gronden binnen de bestemmingen "Woondoeleinden" en “Uit te werken 
woondoeleinden” voor zover gelegen tussen de Rijksweg A32, de noordelijke vaart, Het Meer 
en de meest oostelijk gelegen boszone.  
 
Voor de inhoud van de beeldkwaliteitrichtlijnen wordt verwezen naar het stedenbouwkundig 
plan en het beeldkwaliteitplan "Heerenveen, Skoatterwâld, Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteit-
plan” (maart 2004). Tevens zijn aanvullende richtlijnen voor beeldkwaliteit opgesteld voor de vrije 
kavels in het plangebied. 
 
De gevolgde werkwijze past in de aanpak welke is beschreven in de gemeentelijke Welstands-
nota. Daarin wordt gesteld dat voor nieuwbouwlocaties een specifiek en naadloos op de be-
stemmingsplanvoorschriften aansluitend toetsingskader met betrekking tot de beeldkwaliteit zal 
moeten worden opgesteld. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan zullen separaat 
van het bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Na de vaststelling wordt het beeld-
kwaliteitplan opgenomen in de gemeentelijke Welstandsnota. Op die manier vormt het beeld-
kwaliteitplan het toetsingskader voor welstandstoezicht. 
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5. MILIEU-ASPECTEN  
 
 
Hierna volgt een inventarisatie van milieu(hinder)aspecten die in Skoatterwâld spelen en waar-
aan in dit bestemmingsplan toetsing plaatsvindt. Een meer uitvoerige beschrijving van de diver-
se milieu-aspecten is opgenomen in de "Milieu Effect Rapportage Skoatterwâld", d.d. januari 
1997, welke ook de basis was voor het Bestemmingsplan "Skoatterwâld". 
 
5.1.  Wegverkeerslawaai 
 
Wettelijk kader  
 
In november 2002 is besloten tot een gefaseerde modernisering (wijziging) van de Wet geluid-
hinder (Wgh), ook wel de Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid (MIG) genoemd. Dit 
wetsvoorstel is op 14 juni 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 3 juli 2006 zonder stemming aangenomen. De ge-
wijzigde Wet geluidhinder is op 1 januari 2007 in werking getreden. Omdat de hogere waarden 
nog zijn aangevraagd en verleend in het kader van de Wet geluidhinder van vòòr 1 januari 
2007, is de hieronder beschreven normstelling daar ook op afgestemd. 
 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) zullen bij de voorbereiding van een bestemmingsplan 
waarbinnen de nieuwbouw van woningen en overige geluidsgevoelige bestemmingen is toege-
staan de van belang zijnde geluidhinderaspecten worden onderzocht. Onder "overige geluids-
gevoelige bestemmingen" wordt onder meer verstaan: scholen, gezondheidsinstellingen en 
gebouwen voor sociaal-cultureel of maatschappelijk gebruik zoals bijvoorbeeld een bibliotheek.  
 
Conform artikel 74 Wgh bevindt zich aan weerszijden van een weg een zone waarbinnen 
akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Voordat woningen en andere geluidsgevoeli-
ge bestemmingen kunnen worden geprojecteerd, moet worden onderzocht of aan de normen 
van de Wgh wordt voldaan. De breedte van deze zone is zo bepaald dat er theoretisch buiten 
deze zone geen geluidsniveaus zullen optreden van meer dan 50 dB(A).  
 
Onderzoeksverplichting 
 
In het kader van de voorbereiding van dit plan heeft in verband met de relatie tussen de Wet 
geluidhinder (Wgh) en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een onderzoek plaatsgevon-
den naar de geluidhinderaspecten in het plangebied. Ten aanzien van wegverkeerslawaai is 
voor de Rijksweg A32, de route K.R. Poststraat/Het Meer, de Domela Nieuwenhuisweg, de 
Oranje Nassaulaan en de ten westen van de Rijksweg A32 gelegen Stadionweg onderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek is noodzakelijk omdat het plan de mogelijkheid biedt binnen de on-
derzoekszone van deze wegen woningen te bouwen. 
 
De voorkeursgrenswaarde van nieuw te bouwen woningen binnen de zone van deze wegen is 
50 dB(A). Gedeputeerde staten kunnen overeenkomstig het “Besluit grenswaarden binnen zo-
nes langs wegen” een hogere waarde vaststellen, met dien verstande, dat deze in de situatie 
van nieuw te bouwen woningen gelegen in de zone van de Rijksweg A32 niet meer mag bedra-
gen dan maximaal 55 dB(A). In de situatie van nieuw te bouwen woningen in de zone van de 
bestaande wegen Het Meer, de Stadionweg en de Oranje Nassaulaan mag de geluidsbelasting 
niet meer bedragen dan maximaal 65 dB(A). Voor de nieuw te bouwen woningen gelegen bin-
nen de zone van de nieuw aan te leggen Domela Nieuwenhuisweg en het nieuw aan te leggen 
deel van de Oranje Nassaulaan in het plan mag de geluidsbelasting niet meer bedragen dan 
maximaal 60 dB(A). 
 
De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn verwoord in de rapportage “Akoestisch onder-
zoek gevolgen wegverkeerslawaai bestemmingsplan 2e en 3e Fase Skoatterwâld”, d.d. januari 
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2005, welke als separate bijlage bij dit bestemmingsplan zijn gevoegd. 
In het volgende gedeelte zijn de resultaten kort samengevat. 
 
Rijksweg A32 - ter plaatse van 2e fase Skoatterwâld 
 
Uitgaande van de verkeersprognose voor 2015 en de huidige ligging van de geluidsschermen 
ligt ongeveer de helft van de woningen in het plangebied binnen de 50 dB(A)-geluidscontour. 
De woningen in de eerstelijn en de achterliggende woningen tot op een afstand van maximaal 
420 m uit het hart van de rijksweg ondervinden op de verdieping een geluidsbelasting hoger 
dan de voorkeursgrenswaarde. Geluidsafschermende maatregelen langs de rijksweg die de 
geluidsbelasting reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarde zijn vanuit stedenbouwkundig 
en financieel oogpunt niet uitvoerbaar. Voor de betreffende woningen dienen hogere grens-
waarden bij Gedeputeerde Staten van Friesland te worden verzocht en zullen eventueel aanvul-
lende (bouwkundige) maatregelen moeten worden getroffen. Door het geplande geluidsscherm 
langs de rijksweg komt de 50 dB(A)-contour wel veel dichter bij de rijksweg te liggen en zijn de 
aan te vragen hogere waarden lager dan in de situatie zonder het scherm.   
 
Rijksweg A32 - ter plaatse van de nieuwe woningen langs de Oranje Nassaulaan 
 
Langs de Oranje Nassaulaan, in de nabijheid van de rijksweg A32, zijn nieuwe gevoelige func-
ties geprojecteerd waaronder woningen binnen de bestemming "UW IV". Gezien het hoge ge-
luidniveau in het gebied, dienen voor de bouw van deze woningen eveneens hogere grens-
waarden te worden gezocht. Afhankelijk van de te nemen maatregelen aan de bron, kunnen 
aanvullende (bouwkundige) maatregelen noodzakelijk worden geacht.  
 
Overige wegen 
 
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de nieuwe woningen langs Het 
Meer en de Domela Nieuwenhuisweg kan in vrijwel alle situaties beperkt blijven tot 55 dB(A). 
Ter plaatse van de bestemmingsgrens van de bestemming “UW I” is door het verkeer op beide 
wegen een geluidsbelasting berekend van maximaal 56 dB(A). Omdat in de praktijk de wonin-
gen niet tot op de bebouwingsgrens worden gebouwd maar op grotere afstand kan de geluids-
belasting in alle gevallen beperkt blijven tot 55 dB(A).  
 
Het verkeer op de Stadionweg, ten noorden van de rijksweg leidt niet tot een overschrijding van 
de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de nieuwe woningen in het plan. 
 
Het verkeer op de Oranje Nassaulaan veroorzaakt alleen ter plaatse van de direct langs deze 
weg geprojecteerde woningen een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Een over-
schrijding treedt uitsluitend op ter plaatse van de nieuwe woningen nabij de rijksweg A32. 
 
Ontheffingen 
 
Naar aanleiding van het verzoek om hogere grenswaarden vast te stellen (april 2006) hebben 
Gedeputeerde Staten bij besluit van 2 mei 2006 met kenmerk 639313, onder voorwaarden, 
hogere waarden verleend ten behoeve van de realisatie van de woonwijk Skoatterwâld. In aan-
vulling daarop is bij brief van 16 mei 2006 een rectificatie op dit besluit aan de gemeente He-
erenveen toegezonden welke kan worden beschouwd als het nieuwe besluit Hogere waarde 
Wet geluidhinder. De genoemde besluiten evenals het verzoek om de hogere waarden zijn in 
de bijlage bij deze toelichting opgenomen. 
 
Omdat de hogere waarden zijn verleend op basis van berekening met een volledig geluids-
scherm, geldt dat ingebruikneming van de woningen gelegen binnen de 50-dB(A) vrije veld 
contour pas mag plaatsvinden na realisatie van het volledige geluidsscherm. 
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Vrijstellingsprocedures 
 
Voor twee woningen aan de Domela Nieuwenhuisweg, ter plaatse van de zogenoemde “Water-
strip” (de locatie gelegen tussen het westelijke en het oostelijke parkbos, ten noordoosten van 
het centrumgebied), is een vrijstellingsprocedure conform artikel 19 WRO doorlopen. Ten be-
hoeve van de vrijstellingsprocedure is aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd waarvan de 
resultaten zijn beschreven in de rapportage “Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v. 
wegverkeerslawaai twee woningen aan de D. Nieuwenhuisweg te Heerenveen (nieuwbouw)” 
van januari 2007. 
 
Uit dit aanvullende onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting op de aan de weg grenzende 
gevels de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) - de Wet geluidhinder geldt nog - niet wordt 
overschreden. Er behoeft dan ook geen ontheffing van de voorkeursgrenswaarde te worden 
aangevraagd.  
 
5.2. Luchtkwaliteit  
 
In het kader van de voorbereiding van dit uitwerkingsplan is op grond van artikel 7 lid 2 van het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd. In dit 
luchtkwaliteit onderzoek is onderzocht in hoeverre kan worden voldaan aan de grenswaarden 
van de in dat besluit aangegeven stoffen. Voor wegverkeer zijn met name stikstofdioxide (NO2) 
en fijn stof (PM10) van belang. In het Blk 2005 zijn ook voor, onder andere, lood, benzeen en 
koolmonoxide grenswaarden vastgesteld. Omdat de achtergrondconcentratie van deze stoffen 
laag is en geen noemenswaardige bijdrage wordt verwacht als gevolg van het verkeer op de in 
de nabijheid van dit project gelegen wegen, zijn deze stoffen buiten beschouwing gelaten. 
 
In dit onderzoek is de luchtkwaliteit nader onderzocht langs de rijksweg A32, Het Meer, de 
Domela Nieuwenhuisweg en de Oranje Naussaulaan voor de jaren 2006, 2010 en 2015. De 
berekeningen naar de concentratie van luchtverontreinigende stoffen zijn uitgevoerd op grond 
van de rekenmal CarII, versie 5.0. Deze versie is op 22 maart 2006 door VROM op de site van 
Infomil gepubliceerd. 
 
De uitgangspunten en berekeningsresultaten zijn verwoord in het rapport “Onderzoek 
luchtkwaliteit en externe veiligheid bestemmingsplan 2e en 3e Fase Skoatterwâld” d.d. 18 
oktober 2006. In het onderstaande gedeelte worden in het kort de bevindingen van dit 
onderzoek verwoord. 
 
Zowel langs de Rijksweg A32, langs Het Meer, langs de Domela Nieuwenhuisweg als langs de 
Oranje Naussaulaan wordt voor de onderzochte jaren geen overschrijding van de NO2 
grenswaarde van 40 μg/m3 verwacht. De NO2 jaargemiddelde concentratie bedraagt maximaal 
27 μg/m3. Dit is ruim lager dan de grenswaarde. Net als de NO2 jaargemiddelde grenswaarde 
wordt ook de NO2 24 uurgemiddelde grenswaarde van 200 μg/m3, welke maximaal 18 dagen 
mag worden bereikt, niet overschreden. Het maximaal berekende aantal overschrijdingsdagen 
bedraagt 0. Dit is ruim lager dan de grenswaarde. 
 
De PM10 jaargemiddelde grenswaarde, welke 40 μg/m3 bedraagt, wordt langs geen van de 
onderzochte wegen en in geen van de onderzochte jaren overschreden. De maximaal 
berekende PM10 jaargemiddelde concentratie bedraagt 21 μg/m3. Dit is ruim lager dan de 
grenswaarde. 
 
Het 24 uurgemiddelde concentratie PM10 van 50 μg/m3, welke maximaal 35 dagen per jaar mag 
worden bereikt, wordt eveneens langs geen van de onderzochte wegen en in geen van de 
onderzochte jaren overschreden. Het maximaal berekende aantal overschrijdingsdagen 
bedraagt maximaal 16. Dit is ruim lager dan de grenswaarde. 
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Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat er bij realisatie van het bestemmingsplan “2e en 
3e Fase Skoatterwâld” geen belemmeringen zijn met betrekking tot de luchtkwaliteit. 
 
5.3.  Externe veiligheid 
 
Wettelijk kader 
 
De regelgeving voor externe veiligheid met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen is 
neergelegd in de circulaire “Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen” (Stc. 147, 2004). Deze 
circulaire kan worden gezien als voorbode van een eventuele wettelijke verankering van de 
risiconormen. Met de realisatie van de wettelijke verankering komt deze circulaire te vervallen. 
Op dit moment wordt voorzien dat deze wetgeving binnen twee jaar van kracht kan zijn (2008). 
 
Bij de berekening van de risico's van transporten van gevaarlijke stoffen wordt een onderscheid 
gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). De normen die hier-
voor worden gehanteerd hebben tot doel een voldoende veiligheidsniveau te garanderen voor 
de burger als persoon, dan wel deel uitmakende van een groep.  
 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats 
langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. In nieuwe situaties, zoals een nieuw omgevingsbesluit in het kader van 
de WRO bedraagt de grenswaarde van het PR 10-6. 
 
Het GR is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van tien of meer perso-
nen in de omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt. Dit als ge-
volg van een ongeval met gevaarlijke stoffen op die transportroute. In dit risico wordt dus reke-
ning gehouden met de aard en de dichtheid van de bebouwing in de nabijheid van die route. 
Voor het groepsrisico geldt geen grenswaarde maar een oriëntatiewaarde van 10-2/N2, ofwel 10-

4/jaar voor 10 slachtoffers, 10-6/jaar per 100 slachtoffers. Hiervan mag het bevoegd gezag ge-
motiveerd afwijken; een toename van het groepsrisico dient verantwoord te worden. 
 
Onderzoek 
 
Rijksweg A32 
 
Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stof-
fen over de A32 wordt berekend met RBM II. Voor de berekening is het van belang de transpor-
tintensiteit van de gevaarlijke stoffen, de uitstroomfrequentie - de kans per voertuigkilometer dat 
een tankauto met gevaarlijke stoffen betrokken raakt bij een ongeval zodanig dat er uitstroming 
 van de stof plaatsvindt - en het aantal personen dat langs de route wordt blootgesteld aan de 
gevolgen van een ongeval te weten. De transportintensiteit is op basis van waarnemingen ver-
richt in juni 2002 bepaald. 
 
De contouren behorende bij het plaatsgebonden risico liggen niet in het plangebied. Ter indica-
tie: de 10-6 contour ligt op 0 meter van het hart van de weg, evenals de 10-7 contour, de 10-8 
contour ligt op 15 meter van het hart van de weg.  
 
Er treedt geen wijziging in het groepsrisico op na herinrichting van het woongebied; het groeps-
risico is minder dan 10 slachtoffers bij een kans lager dan 10-9 per jaar en blijft daarmee onder 
de oriëntatiewaarde.  
 
Op grond van het voorgaande levert het aspect externe veiligheid, voor wat betreft het transport 
van gevaarlijke stoffen over de rijksweg 32 ter hoogte van Skoatterwâld, geen belemmeringen 
op voor de ontwikkelingen in het plan. 
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Aardgastransportleidingen 
 
De in het plangebied gelegen aardgastransportleidingen kennen uit oogpunt van veiligheid ook 
een veiligheids-/toetsingszone en een bebouwingsvrije zone. Binnen deze zones gelden beper-
kingen ten aanzien van de bouw van gevoelige objecten. De veiligheids-/toetsingszones zijn, 
conform de circulaire van het Ministerie van VROM “Zonering langs hogedruk aardgastrans-
portleidingen” d.d. 26 november 1984, bepaald op respectievelijk 20 meter (8-inch) en 30 meter 
(12-inch).  
 
Planologische, technische en economische belangen kunnen echter tot een kleinere afstand 
dan de veiligheids-/toetsingsafstand leiden. In die gevallen dienen minimaal de afstanden te 
worden aangehouden van respectievelijk 7 meter en 14 meter. Deze zogenoemde bebou-
wingsafstand betreft de kleinste afstand tussen het hart van de leiding en de buitenzijde van de 
(gevoelige) bebouwing.  
 
Het streven dient er op gericht te zijn ten minste de toetsingsafstand aan te houden van de 
leiding tot woonbebouwing of een bijzonder object. Momenteel wordt echter door het ministerie 
van VROM nieuw beleid geformuleerd met betrekking tot de zonering rondom aardgastrans-
portleidingen. Op basis van nieuwe inzichten en verbeterde modellering is namelijk gebleken 
dat, afhankelijk van de wanddikte en diepteligging van de leidingen, de afstanden van de 10-6 
contour voor het PR soms veel groter zijn dan is bepaald in de eerdergenoemde circulaire van 
het ministerie van VROM. Om hierop te kunnen anticiperen, zijn gemeenten en provincies per 
brief van 2 februari 2005 verzocht het RIVM te raadplegen voor vragen over de  (nieuwe) veilig-
heidsafstanden. 
 
De leidinggegevens van de leidingen die langs de A32 en (deels) in het plangebied liggen zijn 
aan het RIVM voorgelegd. Op basis daarvan is advies uitgebracht over hoe om te gaan met de 
veiligheidsafstanden. De vaststelling van de nieuwe afstanden is nog niet volledig afgerond. Er 
is echter wel meer duidelijkheid over de minimale afstand tot het hart van de leiding die maxi-
maal aangehouden moet worden ("worst case scenario"). De gegeven afstanden komen over-
een met de ligging van de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar of de huidige bebou-
wingsafstand. Zie ook de volgende tabellen.  
 
Tabel: Normering conform de circulaire van VROM uit 1984 

Leiding Diameter Ontwerpdruk toetsingsafstand* bebouwingsafstand* 
DN200 8” 40 bar 20 m 7 m 
12-inch 12” 40 bar 30 m 14 m 

* gemeten vanuit het hart van de leiding 
 
Tabel: Gegevens aardgastransportleidingen in het plangebied 

Leiding Diameter Ontwerpdruk Diepteligging Wanddikte 
DN200 8” 40 bar circa 1,25 m 6,3 mm 
12-inch 12” 40 bar circa 1,5 m  7,1 mm 

 
Tabel: Normering volgens het RIVM (oktober 2006) m.b.t. 8-inch leiding 

Leiding veiligheidsafstanden 
 hoogte bebouwing maximaal 10 m hoogte bebouwing hoger dan 10 m 
DN200 50 m 55 m 

 
Tabel: Normering volgens het RIVM (oktober 2006) m.b.t. 12-inch leiding 

Leiding veiligheidsafstanden 
 hoogte bebouwing  

maximaal 10 m 
hoogte bebouwing 
10 m -15 m  

hoogte bebouwing 
hoger dan 15 m 

12-inch 14 m 50 m 80 m 
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Op grond van deze resultaten levert het aspect externe veiligheid, voor wat betreft aardgas-
transportleidingen, in beperkte mate belemmeringen op voor de ontwikkelingen in het plan. 
Omdat beide leidingen bij elkaar in de weg zijn gesitueerd, zijn in eerste instantie de genoemde 
zones langs de 8-inch leiding bepalend voor de bouwmogelijkheden; deze leiden tot de grootste 
beperkingen. In de voorschriften, artikel 3 onder 3.3, is geregeld dat: 
 in de zone van 0 meter tot 14 meter gerekend vanuit de aardgastransportleiding geen wo-

ningen en overige gevoelige functies mogen worden gebouwd; 
 in de zone van 14 meter tot 50 meter vanuit de aardgastransportleiding woningen en overi-

ge gevoelige functies slechts na een door burgemeester en wethouders te verlenen vrijstel-
ling  mogen worden gebouwd; 

 in de zone van 50 meter tot 55 meter vanuit de aardgastransportleiding woningen en overi-
ge gevoelige functies mogen worden gebouwd mits de bebouwing niet hoger is dan 10 me-
ter; na een door burgemeester en wethouders te verlenen vrijstelling mag binnen deze zone 
bebouwing met een bebouwingshoogte hoger dan 10 meter worden gerealiseerd;  

 in de zone van 55 meter tot 80 meter vanuit de aardgastransportleiding woningen en overi-
ge gevoelige functies mogen worden gebouwd, mits de bebouwing niet hoger is dan 15 me-
ter; na een door burgemeester en wethouders te verlenen vrijstelling mag binnen deze zone 
bebouwing met een bebouwingshoogte hoger dan 15 meter worden gerealiseerd; 

 op 80 meter vanuit de leiding mogen woningen en overige gevoelige functies zonder aan-
vullende voorwaarden worden gebouwd. 

 
Op de plankaart zijn de bebouwingsafstand (14 m) en de minimale toetsingsafstand (50 m) 
weergegeven. Tevens zijn de bebouwingsbepalingen van de bestemmingen gelegen binnen de 
zones waarvoor beperkingen gelden voor wat betreft de bebouwingsmogelijkheden afgestemd 
op het nieuwe landelijke beleid. 
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6.  JURIDISCHE OPZET   
 
 
6.1. Algemeen 
 
Het bestemmingsplan is vervat in de kaart (schaal 1 : 2.000) en in de voorschriften. Het plan 
gaat vergezeld van deze toelichting. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de wijze waarop 
de stedenbouwkundig gewenste ontwikkelingen juridisch zijn vertaald.  
 
Voor de nieuwbouw is deels gekozen voor een gedetailleerde eindbestemmingsregeling en een 
globale eindbestemmingsregeling (dit betreft het grootste deel van de 2e fase) en een globale, 
nader uit te werken bestemmingsregeling (de 3e fase), die overeenkomstig artikel 11 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) dient te worden uitgewerkt. 
 
Voor de bestaande gedeelten van het plangebied is gekozen voor een gedetailleerde eindbe-
stemmingsregeling, waarbij de situering van hoofdgebouwen door bouwvlakken binnen zekere 
marges is vastgelegd. Voor deze wijze van bestemmen is gekozen om bestaande rechten ze-
ker te stellen. 
 
In de verschillende artikelen in het plan is een beschrijving in hoofdlijnen opgenomen. Dit is een 
belangrijk element in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (Bro 1985), artikel 12 lid 1 
onder a. Op grond van die bepaling dient elk bestemmingsplan een omschrijving te bevatten 
van de in het plan opgenomen bestemmingen en moeten per bestemming één of meer 
doeleinden worden aangegeven die met het oog op een goede ruimtelijke ordening aan de in 
het plan begrepen gronden worden toegekend. Hoewel de bestemmings- en doeleindenom-
schrijvingen duidelijk behoren te zijn, zal niet in alle gevallen op voorhand voldoende inzicht 
bestaan in de manier waarop het gemeentebestuur zijn ruimtelijk beleid zal trachten te 
realiseren. Teneinde daartoe meer inzicht te verschaffen is gebruik gemaakt van de eveneens 
in artikel 12 lid 1 onder a Bro 1985 geopende mogelijkheid om aan de verplichte omschrijving 
van bestemming en doel een "beschrijving in hoofdlijnen" toe te voegen.  
 
Deze beschrijving in hoofdlijnen geeft bij globale uit te werken bestemmingen de beleidslijnen 
en uitgangspunten weer en heeft tevens een functie voor het bepalen van de ruimte welke aan 
burgemeester en wethouders bij de uitwerking van het plan is gegeven en heeft bij 
gedetailleerde bestemmingen een functie bij de (preventieve) toetsing van bouwactiviteiten en 
bij de (repressieve) beoordeling van het gebruik van gronden, anders dan voor bebouwing. In 
deze beschrijving kan het door de gemeente gevoerde beleid ten aanzien van de ruimtelijke 
inrichting en het gebruik van de ruimte worden aangegeven alsmede kan een beschrijving 
worden gegeven van en een verwijzing worden opgenomen naar de middelen die de gemeente 
ter uitvoering van dit beleid ten dienste staan. Een van die aspecten is het maximumaantal 
woningen dat binnen het gehele plangebied kan worden gerealiseerd. Per bestemming en 
eventueel per gebiedsdeel is vervolgens het voor dat gebied maximaal toelaatbare aantal 
woningen vastgelegd.  
 
6.2.  Globaal plangedeelte 
 
Uit te werken bestemmingen 
 
Globale, nader uit te werken bestemmingen zijn opgenomen voor de gronden waarvoor niet 
direct is aangegeven op welke wijze woningen, centrumvoorzieningen, straten, pleinen en an-
dere voorzieningen worden gebouwd of aangelegd.  
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Dit betreffen de volgende gebiedsdelen: 
 vier te onderscheiden woongebieden (bestemming “Uit te werken Woondoeleinden 

I/II/III/IV”): 
I. de waterpartij met (woon)eilanden in het verlengde van het Zwanenwoud; 
II. de derde bouwfase, die zich uitstrekt over nagenoeg de gehele lengte van het plange-

bied, grenzend aan de oostelijke bos- recreatiezone; 
III. de woongebieden tussen de vaarten, grenzend aan weerszijden van het centraal gele-

gen voorzieningengebied; 
IV. het entreegebied van de 1e fase ten noorden van de Oranje Nassaulaan;  

 het entreegebied ten noorden van de Oranje Nassaulaan (bestemming "Uit te werken Maat-
schappelijke doeleinden en Kantoren"); 

 het recreatiegebied aan de oostzijde van het plangebied in fase 3 (bestemming "Uit te wer-
ken Groenvoorzieningen en water"). 

 
Er is gekozen voor een opzet met een uit te werken bestemmingen vanwege het feit  dat de 
gedetailleerde verkaveling en inrichting van die delen van het plangebied nog niet zover gevor-
derd zijn, dat een esthetisch, technisch en financieel compleet plan kan worden overlegd, dat 
als toetsingskader voor bouwaanvragen kan dienen. 
 
In deze uit te werken bestemmingen zijn wel reeds de grote lijnen en daarmee de kwaliteit van 
de openbare ruimten vastgelegd. Het onderhavige plan biedt daarmee een helder planologisch 
kader voor de ontwikkeling van die plandelen. De uitwerkingen van dit bestemmingsplan kun-
nen daarmee op gedetailleerde wijze aansluiten bij de bouwplannen. Dit levert op zijn beurt 
weer een helder kader voor het beheer van de woonwijk, het entreegebied en het recreatiege-
bied. 
 
De fase van detaillering wordt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de WRO door de 
gemeenteraad aan het College van burgemeester en wethouders gedelegeerd (uitwerkings-
plicht). Bij de uitvoering van deze taak moet het college zich houden aan bepaalde regels, wel-
ke door de raad met betrekking tot deze uitwerking zijn vastgesteld. Het uitwerkingsplan geeft 
als het ware de nadere invulling met gedetailleerde bestemmingen voor de verschillende ge-
biedsdelen. De uitwerking vormt ook geen nieuw bestemmingsplan, omdat het beleidskader in 
kaart en voorschriften reeds is vastgelegd. 
 
6.3.  Gedetailleerd plangedeelte 
 
Voor een groot deel van het woon- en voorzieningengebied van de 2e fase, tussen en ten noor-
den van de vaarten, zijn gedetailleerde bestemmingen opgenomen, als bedoeld in artikel 10, lid 
2 WRO. Voor deze plandelen ligt de verkaveling grotendeels vast. Hierbij kan een onderscheid 
gemaakt worden naar de plandelen waarvoor een gedetailleerde eindbestemming is bepaald, 
de voor maatschappelijke doeleinden en bedrijfsdoeleinden bestemde gronden langs de Do-
mela Nieuwenhuisweg, de bestaande bebouwing van de school en het tuincentrum, de uitbrei-
ding van de sportvelden, het parkeerterrein langs de A32 en de wijkontsluitingswegen, en de 
plandelen die een globale eindbestemming hebben gekregen, de nieuwe woongebieden in fase 
2. Een nadere uitwerking door het College van burgemeester en wethouders is in beide geval-
len niet nodig. 
 
Op de kaart en in de voorschriften is mede uit een oogpunt van rechtszekerheid door middel 
van bouwvlakken de situering van hoofdgebouwen vastgelegd. Tevens zijn bepalingen opge-
nomen ten aanzien van de maximale bouwmaten van hoofdgebouwen en bijgebouwen. Voor de 
woningbouw is verder in de voorschriften vastgelegd dat de voor-, zij- en achtergevel van de 
woningen, zoals deze bij realisatie worden gebouwd, als bouwgrenzen worden beschouwd, 
waarbuiten uitsluitend nog erfbebouwing is toegestaan. 
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6.4.  Kaart 
 
Op de kaart, schaal 1 : 2.000, zijn via een combinatie van letteraanduidingen en arcering de 
diverse bestemmingen en aanduidingen aangegeven. 
 
De materiële inhoud van de bestemmingen is opgenomen in de voorschriften. 
 
6.5.  Voorschriften 
 
De voorschriften bevatten (overigens in relatie met de kaart) het juridisch instrumentarium voor 
het regelen van het gebruik van de gronden, de toegelaten bebouwing en het gebruik van de 
bebouwing. 
 
De voorschriften zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken. 
 
HOOFDSTUK I   INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 
 
Dit hoofdstuk bevat drie artikelen. 
 
Artikel 1   Begripsbepalingen 
Dit artikel geeft de definities van een aantal in de voorschriften voorkomende begrippen. Hier-
door wordt de interpretatie van de diverse begrippen vastgelegd, waardoor de duidelijkheid 
wordt vergroot. 
 
Artikel 2   Wijze van meten 
Hierin wordt aangegeven hoe de in het plan voorkomende maten dienen te worden bepaald. 
 
Artikel 3   Beschrijving in hoofdlijnen  
Het artikel bevat de beschrijving in hoofdlijnen voor het hele plangebied, zoals hiervoor onder 
6.1. beschreven werd. 
 
HOOFDSTUK II   BESTEMMINGEN 
 
Dit hoofdstuk bevat de bepalingen welke de materiële inhoud van de op de kaart gegeven be-
stemmingen weergeven. Bij de opzet wordt veelal een vaste indeling aangehouden, teneinde 
de duidelijkheid te vergroten, namelijk: 
- bestemmingsomschrijving; 
- beschrijving in hoofdlijnen (voor zover nodig als aanvulling op artikel 3) 
- bebouwingsbepalingen; 
- nadere eisen; 
- vrijstelling van de bebouwingsbepalingen; 
- wijzigingsbevoegdheid. 
 
Een uitzondering is gemaakt voor artikel 4 "Uit te werken Woondoeleinden -UW-", artikel 10 "uit 
te werken Maatschappelijke doeleinden en Kantoren -UMK-" en artikel 13 “Uit te werken Groen-
voorzieningen en Water”, waarbij een andere indeling is aangehouden. 
 
Artikel 4   Uit te werken Woondoeleinden -UW- 
Binnen de bestemming zijn naast woningen voorzieningen toegestaan zoals verkeers-, parkeer-
, groen en speelvoorzieningen, water en nutsvoorzieningen. Indien nodig om aan de Wet ge-
luidhinder te voldoen kunnen binnen deze en andere bestemmingen geluidsbeperkende voor-
zieningen worden gerealiseerd. 
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Per deelgebied is het minimum en maximum aantal te bouwen woningen aangegeven. Dit om 
een evenwichtige verdeling over het plangebied te bewerkstelligen. Die aantallen moeten blij-
ven binnen het voor het gehele plangebied bepaalde maximum zoals opgenomen in artikel 3 
van de voorschriften, waarbij ook de woningen worden meegeteld in de gedetailleerde be-
stemmingen. 
 
Voor gebiedsdeel I -UWI- is bepaald hoeveel water in de uitwerkingsplannen voor het gebied 
moet worden opgenomen, dit om het karakter van (woon)eilanden te garanderen. Voor ge-
biedsdeel II -UWII- is als hoofdlijn van beleid aangegeven dat de inrichting van het gebied in 
samenhang met het omringende parkgebied zal worden ingericht en is tevens een maximum 
bebouwingspercentage bepaald. 
 
Artikel 5   Woondoeleinden -W- 
Het grootste deel van het plangebied heeft de bestemming “Woondoeleinden”. Binnen deze 
bestemming zijn binnen de gronden met de nadere code (v) vrijstaande woningen, met de code 
(va) vrijstaande en/of blokken van twee en meer aaneengesloten woningen toegestaan, met de 
code (s) gestapelde woningen en met de code (as) gestapelde en/of blokken van twee en meer 
aaneengesloten woningen toegestaan, dit naast tuinen en erven en parkeervoorzieningen. On-
geveer ter plaatse van de aanduiding “werkplaats bijzondere woonvoorziening” wordt realisatie 
van werkplaats bij woonvoorzieningen voor begeleide (kamer)bewoning mogelijk gemaakt. 
 
Voorts is het binnen een aantal in de voorschriften opgenomen voorwaarden toegestaan ruim-
ten in of bij de woning en bijgebouwen, met uitzondering van vrijstaande, te gebruiken voor 
aan-huis-gebonden beroepen of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.  
 
Voor de woningen is bepaald dat deze, met uitzondering van dakoverstekken van maximaal 1 
m en kleine overschrijdingen via vrijstelling, binnen de op de kaart aangegeven bebouwings-
vlakken moeten worden gesitueerd. Zodra de woning is gerealiseerd gelden de dan aanwezige 
voor-, zij- en achtergevel als begrenzing van het hoofdgebouw. Daarbuiten mag alleen nog 
erfbebouwing worden gerealiseerd. 
 
Gezien het specifieke karakter van de te realiseren woningen binnen de met een aanduiding op 
de kaart aangegeven gebieden “Watervelden” en "Waterstrip" zijn afwijkende bouwbepalingen  
en erfbouwregelingen opgenomen.  
 
Voor een aantal verbindingen door de bouwblokken en speelplekken is binnen de bestemming 
een regeling opgenomen waarbij de situering en een minimale breedte binnen marges is vast-
gelegd. Dit geldt ook voor groenvoorzieningen en waterpartijen. 
 
Tot slot is in deze bestemming een aantal vrijstellingen opgenomen. Voor de inhoud van deze 
vrijstellingsmogelijkheden wordt verwezen naar de tekst van het artikel van de voorschriften. 
 
Artikel 6   Centrumdoeleinden -C- 
De bestemming -C- regelt het voorzieningencentrum van de wijk. Binnen de bestemming zijn 
detailhandel, dienstverlening, maatschappelijke doeleinden, horecavoorzieningen en woningen 
toegestaan naast voorzieningen zoals verkeers-, parkeer-, groen en speelvoorzieningen, water 
en nutsvoorzieningen.  
 
Het aantal te realiseren woningen moeten blijven binnen het voor het gehele plangebied be-
paalde maximum zoals opgenomen in artikel 3 van de voorschriften, waarbij ook de woningen 
worden meegeteld in de gedetailleerde bestemmingen.  
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Artikel 7   Sport en recreatie -Rs- 
De bestemming is opgenomen ten behoeve van de uitbreiding van het bestaande sportcomplex 
van V.V. Heerenveen met twee voetbalvelden. Binnen de bestemming zijn geen gebouwen 
toegestaan. 
 
Artikel 8   Bedrijfsdoeleinden -B-, Bedrijfsdoeleinden, tuincentrum -B(tc)- 
Binnen de bestemming -B- mogen de gronden worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten die zijn 
genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage bij de voorschriften), onder de categorieën 
1, 2 en 3 (met grootste afstand 50 meter), dan wel bedrijfsactiviteiten die ingevolge het Inrich-
tingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, zoals dat luidde ten tijde van het in ontwerp ter 
visie leggen van het plan, niet vergunningplichtig zijn.  
 
Bedrijven als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder zijn niet toegestaan. De vestiging 
van zelfstandige kantoren is, met uitzondering van een lokaal georiënteerd zelfstandig kantoor  
(zoals een uitzendbureau) eveneens niet toegestaan. 
 
In de voorschriften is een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt dat be-
drijfsactiviteiten worden toegelaten die niet zijn genoemd in de categorie 1, 2 en 3 (met grootste 
afstand 50 meter) van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Hiervoor moet wel worden voldaan aan 
de eis dat een dergelijke bedrijfsactiviteit, wat betreft de milieuplanologische effecten, gelijk te 
stellen is met de in één van de onderscheiden categorieën genoemde bedrijfsactiviteiten. 
Voorts is binnen deze bestemming een bedrijfswoning toegestaan overeenkomstig de huidige 
situatie. Door de begrenzing van het bouwvlak kan de woning niet dichter bij de voor geluidhin-
der van belang zijnde wegen worden gesitueerd.  
 
Binnen de bestemming -B(tc)- mogen de gronden uitsluitend worden gebruikt voor één tuincen-
trum met een functieondersteunend horecabedrijf. In het tuincentrum dient het assortiment zo-
veel mogelijk gericht te zijn op de tuinbenodigdheden. In de begripsbepalingen is opgenomen 
wat onder randassortiment wordt verstaan. Dit om te voorkomen dat er ongewenste concurren-
tie met het kernwinkelapparaat plaatsvindt.  
Verder mogen ter plaatse van de aanduiding “groen en water” uitsluitend groenvoorzieningen 
en water gerealiseerd worden.  
Daarnaast mogen binnen deze bestemming tuinen, erven en parkeerterreinen, met de daarbij 
behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden aangelegd en opgericht. 
Tenslotte dienen bedrijven op eigen terrein in voldoende parkeerplaatsen te voorzien. Voor wat 
betreft het tuincentrum is een minimum aantal parkeerplaatsen vastgelegd. 
Voor de bebouwingsbepalingen wordt verwezen naar de voorschriften. 
 
Artikel 9   Maatschappelijke doeleinden -M-, Maatschappelijke doeleinden, museum -M(m)-, 
Maatschappelijke doeleinden, school -M(s)- 
De gronden binnen de bestemming -M- zijn bestemd voor maatschappelijke doeleinden, al dan 
niet met functieondersteunende horeca, een en ander met uitzondering van een dienstwoning. 
 
De bestemming -M(m)- regelt het inmiddels gerealiseerde museum voor moderne (Friese) 
kunst aan de noordkant van het landgoed Oranjewoud. Binnen deze bestemming is tevens een 
functieondersteunende horecavoorziening toegestaan. Het parkeren binnen dit gebied heeft 
tevens een functie voor het aangrenzende gebied met de bestemming -G+WA- en het parkge-
bied Oranjewoud. 
 
Op gronden binnen de bestemming -M(s)- mogen gebouwen ten behoeve van agrarische on-
derwijsvoorzieningen worden gerealiseerd, waaronder gebouwen voor kweekactiviteiten en 
dierenverblijven. Voorts zijn een buitenkwekerij, een dierenweide, tuinen, erven en (par-
keer)terreinen, groenvoorzieningen en water, met de daarbijbehorende bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, toegestaan. Voor de bebouwingsbepalingen wordt verwezen naar de voor-
schriften. 
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Artikel 10   Uit te werken Maatschappelijke doeleinden en Kantoren -UMK- 
De bestemming -UMK- regelt de gronden bestemd voor maatschappelijke doeleinden en kanto-
ren bij de Oranje Nassaulaan, de entree van de 1e fase. Naast maatschappelijke doeleinden en 
kantoren zijn voorzieningen zoals verkeers-, parkeer-, groen en speelvoorzieningen, water en 
nutsvoorzieningen toegestaan. Voor de plandelen waarvoor de bestemmingen -MKB-, -MKB/W- 
en -UMK- gelden, is de maximumomvang van de gezamenlijke kantoren vastgelegd naast een 
maximum per kantoorvestiging. 
Verder is de situering van de ontsluiting voor autoverkeer vastgelegd en is het streven ge-
noemd om een fietspad voor twee richtingen te realiseren als verbinding tussen de V.V. He-
erenveen en de rotonde bij de snelweg.  
 
Door middel van een wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders kunnen maxi-
maal 40 woningen worden gerealiseerd als voldaan wordt aan de bepalingen van artikel 3 van 
de voorschriften.  
 
De bestemming -UMK- ligt voor een deel binnen de 50 meter toetsings-/veiligheidszones beho-
rende bij de aardgastransportleidingen die langs de rijksweg A32 zijn gelegen. Binnen deze 
bestemming is de realisatie van (beperkt) kwetsbare functies mogelijk. Voor zover deze binnen 
de 50 meter toetsings-/veiligheidszone van de aardgastransportleidingen zijn voorzien is bou-
wen pas mogelijk nadat vrijstelling is verleend door burgemeester en wethouders van de ge-
meente Heerenveen. 
 
Artikel 11   Maatschappelijke doeleinden, Kantoren en Bedrijven -MKB-, Maatschappelijke doel-
einden, Kantoren en Bedrijven en Woondoeleinden -MKB/W-  
De bestemming -MKB- regelt de gronden ten westen van de Domela Nieuwenhuisweg. Binnen 
de bestemming zijn maatschappelijke doeleinden, kantoren en bedrijven categorie 1, 2 en 3 
(50 m) toegestaan naast voorzieningen zoals verkeers-, parkeer-, groen en speelvoorzieningen, 
water en nutsvoorzieningen. Voor het hele gebied met de bestemmingen -MKB-, -MKB/W- en -
UMK- is de maximumomvang van de gezamenlijke kantoren vastgelegd naast een maximum 
per kantoorvestiging. Voor een toelichting op de regeling voor bedrijven wordt verwezen naar 
de toelichting op artikel 8 "Bedrijven -B-". 
 
De bestemming -MKB/W- is gelijk aan de hiervoor beschreven bestemming met dien verstande, 
dat de mogelijkheid bestaat het gehele bestemmingsvlak met woningen in te richten. De bepa-
ling is zo opgezet dat geen combinatie van wonen en de andere functies mogelijk is, dus wonen 
of maatschappelijke doeleinden, kantoren en bedrijven. 
 
De bestemming -MKB- ligt voor een deel binnen de 50 meter toetsings-/veiligheidszones beho-
rende bij de aardgastransportleidingen die langs de rijksweg A32 zijn gelegen. Binnen deze 
bestemming is de realisatie van (beperkt) kwetsbare functies mogelijk. Voor zover deze binnen 
de 50 meter toetsings-/veiligheidszone van de aardgastransportleidingen zijn voorzien is bou-
wen pas mogelijk nadat vrijstelling is verleend door burgemeester en wethouders van de ge-
meente Heerenveen. 
 
Artikel 12   Verkeersdoeleinden, -V-, Doeleinden van verkeer en verblijf -Vv-, Verkeersdoelein-
den, parkeren -V(p)- 
Binnen deze bestemming zijn de gronden onder meer bestemd voor de hoofdontsluitingen van 
de wijk -V-, woonstraten -Vv-, parkeerterreinen -V(p)- alsmede voor trottoirs, pleinen, voet- en 
fietspaden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, waterpartijen en nutsgebouwtjes. Voor 
de bebouwingsbepalingen wordt verwezen naar de voorschriften. 
 
Tenslotte dient binnen de bestemming -Vv- ter hoogte van de centrumvoorzieningen in een 
minimumaantal parkeerplaatsen te worden voorzien dat op de kaart is vastgelegd. De parkeer-
plaatsen worden verdeeld over twee plekken nabij de (winkel)voorzieningen.  
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Artikel 13   Uit te werken Groenvoorzieningen en Water -UG+UWA- 
De bestemming regelt het te ontwikkelen recreatiegebied aan de oostzijde van het plangebied 
in het verlengde van landgoed Oranjewoud voor zover dit gebied gelegen is ten noorden van de 
Middenvaart. 
Dit gebied verschilt in zoverre van het ten zuiden van de Middenvaart gelegen bestemming        
 -G+WA- dat hier geen fietspaden zijn bestemd. 
 
Artikel 14   Groenvoorzieningen -G-, Groenvoorzieningen, park -G(p)-, Groenvoorzieningen en 
Water -G+WA- 
Binnen de bestemming -G- zijn de gronden onder meer bestemd voor groenstroken en andere 
groenvoorzieningen, waterpartijen en -lopen, bossages en windsingels en speelvoorzieningen.  
 
De bestemming -G(p)- regelt een deel van het park van de buitenplaats Heerenwoud en aan-
grenzende groenelementen. Voor de bebouwingsbepalingen wordt verwezen naar de voor-
schriften.  
 
De bestemming -G+WA- regelt het te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied aan de oostzijde 
van het plangebied in het verlengde van landgoed Oranjewoud. 
 
Artikel 15   Water 
Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor sloten en andere watergangen ten 
dienste van de waterhuishouding (waterberging, wateraanvoer en waterafvoer), voor recreatie, 
met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Voor de bebouwingsbepalin-
gen wordt verwezen naar de voorschriften. 
 
Artikel 16   Leidingenstrook  
In de westhoek van het plan is een tweetal aardgastransportleidingen gelegen; een van 12” en 
40 Bar en een van 8" en 40 Bar. In hetzelfde tracé zijn eveneens een hoofdwatertransportlei-
ding en een rioolpersleiding gesitueerd. Ten behoeve van de bescherming van deze leidingen 
is de bestemming "Leidingenstrook" opgenomen. Deze (dubbel)bestemming is primair boven 
andere op de kaart daarmee samenvallende bestemmingen. Bouwen ten behoeve van de an-
dere functies is alleen toegestaan indien de belangen van de leidingen zich daar niet tegen 
verzetten.  
 
Voor de aardgasleidingen geldt bovendien een toetsings-/veiligheidsafstand die van belang is 
voor het realiseren van (beperkt) kwetsbare objecten binnen een afstand van 50 meter uit die 
leiding. In artikel 3 lid 3.3  is daarvoor een bepaling opgenomen.  
 
Artikel 17   Erf bij Woondoeleinden 
Een enkel erf op de hoek van Het Meer en de Domela Nieuwenhuisweg is in dit plan opgeno-
men. De regeling hiervoor is gelijk aan die van de erven bij woningen elders in het plan. 
Omdat het erf bij de betreffende woningen deels in dit plan ligt en deels in een ander, is in de 
beschrijving in hoofdlijnen bepaald dat nadere eisen kunnen worden gesteld om per woning niet 
meer te laten bouwen dan voor andere woningen is toegestaan. 
 
HOOFDSTUK III   OVERIGE BEPALINGEN 
 
Dit hoofdstuk van de voorschriften bevat een aantal bepalingen welke op de bestemmingen van 
hoofdstuk II van toepassing zijn. De diverse artikelen zullen vervolgens kort worden toegelicht. 
 
Artikel 18   Anti-dubbeltelbepaling 
Het onderhavige artikel heeft tot doel om te voorkomen dat gronden, waarop op grond van een 
bouwplan gebouwd mag worden, opnieuw worden meegenomen in de beoordeling van latere 
bouwplannen. 
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Artikel 19   Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 
Dit artikel sluit de aanvullende werking van de Bouwverordening uit, met uitzondering van een 
aantal onderwerpen. 
 
Artikel 20   Algemene vrijstellingsbevoegdheid 
Deze vrijstellingen, gebaseerd op artikel 15, lid 1 onder a WRO, hebben onder meer tot doel 
enige flexibiliteit in de voorschriften aan te brengen. Via een door burgemeester en wethouders 
te verlenen vrijstelling kunnen onder meer geringe wijzigingen in de maatvoeringen, genoemd 
in Paragraaf II en in de bestemmingsgrenzen worden aangebracht.  
 
Artikel 21   Algemene wijzigingsbevoegdheid 
Ingevolge dit artikel heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid het 
plan te wijzigen, indien daaraan behoefte bestaat. 
Overeenkomstig de constante jurisprudentie, is deze bevoegdheid van burgemeester en wet-
houders aan (objectieve) grenzen gebonden. 
De toekenning van de wijzigingsbevoegdheid is gebaseerd op artikel 11, lid 1 WRO.  
 
Artikel 22   Procedureregels 
Dit artikel geeft aan dat, indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan een in het 
plan opgenomen wijzigingsbevoegd of uitwerkingsbevoegdheid de beschreven procedure dient 
te worden gevolgd. 
 
Artikel 23   Gebruiksbepalingen 
Het onderhavige artikel bevat het verbod om gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met 
de gegeven bestemming. 
 
Artikel 24   Overgangsbepalingen 
De overgangsbepalingen, opgenomen in lid 1 en 2, hebben ten doel de rechtstoestand te bege-
leiden van bouwwerken welke, op het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van het plan, 
gebouwd zijn of gebouwd kunnen worden en welke afwijken van de bebouwingsvoorschriften 
van het plan. Lid 3 betreft het gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken in het plan, 
voor zover dit gebruik op het tijdstip van het rechtskracht verkrijgen van het plan, afwijkt van de 
in het onderhavige plan gegeven bestemmingen. 
 
Artikel 25   Strafbepaling 
De voorschriften betreffende het gebruik van gronden en bouwwerken hebben alleen dan prak-
tisch resultaat, wanneer tevens een bepaling is opgenomen, die overtreding van deze voor-
schriften strafbaar stelt (overeenkomstig het bepaalde in artikel 1a onder 2 van de Wet op de 
economische delicten).  
 
Artikel 26   Slotbepaling 
Het laatste artikel geeft de officiële naam van het plan aan. 
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7. UITVOERBAARHEID 
 
 
7.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Het plan Skoatterwâld voorziet in de maatschappelijke behoefte aan woningen in de regio. Met 
het plan wordt gestreefd naar het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving 
die tegemoet komt aan de behoeften van consumenten. 
 
In de voorbereidingsfase heeft overleg plaatsgevonden met direct belanghebbenden in het ge-
bied en overige betrokken instanties. De resultaten uit dit overleg zijn betrokken bij de verdere 
planvorming van het bestemmingsplan. Tevens zijn er diverse inloop- en informatieavonden 
georganiseerd waar een ieder is geïnformeerd over de ontwikkelingen in Skoatterwâld. 
 
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het bestemmingsplan "2e en 3e fase Skoat-
terwâld" maatschappelijk uitvoerbaar is. 
 
7.2. Economische uitvoerbaarheid 
 
Ruimtegebruik 
 
Aan de oostzijde van de rijksweg A32 wordt het woon- en voorzieningengebied Skoatterwâld 
ontwikkeld. De uitgeefbare grond ten behoeve van woningen omvat circa 80 hectare. In totaal 
zullen circa 2500 woningen worden gerealiseerd. Hiervan wordt 30% in de sociale en/of goed-
kope sector gerealiseerd. De overige 70% wordt in de duurdere sector gerealiseerd.  
 
Naast woningbouw wordt in Skoatterwâld ook ruimte gereserveerd voor natuurontwikkeling en 
de aanleg van recreatieve voorzieningen waaronder het parkbos en diverse waterpartijen.  
 
Aan de zuidoostzijde van het gebied is in samenwerking met de provincie en Staatsbosbeheer 
ten behoeve van de vestiging van het centrum voor Moderne Kunsten bij het landgoed Oranje-
woud een nieuw landgoed gebouwd. 
 
Fasering  
 
Skoatterwâld kent drie deelgebieden en zal ook in drie fasen worden ontwikkeld. Voor het totale 
gebied is een grondexploitatie opgesteld met een ontwikkelingstermijn van ongeveer 20 jaar. In 
de eerste fase worden circa 1000 woningen gerealiseerd. Daarvan zijn er inmiddels al ruim 600 
gebouwd. De resterende 1500 woningen worden in fase 2 en 3 gerealiseerd. De realisatiekos-
ten van de tweede en de derde fase zijn opgenomen in de grondexploitatie voor het totale ge-
bied waardoor een onderverdeling per fase niet eenduidig kan worden weergegeven.  
 
Kosten 
 
De benodigde gronden voor realisatie van woningbouw in de tweede en derde fase zijn nage-
noeg geheel door de gemeente verworven. De overige gronden betreffen gronden van particu-
lieren waarop, met name, het parkbos en het water is voorzien. Een belangrijk deel van de 
groenstructuur in het gebied is ook voorafgaand aan de woningbouwontwikkeling aangelegd 
omdat de betreffende gronden al vroegtijdig in eigendom waren van de gemeente en Staats-
bosbeheer. 
 
In de exploitatiebegroting voor de inrichting van het openbaar gebied zijn kosten opgenomen 
voor aanleg van wegen en riolering, bruggen, groenvoorzieningen en waterpartijen. Daarnaast 
zijn specifieke kosten geraamd voor de straatverlichting, de hoofdriooltransportleiding, het ge-
luidscherm langs de A32 en de groeninrichting van Skoatterwâld-oost.  
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De geraamde uitvoeringskosten zijn aangescherpt naar aanleiding van de ervaringen van de 
aanleg van civiele werken in de eerste fase. Ten aanzien van de kwaliteit van het inrichtingsni-
veau is een gemiddeld kwaliteitniveau als uitgangspunt genomen. 
 
De globale kostenverdeling is als volgt weer te geven:  
 
Omschrijving kosten Investering in euro 
Gerealiseerde kosten/opbrengsten 2004 29.400.000 
Nog realiseren: Grondverwerving 2.500.000 
 Inrichting openbare ruimte 37.100.000 
  Plan- /voorbereidingskosten 5.600.000 
 Diverse kosten & fondsen* 10.400.000 
  Renteverlies 6.200.000 
Totaal kosten te financieren door opbrengsten woningbouw 91.200.000 

* Onder diverse kosten wordt verstaan: promotiekosten, exploitatielasten, straatmeubilair, toeslagen en afdrachten aan 
reguliere fondsen van de gemeente. 
 
Conclusie 
 
De gerealiseerde kosten/opbrengsten, de investeringen ten behoeve van de inrichting van de 
openbare ruimte en de overige kosten van in totaal ruim € 91.200.000,- worden volledig gefi-
nancierd door de opbrengsten van de woningbouw. Aangezien alle gronden met de bestem-
ming "woondoeleinden" of "uit te werken woondoeleinden" in eigendom van de gemeente zijn, 
kunnen alle kosten zonder problemen worden verhaald. Gelet op het grondeigendom, het in-
richtingsniveau, de afzet van de bouwgrond en het woningprogramma zijn er voldoende moge-
lijkheden om de lopende grondexploitatie bij minder gunstige omstandigheden bij te sturen. 
 
Op basis van de lopende grondexploitatie voor Skoatterwâld kan worden geconcludeerd dat 
(ook) de tweede en derde fase van het plan economisch uitvoerbaar zijn. 
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8.  INSPRAAK EN OVERLEG 
 
 
8.1. Inspraak  
 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan "2e en 3e fase Skoatterwâld" heeft conform de in-
spraakverordening van de gemeente Heerenveen vanaf 13 oktober 2005 gedurende 6 weken 
ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk of 
mondeling een reactie in te dienen. Tevens heeft op 31 oktober 2005 een inspraakbijeenkomst 
plaatsgevonden. 
 
De ontvangen inspraakreacties zijn kort samengevat en voorzien van een reactie van burge-
meester en wethouders. De samenvatting van de inspraakreacties alsmede het gemeentelijke 
commentaar daarop zijn opgenomen in een antwoordnota, welke door burgemeester en wet-
houders op 8 mei 2006 is vastgesteld. Daar waar inspraakreacties aanleiding gaven tot aan-
passing van het bestemmingsplan, is in de beantwoording aangegeven op welke wijze de in-
spraakreactie in het bestemmingsplan is verwerkt. 
 
De antwoordnota is als bijlage bij deze toelichting gevoegd.  
 
8.2. Overleg ex artikel 10 Bro 1985  
 
Het voorontwerpbestemmingsplan "2e en 3e fase Skoatterwâld" is conform artikel 10 van het 
Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro 1985) aan diverse overleginstanties toegezonden. De 
ingekomen overlegreacties, een korte samenvatting daarvan alsmede het gemeentelijke com-
mentaar daarop zijn eveneens in de hiervoor genoemde antwoordnota opgenomen. Daar waar 
de overlegreacties aanleiding gaven tot het aanpassen van het bestemmingsplan, is in de be-
antwoording aangegeven op welke wijze de overlegreactie in het bestemmingsplan is verwerkt. 
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Bijlage 1 Overleg en inspraak 
 
- Ingekomen overlegreacties, inspraakreacties 

en advies 
- Antwoordnota inspraak overleg en advies 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bijlage 2 Ontheffingen Flora- en faunawet 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bijlage 3 Ontheffingen Wet geluidhinder  
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1. Flora en fauna
- "Ecologisch onderzoek Noordelijke deel landgoed Oranjewoud" (26 april2002)
- "Ecologische beoordeling t.a.v. de bouw van een museum en landgoedherstel bij

Oranjewoud" (november 2002)
- "Ecologische beoordeling van de locatie

Heerenveen" (18 maart 2005)
- Ontheffingsaanvraag (4 april 2005)

Skoatterwâld 2" en 3" fase te

- Projectplan van de 2" en 3" fase van aanleg Skoatterwâld te Heerenveen; Ten
behoeve van ontheffingsaanvraag ingevolge van de Flora en faunawet (ontheffing
in het kader van ruimtelijke inrichting en/of ontwikkeling)

Geluidhinder
- "Akoestisch onderzoek; gevolgen wegverkeerslawaai bestemmingsplan 2" en 3"

Fase Skoatterwâld" (februari 200b)
- Verzoek om vaststelling van een hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder

(gemeente Heerenveen, 5 april 2006)
- "Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai twee

woningen aan de D. Nieuwenhuisweg te Heerenveen (nieuwbouw)" (januari 2007)

Waterhuishouding
- "WaterhuishoudingSkoatterwâld;Waterbalansrekeningen"(juli 199g)
- "Waterhuishouding Skoatterwâld; Waterafuoer en waterberging" fiuli 1999)
- "Waterhuishouding Skoatterwâld; Waterkwaliteit en circulatie" (juli 1999)
- "Waterhuishouding Skoatterwâld; Wateraanvoer via Prinsenwijk en Fasering

Skoatterwâld" (juli 1 999)

Luchtkvvaliteit
- "Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan 2" en 3" fase Skoatterwâld" (18

oktober 2006)

Externe veiligheid
- "Externe veiligheid bestemmingsplan 432 Skoatterwâld" (15 september 2006)

Archeologie
- "Heerenveen, Skoatterwâld; Een Inventariserend Archeologisch VeldonderzoeK'

(mei2005)
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Figuur 2: Ligging gebied en terre¡ntypen
2001

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer regio Fryslân
Uitvoerder: Buro Bakker, Assen

LEGE
r.;¡;l
E
E
t
tffi

A/

NDA
Grasland
Bos
Laan met jonge bomen
Laan met oude bomen
Park met oude bomen
Water
Pad, weg, onbegroeid

Grens ondezoeksgebied





1 .1

INLEIDING I

A.q¡¡lelolruc EN DoEL

Aan de rand van het parklandschap Oranjewoud, vlak ten oosten van Heerenveen (Skoatter-
wâld), zijn plannen om een museum te realiseren met in de directe omgeving een te recon-
strueren park. In verband met de mogelijke verstorende invloed daa¡van op de flora en fauna
ter plaatse achten de initiatiefnemers het noodzakelijk om in een vroeg stadium van de plan-
vorming te beschikken over gegevens betreffende een aantal groepen organismen, die ken-
merkend zijn voor dit gebied en voor een belangrijk deel de natuurlijke waa¡de bepalen. Met
behulp van dezæ gegevens moet het mogelij\ zijn de plannen op een voor de natuur verant-
woorde wijze uit te voeren.

Opzer EN wERKWtJzE

Aan Buro Bakker is opdracht verstrekt de aanwezigheid van de volgende groepen organismen
te onderzoeken: ¡
o Hogere planten, met name beschermde en bijzondere soorten.
o Paddestoelen
o Vleermuizen
. Overige faun4 met name vogels, amfibieën en reptielen.

ln de rapportage diende aandacht te worden besteed aan de wijze waarop deze organismen
van het terrein gebruik maken. Tevens dienden'aanbevelingen voor inrichting en beheer op-
genomen te worden. Voor de vleermuizen werd verzocht de effecten van de plannen, zoals in
een startdocument neergelegd, in beeld te brengen.
Daartoe zijn specialisten ingeschakeld om in 2001 het tenein te onderzoeken op de aznwezig-
heid en verspreiding van de genoemde groepen, en daarover te rapporteren. Voor de vogels,
amfibieën en reptielen is bestaande informatie gebruikt.

Bexnopre KARAKTERTST¡EK vAN HET GEBTED

Het parklandschap Oranjewoud heeft een oppervlakte van 335 ha en omvat onder andere de-
len van Oranjewoud, Oranjestein, Prinsenhof en Overtuin. Het lusthof Oranjewoud stamt uit
ca. 1680. De stijl was barok. Rond 1880 werden grote delen omgevormd in Engelse land-
schapsstijl. Van de oorspronkelijke aanplant resten nog enkele laangedeelten, hakhout en
solitaire bomen. Vanaf die datum zijn ook meer percelen met naaldboomsoorten geplant tus-
sen de lanen.

Het onderzoekgebied beslaat ca. 17 ha en omvat alleen de lanen rondom Oranjewoud, de
Lindenlaan (tussen Oranjewoud en Overtuin), de voormalige moestuin en de Prinsenwijk en
aanliggende paden en percelen (Figuur 2). In het noordelijk deel ligt de Prinsenwijk met gras-
land en eikenaanplant. Ter hoogte van "De Kom" (vlak ten noorden van Oranjewoud) liggen
de voormalige moestuin - momenteel een ommuurd weitje - (westelijk) en een parkeerplaats
met belendend een (oude) beukenaanplant (oostelijk). Aan de oostzijde van Oranjewoud loopt
een eikenlaan met oude eiken over een lengte van ca. 550 m langs de van Limburg Stirum-
laan. Ten westen van Oranjewoud behoort tot het onderzoeksgebied een weide met eiken van
variërende leeftijd. Omdat de wijdere omgdving van grote invloed is op het voorkomen van
vleermuizen in het onderzoeksgebied is ook aandacht besteed aan de belendende bospercelen
en de lanen ten zuiden van de Lindenlaan linclusief een deel van Overtuin. exclusief Oran-
jestein)

Opzer vAN oE RAPPoRTAGE

Na de inleiding (hoofdstuk l) beschrijft hoofdstuk 2 de resultaten per soortengroep.
In hoofdstuk 3 staan conclusies en aanbevelingen. Hoofdstuk 4 bevat een literatuurlijst.
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2

2.1

ONDERZOEK EN RESULTATEN

HooeRe PLANTEN

2.1.1 MerHooE

Veldwerk

Het veldwerk heeft in I ronde plaatsgevonden op 23 augustus 2001. Het gebied is geheel
doorkruist op zoek naa¡ beschermde, bedreigde en minder algemene soorten. De aangetroffen
soorten zijn op locatie a¿rngegeven met een code volgens een 5-delige schaal, zoals die voor
p lantensoortenkaf eringen bij Staatsbosbeheer gebruikel ijk is.

aanlal ex.

1-2
&10
1 1-100
't0r-r000
> lo00

Volledigheid en betrouwbaarheid

Op basis van de aangetroffen veldsituatie en eerder uitgevoerd veldwerk (Buro Bakker 1997)
kan worden gesteld dat de gegevens nagenoeg volledig zijn. Minder dan zæer algemene soor-
ten zijn alleen langs lijnvormige elementen aangetroffen.Dezæ, zijn dan ook systematisch alle
afgelopen. In vlakvormige elementen komen geen bijzondere soorten voor, met uitzondering
van het noordelijk deel van de Prinsenwijk.

2.1.2 RESULTATEN

Het gebied is opgebouwd uit vrij soortenarme bossen en graslanden. De percelen hebben een
vrij geringe botanische waarde, voor zover die aftrangt van de hogere planten en varens. De
vegetatie is opgebouwd uit algemene soorten. Bij nadere beschouwing blijkt er echter langs
oevers een tweetal wettelijk beschermde en een tweetal minder algemene soorten voor te ko-
men. De meest bijzondere daarvan is de Koningsvaren, w¿nryan veel exemplaren blijken voor
te komen.

Tabel l: Aangetroffen beschermde en minder algemene soorten hogere planten.

Koningsvaren (Osmunda regalis)

Wettelijk beschermd. Pla¡rt van natte, zure, kalkarme zznd- en veengrond. Vaak op steile oe-
vers van slootjes en greppels. Komt hier vooral in groten getale voor langs de oevers van de
Prinsenwijk en langs greppels in jong bos aan de oostzijde. Koningsvarens kunnen zeer oud
worden, en het duurt lang voor de plant goed is ontwikkeld. In die zin is de soort kwetsbaar.

Kra bben s chee r (S trati otes a I oi d es)

Staat op de Rode Lijst als Gevoelig (GE). Verlander in niet of weinig verontreinigd, min of
meer voedselrijk, zwak zuur tot zwak basisch water. Komt plaatselijk voor in de Prinsenwijk.

Padden ru s (J u ncu s su bnodu losu s)

Hoort thuis in oevers en verlandingssituaties die van oorsprong basenrijk zijn. IJlt bij veran-
derde omstandigheden lang na. Is op een plaats aangetroffen op een afgevlakte oever in het
uiterste zuidwesten van het onderzoeksgebied.

code

1
2
3
4
5

öurc ürtkr 0l/1,10



Zwanenbloem (Butomus umbellatus)
Wettelijk beschermd. Plant van voedselrijk water, goed bestand tegen hoge sulfaat- en carbo-
naatconcentraties die optreden bij het inlaten van boezemwater. Komt veel voor in het
noordelijk deel van de Prinsenwijk, met name in een nieuw gegraven of verbreed gedeelte.

2.1.3 Còruclusres

In het gebied is de hoeveelheid Koningsvarens opvallend. Dit moet gezien worden als een
belangrijke waarde van het gebied, waar rekening mee gehouden moet worden bij de te ont-
wikkelen plannen. Voor alle besch¡even soorten geldt dat het voorkomen gebonden is aan
oevers. Deze zullen dus in stand moeten blijven, en dan vooral waar het gaat om Koningsva-
ren.

Pnooestoelen

2.2.1 METHoDE

Veldwerk

Het veldwerk heeft plaatsgevonden in vier rondes in de herfst van 2001 (periode eind augus-
tus tot half oktober). Bij de kartering is zoveel mogelijk uitgegaan van genummerde vlakken
van de vegetatiekaart van 1997 (Buro Bakker 1997). De mate van voorkomen van paddestoe-
len per vlak wordt weergegeven volgens een 5 delíge schaal.

2.2

code

1
2

4
5

aantal ex.

1-3
4-'lo
1 1-30
3l-100
> 1 0 0
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Per vlak is uitgegaan van het maximum op één dag aangetroffen vruchtlichamen. Dit wordt
beschouwd als een goede afspiegeling van de vruchtlichamenproductie van een soort.

Vol ledigheid en betrouwbaarheid

Bij onderzoek aan paddestoelen doen zich enkele specifieke problemen voor in vergelijking
met onderzoek aan hogere planten. De eigenlijke schimmel zit onder de grond (mycelium) en
vormt in een beperkte periode van het jaar (nazomer - late herfst) vruchtlichamen. Bij veel
soorten vonnen de ondergrondse mycelia echter niet elk jaar vruchtlichamen. Dit betekent dat
voor een volledig beeld van de soofensamenstelling van een gebied het veldwerk gespreid
moet worden over meerdere jaren. Vaak wordt een periode van drie tot vier jaar aangeraden.
Bij inventarisaties van kortere duur zal een deel van de soorten gemist worden. Indien de
paddestoelen echter gebruikt worden als indicator voor bepaalde milieuomstandigheden (zoals
in dit onderzoek), dan is dit bezwaa¡ minder groot. De sòorten die wel aanw"zìg zijn geven
vaak ook al een duidelijke indicatie. Dankzij de grote hoeveelheid neerslag in de nazomer en
herfst was 2001 een gunstig jaar voor de vorming van vruchtlichamen en dus voor de inventa-
risatie.

Verwerkin g en ¡nterpretatie

Bij de verwerking wordt uitgegaan van het GIS bestand van de vegetatiekartering van 1997.
Een tabel met het voorkomen van paddestoelensoorten per genummerd vegetatievlak is opge-
nomen in bijlage 2. Voor de interpretatie van verspreidingspatronen ztjn aande database extra
velden toegevoegd die gezamenlijk een soort samenvatting geven van de mycologische waar-
de per vlak:

¡ Totaal aantal aangetroffen soorten
¡ Aantal Rode Lijst soorten
o Aantal soorten van voedselarme bodems (indicatieve soorten)
¡ Aantal soorten van kalkhoudende enlof lemige bodems.

ü 
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2.2.2 Resuur¡rex

Verspreidingspatronen paddestoelen

In het Buiten Oranjewoud zijn tijdens de kartering I I I soorten paddestoelen gekarteerd. Tabel
2 geeft een overzicht van de gekarteerde paddestoelensoorten met het aantal vlakken in het
gebied waa¡in de soort is aangetroffen. Een uitgebreider overzicht van het voorkomen van
paddestoelen per vlak is opgenomen in bijlage 2. De meest algemene soorten in het gebied
zijn: Gele aardappelbovist, Kaneelkleurige melkzwam, Berijpte russula, Gewone fopzwam en
Gewoon eikêbladzwammetje.

öuro óakls0l /140



Marasm¡us rotula
rr¿t.egä cðtlyUia plgtyphylta
Mèrulius tremeilopirs
lrlfutinus ca nint¡s'òs. str.
[tlyceqa galqpus
lrtycena leplbcephala
My.cena,pêìiarithina'
MyCëna 1'bl9gramina

rita

Neobulgaria pura

Ruggqla cyänoxairtha
Rússula dèlica
RúSsula eäética
Rt¡ssula fèl lea

lñgze {re¡Kcfussura

i Regenboogrussula

i Gele aardapp.elbovist

-Beukenbos

loo.fbos
/ naaldbos

loofbos / naaldbos

-Bèukenbbs
-Beukenbos

/  naaldbos

I
I
a

5'Ì
I
I
6
I

7
o

C'

7

?

4

I
7
4

9

a

5
7
7
a

7

looÞos lhoutaþrêker
loofþos iparasiev iioutatur.
lööfros lhoutàfbreker

þer¡len / parken istrooiselabreker
Eiken-Beukenbos i mycorrhiza
lóofbos lmycorrhiza
Eiken-Beukenbos imyconhÞa
Eikèn-Beukenbos i mycorrh¡za
loofbos'/ naaldbos i mycorrhiza

r
t
F

n-BeUkenbos I mycorrhiza
frâ9ilis
g!'.aveolens
iönoêhlora
mairei
n!g¡jgans
oôhiõleuca

Eiken-Beukenbos
/ parken

Tabel 2: Overzicht van de karteersoorten met in de laatste kolom het aantal vegetatievlakken waarin de
soort aangetroffen is (totaal 29 vlakken). Verder per soort informatie over het voorkomen in Ne-
derland (UFK), het kenmerkende habiøt en de functione groep waartoe de soort behool. UFK 2
: zee¡ zeldzaan: UFK 3 = zeldzaami UFK 4 : vúj zeldzaam; UFK 5 = matig algemeeni UFK 6:
vrij algemeen; UFK 7/8 : algemeen; UFK 9 = zeer algemeen. De gebruikte Nederlandse en we-
tenschappelijke namen sluiten aan bij het'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' (Amolds
et al. ,  1995).

In het gebied zijn 12 soorten paddestoelen aangetroffen die vanwege hun achteruitgang opge-
nomen staan op de Rode Lijst (tabel 3). Twee van deze soorten zijn zelfs ernstig bedreigd en
Nederland. Het gaat om de Purpersnedemycena (Mycena pelianthina) en de Kleine trompet-
zlvtam (Pseudocraterelhs undulatus)- De Kleine trompetzwam is een zeldzame gr:rJze verwant
van de Cantharel. De soort is in Nederland sterk achteruitgegaan als gevolg van vernesting en
verzuring en is recent slechts a^angetroffen in 5 uurhokken.
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Tabef 3: Overzicht van de in het gebied aangetroffen znldzane en Rode Lijst soorten. Er worden vier

Rode-Lijstcategorieën onderscheiden, en een vijfde categorie (OG) die aangeeft w¿u¡rom deze niet

in de Rode Lijst is opgenomen (Amolds & Van Ommering, 1996):

EB Ernstig bedreigde soorten die zeer sterk zijn afgenomen en ze€r zældzazmzljn.
BE Bedreigde soorten: Soorten die sterk zijn afgenomen en zÊldzaatr:. tot z.Eer znldzaam ziin

en soorten die zne¡ sterk zijn afgenomen en zrldznzm zijn.
KW Kwetsbare soorten: Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zæer zeldzaar¡ zijn en soorten

die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzazm zijn-
GE Gevoelige soorten: Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zser zsldzaam zijn en soor-

ten die sterk totzþeÍ sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.
OG Onvoldoende gegevens voor het aangeven van een trend.

De Elfenwasplaat (Hygrocybe ceracea) is kenmerkend is voor heischrale graslanden en is

gevonden in een grazige berm (vlak 215, bijlage 2 kaa¡ met vlaknummers). In de graslanden
zelf zijn geen bijzondere paddestoelen aangetroffen. Door de voedselrijke bodem duurt het bij
een verschralend beheer (hooien en/of extensieve begrazing) waarschijntijk zeer lang voor
kenmerkende grasl andpaddestoelen verschijnen.

De overige in het gebied voorkomende Rode Lijst soorten zijn kenmerkend voor Eiken-
Beukenbossen en lanen met een schrale ondergroei enziin de laatste decenia in deze bossen
sterk achteruitgegaan. Schrale lanen vormen een laatste uitwijkplaats (refugium) voor deze
soorten. De kaart in de bijlage geeft een beeld van het aantal Rode Lijst soorten per vlak. Het
voorkomen van de Rode Lijst soorten is geconcentreerd in de oude lanen. Dit hangt vooral
samen met drie factoren:

Een belangrijke randvoorwaarde voor de aanu/ezigheid van veel Rode Lijst paddestoelen in
de oude lanen is het relatief stabiele beheer met weinig bodemverstoring.

Een tweede factor waarin de oude lanen afivijken van de rest van het gebied is de relatief
schrale bodem met weinig strooiselophoping. Langs bosranden, lanen en paden is over het
algemeen de strooisellaag dunner dan in het bos zelf. Veel paddestoelensoorten komen vooral
voor in deze strooisela¡me randen. Dit hangt samen met het feit dat veel paddestoelen gevoe-
lig zijn voor stikstofhoudende verbindingen (polyfenolen) die vrijkomen uit vers strooisel.
Onder invloed van de hoge stikstofdepositie is het gehalte aan stikstof van blad- en naald-
strooisel in Nederland vele malen hoger dan in schonere gebieden, zoals Noord-Scandinavie.
Veel soorten die in Nederland aan bosranden en paden gebonden zijn, kunnen in schonere
gebieden ook in het bos zelf gevonden worden. Onder de huidige omstandigheden vormen de
bosranden, lanen en paden voor veel soorten waarschijnlijk een laatste toevluchtsoord. De
betreffende kaa¡t in bijlage 2 geeft. een beeld van het voorkomen van indicatieve soorten voor
bodems met een lage beschikbaarheid van voedingsstoffen (m.n. stikstof). Tabet 4 geeft een
overzicht van de soorten van schrale bodems. Opvallend hierbij is het hoge aandeel mycor-
rhizapaddestoelen. Deze groep paddestoelen is extra gevoelig voor luchtvervuiling. Met name
Russula's (met l9 soorten) en Boleten (10 soorten) zijn goed vertegenwoordigd.

ôuro áakks0l/ l4O



Psëudocrateiellus u ndulatus
nussìlia'felÈa
Ruslsula fragilís
Russúla mãirei

amaniet

heksenbolêet

nwasplaat
YuurÀÀ,amm.etje

Broze russula

?tjeszwamgast
úoon eêkhoörntjesbrood

parasitica

rrdplde þòrdijnavam
sidfsteeìgoidijnaram

Tabef 4: Indicatieve soorten voor bossen en lanen op schrale bodem. Voorkomen in Ne.derla¡¡d: lg61K2: zær
z'eldzazm:UFK3:zeldzaan;UFK4=vri jzeldzazm:UFK5=matigalgemeen;uFK6:wi jalgemeen;
UFK 7/8: algemeen.

De derde factor die de lanen bijzonder maakt voor paddestoelen is het plaatselijk voorkomen
van kalkhoudend leem in de ondergrond. De bovengenoemde soorten van schrale bodems zijn
weliswaar kenmerkend voor zure zandgrond, maar als de bodem te zuur wordt (pH<4), dan
verdwijnt een deel van deze soorten. Dankzij de bufferende werking van de lemige bodem
wordt te sterke bodemverzuring voorkomen. Na"st de 'sch¡ale soorten' komen er e;hter ook
diverse soorten voor die kenmerkend zün voor kalkhoudende lemige bodems. Een overzicht
van deze soorten wordt gegeven in tabel 5. Met name het voorkomen van vier soorten Kluif-
jeszwammen(Helvella) is opvallend. Twee van deze soorten, de Zadelkluifieszwam (Helveya
ephippium) en de Schotelkluifzwam (Helvella macroptn) staan opgenomen op de Rode Lijst.

Tabel 5: Indicatieve soorten voor karkhoudende enlof remige bodem.

2.2.3 Co¡¡cI-usIes EN AANBEVELINGEN VooR BEHEER

De paddestoelenrijkdom in het gebied is sterk geconcentreerd in de oude lanen. Deze dienen
dan ook onaangetast in stand te blijven. Een voor paddestoelen gunstig beheer dient zich in de
eerste plaats op deze oude lanen te richten. De belangrijkste randvoorwaarden hierbij zijn:
' De oude Eiken en Beuken zoveel mogelijk sparen en indien kap noodzakelijk is weer

vervangen door niet al te jonge (>10 jaar) Eiken en Beuken van Nãderlandse oorsprong.

n!9ncans
vêlenovskyi
veSêa

sula

Söhotèlrussula
smateÍi¡le russuta

rugosa

inòcybe mai¡ilata

Kaneelboleet

Purpersnedemycena
Wilte ruSsúla
V¡ôletgrogiìe russula
Wijnpurpéren russul_a
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Voorkomen van bodemverstoring als gevolg van vergraving en berijding met zwa¡e ma-
chines. 

- ' -

Voorkomen van te sterke strooiselophoping. Dit gebeurt in lanen grotendeels via natuur- ,

lijke windwerking, dankzij het in vergelijking met bossen open karakter. Indien er echter
snoeiafral opgeslagen wórdt in de berm, dan kan hierdoor veel bladafral ingevangen
worden.
Gefaseerd maaien met afuoer van het maaisel. De frequentie is aftrankelijk van de pro-
ductie van de vegetatie: 2xfsaar in productieve delen; eens per 2 jaar in schrale delen).
Met name in de bermen langs het fietspad kan de paddestoelenrijkdom waarschijnlijk nog ,
verhoogä worden door de maaifrequentie iets te verhogen.

In de bossen is de paddestoelenflora minder goed onlwikkeld. Bij het ouder worden van het
bos en de ontwikkeling van een meer gevarieerde vegetatiestructuur kan de waarde waa¡-
schijnlijk toenemen. Eventueel kan het aandeel liggend en staand dood hout kunstmatig iets
verhoogd worden door enkele bomen om te,trekken of te ringen- Dit is met name gunstig voor
houtafbrekende paddestoelen.

2.3 VleeRn¡uzet

2.3.1 Merxooe

Vleermuisinventarisatie vindt plaats middels batdetectors. Met behulp hiervan ,kunnen de
ultrasone geluiden van vleermuizen hoorbaar worden gemaakt. Door verschillen in klank,
ritme en andere kenmerken is het mogelijk vleermuizen 's nachts te karteren en daarbij de
verschillende soorten te onderscheiden en de aard van het gedrag te bepalen. Inventarisatie

,van vleermuizen vindt plaats volgens een vaste methode zoals beschreven in Limpens e.a.
(1993). In het kort omvat de methode de volgende fasen:

Uiwliegperiode vaststellen vliegroutes; terugvolgen uiWlie-
gende dieren op vliegroute

Jacht / zwenn periode karteren van jagende dieren; vaststellen van
nachtelijke zwermgedrag op de kolonieplaats.

Invliegperiode lokaliseren van kolonieplaatsen ad.h.v. het
zwermgedrag

Avond

Nacht

Ochtend

De onderhavige inventarisatie vond plaats op 28,29 juli, 30 augustus en 6 september 2001 en
werd uitgevoerd met behulp van een QMC mini III en Petterson Ultrasound Detector D-100.
Het gebied werd hierbij te voet en langzaam fietsend doorkruist. De nachten in juli werden
besteed aan algemene inventa¡isatie (traceren vliegroutes en karterenjagende dieren) en loka-
liseren van verblijþlaatsen (in de ochtendschemer). In augustus en september werd speciale
aa¡dacht besteed aan ka¡tering van roepende mannelijke Rosse vleermuizen en Ruige dwerg-
vleermuizen.

De weersomstandigheden \ryaren goed voor inventarisatie. Alleen in de nachten in augustus en

september was er enkele uren sprake van lichte (mot)regen. De temperatuur was 15 - 17 'C in
juli en augustus. In de nacht van 6 september daalde de temperatuur tot 12 "C. De weersom-
standigheden waren van dien aard dat ze de resultaten van de inventarisatie niet noemens-
waardig beihvloed kunnen hebben.

2.3.2 Resulr¡re¡¡

Algemeen

Er zijn acht verschillende soorten vleermuizen w¿urgenomen. Tabel 6 geeft een samenvatting
van de resultaten. Van de Rosse vleermuis en de Watervleermuis werden zomerverblijþlaat-
sen cq. koloniebomen gelokaliseerd (6 resp. l). Van de Rosse vleermuis en de Ruige dwerg-
vleermuis werden in het najaar paarterritoria gevonden (21 resp. 3-6 tenitoria). Delen van
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vliegroutes werden gevonden van rùy'atervleermuis, Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis.
Va¡r alle soorten werden jagende dieren in het onderzoeksgebied waargenomen. Opmerkelijk
was de waarneming van Franjestaarten. '

Tabel 6: Samenvatting van de waarnemingen
V: verblüÞlaats - aa¡rtal bome¡¡ - (aantal dieren)
P : paarterritoriwn, verblijþlaats roepend mannetjc
T: trek- ofvliegroute

Aangetroffen soorten

Wate¡vleermuis (Myotis daubentonií) - kaa¡t in bijlage 3 -
'Watervleermuizen 

werden verspreid over alle waterpartijen jagend waargenomen. Kleine
concentraties van jagende dieren werden waargenomen boven de gracht ten oosten van
Oranjewoud, ten oosten van Overtuin en boven "de Kom". Boven land werden vliegende
watervleermuizen waargenomen op de van Limburg Stirumweg en het fietspad in het ver-
lengde daarvan, nabij de oude moestuir¡ nabij de verblijþlaats aan de Albertina Agnesweg en
nabij de moestuin. In de ochtend van 29 juli werd een redelijk grote zwerm dieren waargeno-
men rond een eik ten noordwesten van Overtuin aan de Albertina Agnesweg. Naar schatting
30 dieren zwermden van 4:30 u. tot 5:15 u. en maakten proeflandingen onder een spechtengat
op ca. 5 m hoogte. Da¿dwerkelijk invliegen werd daarbij niet waargenomen. De volgende d4g
werd gepost vanaf 22:20 u. (ca. 45 min na zonsondergang). Bij gebrek aan tellers kon niet
eerder met de telling worden begonnen. Er werden geen watervleermuizen meer rond deze
kolonieboom waargenomen.

Franjestaaft (Myotis nattereri) - geen kaa¡t -

In de avond van29 juli werden een tiental dieren waargenomen die joegen nabij de brug op de
kruising van de Domineesingelen de Bieruma Oostingweg ten zuid oosten van Overtuin. De
dieren besch¡even cirkelvluchten met zeer nauwe bochten op 20 cm tot enkele meters boven
het water. Herhaalde malen vlogen dieren af en aan op de brug waarbij ze in een kolibrieach-
tige vlucht prooien van de stenen brugleuning af leken te pakken. Het geluid was een tikken
met hoge en onregelmatige frequentie. Op grond van de geluidskenmerken en zichtwaame-
ming wordt aangenomen dat het Franjestaarten betreft.

Baardvleermuís (Myotis mystacinus) - geen kaad-
In de avond van29 juli werden enkele dieren waargenomen die in wij rechtlijnige vlucht door
de laan aan de oostzijde van Overtuin vlogen. Het geluid was wij traag en tikkend. Gezien de
korte duur van de waarneming kon de soort niet met zekerheid worden gedetermineerd. Ver-
moedelijk gaat het hierbij om Baardvleermuizen.

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) - kaaft in bíjlage 3 -

Op en rond de lanen werden Rosse vleermuizen jagend en roepend waargenomen. In de nach-
ten eind juli werden enkele malen ook rondvliegende dieren met veel sociale geluiden ge-
hoord. Dezæ zijn op de kaart met S (: social call) aangemerkf. Op drie plaatsen duidden socia-
fe geluiden op de aanwezigheid van een verblijfplaats.Dez.e zijn op de kaart metP S ? aan-
gemerkt. Drie verblijfplaatsen konden aan de hand van zwermgedrag worden gelokaliseerd.
Het betrof in alle drie gevallen verblijfplaatsen in Zomereiken. Twee daarvan zijn in de avond
van29 juli geteld. Er vlogen respectievelijk32 en 57 Rosse vleermuizen uit. De grootte van
de zwerm die op Overtuin werd gevonden in de ochtend van 30 juli werd geschat op zo'n 50
dieren. Er kan geen uitspraak worden gedaan over de aa¡d van deze verblijfplaatsen. Gezien
de grote omvang wordt ¿umgenomen dat het (althans bij boomnr 3 en 4) om k¡aamkolonies
gaat. In het open terrein werd de Rosse vleermuis overwegend op grote afstand (op grote
hoogte jagend) waargenomen. In de bebouwde kom van de Knype en langs de tÈ/oudsterwegf l .
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joegen enkele Rosse vleermuizen rond straatlantarens. In augustus en september was de roep
activiteit hoger. Twee bomen (Zomereiken) konden worden gelokaliseerd omdat de roepende
mannelijke Rosse vleermuizen gedurende langere tijd vanaf een vaste plek bleven roepen. Op
andere plaatsen riepen Rosse vleermuizen vanaf een vaste plek maar kon de boom niet wor-
den gelokaliseerd. Dezn zï1n op de kaart met een P? aangemerkf. Tabel 2vatde resultaten
van de verblijfplaatsen van Rosse vleermuizen samen.

Tabel 7: Verblijþlaacen van Rosse vleermuizen

Laatvlíeger (Eptesícus serotinus) - kaa¡t in, bijlage 3 -

Op diverse plekken werden jagende Laatvliegers waargenomen. Ook buiten het gebied wer-
den Laatvliegers waargenomen rond straatlantaarns bij de bebouwing van de Knype. Er zijn
geen concentraties van jagende dieren aangetroffen. In de avondschemer van 28 juli vlogen
16 Laatvliegers door de laan op de van Limburg Stirumweg in noordelijke richting. Zn kon-
den niet verder dan tot de kruising met de Lindenlaan teruggevolgd worden. Aldaar werd nog
een dier waargenomen afkomstig van Oranjestein. Deze kolonie zou zich in een van de ge-
bouwen op Oranjestein of even zuidelijk van Oranjestein kunnen bevinden. In de ochtend
werden geen vliegroutes noch een aanduiding voor een kolonie gevonden.

Gewone dwergvleermuís (Pipistrellus pÍpistrellus) - kaart ín bíilage 3'

De Gewone dwergvleermuis is minder algemeen dan de Ruige dwergvleermuis. De soort
werd op enkele plaatsen jagend aangetroffen. Bij het brugje en op de Domineesingel werden
meerdere jagende dieren tegelijkertijd waargenomen. Op de Lindenlaan werden kort na zons-
ondergang enkele dwergvleermuizen waargenomen die in snelle vlucht passeerden uit weste-
lijke richting. In de ochtend van 30 juli werden 20 minuten voor zonsopkomst nog enkele
dwergvleermuizen waargenomen op de Prins Bernha¡dlaan trekkend in westelijke richting.
Dit duidt op een trekroute van dieren afkomstig van een verblijþlaats in westelijke richting
(langs de Prins Bemhardlaan of omgeving daarvan). De verblijfplaats werd niet gevonden.

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) - kaart in hiilage 3 -

De Ruige dwergvleermuis is talrijker dan de Gewone dwergvleermuis. De meeste \ry¿utrne-
mingen werden gedaan in de nachten van augustus en september. Dit betrof veelal dieren die
vanaf een vaste plek danwel vliegend sociale geluiden lieten horen. Het betreft hier mannetjes
die vrouwtjes lokken voor de paring. Ruige dwergvleermuizen doen dit meestal vanaf een
vaste plek op een boomstam. Dergelijke paarplaatsen zijn op kaart 5 aangemerkt met een P.
Wanneer de boom niet kon worden gelokaliseerd is er een ? toegevoegd (llx). Van de
gelokaliseerde bomen is aangegeven wlke soort het is. Het betrof l6x Zomereik (e), lx
Paardekastanje (p) en 2x een Beuk. Bij een boom op Overtuin kon niet worden vastgesteld of
het betreffende mannede gebruik maakte van een natuurlijk holte in de boom of een nestkast
(n) die aan diezelfde boom hing. Op een Eik aan de westzijde van landgoed Oranjewoud
werden bij beide bezoeken twee roepende mannetjes waargenomen. Wanneer de boom bij
beide bezoeken (zowel in augustus als september) in gebruik was als paarterritorium is de
locatie met een * aangemerkt. Vy'anneer er veel sociale geluiden werden w¿ulrgenomen is dit
met S ("social call") aangemerkt. De overige waamemingen betroffen jagende dieren.
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Groòtoorvleermu¡s (Plecotus aurítus) - geen lcaaft-

Grootoren werden enkele malen waargenomen bij het Ur;gje van het fietspad in het verlengde
van de van Limburg Stirumweg en op de van Limburg Stirumweg ter hoogte van de Kom- De
waamemingen waren zeer kort maa¡ kenmerkerld genoeg om ze als Grootoren te kunnen de-
termineren.

2.3.3 D¡scussle

Belang van het onderzoeksgebied voor vleermu¡zen
t '

Door de ligging vormt parklandschap Oranjewoud een oase voor vleermuizen in het overigens
kale agrarische landschap. De combinatie van oude laanbomen, open water en gemengd bos
maken het tenein geschikt voor een rel4tief groot aantal soorten.

Van de 8 vleermuissoorten die in het gebied zijn aangetroffen komen er 7 voor in bijlage 4
van de Europese Habitatrichtlijn. , ,

(Oude) holle bomen vornen een verblijfplaats voor boombewonende soorten. De meeste oude
en holle bomen staan (zoals overigens in þet algemeen op Nederlandse landgoederen) op de
lanen. In het onderzoeksgebied zijn met name de van Limburg Stirumweg en de Domineesin-
gel van groot belang. In het noordelijke deel gaat de oude laan over in jonge aanplant. Hier
werden dan ook geen paarplaatsen meer gevonden. Deze bomen krijgen pas op een termijn
van 30-50 jaar een functie voor vleermuizen. Vermoedelijk zullen ook bomen als winterver-
blijf worden gebruikt door Rosse vleermuizen en Ruige dwergvleermuizen.

De wateren vorrnen een ideaal jachtbiotoop voor Watervleermuizen en Franjestaarten. Via de
Prinsenwijk staan de wateren van het landgoed in open verbinding met het omliggende land-
schap. Het foerageerareaal is daardoor erg groot. Met name de aanwezigheid van de Fran-
jestaart is bijzonder.Dezn rode lijst soort komt lokaal in kleine aantallen voor in oude water-
rijke en vochtige bossen en wordt als kwetsbaa¡ aangemerkt (Hollander & v. Reest, 1994).

Voor gebouwbewonende soorten (als Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Grootoor-
vleermuis) omvat het terrein en omliggende gebied voldoende potentiële verblijfplaatsen. Bij
de onderhavige inventarisatie zijn geen verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten ge-
vonden. Waarneming van een vliegroute van LaaWliegers doen een kolonie op Oranjestein of
even ten zuiden daarvan vermoeden. Genoemde soorten worden ook in de winter in gebou-
wen aangetroffen. De ijskelder op Oranjestein wordt jaarlijks geteld op overwinterende
vleermuizen.

Het gebied vormt door zijn wisselend ka¡akter een ideaal jachtbiotoop voor vleermuizen die
in het omliggende landschap hun verblijþlaatsen hebben. Voor de Rosse vleermuis, die zijn
verblijfplaatsen op de landgoederen heeft, vormt nu juist het omliggende open landschap ide-
aal jachtgebied- Kortom een ideale combinatie.

Daar de inventarisatie relatief laat in het seizoen - na de kraamperiode van de meeste soorten -
is uitgevoerd kan geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over de waarde als "kraamge-
bied" enerzijds en jachtgebied voor de soorten die buiten het gebied hun kraamkolonies heb-
ben anderzijds. Daartoe zou een inventarisatie in de periode mei t/m juli moeten worden uit-
gevoerd.

Vergelijking met eerder onderzoek

In 1989 is een inventarisatie uitgevoerd in verband met het opstellen van beheersplannen
(Moster! 1989). Dat onderzoek omvatte een groter deel dan de onderhavige inventarisatie (nl.
240 ha). Er werden eveneens 8 soorten aangetroffen. Er werden kolonies aangetroffen van de
Watervleermuis (1x), Rosse vleermuis (9x) en Baardvleermuis (lx). In een bijgebouw op het
landgoed Oranjewoud zijn in het verleden Laatvliegers op een zolder gevonden (J. Jonkers
mond. med.). Ook de Franjestaart werd waargenomen. Dat betrof de tweede waarneming in
noord Nederland. Bij de vorige inventarisatie werden 12 jagende dieren waargenomen voor
een deel langs Overtuin op dezelfde plaats als bij de onderhavige inventa¡isatie (J. Jonkers
mond. med.)I :
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2.3.4 GoNcl-usIes EN AANBEVELINGEN VooR HET BEHEER

Algemeen

l. Alle bomen zijn van essentieel belang voor vleermuizen. Niet alleen de gevonden paarbo-
men maat in verband met verhuizinger¡ welke regelmatig plaatsvinden bij de meeste
boombewonende soorten, in principe alle bomen met holten en spleten. Om ook in de toe-
komst verblijfplaatsen voor vleermuizen te garanderen dient een gevarieerde leeftijdsop
bouw te worden gehandhaafd. Aangezien ook dode bomen door vleermuizen als verblijf-
plaats kunnen worden gebruikt verdient het aanbeveling deze in hun geheel te laten staan
of, waffieer dit gevaar oplevert voor het publieþ ze te "kandelaberen". Dode stammen
kunnen nog vele jaren als verblijfplaats voor vleermuizen en als nestplaats voor vogels en
kleine zoogdieren dienen.

2. Bomen met holten of spleten die groot genoeg zijn voor vleermuizen zijn over het alge-
meen kwijnende oude bomen. Mochten overhangende dode takken langs een pad gevaar
opleveren voor publiek dan kunnen het beste alleen deze takken worden gesnoeid. Hierbij
dient rekening te worden gehouden met invliegopeningen voor vleermuizen welke zich in
dergelijke takken kunnen bevinden.

3. Indien kap van bomen onvermijdelijk is dient dit te gebeuren in de periode van begin
maart tot eind april of in oktober omdat in deze periode eventueel verstoorde vleermuizen .
zelf een veilig heenkomen kunnen zoeken. ln de kraamtijd (mei Um augustus) zijn wouw-
tjes met jon gen zßer gevoelig voor verstoring. In de winter zijn de dieren inactief en i.v.m.
ontbreken van voedsel zeer kwetsbaar blj eventuele verstoring uit hun winterslaap. Het
verdient aanbeveling bij plánnen tot kap contact op te nemen met een vleermuisdeskundi-
ge. Verjonging van laanbeplanting dient gefaseerd te gebeuren opdat altijd voldoende oude
holle bomen voorhanden zijn.

4. BU wijzigingen in bestaande landschappelijke structuren in of rond het landgoed dient
errnee rekening te worden gehouden dat vleermuizen afhankelijk zijn van lijnvormige ver-
bindende elementen. (zie Verboom, 1998).

5. Rosse vleermuizen en Ruige dwergvleermuizen maken ook in de winter gebruik van holle
bomen. Daar dient bij eventuele kap rekening mee te worden gehouden.

6. In het parkgebied Oranjewoud is één winterverblijþlaats van vleermuizen bekend, name-
lijk het keldertje op Oranjestein waar jaarlijks enkele overwinterende vleermuizen worden
gevonden. Het gaat hierbij om de volgende soorten: baardvleermuis (maximaal 4), fran-
jestaart (maximaal 3), watervleermuis (maximaal 3) en grootoorvleermuis (maximaal l)
(gegevens databank Zoogdiermonitoring, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbe-
scherming en mondelinge mededeling Marten Zijlstra, Fryske Feriening foar Fjildbiolo'
gie). Deze dieren vornen slechts een beperkt deel van het totale aanbod aan potentiële
overwinteraars in het gebied. Om deze reden wordt aanbevolen op Oranjewoud een nieuw
winterverblijf voor vleermuizen te bouwen. Gezien het karakter van het landgoed kan de
ingang van dit verblijf eventueel worden vorrngegeven als ijskelder.

Specifiek

In navolging van de gemeente Ede zou Staatbosbeheer kunnen overwegen een vleermuizen
reservaat te stichten. Ten behoeve van vleermuizen worden bomen zolang mogelijk gespaard.
In de praktijk wordt dit beheer al in grote delen toegepast. Een reservaatstatus verhoogt met
name de educatieve waarde. Door het plaatsen van informatiepanelen met de reden waa¡om
hier en daar bomen zijn gekandelaberd en de grote waarde van het gebied voor vleermuizen
ontstaat ook bij publiek meer begrip.

Door vleermuisbomen te merken kan daar bij beheerswerkzaamheden rekening gehouden
worden met de eventuele aanwezigheid van vleermuizen. Bovendien verkrijgt men, door het
gebruik van bomen door vleermuizen (en andere holbewoners) te registreren, een beeld van
de opeenvolging van bezetting. Dergelijke gegevens kunnen toepassing vinden bij het fauna-
beheer. Een dergelijke vorm van vleermuisboombeheer wordt al enige jaren in proefuorm
toegepast in de gemeente Amhem.

Daar de inventarisatie relatief laat is uitgevoerd is vermoedelijk geen betrouwbaar beeld ver-
kregen van de waarde van het gebied als kraamgebied en jachtgebied voor soorten die hun
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(kraam) kolonies in het omliggende gebied hebben. Het verdient aanbeveling om een inventa-
risatie in het kraamseizoen te laten uitvoeren met de nadruk op het op.por"ã van k¡aàmkole.' 
nies en kartering van vliegrouùes.

Goede informatiepanelen kunnen bijdragen ¿um een beter begrip voor vleermuizen. In combi-
, natie met vleermuisexcursies biedt het een mogelijkheid te voorzien in een behoefte ¿u¡n re-

creatieve activiteiten. Vleermuisexcursies zijn over het algemeen erg in trek bij het grote pu-
bliek.

Het voorkomen van Franjestaarten vraagt speciale aandacht. Voor de Franjestaart is het voor-
lopen, houtwaller¡ bos en open
rblijfplaatsen een vereiste. Bij
den gehouden. Daar de Fran-

angetroffen verdient het aanbeveling in geval van
nestkastcontroles te letten op het voorkomen van Franjestaarten.,Een regelmaìige (iystemati-
sche) nestkastcontrole kan in de loop van een aantal jaren een goede mo-nitorin! van- de soort
opleveren.

2.4 vteeRruurzEN EN HET MUsEUMpARK LnHoooeo onnr.¡¡ewouo

In februa¡i 2002 verscheen het startdocument Museumpark Oranjewoud (Staatsbosbeheer
regio Fryslân, 2002). Hieronder wordt ingegarin op de voor vleermuizen relèvante gedeelten
van dit plan en de te verwachten effecten op de in het gebied aanwezigevleermuizenlHet gaat
hierbij om een viertal punten:

2.4.1 ETTecTe¡¡ vAN HERSTEL vAN DE oMVANG vAN HET LANDGoED.

Het landgoed zal in zijn oorspronkelijke omvang worden hersteld. Dit gebeurt door aan de
west- en noordkant de oude lanenstructuur te herstellen. Er wordt een hoÃogeen materiaalge-
bruik nagestreefd' Van oorsprong is dit zomereik (Quercus robur). Vanuit ileermuisoogpúnt
kan ook beuk (Fagts sylvatica) worden aangeplant. Zomereik en beuk zijn landelijk g"riãn d.
meest bekende boomsoorten waarin vleermuizen verblijven. De aanleg van nieuwe bomenla-
nen is in principe gunstig voor vleermuizen. In eerste instantie zullen de lanen kunnen dienen

nten ter oriëntatie en als jachtgebied. Op termijn (50_g0 jaar)
gaan ontwikkelen, waardoor de bomen geschikt worden als
I van de in het gebied voorkomende vleermuissoorten (rosse

vleermuis, watervleermuis, baardvleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis en ruige
dwergvleermuis). De aanleg van nieuwe bomenianen is òok gunriig vanuit het oogpunt van
een gevarieerde leeftijdsopbouw van het totale lanenbestand in tret geUied. Doordat een laan
in één keer is aangeplant, zijn alle bomen op hetzelfde moment ,,op leeftijd", waardoor er in
relatief korte tijd veel sterfte onder de bomen kan optreden. De nieuwe la¡rón kunnen compen-
seren voor de te verwachten uitval van bomen in lanen elders in het gebied.

2-4-2 Errecrex vAN DE Bouw vAN EEN MUsEUM vooR MoDERNE KUNsr

Aan de noordkant van het landgoed is een museum voor moderne kunst gepland. Het museum
wordt geintegreerd in de noordelijke laan. Het (glazen) middengedeeltã óverspant de V/ijde
Wijk. De afmetingen bedragen circaT2 x 13 x z ãeter( x b x h)lMogelijk verstorende effec-
ten van dit museum worden gevormd door de verlichting en door ae tigging van het muse¡m
op vliegroutes van vleermuizen.
Het effect van kunstlicht op vleermuizen varieert per soort. Van de gewone dwergvleermuis
en de laatvlieger is bekend dat zij afkomen op de insecten die worden-aangetrokken door lam-
pen' De watervleermuis daarentegen vermijdi verlichting. Het glazen midãengedeelte van het
museum overspant een jachtbiotoop (en in de toekomst mogelijk een trelcrouþ van de water-
vleermuis. Dit gedeelte moet d
gedempte, naar boven gericht
Een eventuele verlichting vanÞ-
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zal weinig invloed hebben op de aanwezige vleermuizen, mits deze verlichting beperkf wordt
gehouden.
De locatie van het museum ligt op de trekroute van een deel van de rosse vleermuizen in het
gebied. Deze vliegen echter ter hoogte van de boomkruinen van de lanen, en kunnen het mu-
seum zonder probleem passeren. Indien het gebied ten noorden van het landgoed natter wordt
zal dit in belang toenemen als foerageergebied voor de watervleerm¡i5. ]rfaesf de oostelijke
bomenlaan, die nu al door watervleermuizen als trekroute gebruikt wordt, kunnen da¡r ook de
nieuwe westelijke,laan en de Wijde Wijk gaan dienen als trek¡oute. De mogelijke route over
de Wijde Viijk zal worden doorsneden door het museum. Het middengedeelte hiervan echter
zalhet water overspannen met een vrije ruimte van tenminste I meter hoog (mondelinge me- ,
dedeling va¡i de architect), wat in principe voldoende hoog is voor watervleermuizen om er
onderdoor te kunnen vliegen, zodat het museÌrm géén banière zal vormen.

. Aanbevolen wordt om in het, museumgebouw voorzieningen te treffen die vestiging van
vleermuizbn niogelijk maken. ilet gaat hierbij vbbral om het toegankilijk maken van ruimtes
waar vleermuizen gebruik van kunnen maken: spouwen, zolders en de ruimtes achter gevelbe-
timmeringen en onder dakpannen. Soorten die dergelijke ruimtes gebruiken zijn de gewone
dwergvleermuis, de laawlieger, de gewone'grootoorvleermuis, de baa¡dvleermuis en de fran-
jestaarl 

,
2.4.3 ETTecTTH VAN DE INRTcHTING vAN EEN MUSEUMPARK,

In het gebied ten zuiden van het museum ls een museumpark gepland. In dit gebied bevinden
zich momenteel enkele jonge bosopstanden. Door de aanleg van het park ontstaat er een ter-
rein met een afrvisseling van open en meer besloten gedeelten, met een groot aantal randsitua-
ties. Een dergelijk kleinschalig landschap vormt in principe een geschikt jachtgebied voor
soorten als de laatvlieger, de grootoorvleermuis, de baardvleermuis, de franjestaart en de bei-
de dwergvleermuissoorten. De aanleg van een aantal waterpartijen in dit gedeelte kan de aan-
trekkelijkheid als jachtgebied nog verder vergroten. In het park zou eventueel het aanbevolen
,nieuw te bouwen vleermuiswinterverblijf kunnen komen. De verhoging in het terrein die hier-
door ontstaat kan dan tevens dienen als uitkijkpunt.

2.4.4 ETTecTeH VAN vERNATTING vAN HET oMLIGGENDE WEIDEGEBIED

Er zijn plannen om de weidegebieden ¿um de west- en noordkant van het terrein te vematten.
Dergelijke vochtige, insectenrijke gebieden vorrnen een geschikt jachtbiotoop voor veel soor-
ten vleermuizen en vernatting zal dan ook een positief effect hebben op vrijwel alle in het
gebied voorkomende vleermuissoorten. Met name watervleermuizen, die vlak boven water
jagen, en rosse vleermuizen, die op grotere hoogte boven waterpartijen en vochtige weilanden
jagen, zullen profiteren van een dergelijke vernatting. Maar ook bijvoorbeeld de gewone
dwergvleermuis jaagt graag langs de oevers van waterpartijen. Vanuit vleermuisoogpunt is de
voorgestelde vematting dan ook beslist aan te bevelen.

2.5 OveR¡ce FAUNA

2.5.1 VocELs

In 2001 werd door dhr. A.J. Heida een broedplaats aangetroffen van de lJsvogel, langs het
water in het uiterste zuidoosten. Het betreft een wettelijk beschermde soort, die tevens voor-
komt op de Rode Lijst en in de Europese Vogelrichtlijn. De Torenvalk, die eveneens is aange-
troffen als broedvogel, is aangegeven als Kwetsbaar, in de Rode Lijst. De gegevens van de
bijlage zijn afkomstig van een broedvogelonderzoek in 1999.

2.5.2 An¡rIgIeËH EN REPTIELEN

Het gebied is in 2001 niet onderzocht op amfibieën en reptielen. Wel is in2002 de databank
geraadpleegd van de Werkgroep Amfibieën en Reptielen Friesland (WARF). Dit wijst uit dat
zich Bruine kikker, Kleine watersalamander en Groene kikkercomplex in het onderzoeksge-
bied bevinden. Reptielen zoals de Ringslangzijn volgens de databank van de WARF niet
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w¿argenomen in het onderzoeksgebied. Deze informatie is beschikbaar op het niveau van

kilometerhokken.
Alle soorten zljn als beschermde soorten dpgenomen in de (nieuwe) Natuurbeschermingswet.
Handhaven van alle waterpartijen,,en het handhaven of vergroten van de kleinschalige añvis-
seling in terreintypen is nodig om deze soorten geen schade te berokkenen.'

3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

,  

"  

' l

Waar zich aan de bezoeker in de eerste plaats een bijzondere landschappelijke kwaliteit voor-
doet, blijkt het onderzoeksgebied bij nadere beschouwing ook een grote biologische waa¡de te
hebben. In tabel 8 wordt dit weergegeven. Per soortgroep is het aantal soorten aangegeven dat
beschermd is in het kader van de Europese Vogel- of Habitatrichtlijn (bijlage 4, soorten die
strikf beschermd dienen te worden) ofwel de nationale Flora- en Faunawet, ofwel voorkomt
op de Rode Lijst van de betreffende soortgroeþ. Tevens zijn de belangrdkste terreintypen
aÍmgegeven waar de betreffende soorten van afhankelijk zijn in dit gebied. Het blijkt dat de
Prinsenwijk en overige wateren, de bermen en oude bomenrijen, merendeels langs de van
Limburg Stirumweg, alsmede een aantal greppeloevers in het bos een zodanig belang hebben
voor beschermde soorten dat daar sterk rekening mee gehouden moet worden bij de planvor-
ming in dit gebied. Zie de concluderende paragrafen in hoofdstuk 2 voor nadere aanbevelin-
gen.

en
Hogere planten en varens
Paddestoelen
Vleermuizen

' t 2

2
. J

Oevers Prinsenwijk en greppels
Bermen van lanen

Wateren en oude bomen. vooral lanen
Wateien en grgslanden

en

Tabel 8: Samenvattende tabel van waardevolle soorten die alle moeten worden ontzien

Op grond van een nadere beschouwing van de bouwplannen van het museum, de aanleg van
het park en de andere voorstellen van het startdocument kan worden gesteld dat er vanuit

De voor vleermuizen meest belangrijke elementen in het gebied, de oude bomenlanen met
hun verblijfplaatsen, worden door het plan niet bedreigd.
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Bijlage 1: Hogere planten

o Kaarten ,
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BUTOMUS UMBELI-ATUS (Zwanebloem)
o &10 exemplaren
O 11-100 exemplaren

O 101-1000 exemplaren
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Bij lage 2: Paddestoelen

o Ecologische achtergronden paddestoelen
. Tabel met het voorkomen van paddestoelensoorten per genummerd vegetatievlak
o Kaa¡ten
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ECOLOGISCHE ACHTERG RONDEN PADDESTOELEN

GEBRUIK vAN PADDESTOELEN ALS DOELSOORTEN EN INDICATORSOORTEN

Bossen en lanen van voedselarrne zandgrond zijn arm aafi plantensoorten, maar zijn in goed
ontwikkelde vonn zeer rijk aan kenmerkende paddestoelen. Een kartering van indicatieve
soorten paddestoelen kan nuttige informatie opleveren over locaties met goede mogelijkheden
voor behoud of ontwikkeling van natuurwaarden. De resultaten leveren niet alleen informatie
voor de planning van beheersmaatregelen, maar ook blj de monitoring van het effect van be-
heersmaatregelèn. De hoge indicatieve waarde van paddgstoelen wordt veroorzaakt door een
aa¡rtal factoren:

o Paddestoelensoorten stellen vaak strengere eisen aan het bodemmilieu dan hogere plan-
ten.

o Paddestoelen reageren sneller op milieuveranderingen dan hogere planten. Veel bosplan-
ten koloniseren geschikfe milieus zner langzaam. Doordat de sporen van paddestoelen
zeer klein zijn en in grote hoeveelheden geproduceerd kuh¡ren ze nieuwe geschihe gebie-
den sneller bereiken.

o Paddestoelen spelen een belangrijke rol in bosecosystemen. Dit geldt met name voor
myconhizapaddestoelen.

FUNGTIoNELE GRoEPEN

Paddestoelen zijn de vruchtlichamen van een uitgebreid netwerk van schimmeldraden
(zwamvlok of mycelium) dat zich aan ons oog onttrekl doordat het in de bodem, in hout of in
een ander substraat groeit. Dit mycelium voert het eigenlijke werk van de schimmels uít. De
vruchtlichamen spelen slechts een rol bij de voortplanting via de productie van een groot aan-
tal sporen. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de rol die de mycelia van paddestoelen
spelen in het bos. Hierbij wordt onderscheid gemaalf tussen een aantal functionele groepen
op basis van de manier waarop de schimmels zich voeden.

Houþarasieten
Houtparasieten halen hun energie uit levende bomen en kurmen leiden tot de dood van hun
gastheer. Houtparasieten spelen in de natuurlijke bosontwikkeling een belangrijke rol doordat
ze verzwakte bomen aantasten en zo open plekken creëren waar v/eer nieuwe bomen kunnen
kiemen.

Houtafbrekerc

De meeste van de op hout groeiende paddestoelen leven op dood hout en halen hun energie
uit de afbraak van het moeilijk verteerbare hout met veel lignine en cellulose. De vertering
verloopt in een aantal stadi4 waarbij elk stadium gekenmerkl wordt door specifieke soorten.
Daarnaast zijn veel soorten gebonden aan loofhout òf naaldhout en soms zelfs aan een speci-
fìeke boomsoort. De aanwezigheid van veel typen dood hout (verteringsstadium, vochtigheid
en boomsoort) bevordert dus de soortenrijkdom aan houtsaprof,rten.

Sfrooísel- en hu m u spaddestoelen (bodemsaprofieten)

De strooisel- en humuspaddestoelen halen hun energie uit de afbraak van blad- en naald-
strooisel, mossen en humus. Net als bij houtsaprolrten zijn veel bodemsaprofften kenmer-
kend voor een bepaald verteringsstadium van het strooisel. Hierdoor worden de verschillende
lagen in het strooisel- en humusprofiel door andere soorten bewoond. Naast het verteringssta-
dium zijn veel soorten gebonden aan bepaalde bodemomstandigheden zoals voedselrijkdom,
zuurgraad en humustype (mor, mull, moder).

M y c o rrh íza p a d d esto el en

Er wordt wel eens gezsgd dat planten geen wortels hebben maar mycorrhiza's. Voor de mees-
te planten komt het daar wel op neer: bij meer dan 90 procent van de plantensoorten zijn de



wortels vergroeid met mycorrhizaschimmels. Mycorrhiza betekend letterlijk 'schimmel-

wortel'. De meeste Nederlandse bomen vornen een speciaal mycorrhizatype (ectomyconhiza)
waarbij de wortels omgeven worden door een mantel van schimmelweefsel die in verbinding
staat met een zÊer uitgebreid netwerk van schimmeldraden in de bodem. Doordat deze
schimmeldraden veel dunner zijn als boomwortels kunnen de schimmeldraden zeer efficiënt
water en voedingsstoffen opnemen. Een deel van deze voedingsstoffen levert de schimmel
aan de boom in ruil voor suikers. Dankzü hun mycorrhizapartners kunnen bomen op droge,
voedselarme bodems toch overleven. Daamaast geven sommige soorten een verhoogde be-
scherming van de boom tegen bodempathogenen en z\ryare metalen. De mycorrhizapadde-
stoelen verschillen in de mate waarin ze de verschillende functies voor de boom vervullen.
Hierdoor is het belangrijk voor bomen om met veel soorten mycorrhizaschimmels samen te
werken. Enkele bekende groepen myconhizapaddestoelen zijn: Amanieten (o.a Vliegen-
zwam), Boleten (o.a- Gewoon eekhoomtjesbrood), Cantharel en truffels. Daamaast zijn bos-
sen op voedselarme bodems met weinig strooiselophoping rijk aan Gordijnzwammen, Rus-
sula's en Melkzwammen. , l

Veel mycorrhizapaddestoelen zijn de laatste decennia sterk achteruitgegaan. Deze achteruit-
gang is vooral sterk bij kenmerkende soorten va¡r voedselarme bodems. Van de myconhiza-
paddestoelenis 77o/o opgenomen op de Rode Lijst. De achteruitgang wordt vooral in verband
gebracht met de onnatuurlijk hoge depositie van stikstof en de daarmee samenhangende bo-
demverzuring.
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Bij lage 3: Vleermuizen
I

. Ecologie en leefwijze van de aangetroffen vleermuissoorten
o Kaafen





i ;

t

;

t
I
t
i=..

t-1-

r

t

r l
t :

tir

Ecologie en leefwijze van de aangetroffen vleermuissoorten

De Nederlandse vleermuissoorten

In Nederlan d zljn2|vleermuissoorten waargenomen. Daarvan zijn er 7 die in alle provincies
redelijk talrijk zijn. Drie soorten zijn reeds uitgestorven en I I soorten zijn dusdanig kwetsbaar
of bedreigd dat zs zijn ôpgenomen in de Rode lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland
(Hollander & v. Reesl 1994). Overigens zijn alle soorten ingevolge afi.24 van de Natuurbe-
schermingswet beschermd.

Alle in Nederland w¿argenomen vleermuissoorten leven van insecten. Deze worden 's nachts
gevangen op diveise plaatsen; waterijke biotopen hebben door hun relatieve rijkdom aan
insecten een grote aantrekkingskracht op de ¡neeste soorten. Tussen hun kolonies enjachtge-
bieden maken de vleermuizen gebruik.van vast vliegroutes. Op deze routes hebben de vleer-
muizen een voorkeur voor lijnvormige, aaneengeploten begroeiingen. Dit houdt ve.rband met
het gebruik van deze landschapselementen als echoörientatiebakens en dogrdat langs dergelij-
ke begroeiingen (mits opgebouwd uit inheemse bqnien en struiken) relatief veel insecten vlie-
gen. De hoeveelheid die vleermuizen eten is aanzienlijk. Per nacht kan een vleermuis tot een
kwart van zijn lichaamsgewicht verorberen. Voor een groepje dwergvleermuizen (van ca. 5O
dieren) komt dat neer op zo'n 10-15 kg per zomçr.

Vleermuizen maken gebruik van echolocatie of SONAR. Ze stoten hoogfrequente geluiden
(>20 Wlz) uit. De terugkerende echo's leveren een perfeit "beeld" op van hun omgeving.
Onderzoek naar vleermuizen vindt tegenwoordig voomamelijk plaats met behulp van zg.
batdetectors. Met deze elektronische apparaatjes kunnen de hoogfrequente geluiden hoorbaar
worden gemaakt. Aan de hand van verschillen in klank, frequentie, ritme en frequentie waar-
mee opeenvolgende pulsen elkaar opvolgen kurinen de soorten worden herkend. Van sommi-
ge soorten is determinatie in het veld niet volledig betrouwbaar en kunnen analyses van son-
argeluiden de determinatie bevestigen.

Vleermuizen zijn gezellige dieren. In het voorjaar verzamelen de vrouwelijke dieren zich tot
groepen (kolonies). In deze groepen worden vanaf medio juni de jongen geboren (een per
moeder). De mannelijke dieren verblijven in het zomerseizoen alleen ofwel in kleine groepjes
buiten deze zgn. Kraamkolonies. De jongen worden - zoals bij alle zoogdieren - met melk
gezoogd. Ze zijn binnen een periode van 3-5 weken (afhankelijk van de soort) vliegvlug. Ge-
durende de periode dat de jongen opgroeien blijven deze 's nachts in de verblijfplaatsen achter
wanneer de moeders op jacht zijn. Vanaf het moment dat de jongen vliegvlug zijn vallen de
kolonies uiteen en verspreiden zich over de omgeving. De periode medio augustus t/m okto-
ber vormt de paartijd; dan komen ook de mannedes in het spel. Paring geschiedt bij een aantal
soorten in paargezelschappen (harems) tot in de winterkwartieren.

Van november t/m maart gaan vleermuizen in winterslaap. De omstandigheden in de winter-
kwartieren wijken af van die in de zomer. In de zomer verlangen de dieren, warme droge
ruimten. In de winterverblijfplaatsen is het daarentegen koel (0-10" C) en zeer vochtig (rela-
tieve vochtigheid > 90%). Door de stofivisseling terug te brengen tot een minimum niveau
kunnen de vleermuizenzo een half jaar teren op hun vetreseryes. Door het ontbreken van
voedsel zijn vleermuizen in de winter bijzonder kwetsbaar. Rust is een absolute vereiste. In
het vroege voorjaar worden de dieren door toenemende warmte uit hun winterslaap gewekt.
Bevruchting komt dan pas totstand met het zaad dat in de winter bij de vrouwtjes is opgesla-
gen. De zwangere vrouwtjes verzamelen zich tot kraamkolonies in de maanden april en mei.

G ewon e dw e rgv I e erm u i s (Pí pistrel I u s pí pí strell u s)
De meeste voorkomende soort in Nederland. Het is tevens de kleinste met een lichaamslengte
van 4.5-5 cm en een spanwijdte van 20 cm. De soort komt overal algemeen voor. Het is een
gebouwbewoner met een voorkeur voor de spouw van allerhande gebouwen. Een opening van
l-1.5 cm volstaat als toegang. De kraamkolonies zijn relatief groot (20-200 dieren). Op het
menu staan allerhande kleine insecten; mugjes, vliegjes en kleine nachtvlinders in grootte
variërend van 0.5-1.4 cm. De soort is beter bestand tegen drogere en minder stabiele klimato-
logische omstandigheden in de winterverblijfplaatsen dan andere soorten. Hij wordt daa¡om
in de winter wel op dezelfde plaatsen aangetroffen als in de zomer.
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Ru i g e dwergvl eerm u í s (Pi pi slrll I u s nath u sií)

De Ruige dwergvleermuis is iets groter en heeft een "ruiger" behaa¡de staartvlieghuid. tn het
veld wordt hij van de Gewone dwergvleermuis onderscheiden aan de hand van de afwijkende
sonar. Het is een boombewonende soort welke in kleiné groepjes in kleine holten en schors-
spleten de dag doorbrengt. In Nederland worden wel paargezelschappen ma¡u geen k¡aamko'
lonies gevormd. Dezp worden in oost-europa gevonden. Tussen Nederland en de k¡aamgebie-
den vindt, in het najaar, een grootschalige trek plaats over afstanden van meer dan 1000 km!
De Ruige dwergvleermuis is wijwel overal algemeen waar (oude) bomen staan; zowel in
bossen als stadsparken. In de zomer worden voomamelijk mannetjes waargenomen. De
vrouwtjes verschijnen in het najaar en trekken in het woege voorjaar naar hun kraamgebie-
den. Voor hen is Nederland paar- en overwinteringsgebied.

F n nj esta a ft (M y oti s n atte ren)

Deze middelgrote soort is aan water als jachtbiotoop gebonden zij het minder dan de Water-
vleermuis. In tegenstelling tot de Watervleermuis jaurgl de Franjestaart ook boven begroeide
en zßer smalle waterpartijen. Ook in bospartijen en bomenlanen wordt de soort jagend aange-
troffen. De bouw en echolocatie maken de soort zeer geschilf voor "gleaning" als jachtme-

thode. Hij plukt spinnen en pissebedden van horizontale en verticale oppervlakken. Deze
jachtmethodiek is op Oranjewoud waargenomen. De Franjestaart behoort tot het geslacht
Myotis (evenals de rü/atervleermuis en Baardvleermuis). De echolocatiegeluiden van de soor-
ten va¡r het geslacht Myotis hebben grote overlap. Daa¡door is determinatie aan de hand van
geluidskenmerken alleen nooit volledig betrouwbaa¡. Combinatie met zichtwaarneming en
vooral afuangen bij de verblijfplaats maken determinatie betrouwbaa¡. Als verblijþlaats is de
soort vooral ¿ì:ngewezen op holle bomen. De Franjesøart verhuist met grote regelmaat tussen
bomen binnen een seizoen (soms meerdere keren per week). De soort wordt regelmatig in
nestkasten aangetroffen (Meschede & Heller, 2000).

Ook in gebouwen (watermolens) wordt hij nu en dan aangetroffen. De Franjestaart komt met
name voor op vochtige en waterrijke'landgoederen onder de grote rivieren. De Franjestaart is
als kwetsbare soort opgenomen op de rode lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland
(Hollander & v Reest, 1994).

Watenil eerm uls (Myotis daudentonii),

De Watervleermuis is iets groter dan de Gewone dwergvleermuis. Hij is te herkennen aan een
lichte buik en grote harige poten. Met dpze poten grist het dier insecten van het wateropper-
vlak. De Watervleermuis jaagt wijwel uitsluitend boven water. Daar jaagt hÜ op ca- 20 cm
boven het wateroppervlak op waterinsecten. In verband met zijn sonareigenschappen (hoog-
frequent) is hij, als andere kleine soorten, op zijn vliegroute sterk gebonden aan lljnvormige
begroeiingen. Bovendien vermijdt hü waa¡ dat kan licht, zowel op vliegroutes als op jacht-

plaatsen. Verblijfplaatsen bevinden zich in bomen. Koloniegrootte va¡ieert van 20 tot meer
dan 150 dieren, Winterkwartieren liggen vaak op enige afstanden van de zomerverblijþlaat-
sen. Hij overwintert op zael vochtige plaatsen met een vorstvrij, koel en stabiel klimaat (bun-
kers, ijskelders, forten e.d.).

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)

Deze soort wordt in Nederland (vrijwel) uitsluitend in bomen aangetroffen. Het is de enige
soort die ook in de winter gebruik maakf van dikke, holle bomen. Het is een grote soort die op
grote insecten (nachwlinders en grote kevers) jaagt. Door zijn verrijkende sona¡ kan htj op
grotere hoogten boven het landschap jagen en is dus minder dan andere soorten aan lijnvor-
mige landschapselementen gebonden. De actieradius van deze soort is groot; hU jaagt op l0-
15 km van zijn verblijfplaatsen. Als jachtgebieden gebruikt deze soort ook open gebieden
zoals weilanden, ruige natuurteneinen en uiterwaarden. In de tijd van de kraamkolonies jagen

de dieren dichter bij hun verblijþlaatsen.

La atv I i eg er (Eptesi c u s s eroti n u s)

Dit is een van de grootste soorten in Nederland met een spanwijdte tot 38 cm. Evenals de
Gewone dwergvleermuis is hij zeer algemeen, met name in agrarische gebieden. Daar heeft
hij zijn verblijfplaatsen in gebouwen; m.n. kerþolders. De kolonies zijn, in vergelijking met
die va¡r andere soorten, niet groot (10-20 dieren). Verhuizing van de kolonies vindt bij alle
soorten plaats, bij de Laatvlieger echter frequenter. Binnen het leefgebied kunnen meerdere
gebouwen gedurende de kraamperiode worden bewoond. De LaaWlieger eet in hoofdzaak



grote insecten (kevers en nachtvlinders). Grote insecten worden op vaste zgn. vreetplaatsen
aangetroffen in steegjes, kerkportalen en op zolders. In de winter wordt hij doorgaans op tle-
zelfde plaatsen aangetroffen als in de mmeÍ.

G rooto o rul eerm u i s (Pl ecotu s au ritus)
De Grootoorvleermuis is een middelgrote soort met bijzonder grote oren. De grote oren welke
bijna de helft uitmaken van zijn lichaamlengte doen niet alleen dienst bij de echolocatie. Met
een fluisterzachte sona¡ beweegt hij zich als een nachwlinder door de boomk¡uinen en luistert
naar het getrippel van insectenpootjes en de eigen geluiden van insecten. Zo spoort hij zijn
prooi op. Deze vorm van jagen waarbij prooien van het oppervlak worden gepakt wordt ook
wel "gleaning" genoemd. We vinden deze jachttechniek ook bij Franjestaarten. De Grootoor-
vleermuis wordt zowel in gebouwen (kerk-zolders) als bomen aangetroffen. Voor de winter-
slaap is hij relatief tolerant. Daardoor wordt de soort vaak als eerste in kunstmatige winterver-
blijven aangetroffen. De Grootoorvleermuis is relatief algemeen maa¡ wordt door zijn fluis-
terzachte sonar vaak gemist bij inventarisaties middels batdetectors. I
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Ecologische beoordeling Oranjewoud

1. INLEIDING

Aanleiding en doel
Voor de noordkant van het landgoederenlandschap bij Oranjewoud zijn plannen
ontwikkeld voor de bouw van een museum voor moderne Friese kunst in combinatie met
het herstel van een deel van het landgoed Oranjewoud. Gezien de belangrijke ecologische
waarden van het landgoederenlandschap als geheel dient hier goed bekeken te worden of
één en ander past binnen de richt$nen van de Flora- en faunawet. Om dat na te gaan
heeft de Gemeente Heerenveen aan bureau Altenburg & Wymenga gevraagð ðe
voorliggende plannen te toetsen aan de ecologische regelgeving.

Vanaf 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in Nederland van kracht. Conform deze wet
is het noodzakelijk, dat voorafgaande aan eventuele ruimtelijke inrichtingsplannen een
ecologisch onderzoek plaatsvindt naar de ecologische lovaliteiten en de relevantie van
ecologische regelgeving, waaronder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze notitie
bevat de resultaten van een beknopte beoordeling van het voorgenomen initiatief aan de
genoemde regelgeving.

Aanpak
In de afgelopen periode is reeds enig ioorwerk'verricht ten behoeve van een adequate
ecologische beoordeling. Zo zijn van het plangebied in 2001 ecologische gegevens
verzameld van de meest relevante organismen en z¡n op grond daaryan door
Staatsbosbeheer inrichtings- en beheersmaatregelen geformuleerd, die zoveel mogelijk
eventuele knelpunten (ook t.a.v. de richtlijnen van de Flora- en faunawet) kunnen
opheffen. De ecologische gegevens zijn verwoord in een rapport (Buro Bakker 2002) en
de voorziene maatregelen in de toelichting bij de ̂  îvÍaag van Staatsbosbeheer voor een
ontheffing van de Flora- en faunawet ten behoeve van het landgoedherstel (brief aan
Laser van 2 september 2002).

Omdat in de beide bovengenoemde documenten al in meerdere of mindere mate wordt
ingegaan op de verwachte effecten van de inrichtingsmaatregelen en de relatie daarvan
met de richtlijnen van de Flora- en faunawet, heeft de onderhavige beoordeling mede het
karakter van een 'second opinion'. Er is daartoe tevens kennis genomen van de reacties uit
de inspraak; waar dat door de samensteller van deze notitie een duidelijke toevoeging
werd geacht, is aan enkele inspraakreacties nadere aandacht besteed.

Voor de in dit rapport verwoorde beoordeling is gebruik gemaakt van de gegevens uit
Buro Bakker (2002), de meest recente plantekeningen van museum, landgoed
Oranjewoud en a^îgÍeîzend Skoatterwâld, de aanvraag ontheffing Flora- en faunawet
van Staatsbosbeheer en eigen deskundigenoordeel. Gezien het belang van vleermuizen in
dit gebied is daarnaast de hulp ingeroepen van H. Limpens, één van de meest ervaren
vleermuisdeskundigen van Nederland.

In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de relevante wetgeving. De
beschikbare ecologische informatie is vervolgens in hoofdstuk 3 getoetst aan de relevante
w€t- en regelgeving in cøsu de Flora- en faunawet.Deze notitie wordt afgesloten met de
belangrijkste conclusies in hoofdstuk 4.
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2. RETEVANTE WETGEVING EN PLANOTOGIE
Een aantal bijzondere planten- en diersoorten wordt beschermd door Nederlandse enlof
Europese wetgeving. Deze wetgeving is van belang voor de beoordeling van de
voorgenomen plannen. Van toepassing zijn de Europese Vogelrichtlijn (1979), de
Europese Habitatrichtlljn (7992) en de Flora- en faunawet (1998). De relevante
wetgeving wordt hieronder genoemd.

Europese Vogelrichtlijn
De Europese Vogelricht$n (richthjn 79/409/EU) stamt uit 7979. De Europese Unie
heeft deze richt$n ingesteld ter behoud van de vogelstand. De Vogelrichtlijn is
complementair aan de Habitatrichtlijn en heeft voor een groot deel dezelfde werking.
Waar het vogels betreft is de Vogelrichtlijn van toepassing, terwrjl voor alle andere flora
en fauna de Habitatrichtlijn van toepassing is. De Vogelrichtlijn regelt de bescherming,
het beheer en de regulering van vogelsoorten.

Voor bedreigde vogels en voor trekvogels z¡n ter bescherming van hun leefgebied
Speciale Beschermingszones (SBZ's) ingesteld. Het plangebied bij Oranjewoud valt niet
in zo'n SBZ. Wel staat de IJsvogel - broedvogel langs de Prinsenwijk - op bijlage 1 van
de Vogelrichtlijn, hetgeen binnen een SBZ leidt tot een strikte bescherming. Bij de
aanscherping van de huidige Flora- en faunawet (zie verder) gaat dat mogelijk ook gelden
voor gebieden die niet binnen een SBZ liggen.

Europese Habitatrichtlijn
De Habitatrichtlijn is in 7992 door de Europese Unie uitgebracht. Deze beoogt de
biologische diversiteit te waarborgen, door het instandhouden van de natuurlijke en
halfnatuurlijke leefgebieden en de wilde flora en fauna. De Habitatrichtlijn is gericht op
de bescherming van soorten en natuurlijke habitats. Er liggen geen gebieden in de
omgeving van het plangebied die zijn aangemeld in het kader van de Europese
H abitatrichtlij n (richtlij n 92/ 43 /EEG).

De Habitatrichdijn is ook relevant wanneer er planten- of diersoorten voorkomen die van
'communautair belang' zqn. Deze soorten zijn vermeld in Bijlage II en IV van de
Habitatrichtlijn (zie ook artikel 12 hd 1 ad b en d). Van 'communautair belang' betekent,
dat de soorten genoemd in deze bijlagen strikt beschermd moeten worden. Voor de in
Bijlage II genoemde soorten moet Nederland in de nabije toekomst nog Speciale
Beschermingszones aantvrlzen. Voor soorten die genoemd ztln in Bijlage IV is te allen
tijde strikte bescherming geboden. Voor het plangebied gaat het daarbij in de eerste
plaats om de hier voorkomende vleermuizen (8 verschillende sooften). In de nabije
omgeving betreft het daarnaast Gladde slang en Heikikker. Het voorkomen van de
Poelkikker is onbekend, m ar niet uit te sluiten. Dat laatste geldt ook voor Grote en
Kleine modderkruiper, die genoemd worden op bijlage II van de Habitatrichtlijn.

Flora- en faunawet
Per 1 april 2002 is het soortenbeschermingsonderdeel van de Natuurbeschermingswet
(Nb-wet) oude stijl (hoofdstuk V, Staatsblad 1967,572,Iaatstelijk gewijzigd Staatsblad
L994, 135) vervallen en is de Flora- en faunawet (Staatsblad 1998, 402) in werking
getreden. In een bijlage bij de Flora- en faunawet heeft de overheid planten- en
diersoorten azîEewezeî die beschermd moeten worden ('Bekendmaking lijsten
beschermde inheemse soorten'). Alle van nature in Nededand voorkomende soorten
zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen - en een klein aantal ongewervelden
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(met name dagvlinders en libellen) - worden in deze lijst bij de wet als beschermd
aangemerkt. Uitzonderingen hierop vormen Zwarte en Bruine rat, Huismuis,
gedomesticeerde zoogdieren, gedomesticeerde vogels en een aantal vissoorten waarop de
Visserijwet 1963 vzn toepassing is.

De bescherming houdt in dat het verboden is dieren, behorende tot een beschermde
inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. Het is tevens verboden nesten, holen of
andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse
diersoorten te beschadigen, te vernielen, uit te halen, \À¡eg te nemen of te verstoren
(artikelen 9 tot72 van de Flora- en faunawet). Activiteiten die een bedreigingvoor deze
soorten inhouden, zljn zonder ontheffing op grond van de Flora- en faunawet niet
toegestaan. In situaties u¡aar geen bewedigende oplossing bestaat, kan het Ministerie van
LNV ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen. In de artikelen 60 tot en met 82
(vooral de artikelen 67, 68 en 75) van de Flora- en faunawet ùjn de
ontheffingsmogelijkheden nader uitgewerkt. Daarbij gelden de volgende bepalingen
(enigszins vereenvoudigd):

' Artikel 75,lid 4: Vrijstellingen en ontheffingen worden slechts verleend indien geen
afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

' Artikel 75, lid 5: Voor soorten van bijlage IV van de Habitatricht$n, voor alle
inheemse Europese vogelsoorten (uitgezonderd gedomesticeerde vogels) en voor bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen beschermde inheemse dier- of
plantensoorten wordt slechts ontheffing verleend wanneer er geen andere
bewedigende oplossing bestaat:

a. Ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie;
b. Teneinde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken

soorten te vangen;
c. Met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen,

belangen.

In het Besluit van 28 november 2000 (Besluit wijstelling beschermde dier- en
plantensoorten; staatsblad 2000 - 525) wordt artikel 75, hd 5, onderdeel c verder
uitgewerkt in artikel 2, bd 2 van dat besluit. Daarin wordt aangegeven, dat onder andere
belangen - naast enkele specifieke ztken die hier niet relevant zijn - moeten worden
verstaan:

o Het onderhoud van $,ateren, waterkanten, oevers en graslanden;

. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale
of economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten.

Per l juni 2002 is artikel 75 vat de Flora- en faunawet gerepareerd, waardoor een ander
beschermingsregime gaat gelden. In de loop van dit jaar zal aanvullend een AmvB
(Algemene maatregel van Bestuur) verschijnen, waarin wordt vastgesteld welk regime
voor welke soorten geldt. Totdat deze AmvB is gepubliceerd, ziln in beginsel de
beschermingsbepalingen uit de Flora- en faunawet van k¡acht voor alle soorten die
genoemd worden op de bij de wet horende lijst.
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De AmvB houdt in, dat er waarschijnlijk de volgende drie categorieën van soorten
komen:

een'strenge' cøtegorie van Bijlage-IV-soorten uit de Habitatrichtlijn, aangevuld met de
bedreigde en ernstig bedreigde soorten uit de Rode Lijst. Aanvragen voor ontheffing
worden aan de zwaaÍste criteria getoetst.
een middencøtegorie van soorten (ongeveer de soorten van de oude NB-wet, maar wel

aangePast) waarbij een aanvrâag voor ontheffing aan minder zware criteria wordt
getoetst. Waarschijnlijk zullen ook de Bijlage-Il-soorten van de Habitatrichtlijn en
de overige Rode-Lijstsoorten bij deze categorie worden ingedeeld.
een cøtegorie wan algernene soorten wâarvoor een algemene wijstellingsregeling wordt
toegePast.

De soortenlijsten worden momenteel aangemaakt door LNV, maar ze zullen pas
openbaar gemaakt worden wanneer de lijsten definitief zijn. Dit zal ¡aar verwachting in
de ¡veede helft van 2002 geschieden. De voorlopige AmvB en de voorlopige lijsten
worden, hoewel deze nog niet zljn goedgekeurd, a,I wel toegepast in het
ontheffingenbeleid. De voorlopige AmvB geldt overigens niet voor vogels, waarvoor
momenteel geen ontheffing verleend kan worden in verband met de strenge regelgeving
van de Europese Vogelrichtlijn.

Rode Lijst
Nederland heeft voor een aantal bedreigde en kwetsbare planten- en diergroepen Rode
Lijsten samengesteld, als 'gereedschap' bij het bepalen van prioriteiten bij
natuurbescherming'. De doelstelling van de Rode Lijst is het bieden van een duurzame
bescherming aan een soort en zijn leefgebied. De Rode Lijst bestaat uit een selectie van
Nederlandse soorten, die vanwege het aantalsverloop of hun kwetsbaarheid speciale
aandacht nodig hebben om hun voorkomen in ons land veilig te stellen. Hoewel de Rode
Lijsten voor de meeste sooftgroepen wel officieel door het Ministerie van Landbouw zijn
vastgesteld, is hun juridische status momenteel onduidelijk. In de nabije toekomst
worden de bedreigde en ernstig bedreigde Rode-Lijstsoorten in het kader van de Flora-
en faunawet waarschijnlük bü de strenge categorie ingedeeld, waawoor alleen ontheffing
wordt verleend als aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan, die ook gelden voor
soorten die op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan. De overige Rode-Lijstsoorten
worden mogelijk bij de middencategorie ingedeeld.

r vaaþlanten: van der Meijden et al. 2O0O: mossen: Siebel ef a/. 2000; korstmossen: Aptroot ef a/. 1998;
vogels: Osieck & Hustings 1994; zoogdieren: Lina & van Ommering 1994; repüelen en amfibieën: Hom ef a/.
1996: vissen: de Nie & van Ommering 1 998; dagvlinders: van Ommering ef a/. 'l995; libellen: Wasscher
1999.
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3. BEOORDELING

3.1. Inleiding

Bij de Flora- en faunawet hoort een lijst van organismen die krachtens de wet beschermd
worden. De verschillende groepen van organismen van die lijst zullen hier
achtereenvolgens behandeld worden op basis van de ecologische gegevens uit Buro
Bakker (2002). Het gaat om de volgende groepen van organismen:

o Planten
o Ongewervelden (met name een aantal vlinders en libellen)
o Vissen
o Reptielen en amfibieën
o Zoogdieren
. Vogels

Van belang bij de beoordeling is het feit, dat het bestaande landgoed Oranjewoud een
onderdeel vormt van het veel grotere parklandschap, met daarin onder meer ook het
^ îglenzende Oranjestein en de Overtuin. De ligging van het plangebied wordt hier
verder als bekend verondersteld. Verder is het van belang te wijzen op de relatie van het
plangebied met de ten westen daaryan geplande en reeds deels bebouwde woonwijk
Skoatterwâld. Een belangrijk onderdeel van Skoattemrâ'Ld zú. worden gevormd door een
circa 55 ha grote bos- en natuurzone aan de oosøijde van de nieuwe wijk. De geplande
uitbreiding van het landgoed Oranjewoud en het museum zullen binnen die zone vallen.
Verder zal nog ruim 150 m ten westen en meer dan een kilometer ten noorden van de
landgoed-uitbreiding cq. het museum binnen die bos- en natuurzone vallen.

3.2. Planten

Het plangebied is opgebouwd uit wij soortenarme bossen en graslanden. \Mat hogere
planten en varens betreft is sprake van een wij geringe botanische waarde. Wel komen in
het gebied twee beschermde soorten voor (Koningsvaren en Zwanenbloem) en één soort
die op de Rode Lijst staat (Krabbenscheer). Mogelijkerwijs gaan alle drie de soorten
behoren tot de 'middencategorie' van soorten wat betreft het ontheffìngen-beleid. Bij
evenfl¡ele negatieve beïnvloeding van deze soorten dient derhalve een ontheffing in het
kader van de Flora- en faunawet aangewaagd te worden.

Deze drie soorten komen voornamelijk voor in en langs de Wijde \Mrjtq de Koningsvaren
is ook daarbuiten aan te treffen in en langs greppels in het hakhoutbos aan de oostkant
van het gebied. Yan deze soorten worden Koningsvaren en - voor zover voorkomend
dicht tegen de oever azn - Zwanenbloem en lGabbenscheer direct beïnvloed door
grazfwerl<zaamheden in verband met de in het herstelproject geu¡enste heqprofilering van
de oevers van de Wijde Wrjk.

Koningsvaren
De Koningsvaren is een in het landgoederenlandschap rond Oranjewoud vrij veel
voorkomende verschijning van de randen van bosgreppels en sloten. Bij herinrichting van
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het plangebied zal zonder nadere maatregelen een aantal groeiplaatsen verloren gaan.
Staatsbosbeheer heeft aangegeven, dat de Koningsvarens die voor de werkzaamheden
moeten wijken alle herplant zullen worden in de oevers van de nieuw te grayen
wat€rgangen. Volgens Staatsbosbeheer heeft zij daar elders goede ervaringen mee
opgedaan en ga t zlj uit van 10070 overleving van de veqplaatste planten (mondelinge
mededeling A. Boersma). Overigens blijven de groeiplaatsen buiten de Wijde Wijk
ongemoeid en zullen naar verwachting op de oevers die door de herinrichting ontstaan
nieuwe potentiële groeiplaatsen voor de Koningsvaren ontstaan.

Zwanenbloem
Als gevolg van de herinrichting van de oevers van de Wijde Wijk zullen plaatselijk
groeiplaatsen van de Zwanenbloem beschadigd worden of verdwijnen. Door de aanleg
van nieuwe oevers met ondiepe oeverzones zal echter een aanzienlijke uitbreiding van
potentiëel geschikt biotoop plaatsvinden van deze in Fryslân algemene soort.

K¡abbenschee¡
Deze soorr wordt alleen beinvloed door de plannen, voor zover een groeiplaats zich dicht
bij de oever bevindt. Dit is naar verwachting slechts heel plaatselijk het geval. Net als bij
de vorige twee soorten geldt hier evenwel, dat sprake zal zijn van een aanzienlijke
uitbreiding van potentiëel geschikt biotoop. Overigens hoeft vergraving niet meteen het
verdwijnen van Krabbenscheer te betekenen: in vele poldersloten 'doorstaat' de soort
jaarlijkse schoning goed.

Paddenstoelen
Het landgoederenlandschap rond Oranjewoud is bijzonder njk aan paddenstoelen,
waaronder 12 soorten die op de Rode Lijst staan. De paddenstoelen-rijkdom is
geconcentreerd in de bermen van de oude lanen. Paddenstoelen zijn niet opgenomen in
de Flora- en faunawet. Wel heeft Staatsbosbeheer aangegeven, dat ze in het kader van de
herinrichting maatregelen wil treffen die gunstig íln voor paddenstoelen. Zo wordt de
bestaande oostelijke laan zoveel mogelijk ontzien bij de werkzaamheden en wordt bij de
aanleg van hieuwe lanen leemhoudend zand gebruikt. Dat laatste lijkt een belangrijke
factor te zijn voor de rijkdom aan paddenstoelen in het gebied, naast het schrale, weinig
gestoorde karakter van de laan-bermen.

Beoordelinc-'Wanneer 
de huidige plannen voor de bouw van een museum en het herstel van het

landgoed Oranjewoud worden uitgevoerd, za| een aantal bestaande groeiplaatsen van
vooral Koningsvaren en in mindere mzte Zwanenbloem (en mogelijk Krabbenscheer)
verdwijnen. Door helplant van de exemplaren die moeten wijken, zullen de directe
gevolgen voor de Koningsvaren beperkt zijn. Voor alle drie de soorten geldt, dat door de
herinrichting van het gebied een aanzienlijke uitbreiding van potentiëel geschikt biotoop
zal plaatsvinden. Recreatief gebruik van het gebied op wandelpzden zal de huidige of
toekomstige groeiplaatsen naar verwachting niet of nauwelijks aantasten.

3.3. Ongewervelden

Op de lijst van de ongewervelden is een aantal (vrij) zeldzame diersoorten opgenomen,
die wijwel allemaal ook op de desbetreffende Rode Lijst staan. Het grootste deel van de
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categorie ongewervelden uit de Flora- en faunawet wordt ingenomen door libellen en
dagylinders. Gezien de zeldzaamheid van de meeste soorten en de biotoop-eisen is het
onwaarschijnl-ijk, dat van dergelijke soorten populaties in het plangebied te vinden zijn.
Er is overigens aan de ongewervelden geen speciale aandacht besteed in het ecologisch
onderzoek van Buro Bakker (2002). Door de herinrichting van het landgoed Oranjewoud
en met narne van de bos- en natuurzone tussen Skoatterwâld en het landgoed, ontstaan
mogelijk potentiëel geschikte biotopen voor soorten van de lijst van de ongewervelden.

Beoordelinc-
Hoewel gegevens over de groep van de ongewervelden ontbreken, is het niet zo
waarschijnlijk dat hier soorten uit deze groep voorkomen. De bouw van een museum en
het herstel van het landgoed Oranjewoud zullen daarom naar alle waarschijnlijkheid geen
invloed hebben op deze groep van soorten.

3.4. Vissen

Op de lijstvan vissen staat een aantal in Nederland (*tj) zeldztme vissoorten, die in de
meeste gevallen ook op de Rode Lijst staan. Over de vìsbevolking in de poldersloten is
geen concrete informatie voorhanden. Dit gebied op de overga;ngva;n zand naar veen zou
eventueel geschikt kunnen zijn voor Grote en/of Kleine modderkruiper, die beide op de
vissen-lijst staan. Omdat het bij de planvorming slechts om delen van enkele
\À¡atergangeî g zt, zullen eventuele effecten op vissen naar vervyachting beperkt blijven.
Door de aanleg van een ruime bos- en natuurzone genzend aan museum/landgoed vindt
per saldo een zz¡zienlijke vergroting van waterrijk biotoop plaats.

Beoordelinç-
Gegevens over deze groep ontbreken. Gezien de relatief beperkte ingreep in watergangen
is het niet waarschijnlijk dat er sprake zal zljn van een aanzienlijke invloed op deze groep
van soorten.

3.5. Amfibieën en rept¡elen

Amfibieën
Volgens de nieuwe Flora- en faunawet worden alle van nature in Nederland
voorkomende amfibieën en reptielen beschermd. In Buro Bakker (2002) wordt een
samenvatting gegeven van gegevens uit de databank van de \Merkgroep Amfibieën en
Reptielen Friesland (WARF). Op grond van die gegevens wordt gesteld, dat zich in het
plangebied Bruine kikker, Kleine watersalamander en Groene kikker (d.w.z. Groene
kikkercomplex) bevinden. De genoemde sooften zï¡n te rekenen tot de groep van
algemene soorten. Het is overigens niet duidelijk welke soort of soorten in het plangebied
tot het Groene kikkercomplex behoren. Zou de Poelkikker daar toe behoren, dan is
sprake van een soort die als kwetsbaar op de Rode Lijst staat en opgenomen is op bijlage
IV van de Habitatrichtlijn. In dat geval is tevens sprake van de strenge categorie van
soorten wat betreft het ontheffingen-beleid.

De gegevens zijn beschikbaar op kilometerhok-niveau, waardoor dus niet precies bekend
is waar de soorten te vinden zijn. Er mag evenrÀ/el van uitgegaan worden, dat alle
permanente wateren (sloten, Wijde Wrjk) en semi-permanente'wateren (greppels e.d.) tot
het voorçlantingsbiotoop behoren. Van de drie hier aanwezige soorten verdwijnen de
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volwassen exemplaren van de Bruine kikker en de Kleine watersalamander na de paring in
het voorjaar spoedig uit het water en trekken de omringende vegetaties in. Alleen de
Groene kikker is gedurende het hele jaar in de oeverrand te vinden. Begin oktober zijn
ook de larven van Bruine kikker en Kleine watersalamander het water uit.

Staatsbosbeheer heeft aangegeven de werkzaamheden uit te willen voeren in een voor
amfibieën gunstige periode. CUR (1999) geeft daarover zan, ðat beheermaatregelen als
baggeren en maaien bij voorkeur in de periode september-oktober dienen te worden
uitgevoerd, wanneer de meeste larven al het water uit zijn. Overwinterende Groene
kikkers zijn dan nog niet in winterslaap, zodat ze nz verstoring nog een andere
overwinteringsplaats kunnen vinden. Het is het meest gunstig om beheermaatregelen
gefaseerd uit te voeren.

Bij de plannen voor herstel van het landgoed en bouw van een museum is geen sprake van
beheermaatregelen, maar van herinrichting van het gebied. Het is daarom te verwachten
dat plaatselijk, ook bij uiwoering van de werkzaamheden in september-oktober, geringe
negatieve effecten kunnen optreden voor de Groene kikker en mogelijk ook voor de beide
andere soorten. Daar staat tegenover, dat door de herinrichting in combinatie met de
aanleg van de bos- en natuurzone daaraan grenzend, van een grote uitbreiding van het
geschikte biotoop sprake zal zljn.

Reptielen
Hoewel niet in de gegevens van de WARF is het niet uit te sluiten, dat de Ringslang en
mogelijk ¿ndere reptielen in het plangebied voorkomen. Het landgoederengebied rond
Oranjewoud als geheel is een zeer belangrijk reptielen-gebied, waarin naast de Ringslang
onder meer ook Adder en Gladde slang voorkomen; alle drie de soorten gaan
waarschijnlijk behoren tot de strenge categorie van sooften in het kader van het
ontheffingen-beleid. Door uitvoering van de werkzaamheden in september-oktober
zullen eventuele negatieve effecten naar verwachting beperkt zr1n. Daar staat tegenover,
dat door de herinrichting in combinatie met de aanleg van de bos- en natuurzone daaraan
grenzend, van een grote uitbreiding van potentieel geschikt biotoop sprake zal ziln-
Recreatief gebruik van het gebied op wandelpadet zal het huidige of toekomstige
voorkomen naar verwachting niet of nauwelijks aantasten, mits sprake is van enige
zonenng (geen dicht net van wandelpaden).

Beoordelinc-
Door de bouw van het museum en het landgoedherstel zal sprake zîjnvan enige negatieve
invloed op Bruine kikker, Groene kikker (mogelijk Poelkikker!) en Kleine
watersalamander, en mogelijk op de Ringslang. Door uitvoering van de werkzaamheden
in september-oktober zullen de negatieve effecten naar vervyachting gering zijn. Per saldo
zel sprake ùjn van een flinke toename van geschikt biotoop. Wel is enige
recreaiteznnering gewenst om vestiging en/of verdere verbreiding van reptielen te
bevorderen.

3.ó. Zoogdieren

Algemene soorten
In de nieuwe Flora- en faunawet zljn úle inheemse Nederlandse zoogdieren (behoudens
gedomesticeerde soorten) beschermd. Daarbij gaat het hier niet alleen om de
vleermuizen, \,vaarover hieronder meer, maar ook om algemene soorten als Veldmuis,
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Aardmuis en Mol. Dergelijke soorten behoren alle tot de groep van algemene soorten.
Overigens is in dit geval wel een aanvraag tot ontheffing nodig, omdat door de
herinrichting ongetwijfeld leefgebied en mogelijk verblijfplaatsen (holen e.d.) van deze
soorten verloren zullen gaan. Bij de inrichtingsmaatregelen zal een gedeelte leefgebied
verloren gaan en elders weer beschikbaar komen. Kolonisatie van deze nieuwe gedeelten
door de desbetreffende soorten gaatrra;zr verwachting snel.

Vleermuizen
Het landgoederenlandschap rond Oranjewoud is één van de toplocaties voor vleermuizen
in Nederland. De hier aangetroffen 8 soorten staan alle op bijlage IV van de
Habitatricht$n en zullen naar verwaching als zodanig tot de strenge categorie van
soorten in het kader van het ontheffingen-beleid gaan behoren. De Franjestaart staat
bovendien als kwetsbaar te boek op de Rode Lijst.

In feite vormen de vleermuizen hier verreweg de belangrijkste groep voor toetsing van de
plannen aan de relevante wetgeving. Om die reden is in het verkennend ecologisch
onderzoek in 2001 (Buro Bakker 2002) ruim aandacht geschonken aan het voorkomen
van vleermuizen in het plangebied en aan eventuele effecten van landgoedherstel en
(vooral) museumbouw en -gebruik op vleermuizen. De bevindingen van Buro Bakker
(2002) zijn nog eens goed tegen het licht gehouden door de samensteller van deze notitie
in samenspraak met Herman Limpens, autoriteit op vleermuis-gebied. Op grond van dat
tegen het licht houden zljn de volgende uitspraken te doen:

Het veldonderzoek was in feite te beperkt om een goed beeld te krijgen van het
gebruik van het plangebied als kraamgebied en als jachtgebied voor soorten die hun
(kraam)kolonies in het achterliggende landgoederenlandschap hebben. Daar staat
tegenover, dat het soortenspectrum waarschijnlijk volledig in beeld is gebracht; bij
een uitgebreidere inventarisatie in 1989 zljn dezelfde soorten aangetroffen. Voor het
hier geldende doel, namelijk het beschrijven van de effecten van landgoed-herstel
resp. bouw en gebruik van een museum op de vleermuizen, voldoet de nu uitgevoerde
inventarisatie prima.
De beheersaanbevelingen op de pagina's 72 en 13 in het rapport van Buro Bakker
(2002) over het belang van oude en dode bomen, snoei en kap,
winterverblijfrlaatsen, merken van vleermuis-bomen e.d. - zTjn zlle uitstekend en
verdienen navolging. Staatsbosbeheer heeft reeds âangegeven, dat ze deze
beh eers aanb evelingen'v o or zov er mogelij k' zal opvolgen.
In datzelfde rapport wordt, in verband met de zeer grote waarde van het totale
landgoederengebied voor vleermuizen, tevens gepleit voor meer nadrukkelijk
vleermuizen-beheer. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het stichten van een
'vleermuizen-reservaat', met daarbij horende zaken als informatiepanelen, excursies
e.d. Op grond van enig aanvullend onderzoek (inventarisatie in het k¡aamseizoen
t.b.v. k¡aamkolonies en vliegroutes) kan een ervaren vleermuis-deskundige duidelijke
en vaak vrij eenvoudige richtlijnen geven voor een optimaal vleermuizenbeheer.
De effecten van het herstel van het landgoed Oranjewoud (lanenstructuur, inrichting
museumpark) worden als positief beoordeeld voor de aanweitge vleermuis-populaties
vanwege de aanleg van nieuwe lanen en de uitbreiding van het kleinschalige
landschap (achtgebied). D" omvang van het jachtgebied zal nog aanmerkelijk
toenemen na realisatie van een natte bos- en natuurzone aan de oostkant van
Skoatterwâld. Vanuit vleermuis-oogpunt bezien is het sterk af te raden om oude
bomen in de bestaande delen van lanen te vellen in verband met de wens om met een
totaal nieuwe laan te (her)starten.
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De effecten van de bouw en het gebruik van een museum over de Wijde Wijk zrjn
beperkt. De meeste daarvan zrln h het rapport van Buro Bakker (2002) goed
beschreven. Gezien het nacht-actieve gedrag van vleermuizen vormen wandelaars op
de aan te leggen wandelpaden geen probleem.
De enige potentiëel storende factor t.a.v. het museum is verlichting. De hier
voo rkomen de M y tis- soorten \Matervleermuis, Franj estaart en B aardvleermuis mijden
over het algemeen verlichting; de overige sooften trekken zich weinig van verlichting
aan en jagen zelfs geregeld op insekten bij verlichting. Door afsluiting van de
WoudsterwegzaL de huidige verlichting daar verdwijnen en langs de oostelijke laan
terugkomen. Per saldo zal er dan minder verlichting zijn in het centrum van het
nieuwe landgoedgedeelte. Veel belangrijker is eventuele verlichting langs de Wijde
Wrjk, die fungeert als vliegroute voor vleermuizen. Voor met narne de
Watervleermuis en waarschijnlijk ook de Franjestaart is dit een belangrijke route. De
Watervleermuis zú. zonder probleem onder het museum doorvliegen
(doorvlieghoogte tussen museum en Wijde Wijk circa één meter). Het is niet uit te
sluiten, dat deze soorten ook gebruik gaan maken van de nieuw aan te leggen
watergangen die vanuit de Wijde Wijk langs de noordelijke laan lopen en vervolgens
noordwaarts aan beide zrlden langs het museum.
Dit verlichtingsprobleem za| alleen spelen in yoor- en najaar (maart, september,
oktober), wanneer het vroeg donker wordt en de vleermuizen dus woeg gaan jagen.
In de zomer is verlichting naar verwachting nauwelijks aan de orde en in de winter
'slapen' de vleermuizen. Bij de nu geplande openingstijden (tot ca. 20.00 à 21.00 uur)
zijn lichtproblemen voor vleermuizen beperkt. Wel is het van belang, dat de
lichtuitstraling zo beperkt mogelijk blijft. Dus museum dicht -+ licht uit, geen
belichting yan het vrateroppefflak (het wateroppervlak moet donker blijven), geen
verlichting langs de Wijde Wrjk, een beperkte lichtuitstraling voor de rest van het
museum.

Eeoordelinq
Het landgoedherstel en de aanleg van de bos- en natuurzone aan de oostkant van
Skoatterwâld zullen beide gunstigzljn voor de in het landgoederenlandschap aanwez\ge
vleermuizen. Het behoud van de bestaande oude bomen is daarbij een duidelijke
aanbeveling. De bouw en het gebruik van het museum volgens de huidige plannen vormt
geen belangrijke negatieve factor. Wel dient er aandacht te zljn voor de factor verlichting,
met name in voor- en najaar. Lichnritstraling dient zoveel mogelijk beperkt te worden,
vooral naar het wateroppewlak onder het museum, en naar de Wijde Wijk en directe
omgeving. Bij openingstijden tot circa 20.00-21.00 uur en 'licht uit' na 21.00 uur zijn er
nauwelijks problemen voor vleermuizen te verwachten. Bij incidenteel langere
openingstijden is lichtdemping sterk aan te bevelen.

Bij de inrichtingsmaatregelen zal een gedeelte leefgebied van enkele algemene soorten
zoogdieren verloren gaan en elders weer beschikbaar komen. Kolonisatie van deze nieuwe
gedeelten door de desbetreffende soorten g at îaar verwachting snel.

3.7. Vogels

In de nieuwe Flora- en faunawet gelden alle van nature op het grondgebied van de Lid-
Staten van de Europese Unie voorkomende vogelsoorten als beschermd. Eén en ander
betekent, dat geen vogels gedood mogen worden, niet opzettelijk verontrust mogen
worden, geen nesten vernield mogen worden, en geen eieren uitgehaald mogen worden.
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In het plangebied broeden naar verwachting vooral algemene en weinig k¡itische soorten
van bos en stru\Meel. Staatsbosbeheer heeft aangegeven, dat de werkzaamheden in het
bosgebied buiten het broedseizoen zullen plaatsvinden. Negatieve effecten op de
broedvogelbevolking zljn dan ook nauwelijks te verwachten. Wel zal een klein gedeelte
bestaand bos (ong hakhout) aan de noordkant verdwijnen. Door herstel van het landgoed
(nieuwe lanen en bosaanplant) ontstaat per saldo een grotere oppervlakte geschikt
broedbiotoop voor bos- en struweelvogels dan in de huidige situatie.

lJsvogel
In de huidige situatie broeden er éên soort van de Rode Lijst in de buurt van het gebied,
te weten de IJsvogel. De lJsvogel - tevens opgenomen in bijlage 1 van de Vogelricht$n -

is broedvogel van de steile taluds van de Prinsenwijk, ten zuiden van het plangebied, waar
geen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Wel is het van belang, dat in dit
Prinsenwijk-gedeelte geen toename van recreatief gebruik gaat optreden (zonering!). Het
is te verwachten dat de oppervlakte jachtgebied, door de aanzienlijke uitbreiding van
waterrijk biotoop, flink groter zal worden.

Beoordelinq
Door de bouw van het museum en het landgoedherstel zal slechts in geringe mate sprake
zijn van negatieve invloed op vogels. Door uitvoering van de werl<zaamheden in
september-oktober zullen de negatieve effecten naar verwachting gering z\n. Per saldo
zal sprake zTjn van een flinke toename van geschikt biotoop, hoewel in eerste instantie
een klein gedeelte jong hakhoutbos - waarin algemene vogelsoorten broeden - zal
verdwiinen.
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4. CONCLUSTES

1. Ten behoeve van het herstel van het landgoed Oranjewoud en ten behoeve van de
bouw van een museum zullen werkzaamheden nodig zijn, die een negatief effect
hebben op een aantal wettelijk beschermde planten- en diersoorten. Ook het gebruik
van het museum, met name de te verwachten recreatieve uitstraling van wandelaars
naar het landgoederengebied kan een (beperkt) negatiefeffect hebben.

2. Om bovengenoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren is ontheffing van de
Flora- en faunawet nodig. Het gaat om de volgende soorten, die daarvoor in
aanmerking komen:

- Koningsvaren, Krabbescheer, Zwanebloem: een aantal bestaande groeiplaatsen
van vooral Koningsvaren en in mindere mate Zwanenbloem (en mogelijk
Krabbenscheer) zal, verdwijnen. Door herplant van de exemplaren die moeten
wijken, zullen de directe gevolgen voor de Koningsvaren beperkt zijn. Voor alle
drie de soorten geldt, dat door de herinrichting van het gebied een aanzienlijke
uitbreiding van potentiëel geschikt biotoop zal plaatsvinden. Recreatief gebruik
van het gebied op wandelpaden zal de huidige of toekomstige groeiplaatsen naar
verwachting niet of nauwelijks aantasten.

- Bruine kikker, Groene kikkercomplex, Kleine watersalamander, mogelijk
Ringslang: Door de bouw van het museum en het landgoedherstel zal sprake zijn
vzn enige negatieve invloed op Bruine kikker, Groene kikker (mogelijk
Poelkikker!) en Kleine watersalamander, en mogelijk op de Ringslang. Door
uiwoering van de werþaamheden in september-oktober zullen de negatieve
effecten naar verwachting gering zljn- Per saldo zal sprake zTjn van een flinke
toename van geschikt biotoop. Wel is enige recreatiezonering gewenst om
vestiging enlofverdere verbreiding van reptielen te bevorderen.

- Algemene zoogdieren: Bij de inrichtingsmaatregelen zzl een gedeelte leefgebied
van enkele algemene soorten zoogdieren (denk aan Veldmuis, Aardmuis,
Bosmuis, Mol e.d.) verloren gaan en elders weer beschikbaar komen. Kolonisatie
van deze nieuwe gedeelten door de desbetreffende soorten gzat îaar verwachting
snel.

- Vleermuizen: Het landgoedherstel en de aanleg van de bos- en natuurzone aan de
oostkant van Skoatterwâld zullen beide gunstig zljn voor de in het
landgoederenlandschap zanwezige vleermuizen. Het behoud van de bestaande
oude bomen is daarbij een duidelijke aanbeveling. De bouw en het gebruik van
het museum volgens de huidige plannen vormt geen belangrijke negatieve factor.
Wel dient er aandacht te zrln voor de factor verlichting, met name in voor- en
najaar. Lichtuitstraling dient zoveel mogelijk beperkt te worden, vooral naar het
wateroppervlak onder het museum, en naar de \Mijde Wijk en directe omgeving.
Bij openingstijden tot circa 20.00-21.00 uur en 'licht uiC na 21.00 uur zijn er
nauwelijks problemen voor vleermuizen te verwachten. Bij incidenteel langere
openingstijden is lichtdemping sterk aan te bevelen.
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Vogels: Door de bouw van het museum en het landgoedherstel zal slechts in geringe
mate sprake zTjnvzn negatieve invloed op vogels. Door uitvoering van de werkzaamheden
in september-oktober zullen de negatieve effecten naar verwachting gering zijn.

Per saldo zal sprake zijn van een flinke toename van geschikt biotoop, hoewel in eerste
instantie een klein gedeelte jong hakhoutbos - waarin algemene vogelsoorten broeden -

zal verdwijnen. Overigens is momenteel geen ontheffing voor vogels ̂ aîte vragen.

3. Ten behoeve van de geplande werkzaamheden en het gebruik van het museum is een
aarrwa; g ontheffing Flora- en faunawet nodig voor wat betreft:

o Koningsvaren, Krabbenscheer, Zwanenbloem;
o Bruine kikker, Groene kikkercomplex, Kleine watersalamander, [Ringslang

noemen als mogelijk in het gebied aanwezige soort];
o Veldmuis, Aardmuis, Bosmuis, Mol en mogelijke enkele andere algemene

zoogdiersoorten;
. Vleermuizen (algemene werkzaamheden in het gebied); Watervleermuis en

Franjestaart in verband met de verlichting in en rond het museum (aandacht voor
Wijde wük).

4. Geíten de relatief beperkte effecten van de voorgenomen plannen op de in deze
notitie genoemde soorten, de gunstige effecten van het landgoedherstel en de aanleg
van een bos- en natuurzone op veel van de soorten, en de goede mogelijkheden om
bij de inrichting en het verdere beheer + gebruik rekening te houden met de
gesignaleerde knelpunten, is een positief besluit op de aanwaag tot ontheffing Flora-
en faunawet te verwachten. Uiteraard is dat verder geheel aan het Ministerie van
LNV, evenals mogelijke aanvullingen die de vergunningverlener zou kunnen
verlangen ten aanzien van inrichting, gebruik en beheer.

13
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Ecologische beoordeling van de locatie Skoatten¡vâld 2" en 3" fase te Heerenveen

1. INLEIDING

I . I .  AANLEIDING EN DOEL

De gemeente bereidt de 2' en 3' fase van de aanleg van de woonwijk Skoatterwâld voor aan
de zuidkant van Heerenveen. Het plan omvat naast de bouw van een woonwijk ook
bijbehorende natuur en recreatieve voorzieningen.

In verband met de Flora- en faunawet en de Europese richtlijnen (de Habitatrichtlijn en de
Vogelrichtlijn) is het nodig om vooraf te toetsen of ruimtelijke en andere ingrepen niet
.orrfli.t.t.tt met het voortbestaan van beschermde gebieden .n plont.rr- en diersoortãn.

Op dit moment bevindt de planvorming van het gebied zich in een fase van onrwikkeling en
voorbereiding. Het daartoe benodigde onderzoek, te weten literatuuronderzoek,
veldonderzoek en raadpleging van lokale deskundigen, is in opdracht van de gemeente
Heerenveen in 2004 uitgevoerd door Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv. Deze
rapportage bevat hiervln de bevindingen. Het rapport geldt als voortoets in het kader van de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De rapportage gaat uitsluitend in op ecologische
aspecten van de plannen. Landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden
komen niet aan de orde.

L.2. OPZET VAN DE RAPPORTAGE

Als startpunt voor de beoordeling schetst hoofdstuk 2 de huidige situatie en de voorgenomen
ingrepen. Hoofdstuk 3 geeft aan welke Speciale beschermingszones en Ecologische
verbindingszones in de omgeving van het onderzoeksgebied aanwezig of gepland zijn.
Hierbij komt ook aan de orde of er ecologische relaties zijn tussen het plangebied en
omliggende natuurgebieden. Hoofdstuk 4 brengt aan de hand van literatuuronderzoek en
veldonderzoek de soortendiversiteit van het plangebied in kaart. Het gaat hier om planten-
en diersoorten die speciale bescherming kennen, dan wel een indicatie geven van de
kwaliteiten van het gebied. Hoofdstuk 5 beschrijfi de mogelijke effecten van de ingreep op
de aanwezige natuurwaarden. Deze effecten worden getoetst aan de relevante wet- en
regelgeving, in het bijzonder de Flora- en faunawet en de Europese Habitat- en
Vogelrichtlijn. In hoofdstuk 6 staat een samenvatting van de conclusies die in voorafgaande
hoofds tukk en zijn getrokken.

r .3. DE ECOLOGISCHE BEOORDELING

Algemeen
De wettelijke bescherming van natuur- en landschapswaarden in Nederland valt in grote
lijnen uiteen in twee delen. Enerzijds is sprake van gebiedsbescherming, waarbij gebieden
met bijzondere waarden wettelijk worden beschermd. Dit is planologisch vastgelegd in het
bestemmingsplan. Hierbij gaat het onder meer om natuurreservaten, relatienota-gebieden,
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andere in het bestemmingsplan aangeduide gebieden en Speciale beschermingszones in het
kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.
Anderzijds regelt de Flora- en faunawet de soortbescherming. Dat betekent dat bepaalde
soorten, al naar gelang hun zeldzaamheid of status, beschermd worden door deze wet. Ook
de beschermde soorten onder de Europese richtlijnen zijn hierin opgenomen. De genoemde
wetgeving geeft aan dat voor nieuwe plannen en ontwikkelingen een toetsing noodzakelijk is
of deze geen schade berokkenen aan beschermde gebieden of beschermde soorten. In Bijlage
1 staat een samenvatting van de ecologische wetgeving.

Per 1 januari 2005 is de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Flora- en
faunawet in werking getreden. Deze AMvB bepaalt het beschermingsregime van inheemse
beschermde planten en dieren. De maatre¡5el onderscheidt verschillende activiteiten (zie
Bijlage I) en drie categorieën van soorten:

1. soorten waarvoor arijstelling geldt (licht beschermde soorten);
2. soorten waarvoor vrijstelling geldt, mits aantoonbaar wordt gewerkt conform een

go edgekeur de ge dra gs co d e (middelzwaar bescherm de soorten) ;
3. soorten waarvoor ontltffing moet worden aangevriìagd (zwaar beschermde soorten).

De eerste categorie geldt voor een aantal beschermde , maar algemeen voorkomende planten-
en diersoorten (zoals Zwanebloem, Bosmuis, Bunzing, Bruine kikker), volgens tabel 1 bij de
AMvB.

De tweede categorie geldt voor broedvogels en een aantal andere soorten, vermeld in tabel 2
bij de AMvB. De gedragscode voor deze soorten moet een sector of ondernemer zelf
opstellen en ter goedkeuring voorleggen bij de minister van Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV).

De soorten van de derde categorie st:ran in tabel 3 bij de AMvB. Deze tabel bevat ook alle
soorten die op bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan. De ontheflìngsaanvÍz^g wordt
getoetst aan drie criteria:

1. er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang;
2. er is geen alternatiefl
3. de ingreep doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort.

Aan alle drie de criteria moet voldaan zr1n. Deze uitgebreide toets is ook nodig bij mogelijke
verstoring van vogels in het broedseizoen.

Status van de ecolog¡sche beoordeling
De ecologische beoordeling geeft een beeld van de ecologische kwaliteiten en van de effecten
van de geplande ingrepen. Hierna vindt een toetsing plaats aan de bepalingen in de
genoemde regelgeving. Soms heeft een plan of project ecologisch gezien wel effecten, maar
leidt het niet tot overtreding van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. In een
dergelijk geval stuit een project niet op wettelijke bezwaren, terwijl er toch ecologische
waarden bij de uiwoering verloren kunnen gaan. De gemeente en andere relevante overheden
moeten dan een eigen afrveging maken over de uitvoering van plannen, waarbij de Flora- en
faunawet en Europese richtlijnen natuurgerichte kaders zljn waarmee rekening gehouden
moet worden. Als overtreding van verbodsbepalingen plaatsvindt, dienen één of meer
gedragscodes te worden ingediend ofontheffingen van de Flora- en faunawet aangevraagd te
worden bÜ de Dienst LASER van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedse lkwaliteit.



Ecologische beooideling van de locatie Skoatterwâld 2" en 3" fas€ te Heerenveen

I

À

T

I

t
i

-a

Á

!
.:
û

t

3





Ecologische beoordeling van de locatie Skoatterwâld 2'en 3" fase te Heerenveen

2. VOORGENOMEN PLANNEN

2.I. HUIDIGE SITUATIE

Situering en terre¡nkenmerken
De planlocatie Skoatterwâld 2' en 3' fase ligt aan de oostkant van Heerenveen en omvat een
oppervlakte van ongeveer 180 hectare. Het plangebied sluit aan op een al gerealiseerde deel
van de woonwijk Skoatterwâld en wordt begrensd door de zuidelijke middenvaart, aan de
westkant door de y''32, de Woudsterweg aan de oostzijde en Het Meer aan de noordkant. In
de huidige situatie heeft het plangebied nog een agrarische functie met vooral veehouderij en
plaatselijk akkerbouw. De ondergrond van het plangebied bestaat uit veengrond. Door het
plangebied lopen sloten, die in het zuiden van het plangebied niet alle watervoerend zijn. In
de tocht die van \lrest naar oost loopt, staat wel het gehele jaar water.

2.2. INRICHTINGSPTANNEN

In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de inrichtingsschets van het plangebied
(www. s koatterwald. nl). H et onderzochte plangebied is zwart omlij nd.

Figuur 1.
Inrìc h tings s c h e ts a an lt et p lange b ie d.
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Natuurbescherm ingsstatus plangebied
In of bij het plangebied liggen geen gebieden die beschermd zijn in het kader van de
Natuurbeschermingswet.
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4.1.  ALGEMEEN

Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de ecologische kwaliteiten van het plangebied, gebaseerd op het
uitgevoerde veldonderzoek in de periode mei tot augustus 2004, overzichtswerken, websites,
informatie van derden en andere bronnen. Het onderzoek richt zich oo beschermde en
kritische soorten van de Flora- en fãunawet, soorten die zijn opgenomen in de Rode Lijsten
van Nederland (LNV 2004) en soorten die een indicatie geven van bepaalde ecologische
kwaliteiten.

lnformatie natuurloket
Om een eerste indruk te krijgen van de aanwezige beschermde planten en dieren, die voqr de
verschillende Nederlandse wetten en Europese richtlijnen van belang zijn, is het Natuurloket
geraadpleegd (wrvrv=natuurkrket.nl). Het Natuurloket geefi een overzicht van de gegevens
van de Particuliere Gegevensleverende Organisaties (PGO's), die zi¡n verenigd in de
Vereniging Onderzoek Flora & Firuna. De gegevens zijn weergegeven op
kilometerhokniveau'. Bij inf-ormatie moet er rekening mee gehouden worden dat de
kilometerhokken de greozen van het plangebied overschrijden en dat de gegevens (tientallen)
jaren oud kunnen zijn. Dit betekent dat de aangetroffen soorten mogelijk niet voorkomen in
het plangebied. Wel genereren de gegevens aandachtspunten voor het veldonderzoek.

Tabel l.
Samenaattend oøerzicht van beschermde en bedreigde soorten van planten- en diergroepen binnen
een aijftal hilometcrhohken taaarin het on¿lerzoeksgebied ligt. FF = .Flora- en faunau.set, H/V=
Hab;tatr;clrtlijn/ Vogelrichtlijn, RL = Rode Lijsten (-rt*.ultut!pÈøzl). De resultaten in de
kolornmen geven de minimale en maxima/e uaarden qan.

Soortg¡ogp RL VollediqheldFF

.  BESCHERMDE

Vaatplanten
Mossen
Korstmossen
Paddestoelen
Zoogdieren
Broedvogels
Watervogels
Replielen
Amfibieen
Vissen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Libellen
Sprinkhanen
Overige ongewervelden

. t F

t - ¿

u - c o
0 - 2 8
0 - 1
0 - 1

0 - 1

0 - 1

0 - 1

1 - 7

0 - 3
0 - 1 5

0 - 5

0 - 1

0 - 1

slecht tot goed ondezocht
niet - matig ondezocht
niet tot redelijk ondezocht
niet - redelijk ondezocht
niet - slecht ondezocht
niet - goed ondezocht
niet - redelijk onderzocht
niet - redelijk ondezocht
niet - slecht onderzocht
niet - redelijk onderzocht
matig - goed ondezocht
niet ondezocht
niet ondezocht
niet - matig ondezocht
niet ondezocht

' 
Kilometerhokken: De kaart van Nederland is door de Topografische Dienst verdeeld in blokken van 1 bij 1 km, de

zogenaamde kilometerhokken. De plaatsaanduiding van een kilometerhok bestaat uit de coördinaten van de x-as
en de y-as die elkaar in de linker onderhoek van het hok snijden.
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Het plangebied valt binnen vijf kilometerhokken (rvrvw.nirtuurloket.nl). Tabel Ilaatzien, d'at
in de omgeving van het plangebied in het kader van de Flora- en faunawet een groot aantal
beschermde planten- en diersoorten voorkomt. In het overzicht staan tevens soorten van de
Rode Lijst met bedreigde planten- of diersoorten. Ook blijkt dat het plangebied en
omgeving door de PGO's niet volledig is onderzocht op het voorkomen van beschermde
soorten,

Overzichtwerken en andere bronnen
Behalve via het Natuurloket is in een aantal overzichtswerken en websites nagegaan welke
bijzondere planten- en diersoorten er in de ruime omgeving van het betreffende plangebied
voorkomen. De meeste van deze bronnen presenteren hun gegevens op het niveau van
uurhokken (5x5 kilometer). Deze standaardwerken bevatten gegevens van vleermuizen en
overige zoogdieren (Broekhuizen et al. 7992, Limpens et al. 7997, Dijkstra 7997),
broedvogels (Bijlsma et al. 2007, SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002), amfibieën en
reptielen (Bergmans & Zuiderwijk 1986, www.ravon.nl), vissen (d" Nie 1996,
www.ravon.nl), vlinders (Tax 1989, Vlinderwerkgroep Friesland & De Vlinderstichting
2000, EIS 2003) en libellen (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudte2002, EIS 2003).

Veldonderzoek
Naast literatuuronderzoek zrln de natuurwaarden in het plangebied onderzocht aan de hand
van veldonderzoek. In de periode mei tot augqstus vonden zes bezoeken plaats. Dit
veldonderzoek richtte zich op het voorkomen vân zeldzame en beschermde vlinders, libellen,
amfìbieën, vissen, waterkevers en zoogdieren. Speciale aandacht ging uit naar de betekenis
van het plangebied voor streng beschermde vleermuizen.

4.2. VEGETATIE EN PLANTENSOORTEN

Het plangebied bestaat voor het grootste deel uit soortenarm grasland met enkele
maïsakkers. De graslanden behoren tot algemene raaigras - beemdgrasweiden, kenmerkend
voor een intensief agrarische gebruik van deze percelen. Op één locatie is een perceel met
Gestreepte witbol aangetroffen.

Op de percelen komen geen beschermde planten voor. In de sloten van het plangebied groeit
de beschermde Zwanebloem. Bovendien is op twee locaties de beschermde soort
Koningsvaren aangetroffen. Het gaat hier om enkele losse exemplaren. Op enkele plekken is
Krabbescheer gevonden. Verder groeien soorten als Drijvend f'onteinkruid en Stijve
waterranonkel veelvuldig in de sloten en deze soorten indiceren een goede waterkwaliteit. In
de sloten aan de oostkant van het plangebied groeien goed ontwikkelde sloowegetaties.

4.3. L|BEILEN, DAGVLTNDERS EN ANDERE TNSECTEN

Libellen
Libellen hebben water nodig om zich voort te planten: volwassen libellen zetren hun eieren
meestal af op rvaterplanten, w^lrn de libellenlarven enkele maanden tot meerdere jaren in
het water verblijven. De ontwikkelingsduur van de larye verschilt sterk per soort en is
afhankelijk van temperatuur en voedselrijkdom van het water. In de zomerperiode maken de
larven de onrwikkeling door naar volwassen libel, en kruipen ze (letterlijk) uit de huid van de
larve om de laatste fase van hun leven boven water door te brengen. Vooral waterrijke
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gebieden met schoon en helder water kenmerken zich door een riike libellenfãuna (Wasscher
et al. L995, Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie 2002).

Uit waarnemingen in 2004 blijkt het voorkomen van algemene soorten zoals
Houtpantserjuffer, Variabele waterjuffer, Lantaarntje, Grote roodoogjufTer, Viervlek, Kleine
roodoogjuffer, Steenrode heidelibel, Gewone oeverlibel, Bruine glazenmaker en Grote
keizerlibel. Er is één bijzondere libellensoort in het plangebied aangetroflen: de Vroege
glazenmaker, een soort die op de Rode Lijst staat. Van deze soort is geen voortplanting in
het plangebi ed vastgesteld.

In enkele sloten is Krabbescheer aangetrofïen en
beschermde Groene glazenmaker. Deze libel
plangebied vastgesteld.

deze soort is een waardplant voor de streng
is tijdens het veldonderzoek niet in het

Dagvlinders
Voor dagvlinders is de aanwezigheid van waardplanten en nectarplanten van belang. De
rupsen van veel vlindersoorten zijn kieskeurig en gespecialiseerd op één of enkele
waardplanten. De volwassen vlinders hebben bloeiende planten met veel nectar nodig om
van te leven en zijn daarbij minder selectief dan de mpsen. Vlinders worden vooral
aangetrokken door tloemrijke ruigten met soorten als Wiigenroosje, Grote kattenstaart,
Gewone wederik, Koninginnekruid en distels. (Tax 1989, Vlinderwerkgroep Fryslân & De
Vlinderstichting 2000). Deze planten zijn in het onderzoeksgebied slechts in beperkte mate
aanwezig langs de oevers van sloten, vooral waar de vegetatie minder vaak wordt gemaaid en
de slootkanten zijn afgezet met prikkel- of schrikdraad tegen vertrapping door het vee. Het
open grasland en de maïsakkers van het onderzoeksgebied zijn gezien hetgangbare agrarisch
gebruik niet geschikt voor kritische soorten dagvlinders.

Uit de recente verspreidingsgegevens van dagvlinders in Fryslân (Vlinderwerkgroep Friesland
& De Vlinderstichting 2000, EIS 2003) blijkt, dat in het plangebied en directe omgeving
één bijzondere en beschermde vlindersoort voorkomt van de Flora- en fàunawet. Het gaat
hier om de Rouwmantel. Deze soort plant zich in Nederland waarschijnlijk niet meer voort
en wirarnemingen van deze soort betrefì zweryers uit omringende landen. Tijdens
veldonderzoek in 2004 zijn verschillende algemene soorten dagvlinders in het plangebied
aangetroffen waaronder, Geelsprietdikkopje, Klein koolwitje, Dagpauwoog, Kleine vos en
Bruin zandoogje. Het biotoop is niet geschikt voor zeldzame en kritische vlindersoorten.

Overige ¡nsecten

Wøterþ.evers
In juni 2004 is in het plangebied gezocht naar exemplaren van de Gestreepte waterrooflever,
een zwaar beschermde soort volgens de Flora- en faunawet. Deze soort komt voor in het
gebied De Deelen op ongeveer vijf kilometer ten noorden van het plangebied. De Gestreepte
waterroofkever lijkt een voorkeur te hebben voorwat grotere wateren in het
veenweidegebied, zoals brede sloten of plassen. Deze soort is niet in het plangebied
aangetroffen. In het plangebied zijn geen beschermde insecten aangetroffen.

4.4. VTSSEN

Over de verspreiding van zeldzame en beschermde vissen is in een groot de€l van Nederland
vrij weinig bekend. Toch wordt aangenomen dat in poldersloten, beschermde soorten als de
Bittervoorn, Kleine en Grote modderkruiper kunnen voorkomen (de Nie 7996, Zollinger et
al. 2003, www.ravon.nl).
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Om een beeld te krijgen van het voorkomen van vissen is in juni 2004 een azntzl sloten in
het plangebied met een schepnet onderzocht. In augustus 2004 zijn aanvullend enkele sloten
bemonsterd met elektrovisserij.

Bij de schepnetvangsten in de sloten zijn Tiendoornige stekelbaarzen, Snoeken en Baarsen
gevangen' alle algemene onbeschermde soorten. Bovendien z4n op twee locaties in totaal
zeveî Kleine modderkruipers aangetroffen. Deze soort staat op bijlage II van de
Habitatrichtlijn en op de Rode Lijst en wordt beschermd door de Flora- en faunawet. De
Kleine modderkruiper ìs in Nederland ruim verspreid en komt in hoge aantallen voor in
laagveen en zeekleigebieden evenals de oeverzones van IJsselmeer (de Nie 1996).

Bij de elektrobemonsteringvan de sloten zSnin een slootin het centrale deelvan hetgebied
acht soorten gevangen, waaronder een aantal van de Kleine modderkruiper. Aangenomen
kan worden dat deze soort in alle watervoerende sloten in het plangebied voorkomt. In de
sloten werden ook enkele kleine individuen yan de Kleine modderkruiper gevangen (eerste
jaarsklassen) wat duidt op een succesvolle voortplanting van deze soort.

Tøbel2.
Ottcrzicht van de aongrt €n besc/termingsstatus van de geaangen vis met beltuþ van
e /e þ.tro b e mon s tering in augus tus.

Soort Status
Blankvoorn
Kolblei
Ruisvoorn
Pos
Baars
Snoek
Zeelt
Kleine modderkruiper bii laqe l l

4.5.  AMFIBIEËN EN REPTIETEN

Amfibieën
Amfibieën gebruiken in de loop van het jaar verschillende biotopen. Voor de voortplanting
zijn ze gebonden aan water, liefst stilstaand water zonder al te veel vis, waarin ze hun eieren
kunnen afzetten. Kikkers zetten hun eieren af in klompen (kikkerdril), padden in snoeren en
salamanders vouwen hun eitjes stuk voor stuk in blaadjes van waterplanten. De eiafzet vindt
plaats van het vroege voorjaar (Heikikker, Gewone pad, Bruine kikker) tot in de voorzomer
(Groene kikker). De volwassen dieren kruipen na de voortplanting het land op naar het
zomerbiotoop: zoals grazige en ruige terreinen, waa.r ze zich kunnen schuilhouden en voedsel
kunnen zoeken (insecten). In het najaar zoeken ze hunwinterbiotoop op. De meeste groene
kikkers overwinteren in het water en zoeken bescherming tegen de kou in de dikke
modderlaag op de onderwaterbodem. Andere kikkers, padden en salamanders kruipen weg in
de modder, onder huizen, tussen boomwortels, onder stapels hout en dergelijke.

Recente verspreidingsgegevens geven aan dat in het plangebied algemene soorten voorkomen
als Grote groene kikker, Bruine kikker, Gewone pad en de Kleine watersalamander
(r'v-run'.ravon.nl). Tijdens het veldonderzoek in 2004 zijn alleen algemene soorten als Bruine
Kikker, Grote groene kikker en Kleine watersalamander in het plangebied aangetroffen.
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Reptielen
Reptielen komen in Fryslân voor¿l voor in de bos- en heidegebieden in het zuidoosten van
de provincie, zoals in de nabijgelegen van Oranjewoud (rvrwr..ravon.nl). In het plangebied
zijn tijdens het veldbezoek in 2004 geen reptielen âangetroffen. Het biotoop is in het
plangebied niet geschikt voor deze soorten.

4.6. VOGELS

Het plangebied is vooral geschikt voor weidevogels. Het gaat hier veelal om niet-kritische
soorten als Kievit en Scholekster. Soorten als Tureluur en Grutto komen er in lage aantallen
voor. Verder worden in het zuiden van het plangebied plaatselijk algemene singelvogels
aangetrofTe n zoals Grasmus. In het plangebied is ook het broeden van de Kuifèend bevestigd
door de waarneming van een vrouwtje met jonge eendjes. Aan de oostkant van het
plangebied werd in een zandbult twee nesten van de Oeverzwaluw aangetrofTen.

4.7. ZOOGDIEREN

Uit verspreidingsgegevens vân zoogdieren (Broekhuizen et al. 7992, Limpens et al. 1997)
blijkt, dat, buiten vleermuizen, in het plangebied en omgeving geen beschermde of Rode-
Lijstsoorten waargenom en zijn. Er is over het plangebied en omgeving echter ook weinig
onderzoek aan zoogdieren bekend (rvrvrv.nntrrurlokct.nl). Het uurhok waarin het plangebied
valt, geefi de volgende algemene zoogdieren: Egel, Bosspitsmuis, Dwergspitsmuís,
Huisspitsmuis, Mol, Hermelijn, Wezel, Bunzing, Ree, Rosse woelmuis, Woelrat, Aardmuis,
Veldmuis, Dwergmuis, Bosmuis en Haas.

Vleermuizen
Het veldonderzoek vztn 2004 wijst op het voorkomen van vier soorten vleermuizen in het
plangebied. Het gaat hier om Gewone dwergvleermuis, Lirawlieger, Watervleermuis en de
Rosse vleermuis. In 2001 werden in het oostelijke gelegen landgoed Oranjewoud ook nog de
soorten Franjestaart, Baardvleermuis en Gewone grootoorvleermuis waargenomen (Buro
Bakker 2002, Akenburg 2002).

Vleermuizen oriënteren zich op lijnvormige elementen in het landschap, zoals houtsingels en
sloten. De houtsingels en rietkragen geven 'steun' bij de plaatsbepaling, aangezien
vleermuizen met behulp van een sonar hun positie bepalen en hun prooi pakken (Kapteyn
1'995).In de luwte van bomen en oevervegetatie foerageren de vleermuizen op insecten. In
het algemeen volgen ze vaste trekroutes van de slaapplaatsen naar de jachtgebieden. Bij
vleermuizen kan onderscheid gemaakt worden in boombewonende soorten, zoals Rosse
vleermuis, Watervleermuis, Ruige dwergvleermuis. Andere soorten die hun kolonies vestigen
in gebor-rwen als kerken, boerderijen of zelfè in de spouw van doorsnee woningen zijn
Gewone dwergvleermuis, Laawlieger en Meervleermuis (Kapteyn 1995). In het plangebied
zijn geen kolonies aangetroffen. Er zijn geen mogelijkheden voor k¡aamkolonies voor
vleermuizen, omdat gebouwen en dikke oude bomen in het plangebied ontbreken.

Het plangebied leent zich in beginsel als foerageergebied voor de aangetroffen
vleermuissoorten. In de kern van het plangebied gaat het hierbij om lage dichtheden. Aan de
randen zijn grotere aantallen jagende dieren zanwezig. De Rosse vleermuizen zijn afkomstig
uit het landgoed Oranjewoud. De dieren vliegen over een breed fìont vanuit het landgoed in
noordelijke richting. Tijdens het onderzoek werden tien exemplaren waargenomen.

t 3
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Net ten oosten van het plangebied bevindt zich een belangrijke trekroute voor Gewone
dwergvleermuizen, Laatvliegers en Watervleermuizen. Het betreft dieren die vanuit het
landgoed Oranjewoud langs de bomenlaan van de Woudsterweg trekken. Tijdens het
veldonderzoek waren hier tenminste 16 Watedeermuizen die vanuit Oranjewoud naar het
noorden vlogen en minimaal negen Gewone dwergvleermuizen en twee Laatvliegers die zich
vanaf het noorden naar Oranjewoud verplaatsten. De Watervleermuizen vlogen via een
dieper gelegen greppel langs het fìetspad.

4.8. SAMENVATTING ECOLOGISCHE BETEKENIS

Het onderzoeksgebied betreft een open weidelandschap. Het plangebied bestaat uit agrarisch
intensief gebruikte percelen, waarbij het hoofdzakelijk om soortenarme graslanden gaat met
op beperkte schaal maïsakkers. Het plangebied vormt vooral een leefgebied voor algemene
amfibieën, libellen, dagvlinders en zoogdieren. De natuurwaarde van het plangebied wordt
gekenmerkt door het voorkomen van goedon¡¡¡ikkelde slootvegetaties met Zwanebloem,
kritische weidevogels Grutto en Tureluur, de Kleine modderkruipers, Vroege glazenmaker
en de vleermuizen. Net buiten de oostgrens van het plangebied ligt een belangrijke trekroute
voor de aangetrofÏèn vleermuissoorten. In tabel 3 zijn deze soorten opgesomd met hun status
volgens de natuurwetgeving en Rode Lijsten.
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Tøbel3.
Otterzicbt r.un beschermde en bedreigde planten- en diersoorten die in Ìtet ptangebied en omgeving
vooràomen, met ltun status aolgens de natzturtuetgeuing en Rode Lijsten. Wettetijke bescherming:
Florø- en faunøzttet (Ffl met als categorieën 1 (lichte bescberming), 2 (middelzware bescherming)
en 3 (zraare besclterming)(zie bijløge I aan dit ra?port), Habitatricbtlìjn Bijkge II (H-II) en IV
(H-II/), V-I - Vogelriclttlijn, Rode Lijst (RL) met als categorieën: ge = gevoetig, þ.w = þ.uetsbaør,
be=bedreigd,eb=ernst igbedreigdenadn=verdtuenen.Voorþ.omen:+=acn,u)ezig,-=af iaezig,
(+) = mogeltjk aanusezig. Bij vleermuizen: f =foerøgerend. a = aerblijf?laøts.

Wettelijke Rode lijst Omgeving Plangebied
bescherming

Vaatplanten
Zwanebloem
Koningsvaren

Libellen
Vroege glazenmaker

Vlinders
Rouwmantel

Amfìbieen
Gewone pad
Meerkikker
Bruine kikker
Kleine watersalamander

Vissen
Kleine modderkruiper

Broedvogels
Alle inheemse broedvogels
Grutto
Tureluur

Zoogdieren
Watervleermuis
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis
Overige inheemse zoogdierenl

+

+

+

t

+

+
+

+

t De in (de omgeving van) het plangebied voorkomende overige zoogdieren (Bosspitsmuis, Woelrat, Aardmuis, Veldmuis, Bosmuis,
Hermelijn, Wezel, Bunzing, Egel, Mol en Haas) zijn beschermd voþens de Flora- en faunawet categorie 1 en staan nieiop de Rode Lijst

Ff-1
Ff-1

kwe

Ff-3

Ff-1
Ff-1
Ff-1
Ff-1

H-tl

v0n

(*)

(*)
5v

ge

Ff-2
Ff-2,
Ft-2,

Ff-3, H-il, H-tV
Ff-3, H-rV
Ff-3, H-rV
Ff-3, H-tV

Ff-1 H
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5. EFFECTEN EN BEOORDELING

Naar aanleiding van het voorkomen van beschermde soorten en de beschreven plannen,
brengt dit hoofdstuk de effecten op de ecologische kwaliteiten in beeld. Voor een ecologische
beoordeling dient onderscheid te worden gemaakt in directe en indirecte cffècten. Directe
effecten hebben betrekking op habitawerlies binnen het plangebied. Indirecte ef'fecten
betreffen verstoring, beïnvloeding van de waterkwaliteit en dergelijke. Deze zaken kunnen
verder reiken dan de grenzeî van het plangebied. Op de landschappelijke aspecten van de
ingreep wordt in dit rapport niet ingegaan.

We maken hier naar analogie van de handreiking van LNV yoor Werken aan Natura 2000
(LNV 2004) onderscheid in vijf soorten effecten, onder te verdelen in kwantitatieve ef-fecten
(habitawerlies/winst: paragraú 5.1), kwalitatieye effècten (chemische effecten, fysieke
efïecten en verstoring: paragrzaf 5.2) en achteruitgang in ruimtelijke samenhang
(versnippering/ef1ècten op SBZ's: paragraaf 5.3). Hieronder zijn voor het plangebied de
verschillende aspecten nader uitgewerkt. In paragraaf 5.4 zijn de ecologische eflècten die in
en buiten het plangebied kunnen optreden, beoordeeld in het licht van de wet- en
regelgeving.

5.I. VERLIES AAN HABITAT

Het meest directe effect waar planten en dieren mee te maken krijgen is verlies van
leefþebied. Dat kan tot gevolg hebben dat individuen of popularies verdwijnen.

Door de realisatie van het plan verdwijnen de agrarische intensief gebruikte graslanden en
akkers. Dit betrefì geen bijzondere graslandvegetaties en de graslanden best¿an uit (zeer)
algemene vegetaties. In het gebied verdwijnen goed ontwikkelde slootvegetaties en de
groeiplaatsen van de beschermde Zwanebloem en Koningsvaren.

Met de realisering van het project verdwijnt ook het leefgebied voor algemene dagvlinders en
libellen, vissen, amfìbieën, zoogdieren en broedvogels. Hierbij is de Rode-Lijstsoort Vroege
glazenmaker betrokken. Voor Grutto en Tureluur wordt het leefgebied ongeschikt en deze
soorten komen na realisering van het project niet meer in het plangebied voor. Een deel van
de sloten van het plangebied worden ongeschikt voor de beschermde Kleine modderkruiper,
maar de waterrijke invull-ing van het plangebied (figuur 1) biedt deze soort voldoende
leefgebied.

Het foerageergebied van de vleermuizen blijft grotendeels gehandhaafd. Voor een aantal
vleermuizen als Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger wordt het plangebied
aantrekkelijker. Door het verdwijnen van de sloten zal voor de Watervleermuis het
plangebied minder aantrekkelijk worden. De trekroute van de vleermuizen ligt net buiten de
oostgrens van het plangebied en wordt bij de inrichting van de woonwijk niet aangetast.
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5.2. ACHTERUITGANG IN KWATITEIT

Naast direct verlies aan habitat en de daarin levende soorten kan ook sprake zijn van een
verlies aan kwaliteit van leefgebieden. Dit kan optreden door bijvoorbeeld verdroging
(grondwateronttrekking) en verontreiniging. Hierdoor sluiten de abiotische en biotische
omstandigheden mogelijk niet meer aan op de habitateisen van de voorkomende soorten.

Chemisch etfecten
Bij chemische effecten moet gedacht worden aan allerlei stoffen die in het gebied rerecht
kunnen komen, bijvoorbeeld door verontreiniging, uitstoot van meststoffen of inlaat van
gebiedsvreemd water. Chemische effecten spelen bij het onderhavige plan geen rol.

Fysieke etfecten
Achteruitgang van de kwaliteit van het leefþebied als gevolg van frsieke efTecten kan
betrekking hebben op grondwateronttrekking, peilverlaging, verdichting van de omgeving of
het opwerpen van frsieke barrières, zoals stuwen en wegen. Fysieke eflecten spelen bij het
onderhavige plan geen rol.

Verstoring

Tii de lii ke,u ers torin s-
De bouwactiviteiten leiden tot een tijdelijke verstoring van de directe omgeving en deze treft
vooral vogels en zoogdieren. Het plangebied vervult een functie als (onderdeel van een)
f-oerageergebied van vleermuizen. Waarschijnlijk zal er tijdens de werkzaamheden voor hen
nauwelijks verstoring zijn, omdat vleermuizen f-oeragere n buiten de uren waarin de
werkzaamheden op de planlocatie zullen plaatsvinden.

Na de herinrichting is sprake is van permanente verstoring. Deze heefi betrekking op visuele
verstoring, geluidsverstoring, lichtverstoring en verstoring door menselijke activiteiten.

Licltteerstorinø-
Verlichting werkt verstorend op het dag- en nachtleven van dieren en planten (de Molenaar
et a/. 1997a, b,2000, Limpens &Twisk 2004). Vooral nachtactieve dieren (zoals een aantal
vleermuissoorten), maar ook weidevogels en pleisterende watervogels zijn daarvoor gevoelig
(de Molenaar et al. 2000). Het kwantitatiive effèct hangt samen met de hoeveelheiã
verlichting, plaats van de lantaarns en de lichtsterkte.

Vleermuissoorten als de Meedeermuis, Watervleermuis en Gewone grootoorvleermuis
kunnen worden verstoord door lichtuitstraling. Andere soorten, zoals Lzawlieger, Rosse
vleermuis en Ruige en Gewone Dwergvleermuis, trekken zich minder ^^î van
kunstverlichting en jagen zelfs geregeld op insecten die door lampen worden aangetrokken
(Limpens et a|.7997, de Molenaar et ø1.7997 a, b). Over het algemeen hebben onverlichte
situaties de voorkeur (Limpens et at 7997).

Langs de oostgrens van het plangebied ligt een belangrijke trekroute van de Watervleermuis.
In de inrichtingsschets wordt aan de oostkant vooral open rvarer aangegeven. Bij de
voorgestelde inrichting zaI geen negatief effect optreden ten aanzien van lichwerstoring.
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5.3.  RUIMTELIJKE SAMENHANG

Versnippering
Versnippering van leefgebieden is in Nederland voor de flora en fauna met een geringe
mobiliteit één van de grootste bedreigingen. Populaties kunnen geisoleerd raken waardool ze
genetisch verarmen en de kans op uitsterven toeneemt. Uitzwermende dieren hebben
daarnaast minder kans in een geschikt habitat terecht te komen, waardoor de kans op
uitwisseling en (her)kolonisatie gering is. Om stabiele populaties re garanderen, zijn voor
veel soorten grote oppervlaktes aaneengesloten gebied nodig. Eén van de manieren om de
effecten van de sterke versnippering in ons land te verzachten, is de aanleg van
verbindingszones.

De aanleg van de woonwijk leidt niet tot extra versnippering van het landschap, omdat het
plangebied tegen de bebouwde kom van Heerenveen aan ligt.

Relatie met de in de omgeving l iggende SBZ-s
Wanneer de ruimtelijke samenhang met de SBZ's (en bijbehorende beschermde soorten) in
de omgeving wordt verstoord, dan kan dit negatieve effècten hebben voor het betreflende
SBZ en eventueel voor een aantal soorten waarvoor de SBZ is aangewezen. Gezien de
relatief grote afstand en het landgebruik van het tussenliggende gebied, bestaan er geen
ecologische relaties tussen het plangebied en de SBZ's. De geplande werkzaamheden hebben
geen invloed op deze SBZ's.

5.4. BEOORDELING IN HET LICHT VAN DE WET. EN REGELGEVING

Deze parrgraaf beoordeelt de ef'fecten in het kader van de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn en de Flora- en fàunawet. Hiertoe zijn de verwachte ef'fecten (paragrzzf 5.7-
5.3) gelegd naast de bepalingen die voortvloeien uit deze regelgeving. Sommige efIècten
blijken dan tot overtreding van verbodsbepalingen te leiden, anderen niet.

Vogelrichtl i jn
Het plangebied ligt nabij De Deelen dat is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Gezien de
relatief grote afìtand en het landgebruik van het tussenliggende gebied, bestaan er geen
ecologische relaties tussen het plangebied en de SBZ. Er ujn daarom geen belangrijke
negatieve effecten op de SBZ D; Deelen te verwachterr. Vanuit het oogpunt van
gebiedsbescherming stuit de bouw van de woonwijk niet op bezwaren in het kader van de
Vogelrichtlijn.

Binnen het plangebied hebben de effecten betrekking op een habitawerlies van algemene
terreintypen en een toename van de verstoring door licht en menselijke aanwezigheid van
algemeen voorkomende soorten. De Vogelrichtlijn bepaalt dat geen werkzaamheden tijdens
de broedperiode mogen worden uitgevoerd, indien daarmee broedende vogels worden
verstoord. Het maakt daarbij in beginsel niet uit of het om zeldzame of algemene vogels gaat.
In de Flora- en fàunawet is deze bepaling verder uitgewerkt (zie hieronder).

Habitatrichtlijn
De nabijgelegen SBZ Rottige Meenthe en Brandemeer is aangemeld als
Habitatrichdijngebied. Zoals de voorgaande paragrafen aangegeven, gaan door de plannen
geen kwalificerende habitats verloren en worden geen kwalificerende soorten bedreigd.
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Vanuit het oogpunt van gebiedsbescherming stuit de bouw van de woonwijk niet op
bezwaren in het kader van de Habitatrichtlijn.

Artikel 72 vzn de Habitatrichtlijn stelt dat geen sprake magzijn van opzettelijke verstoring
van vleermuizen tijdens perioden van voortplanting, tijdens afhankelijkheid van de jongen en
tijdens de trek of overwintering. Ook mogen de rust- en voortplantingsplaatsen niet worden
beschadigd of vernield. Aangezien in het plangebied geen kolonies zijn gehuisvest, is dit hier
niet van toepassing.

In het plangebied komen foeragerende vleermuizen voor die vermeld zijn op bijlage IV van
de Habitatrichtlijn, Langs de oostgrens van het plangebied is een belangrijke trek¡oute
aanwezrg. Deze zal gehandhaafd blijven bij de realisering van de huidige plannen.
De kwaliteit van het foerageergebied in het plangebied voor vleermuizen verandert, maar zal
wel geschikt blijven voor vleermuizen. Aangezien het in dit geval om algemene soorten gaat,
komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar. Wel dienen vleermuizen te allen
tijde strikt beschermd te worden en is het zaak om mitigerende maatregelen te treflen om
waar mogelijk de negatieve effecten te beperken. De bescherming van soorten vermeld op
bijlage IV van de Habitatrichtlijn, wordt in de Flora- en fàunawet verder uitgewerkt.

Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet (waarin ook de Europese regelgeving ten aanzien van de bescherming
van soorten is opgenomen) bepaalt dat ingrepen waarbij verbodsbepalingen worden
overtreden, getoetst moeten worden (zie bijlage I). Dit geldt ook voor de realisering van het
project 2' en 3' fase Skoatteru'âld. Met deze ruimtelijke ingreep verliezen de in het
plangebied zanwezige beschermde soorten een deel van hun leefgebied (overtreding artikel
11). Bovendien zal een aantal beschermde soorten verstoord of anderszins geschaad worden
(overtreding artikel 8, 9, 10 en/of 12). Hieronder is voor de drie beschermingscategorieen
van de Flora- en faunawet beschreven in hoeverre conflicten optreden met de beoogde
werkzaamheden.

Licbt teschermde soorten (eerste categorie.l
Er komt in het gebied een aantal algemene beschermde dieren- en plantensoorten voor,
namelijk de Kleine watersalamander, Meerkikker, Aardmuis, Egel, Bosmuis, Haas,
Koningsvaren en Zwanebloem. Deze soorten behoren volgens de nieuwe AMvB tot de
categorie, waaryoor bij ruimtelijke ingrepen geen ontheffing meer nodig is.

Middelzuaqr bescbermde soorten (tweede categorie.)
Er zijn in het plangebied ook soorten aangetroffen waarvoor bij ruimtelijke plannen en
ingrepen slechts vrijstelling wordt verleend mits aantoonbaar wordt gewerkt conform een
door de minister van LNV goedgekeurde gedrøgscode.Dit betreft de volgende soort de Kleine
modderkruiper. De gedragscode dient door een sector of ondernemer zelf opgesteld te
worden en ter goedkeuring te worden ingediend bij de minister van LNV. Yoor deze soort is
echter nog geen gedragscode beschikbaar.

Zolang gedragscodes nog niet beschikbaar zijn, moet voor de betreffende soorten een
ontheffingsaanvraag worden ingediend. Hierbij wordr geroetst of:

. er geen afbreuk wordt gedaan aan gunstige staat van instandhouding van de soort

. .t bÜ de werkzaamheden of het gebruik er in redelijkheid alles aan gedaan wordt om een
wezenlijk negatieve invloed op de soorten te voorkomen. Voor dieren houdt dit
ondermeer in dat ze niet gedood of verwond mogen worden en dat hun nesten, holen of
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andere voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaatsen niet mogen worden beschadigd,
verstoord en dergelijke.

De inrichting van het plangebied richt zich op de ontwikkeling van een waterrijke omgeving.
Op deze manier blijft voldoende leefgebied voor de Kleine modderkruiper aanwezig en
wordt het voorkomen van deze soort in het plangebied worden hierdoor behouden. De
gunstige staat van instandhouding van deze soort blijft in het plangebied gewaarborgd.

Bij de demping van de sloten in het plangebieci kan gebruik worden gemaakt van een
procedure die de negatieve gevolgen voor deze soort tot een minimum beperkt. Om hen niet
te verstoren tijdens de voortplanting (in voorjaar en zomer) of overwintering kunnen sloten
het best in de maanden september - oktober worden gedempt. De werkzaamheden zoals het
graven en dempen van watergangen worden zoveel mogelijk gefaseerd uitgevoerd, waardoor
de vissen de gelegenheid hebben zich elders te vestigen. Het dempen kan het beste vanaf één
zijde gebeuren, zodat de vissen en amfìbieën de kans krijgen om via de andere zijde de sloot
te verlaten. Als er geen vluchtwegaanwez\g is (bij een afgesloten water) kunnen de vissen het
beste worden weggevist en in een ander nabij water worden uitgezet. Hierbij moeten
voorafgaand a n deze werkzaamheden zo veel mogelijk worden weggevangen door
deskundigen en verplaatst naar gelijkwaardige wateren voordat een sloot wordt gedempt. De
gevangen Kleine modderkruipers worden overgebracht naar de sloten die in de
inrichtingsschets zij n opgenomen.

Ztlaar beschernde soorten (derde cutegorie)
In het plangebied komen soorten voor, die in de nieuwe AMvB zware bescherming genieten.
Hierbij horen ook de soorten die op bijlage-IV van de Habitatrichtlijn staan. Deze soorten
zijn de Gewone dwergvleermuis, Laawlieger, Rosse vleermuis en Watervleermuis. Indien
ruimtelijke ingrepen plaatsvinden die deze soorten of hun leefþebied schaden, wordt geen
vrijstelling verleend, ook niet op basis van een gedrtrgscode. Een ontheffingsaanvraag is dan
noodzakelijk. Er vindt dan een zogenaamde uitgebreide toets plaats, waarbij getoetst wordt
aan drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang, 2) er is geen
alternatief voor het project en 3) het project doet geen ¿rfbreuk aan de gunstige staat van
instandhouding van de soort. Aan alledrie de criteri¿ moet voldaan zt1n.

In het plangebied zijn geen kolonies of verblijfplaatsen geconstateerd. Het plangebied
fungeert als een foerageergebied en zal deze functie voor de soorten behouden. De gunstige
staat van instandhouding voor de aangetroflen vleermuizen komt niet in het geding bij de
realisering van het project.
Aan de oostkant van het plangebied is een belangrijke trekroute van Watervleermuis,
Laawlieger en Gewone dwergvleermuis aanwezig. Deze wordt niet negatief beinvloed door
het huidige plan.

Vogels
Ten aanzien van de in het plangebied broedende vogels geldt dat het in het kader van de
Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en faunawet verboden is om hen in hun broed-, rust- of
verblijfplaatsen te verstoren. Voor de vogelsoorten in het plangebied valt het broedseizoen in
de periode tussen 15 maart en 15 juli.

Het is juridische vrijwel onmogelijk om ontheffing te krijgen voor het verstoren van
broedende vogels en hun nesten. Wanneer de kritieke werkzaamheden, zoals het weghalen
van bomen en struiken, het afþraven van grond en het bouwrijp maken van het plangebied,
vòòr het broedseizoen worden uitgevoerd, is de kans klein dat daar broedvogels gaan



22 A&W-rapport 621

nestelen. Er is dan geen gedragscode, noch een uitgebreide toets nodig. Daarbij is het van
belang om de werkzaamheden zo te uit te voeren dat geen nieuwe broedgelegenheid wordt
gecreëerd. Dat kan bijvoorbeeld door gekapt hout weg te halen en zandwallen af te dekken
zodat Oeverzwaluwen er niet in kunnen nestelen. Wanneer tijdens de werkzaamheden vogels
alsnog in het plangebied gaan broeden, dienen de werkzaamheden te worden stilgelegd.

Ecologische hoofdstructuur (EHS)
De ontwikkelingen in het plangebied yormen geen bedreiging voor de natuurwaarden van de
Ecologische hoofdstructuur. Ook maakt het plangebied geen deel uit van gebieden die in het
kader van de EHS zrln aangewezen als toekomstige (robuuste) verbindingen.

Overige wetgev¡ng
Het plangebied is niet aangewezen als
N¿tuurbes chermi ngswet.

natuurgebied in de nn van de
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6.1. CONCLUSIES

Deze pzragra f geeft een samenvatting van de conclusies omtrent de ecologische kwaliteit

van de omgeving van het plangebied, de eflecten van beoogde werkza; mheden en de

beoordeling van de plannen in het licht van de huidige wet- en regelgeving.

Ecologische kwaliteiten
o Jn de omgeving van het plangebied liggen het Habitatrichtlijngebied Rottige Meenthe en

Brandemeer en het Vogelrichtlijngebied De Deelen.
o Het plangebied vormt vooral een leefþebied voor algemeen voorkomende beschermde

amfibieën, vogels en zoogdieren.
o In het plangebied komen ook libellen waaronder de zeldzame en niet beschermde Vroege

glazenmaker en algemene niet beschermde dagvlinders voor.
o Het plangebied bevat goedontwikkelde slootvegetaties met Zwanebloem, het voorkomen

van kritische weidevogels Grutto en Tureluur, Kleine modderk¡uipers en foeragerende
vleermuizen.

. Langs de oostgrens van he t plangebied ligt een belangrijke trekroute voor
Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis en Laawlieger.

Effecten
. Er zún geen negatieve effècte n vanuit het plangebied op de SBZ's te verwachten
. Door de plannen treedt biotoopverlies op vân intensief gebruikt agrarische percelen en de

sloten met bijhorende vegetaties. Door realisatie van het project verdwijnt het leefgebied
voor algemene voorkomende dagvlinders, libellen, vissen, amfìbieën, zoogdieren en
broedvogels.

o Voor de soorten beschermde Grutto, Tureluur wordt het plangebied ongeschikt en deze
soorten verdwijnen uit het plangebied.

. Een deel van het leefþebied van de Kleine Modderk¡uiper en Vroege glazenmaker
verdwijnt.

r De foerageerkwaliteit van het plangebied voor vleermuizen verandert mogelijk, maar het
plangebied zal tijdens de werkzaamheden en na realisatie wel geschikt blijven voor de
vleermuissoorten.

. Bü de uiwoering van de herinrichting is er geen negatief effect te verwachten op de
kwaliteit van de trekroute van vleermuizen.

Beoordeling
Uit een beoordeling van de effecten in het licht van de natuurwetgeving blijkt het volgende:
. Herinrichting van het plangebied is niet strijdig met de gebiedsbescherming van de

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlij n.
. Ten aanzien van de Flora- en Faunawet geldt, dat er voor de algemene beschermde

soorten (categorie 1) geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd, omdat voor deze
soorten vrijstelling aan de orde is.

. In het kader van de Flora- en fàunawet moet voor de Kleine Modderkruiper ontheffing
worden aangevraagd. Hierbij moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:
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Voorwaarde: De gunstige staat van instandhouding komt door de uitvoering niet in
gevaàr. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door de waterrijke inrichting van het
plangebied. Voor de Kleine modderkruiper is in de toekomstige situatie voldoende
leefgebied aanwezigom het voorkomen van de soort in het plangebied te waarborgen.
Voorwaarde: De uiwoering van de werkzaamheden is zodanig dat de individuen van de
Kleine modderkruiper zo weinig mogelijk in hun voortbestaan worden bedreigd. In
hoofdstuk 5 pagina 21 is aangegeven welke informatie en welke maatregelen van belang
zijn om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen. Het gaat hier om visvriendelijke
dempen van sloten en verplaatsten van exemplaren van de Kleine modderkruiper. De
werkzaamheden dienen in overeenstemming hiermee te worden uitgevoerd. De
implementatie van deze voorwaarden dient te zijn opgenomen in het projectplan en ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het Ministerie van L.N.V teneinde ontheffing voor
deze soort te kunnen krijgen.

Ten aanzien van de in het plangebied broedende vogels geldt dat het in het kader van de
Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en faunawet verboden is om hen in hun broed- ,
rust- of verblijfplaatsen te verstoren. Voor de vogelsoorten in het plangebied valt het
broedseizoen in de periode tussen 15 maart en 15 juli. Wanneer de werkzaarnheden
buiten het broedseizoen starten, is er geen sprake van overtreding.
Ten aanzien van de in het plangebied foeragerende vleermuizen geldt dat de gunstige
staat van instandhouding van deze soorten niet in het geding komt.
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BIJLAGE 1. RELEVANTE WET- EN
REGELGEVING

Voor de bcoordcling van de voorgcnomen
phnnen in het ondcrzocksgcbied zijn dc
Europcsc cn Ncderlandse Ìvctgcving van
bclang. A.llc ruimtelijkc ingrepcn diencn ¿an
dcze regclgeving te rvordcn getoctst. Van de
rclcvante lvctgcving rvordt hicrondcr cc1
ovcrzicht gegcven.

Arrn dcze teksten kunnen gccn rechten
lvorden ontlccnd; voor de precieze tckstcn
dicncn altijd de oorspronkelijke documcntcn
tc rvordcn geraadpleegd.

EUROPESE HABITATRICHTLIJN

De Habitatrichtlijn is in 7992 door dc
Europcsc Unic uitgcbracht. Dczc beoogt dc
biologische divcrsitcit te wa,.rrborgen, drlrlr hct
instandhoudcn van de natuurlijkc cn h¡lf-
natuurlijke lcefgcbiedcn en de rvilde flor¿ cn
fauna. De Habitatrichtlijn is daarmec gcricht
()p soortbcschcrming cn gebicdsbcschcrming.
Bijzonderc h¿rbitats zijn gcnoemd in bijlage I
vrtn dc richtlijn, soortcn waaryoor beschcrmdc
gcbicdcn irangcrveze n moctcn lvordcn zijn
gcnocmd in bijlage II, en sot>rtcn dic ook
buiten bcschcrmde gcbiedcn bcschcrming
behocven zijn opgcnomcn in bijlage IV. De
Nederlandse overheid hecft voor ons land cen
aantal Habitatrichtlijngcbieden of Spcciale
beschcrmingszones (SBZ's) aangemeld bij de
Europcse Unic en dcze lijst op 19 fcbruari
2003 gepubliceerd in de Staatscourant.
De planten- of dicrsoortcn die vermcld ziin in
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn mocten tc
allen tijde strikt beschermd rvorden. In artikcl
12 van de richtlijn staat, dat het verboden is
deze Bijlage-IV-soorten opzettelijk te vcr-
storcn, vooral tijdens dc voortplantings-
pcriode, de overwintering en de trek. Tevcns is
het verbodcn de voortplantings- of rustplaats
te beschadigen of te vernielen. In alle gevallcn
w¿arin een project of plan significante cffcctcn
kln hebben op de betrokken soorten is ccn
'pirssende beoordeling' nodig. Met bchulp van
de voortoets in dit rapport r.vordt vastgesteld of
er inderda.ad een significant ncgatief cffect kan
zän.

EUROPESE VOGELRICHTTIJN

Dc Europcse Vogclrichtlijn (richtlijn
79/409/EC) stâmt uit 1979 e¡ is vcrdcr
aangcscherpt in latere jaren. De Europcse
Unie hecft dczc richtlijn ingcstcld tcr bchoud
van de vogclstand. Dc Vogclrichtlijn is
complementair aan dc Habitatrichtlijn cn
hceft voor ccn groot deel dczclfde rverking.
Waar het vogcls bctrcft is de Vogclrichtlijn
van toepassing, tenvijl voor alle andcrc fl¡r¿ cn
fauna dc Habitatrichtlijn vln toepassing is. De
Vogclrichtlijn rcgelt de beschcrming, hct
bchcer en de regulering vân v()gclsoortcn.
Voor bedrcigdc vogels en voor trckv<lgcls zijn
tcr bcschcrming van hun lccfgebied Spcci'alc
bcschermingszoncs (SBZ's) aangervczcn (zic
rwwv.minlnv.nVnatura2000). D" Spccii lc
beschcrmingszoncs van Vogclrichtlijn cn
Habitatrichtlijn vormcn samcn hct nctrvcrk
Natura 2000.

in Bijlage I van de Vogclrichtlijn starn dc
soortcn vcrmcld rva.¡rvoor dc Lidstrtcn
Specide beschermingszoncs moctcn
v¿ststellen. Bij de aanwijzing heeft Ncdcrl¿nd
als cxtra critcrium toegevoegd dat binncn ccn
SBZ tcnminste 100 ha aaneengcskrtcn
naruurgcbicd mocst vr>orkomen (zie vûn
Roomen et a|.2000).

Buiten de in hct kadcr van deze richdijn
aangervezen Speciale beschermingszoncs
genieten v<rgels cen algemena bcsclternting. De
Vogelrichtlijn stelt de lidstaten verplicht voor
¿lle vogelsoorten, rvaaronder trckvogcls,
beschermende maatregelen te ncmcn. De
Vogelrichtlijn verbiedt het verstoren v'rn
vogcls en ncsten tijdens het broedseizoen. Dat
betekent d¿t het in die periode nict is
toegestaan om lverkzaamhcden in cen gebicd
te stârten die bedreigend 

"ún 
voor

broedvogels. Voor de mccstc soortcn geldt ecn
broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli.
Wanneer voor hct broedseizocn wordt gcstart
mct dc rverkzaamhedcn, is de kans zecr gcring



dat daar brocdvogels gaan nestclcn. Zodocnde
is cr tijdcns het daarop volgcnde broedseizocn
gecn sprake v¿n verstoring van brocdvogcls. In
Ncdcrland is dcze beschcrming opgenomen in
dc Flora- en f¿unarvet dic sinds 7 ryrtl 2002
van k¡acht is.

FLORA. EN FAUNAWET

Per 1 april 2002 is de Flora- cn faunarvet
(Staatsblad 1998, 402) in rvcrking gctredcn die
hct soortenbeschermingsonderdeel van de
Naruurbeschermingsrvet (Nb-weÐ oude stijl
vcrvangt. ln deze Flora- cn faunarvct heeft de
overheid vrn nature in Nederland
voorkomende planten- cn diersoorten
irangcwezen dic beschermd mocten lvordcn.
Uitgezonderd hicrvan zljn Zwalte en Bruine
rat, Huismuis, Muskusrat, gedomesticeerde
zoogdiercn, gedomesticccrde vogcls en cen
aantal vissoorten w¿.¿rop de Visserijwct 1963
van toepassing is.

Dc bcschcrming houdt in dat hct verboden is
om bcschcrmde, inhccmsc plantcn tc
beschadigcn (¿rtikcl 8). Het is ook vcrbodcn
om beschcrmde, inhccmsc dicrcn tc
vcrontrusten, d¿n wel hun ncstcn, holcn of
¿ndere voortplantings- of vaste rust- of
vcrblijfplaatscn tc beschadigcn, te verniclen,
uit tc h¿lcn, wcg tc nemcn of te vcrstoren
(artikclcn 9 tot cn mct 12). Dezc artikclcn
luidcn lettcrlijk als volgt:

Artikel L
Hct is verboden plantcn, bchorendc tot een
bcschermde inheemse plantcnsoort, te plukkcn, tc
verzamelen, af te snijden, uit tc stckcn, te verniclcn,
tc bcscl'radigen, te ontrvortclen of op cnigerlei
andcre rvijze van hun groeiplaats tc venvijderen.
Artikel 9.
Het is verboden dieren, bchorcnde tot cen
beschermde inhcemse dicrsoort, te dodcn, te
venvonden, te vangen, tc bcmlchtigen of met het
oog oaaroP oP re sPoren.
Artikel 10.
Hct is verboden dicren, behorende tot een
bcschermde inhcemse diersoort, opzettelijk te
verontrust€n.
Artikel ll.
Het is verboden ncsten, holen of rrndere
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatscn van
dieren, behorende tot een beschermde inhcemse
diersoort, te beschadigen, te vcrnielen, uit te halen,
lveg te ncmen of te verstoren.
Artikel 12.
Het is verboden cieren van dieren, behorcnde tot
een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te

rlpen, uit  hct ncst tc nemcn, tc besch' ldigcn'of tc
vcrniclcn.

0ntheffing
Activiteitcn die cen bedrciging voor
beschermde soortcn inhouden, zrjn z<tndcr
ontheffing op grond van dc Flora- cn
faunalvet niet tocgestaan. In situaties lva¿r
geen bevredigende oplossing bestaat, kan het
ministerie van LNV ontheffing verlenen van
de vcrbodsbepalingen. In de artikelen ó0 tot
cn met 82 (vooral de artikelen 67, 68 en 75)
van de Flora- en faunawet zijn de
ontheffingsmogclijkhcden nader uitgerverkt.
Pcr 1 juni 2002 is artikel 75 zodanig
airngep¿rst, dat cen andcr beschermingsrcgimc
mogelijk werd dan allccn het regime van de
Habitatrichtlijn.

AMvB 2004
In november 2004 heeft hct ministerie van
LNV een Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB 2004) uitgebr¿cht met betrekking tot
¿rtikel 75, dic de onthcffingvcrlcning mccr
afstemt op de mate r,vaarin soortcn in hun
voortbest¿an \.vorden bcdreigd en de aard v¿n
dc werkzaamheden dic deze verstoringcn
kunncn veroorzakcn. Een ar¡ntal soortcn
lvaarvoor volgens de huidige regcling
ontheffingen aangcvraagd moet rvordcn, is
dan vrijgesteld. Voor cen a'¡ntal ânderc
soorten gelden zwaardcre vormcn van
bcscherming. Hicrondcr stàat lvclke
rvijzigingcn door deze AMvB zijn opgetredcn.
Dc AMvB is sinds l januari 2005 van kracht.

De AMvB ondcrschcidt drie categorieön v'¡n
soorten. De indeling is bepaald door dc
zeldzaamhcid of de mate van bedreiging van
de soorten in Nedcrland, waarbij ook dc
Habitatrichtlijn is ingepast. De AMvB
onderscheidt ook verschillende activiteiten,
zo ls bcstendig beheer en onderhoud,
bestendig gebruik of ruimtelijke
onrwikkelingen. Voor elk beschermingsregimc
geldt dat geen afbreuk gedaan mag wordcn
aan de 'gunstige staat van instandhouding' van
de betrokken soorten. In een aantal gevallen is
het nodig volgcns een zogenaamð.e gcdragscode
te werken. Alvorens de verschillende
beschermingsregimes te benoemen, tún
hieronder eerst de onderstreepte bcgrippcn
toegelicht.

Gunstise staat van instandhoudins
Zoals hiervoor is aangegeven, gaat het bij de
ontheffingverlcning 'altijd om de vraag of dc



Ecologische beoordeling van de locat¡e Skoatterwáld 2" en 3" fase te Heerenveen

gunstige staat van instandhouding v?tn dc
soort nict in gevaar komt. Hierondcr rvordt
vcrstran (Eullpe se Commissie 2000,
rwwv.curopa.cu.in t): 'st ' lat v'¡n in s tan dhouding
vÌn cen sor>rt: hct cffect van dc som van de
invloedcn die op dc bctrokkcn soort inlvcrken
cn op langc termijn een vcrandering kunnen

bewcrkstelligcn in dc vcrspreiding cn dc

groofte van de populatics van die sottrt op het
in artikcl 2 bedoclde grondgcbicd' Dc 'staat

van instandhouding' lvordt als 'gunstig'

beschoulvd rvanncer:

¡ 'uit populatiedynamische gegcvcns blijkt
dat de bctrokken soort nog steeds een
leyensvatbarc componcnt is van de
nanrurlijke habitat rv'¡¿rin hij voorkomt, en
d¿t vcrmoedelijk op lange tcrmijn zal
blijven', en:

. 'het natuurlijkc versprcidingsgebied van die
soort niet klciner lvordt of binnen
afzicnbare trjd lijkt te zullen rvordcn, en cr
een voldoe nde grote habitat best'¿at cn
rvaarschijnlijk zal blijven bcsta¿n om de
populrrtics van die soort op langc tcrmijn in
st¿nd tc houdcn,'

Gedrasscode-
De AMvB schrijft in een aantal gcvallcn cen
gcdragscodc voor. Ecn icdcr knn ccn
gedrzrgscode opstcllen cn tcr gocdkeuring
indienen brj de ministcr v'ùn LNV (zie
rwwy.minlnv.nl). Hct ligt cchter in dc rcde dut
bcdrijvcn of instantics dic vcrgclijkbare
rvcrkza¿mhcden vcrrichten zovcel mogelijk
gezamcnlijk ccn gcdragscodc opstcllen,
bijvoorbeeld per scctor.

De gedragsct¡dc moct vermelden hoe bij het
uitvoeren van de lverkzaamheden schade aan
planten en dicren en hun verblijfplaatscn
voorkomen - dan rvel zovecl mogclijk beperkt
- kan rvorden. Daarbij is ook de planning van
belang. Om rvezenlijke invlocd te voorkomen
kan het nodig zijn dat rverkzaamhedcn en
gebruik niet verricht rvorden in de
voortplantings- of broedtijd. Een gcdragscode
kan bijvoorbeeld bcschrijvcn d¿t bij het
kappen van bomen in hct broedseizoen,
bomen gespaard rvorden lvaar zich ecn nest
bcvindt en geen lvcrkzaamhedcn lvorden
uitgevoerd binnen een bepaalde afstand tot
bomen rvaarin zich nesten met broedcnde
vogcls bevinden.
Als een gcdragscodc ecnmaal is goedgekeurd,
k¿n iedereen in beginscl volgens dcze

gcdragscode rverkcn. Er moet aantoonbaar
volgcns dc gcdragscode gcrvcrkt rvordcn om
van ccn bcpaaldc vrijstclling gcbruik te kunncn
makcn. De r,vctgcvcr rvijst cr daarbij op dat hct
vastlcggen van gcgevcns in bcpaalde f¿scn van
dc rvcrkproccsscn kan bijdragcn aan het
voldocn van dc bervijslast.

Dr ie b e sc b ermin ssre simes
Hct gaat om de volgende bcschcrmings-
categoricën:

Catesorie 1: Licltt beschermde slorten:
Als iemand activiteitcn ondernecmt die zijn te
lovirlificercn als bcstendig behcer cn
ondcrhoud, bcstcndig gebruik cn ruimtclijke
onnvikkcling cn inrichting gcldt ccn
vrijstelling voor algemene beschcrmde soorten
die zijn genoemd in t¿rbel 1 bij dc AMvB.
Verlening van vrijstclling van deze soortcn
doct gccn afbreuk ¿ran de gunstige staàt van
instandhouding, Voor dcze activitcitcn hoeft
gccn ontheffing aangcvraagd te lvorden.

Voor andcre activiteiten dan hicrbovcn
gcnoemd is voor dc algcmcnc, bcschcrmde
soortcn rvel ccn onthcffing nodig. Ecn
onthcffingsrranvraag voor dezc soorten Ìvordt
gctoetst aan hct criterium 'doet gcen afbrcuk
'ran gunstige staat van instandhouding van de
st>ort' (de zogcnaamd'lichtc toets' ).

Ca tesorie 2 : M iddelzuta ar b esc herm de
so0rten:
Bij bestendig bchccr en ondcrh<¡ud, bcstendig
gcbruik cn wcrkzaamhedcn in het kader van
ruimtelijkc onnvikkcling en inrichting, geldt
ecn vrijstelling voor soorten in tabel 2 bij de
AMvB, mits aantoonb¿¿r lvordt gcrverkt
volgcns een door het ministcrie van LNV
goedgekcurde gedragscode. Uitzondcring
hierop vormcn de soortcn en activiteiten dic
zijn vermcld in categorie 3.

In Tabcl 2 bij de genoemde AMvB ztln de
soorten die vallen onder dt:ze categorie
bcnoemd. Hicronder vallen ook alle
broedvogels.

Catecorie 3: Zwaar bescherrnde sozrten:
Voor soorten dic vermeld zijn in tabel 3 bij de
AMvB zln bij activiteiten die zún tc
lovalificeren als ruimtelijke onnvikkeling of
bestendig beheer en onderhoud in de
landbouw en bosbourv geen vrijstelling, ook
niet op basis van een gedragscode. Voor dezc



soorten en ¿rctiviteiten is cen onthcffing nodig.
Ecn ontheffìngsaanvrâzrg voor dcze soortcn
lvordt gctoetst aan drie criteria:

1,. er is sprake van cen in of bij de rvct
genoemd belang;

2. cr is geen alternatief;
3. doet geen afbreuk aan de gunsrige

staat van instandhouding van de
soort, Deze c¡itcria vormen dc
ztrgenaamd 'uitgeòreidc 

toets'. De drie
critcria staan naast elkaar en niet na
clkaar (aan alle drie moet voldaan
zíjn).

. Onder dít nvare regime vallen ook alle
soortcn die vcrmeld wordcn in Bijlagc IV
van de Habitatrichtlijn.

Broedvogcls vallcn zowel onder catego rie 2 als
J .

Natuurbescherm ¡ngswet
Buiten de rvctgeving en de richtlijnen die
hicrvoor zijn genoemd is ook de Nedcrlandse
N¿.ruurbeschermingsrvet van belang. Het
onderdecl soortbeschcrming is overgehevcld
naar dc Flora- en faunalvet, m¿ar in de Nb-
rvct is nog wcl de bescherming van bcpaaldc
natuurgcbieden geregeld. Deze Nb-rvet-
gebicden zijn vcelal particulier eigendom of
van dc ovcrhcid (Domcincn) cn op grond van
dc wet kunncn de eigenaren - vrijlvillig - een
subsidic ontvangcn om natuurbeheer te
voeren. Het g.Àât hicr om Bcschcrmde
Natuurmonumcnten. Grondcn in he t
cigendom van het rijk kunncn op grond van dc

worden aiÌngcwezen als
Sta¿tsnatuurmonument. Aanrvijzing tot
Beschermd of Staatsnatuurmonument legt
extra bescherming op het gebicd.

Ecologische hoofdstructuur
De Ecologische hoofdstructuur (EHS) is
ondcrdeel van het rijlabelcid voor ecn nctrverk
vàn natuurgebicden door Nederland. De
globale invulling van de EHS stamt uit 1990
en is opgenomen in het Natuurbeleidsplan.De
EHS dient in 2018 gerealiseerd te z\n. De
Ecologische hoofdstructuur omvat kern-
gebieden (natuurresewaten), natuur-
ontwikkelingsgebieden en ecologische
verbindingszones. In de nota Ruinte (LNY
2003) is opgenomen dat hct Rijk samen de de
provincies een aantal zogcnaamd 'robuuste

ecologische verbindingszones' zal rcaliseren.
Deze verbindingen r.vordcn onderdeel van de

EHS en zullcn in dc strcekplannen van de
provincic (netto) r.vorden begrensd. Op de
globalc begrenzing van dc EHS is cen
planologisch regime van toepassing, dlt
gcricht is op het voorkomen v'.rn
onomkeerb¿re ingrepcn. Na nettobegrenzing
geldt het 'nee-tenzij-regime'. In
uitzonderingsgevallcn kan het Rtjk de
n¿tuunvaarden en functies van het EHS-
gebied laten rvijken voor andere functies v¿rn
zrvaarwegcnd, collectief belang. In dat geval
dienen contlcnserende dan wel mitigercnde
maatregelen getroffen te rvorden (LNV 1992).

Internationaal Belangriik Wetland
Vrijlvel alle in Ne derland aangewezen
Vogelrichtlijngebieden zijn tegclijkertijd aan-
gewczen als Internationaal Bclangrijk
Wetland in het kader van de internationalc
Ramsar Conventie. Deze status krijgt ecn
gcbied rvanneer daar volgens bepaalde critcria
gcregcld internationaal belang-wekkendc
aantallen watervogels lvordcn aangctroffen.

Overige wetgev¡ng
De vcrdcre bescherming van natuurgebiedcn is
in bcginscl gcregeld in bestemmingsplanncn
die voor allc gronden in Nederland rvordcn
opgesteld in het kader van de Wet op de
Ruimtclijke Ordcning. Dit geldt voor
natuurgebicden in cigendom en beheer bij
natuurbcschermingsorganisaties (bijvoorbccld
It Fryske Gea, Nahrurmonumenten cn St'¡ats-
bosbehecr), relatienotagebiedcn, gebicdcn die
dcel uitmakcn v'¡n de Ecologischc hoofd-
structuur (cn venvorven zijn door een NB-
organisatie) cn andere gcbieden mct
natuurlijke lva¿rden.

Rode Liist
Nederland heeft voor cen aantal bedreigdc en
hvetsbare planten- en diergroepen Rodc
Lijsten samengesteld, als'gereedschap' bij het
bepalen van prioriteiten bij natuur-
bescherming. De doelstelling van de Rode
Lijst is het bieden vân een duurzame
bescherming aan een soort en zijn lcefgebied.
De Rode Lijst bestaat uit een selectie van
Nederlandse soorten, die vanì/vege het
aantalsverloop of hun hvetsbaarheid speciale
aandacht nodig hebben om hun voorkomen in
ons land veilig te stellen. Hoervel de Rode
Lijsten vr¡or de meeste soortgroepen \,vcl
officicel door het ministcrie van LNV zijn
vastgesteld, hebben ze geen juridische status.
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Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoel< bv is sinds L9BB actief als

'groen' onderzoeks- en adviesbureau. Onze dienstverlening omvat alle

facetten van ecologisch onderzoek en advisering.

Wij werken v00r een breed spectrum van opdrachtgevers: ministeries,

provincies, waterschappen, gemeenten, uitvoerende overheidsdiensten,

natuurbeschermingsorganisat ies, landbouworganisat ies, bedri jven en

partículieren. Waar nodig opereren we in samenwerklngsverbanden met

onder meer hydrologen, cultuurtechnici, landschapsarchitecten en steden-

bouwkundigen.

A&W is onafhankelijk. We staan garant voor betrouwbare ecologische

gegevens, verzameld volgens wetenschappelijk verantwoorde methoden

en verwerkt met behulp van moderne GlS-technieken. Vaak wordt onze

expertíse ingeschakeld voor het vertalen van kennis naar plannen en

adviezen, onder meer voor vraagstukken rond ecologische wetgeving, cre-

atief ruimtegebruik en verstandig waterbeheer. Presentatie en vormge-

ving krijgen in de rapportages nadrukkelijk aandacht.
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Aa nvraagform u lier

Aanvraag ontheffing, ingevolge Flora- en faunawet artikel 75, vierde tid en vijfde tid
onderdeet c

Dit formutier kunt u invulten ats u ontheffing aanvraagt op grond van de volgende belangen (Bestuit
vrijstetting beschermde dier- en plantensoorten, artikel z, lid 3, sub h um j):

h. De uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw
en in de bosbouw

i. Het bestendig gebruik
j. De uitvoering van werkzaamheden in het kader ruimtetijke inrichting en/of ontwikketing

A. ALGEMEEN

1. Gegevens ontheffingaanvrager tevens beoogd ontheffingontvanger, de aanvrager dient
aantoonbaar tekenbevoegd te zijn.

Naam organisatie,
o rga nisatieonderdeel:

Naam aanvrager:

Functie aanvrager:

Straat en huisnummer
(bezoekadres):

Postcode en woonplaats:

Postadres (Postbus):

Postcode en woonplaats:

Tetefoonnummer:

Faxnummer:

E-mait:

ln het geval de aanvroger een andere rechtspersoon is dan een overheid díent dÌt met bewijsstukken
aangetoond te worden, bijvoorbeeld met een getdig uittreksel von de Kamer van Koophandel of een
statuut.

In te vu[len door DR Aanvraagnummer:
Paraaf:

Opmerkingen:

Ontvangstdatum:

Let op u in bepaalde gevatlen hoeft
* Als u activiteiten-wi! gaan ondernemen die ie bestempeiten zijn als bestendig beheer en onderhoud,

bestendig- gebruik of ruimtetijke ontwikketing, getdt ei een vrijstetling voor óorten die vermetd staan in
bijtage A (algemene soorten) voor de artiketeì á vm nvan dé Ftora--en faunawet. Voor deze activiteiten
hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

* ALs u activiteiten-wilt gaan ondernemen die te bestempelen a'jn ats bestendig beheer en onderhoud,
bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkeling, getdt ei een vrijstetting voor óorten die vermetd staan in
bijtage B (overige soorten) voor de artikelen a Vm p van de Fiora- erífaunawet, mits de activiteiten
uitgevoerd worden op basis een äoor de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. In dat gevat hoeft
u.bij Dienst Regelingen geen ontheffing aan te vragen.

'3 Als u activiteiten wilt gaan ondernemen ãie te besterñpeten zijn als bestendig beheer en onderhoud of
besten stetting voor de soorten dié vermetd staañ in bijtage C (soorten van
bijlage soorten al,s bedoeld in artiket 2, 1" lid van het rí"t-tuit vrijstelting
besche n voor de artikelen 8, 9, 11 en 12 van de Flora- en faunawet, mi[s de
activiteiten uitgevoerd worden op basis een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. ln dat
gevat hoeft u bij Dienst Regetingen geen ontheffing aan te vragen.

in bijlage C (soorten van bijlage ts bedoetd in
tuit vrijstetting beschermde dier- viteiten bestendig
tendig gebruik en ruimtelijke on d.van artikel ro 

-

van oe Ftora- en launawet.



Algemene gegevens contactpersoon, met deze persoon kan DR gedurende het behandeltraject
van de aanvraag contact onderhouden. (Dit onderdeel behoeft alleen ingevuld te worden als de
aanvrager van de ontheffing geen

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Straat en huisnummer
(bezoekadres):

Postcode en woonplaats:

Postadres (Postbus):

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

E-mai[:

ALGEM ENE GEGEVENS PROJECT

?
G

Geef welke

Ingeval het uitsluitend gaat om soorten die vermeld staan op de vrijstellingslijst dan hoeft geen
aanvraagt in te dienen.

5. Voor welk belang, genoemd in artikel z van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en

3. Geef een korte projectnaam van het voorgenomen project:

Heeft het verleden

aan voor soorten u t?
I soorten vermeldt op bijlage tV van de Habitatrichtlijn

! soorten vermeldt in de Vogetrichttijn

ffi overige beschermde soorten

tensoorten. vr u aan?
l-J De uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en
onderhoud in de [andbouw en in de bosbouw (Bestuit vrijstetting beschermde dier-
en plantensoorten, artikel z, tid E. sub h)
ll Het bestendig gebruik (Bestuit vrijstetling beschermde dier- en ptantensoorten,
artikel z, tid 3, sub i)
WDe uitvoering van werþaamheden in het kader ruimtetijke inrichting en/of
ontwikkeling (Bestuit vrijstetting beschermde dier- en plantensoorten, artikel z, lid
3, subj)

u t n een voor hetzelfde doel 2

ffi nee

! ja, een ontheffing vallend onder de Ftora- en faunawet. Vermetd hieronder het
ontheffingnummer:

! ja, een ontheffing vatlend onder de Natuurbeschermingswet. Stuur in dit gevat
een kopie van de ontheffing met de aanvraag mee.



Nederlandse Naam Wetenschappelijke naam Habltatricht-

lijnsoort

(Bijlage tV)

Vogelricht-

liJnsoort
Artikel 8 (planten)

Ptukken,
ver4pmele4{ af te

snijdçn, dt te
steke[, ¡lernielen,
beschffigen
ontvybrlç[en, van

srqfiplaå¡s
verwijderd

Bljlage l,

artikel z,

1. lid

soort

Artiket 9 (dleren) Artikel 10 (dleren) Artikel u (nesten,

holen)
Artikel rz (eierenl

6[¡/ri ,h,tn,n
$nee flnee þlnee Doden, ,

u""tyln,

;:mon".

Opzettetijk
verontrusten

Jalnee Jalnee Jalnee Plukken,

verzamelen, af te

snijden, uit te

steken, vernielen,

beschadigen,

ontwortelen, van

groeiplaats

verwiJderen

Doden,

venivonden,

van9en,

bemachtigen

Opzettelljk

verontrusten

Beschadigen,

vernielen, uit

halen, weg nemen,

verstoren

Zoeken, rapen, uit

nest nemen,

beschadigen,

vernielen

Jalnee Jalnee Jalnee Plukken,

verzamelen, af te

snijden, uit te

steken, vernlelen,

beschadigen,

ontworteten, van

groeiplaats

venarijderen

Doden,

venaronden,

vangen,

bemachtigen

Opzettelijk

verontrusten

Beschadlgen,

vernielen, uit

halen, weg nemen,

verstoren

Zoeken, rapen, ult

nest nemen,

beschadigen,

vernielen
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B. PROJECTOMSCHRIIVING

Bij het beoordelen van uw aanvnag, is de onderbouwing zeer relevant. DR vraagt u de onderbouwing
op circa 10 A4's, in drievoud, aan te leveren. U hoeft niet in te gaan op de getdende wet- en
regelgeving.

Vermeldt de volgende gegevens:

A. U dient de locatie waar de voorgenomen activiteiten moeten gaan ptaatsvinden zo exact
mogetijk te beschrijven. Aandachtspu nten zijn :

. vermeldt het adres, postcode, de gemeente(n) en de provincie(s).

. Indien er verschiltende locaties zijn, vermetdt deze dan afzondertijk.

. Geef de Amersfoortse coördinaten aan

. Voeg een topografische kaart, schaat 1:25.000, in drievoud bij.
B. Geef,indien van toepassing, aan of het ptangebied in of nabij een Habitatrichttijn-, Vogetrichttijn-

en/of Natuurbeschermingsgebied tigt.
c. Ceef aan voor wetke periode u ontheffing aanvraagt. Beargumenteer waarom de

werkzaamheden juist in deze periode moeten plaatsvinden en de noodzaak van het uitvoeren
van de werkzaamheden in deze periode.

u dient per aangevraagde soort(groep) antwoord te geven op volgende vragen:
D. Ceef per soort(groep) aan wat de effecten van de voorgenomen activiteiten op de soort zijn. In

geval van Habitatrichttijn lV soorten, bijtage I soorten en vogels moet u ook aangeven wat de
effecten van uw activiteiten zijn op individuete exemptaren van de soort.

E. Ceef per soort(groep) aan wat de gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de gunstige
staat van instandhouding van de soort (poputatieniveau)

F. Hoe heeft u geinventariseerd welke soorten in het ptangebied voorkomen? Wetke methodotogie
tigt hier aan ten grondslag?

G. Door wie is de inventarisatie uitgevoerd en hoe gekwalificeerd is deze onderzoeker? Graag de
kwalificatie van de onderzoeker aantonen.

H. ls er ook in het veld geïnventariseerd en zo ja gedurende wetke periode?
l. welke functie heeft het ptangebied voor de in het geding zijnde soort(groep)?
J- Ligt het plangebied in of nabij een Vogetrichttijn of Habitatrichttijn gebied? Zo ja, geef aan om

welk gebied het gaat.
K. In wetke mate kwam de soort(groep) ook in het verleden voor het ptangebied? Wetke informatie

is hierover beschikbaar.
L. Welke gevolgen hebben de voorgenomen activiteiten op de habitat van de aangevr¡¡agde soort?

Beschrijf dit voor de fase tijdens de uitvoering van het project en fase daarna-
M. Wetke maatregeten worden getroffen om schade aan de soort te voorkomen dan wel te

beperken (mitigerende maatregeten)?
N. Wetke maatregeten worden getroffen om eventuele niet te voorkomen schade aan de soort te

herstellen (compenserende maatregeten)?
O. Wanneer en waar worden de compenserende en mitigerende maatregeten uitgevoerd?

Geel in het geval u aanvraagt uoor rooå"n vermeld op de Vogetrichttìjn, Bijtage lV van de
Habitatrichtlijn en Bdtage I van het Bestuit Vrijstetting beschermde dier- en ptañtensoorten ook het
votgende aan:
P. Een omschrijving van mogelijke atternatieven (zoals andere locaties en/of werkwijzen], die

wellicht geen of minder effect hebben op de soorten waarvoor wordt aangevraagd.
A. Welke maatregelen neemt u die garanderen dat u zorgvuldig handett zodat schade aan

individuen van de soort wordt voorkomen?
R. Welke maatregelen worden getroffen om eventuele niet te voorkomen schade aan individuen

van de soort te herstellen (compenserende maatregeten)?
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BETALINGEN

In de Regeting Tarieven Ftora- en faunawet is bepaatd dat een ontheffing niet eerder wordt verstrekt dan
nadat hiervoor votdoening van de vergoeding van kosten is ontvangen of nadat zekerheid tot betating is
gestetd. DR biedt u hiervoor drie mogetijkheden aan:

{. U kunt DR hiervoor éénmatig machtigen;
* U kunt de leges reeds in een zo vroeg mogetijk stadium overmaken. Mocht u aanvraag dan niet

in behandeling of worden afgewezen dan krijgt u de leges gerestitueerd;
* U kunt een factuur van DR afwachten.

Houdt u er rekening mee dat indien u DR niet machtigt de toezending van de ontheffing langer duurt.

Ondergetekende verktaart:

BIJLAGEN

Kruis hieronder aan welke bijtagen u heeft bijgevoegd:
Verplichte bijtagen:

Indien van toepassing

@topografische kaart (schaal1: 25.ooo), in drievoud

@ projectomschrijvin g in d rievo ud

! kopie van eerder verstrekte ontheffing met hetzelfde doet (rx)

! kopie van legitimatiebewijs van de ontheffingaanvrager (rx)

! uittrekset van de Kamer van Koophandet (rx)

I kopie van een statuut (rx)

Functíonaríssen von (semí)overheídsínstellìngen, zoals gemeenten en províncíes, hoeven geen
geldíg legítímotiebewíjs en geen uíttreksel van de Kamer von Koophandel of een kopìe van het
stotuut bìi te voegen. Voor overìge orgahísaties geldt deze uítzonderìng níet.

ONDERTEKENING

De aanvrager verktaart dat:
t. hijlzij alte gegevens naar waarheid heeft verstrekt;
2. h\lzli toestemming verleent aan de Unitmanager van DR om a[[e intichtingen in te winnen die

voor de beoordeting van deze aanvraag nodjg worden geacht;

aan wat van ts

tr
Akkoord te gaan dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Dienst
Regelingen, VestigÍng Dordrecht éénmatig het bedrag van € 3oo,- van zijnlhaar
(postlbankrekening afschrijft. Wordt de aanvraag niet in behandeting genomen of afgewezen,
çlan zal door DR geen bedraq van uw (post)bankrekeninq worden afqeschreven.
Naam rekeninqhouder:
Adres rekeninqhouder:
Postcode en woonotaats:
(PostrbanKrekening
rekeninohouder:
Handtekenin g rekeninghouder

x Niet akkoord te gaan met een eenmaliqe machtiqinq en wacht een factuur van DR af.
De factuur moet worden qestuurd naar:
Naam: 4¿ttn ¿¿u (¿ H¿ f.¿^ ltt-q,^ /-a.u 11-"Jorr,)-ft^o-
Adres: Þo¡|Lo'- /l- ooo A
Postcode en woonDlaats: 80qo e4 il<¿ra,ltt¿ø



3. hiy'zij atle gewenste intichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controte
benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de ambtenaren die betast zijn
met de behandeting en controle van de aanvraag;

4' hiil?'i er mee bekend is, dat een ontheffing kan worden ingetrokken indien hij/zij een of meer uit
zijn/haar verbintenís voortvtoeiende verplichtingen niet na-komt, dan we[ in hât iader van de
ontheffing onjuiste gegevens heeft verstrekt;

5' bekend is met de voonruaarde dat een ontheffing niet wordt afgegeven voordat het verschutdigde
bedrag van € 3oo,- door DR is ontvangen.

Dit aanvraagformulier dient ondertekend te worden door de tekenbevoegde (bijvoorbeeld een
directeur, hoofd van een afdeling pubtieke werkenf:

Datum:

Plaats:

Naam

Handtekening:

Het onvolledig invulten en/of het ontbreken van de benodigde bijtagen kan tot gevotg
hebben dat de behandeling van uw aanvraag vertraging optoopt.

Stuurt u het aanvraagformulier en de bijtagen naar:

Dienst Regelingen
t.a.v. Team Projectsubsidies, afdeling Flora- en faunawet
Postbus rr9r
33oo BD Dordrecht

gt u binnen 5 werkdagen na ontvangst van het
uw aanvraag votledig
raag wordt ter advies
ur en

contact op met het ver¿oek een en ander nader toe
anvraag zorgvuldig en besloten worden behandeld.'van de LNV een besluit over uw aanvraag.

Het is raadzaam een kopie van het ingevulde aanvraagformulier te bewaren.

Meer informatie over soorten(bescherming)kunt u vinden op :
{. www.minlnv.nl
{. www.natuurloket.nl



Eijlage A Algemene soorten

Vaatolanten

aardaker

akkerklo$e

brede wespenorchis

breed klokje

dotterbloem
gewone vogelmelk

grasklokJe

grcte kaadenbol

klelne maagdenpalm

knlkkende vogelmetk

koningsvaren

slanke sleutelbloem

an¡anebloem

Zooodieren

aardmuls

bosmuis

dwergmuis

bunzing

dwergspibmuls
gewone bosspibmuls

€gel

haas

hermelijn

hulsspltsmuis

kon'tJn

mol

ondergrondse woelmuis

ree

rosse.woslmu¡s

tweekleurige bosspitsmu¡s

voldmuis

vos

wezel

woelrat

Reotlelen en amfibieën

bruine klkker

ge$/onê pad

mlddelste gro€ne klkker

kleine watersalamander

meerkikk€r

Mieren

Lathynts fuberos.rs

Ca mpan ul a n p unculoide s

Epipactis helleborlne

Campanula latifolia

Calläa palusfnls

Omîthqalum umbellatum

Cam pan ul a rotu nd ifol i a

Dlpsacusfullonum

Vlnca mlnor

Omithqalum nubns

Ovnunda rcgalis

Pdmula elatior

Butomus umbellatus

Ml'crofus egreslis

Apodemus sylvat¡cus

Micromys minutus

Mustela putorlus

Sorcx minutus

Sorex araneus

Erinaceus europaeus

Løpus europeus

Mustela ermlnea

Ctocidura russula

Oryctolagus cuniculus

Talpa eurcpea

Pitymys subteÍaneus

Capreolus capreolus

Clethrionomys gla reol u s

Sorex coronatus

Mictotus arualis

Vulpes vulpes

Mustela nivalls

Aruicola te¡rpsfn's

Rana temponria

Buto bufo

Rana esculenta

Triturus vulgads

Rana ridibunda

behaarde rode bosmier Fo¡mlca rufa

kale rcde bosmier Fomica polyctena

stronkmier FormìcatrunØrum

zwarlrugbosmier fu¡mica p¡atensis

Slakken

wijngaardslak Helix pomatia



Biitage B Overige soorten, niet zijnde algemene soorten, soorten van bijlage tV van de
Habitatrichtlijn en soorten zoals bedoeld in artikel z, 1'lid van het Besluit vrijstelling beschermde
dier- en plantensoorten.

Damhert

Edelhert

Eekhoorn

Grijze zeehond

Grote bosmuis

Steenmarter

Witd zwrjn

Alpenwatersalamander

Levendbarende hagedis

Moera sparelmoervlinder

Vals heideblauwtje

Bermpje

Kleine modderkruiper

Meerval

Rivierdonderpad

Aangebrande orchis

Aapjesorchis

Beenbreek

Bergklokje

Bergnachtorchis

Bijenorchis

Blaasvaren

Blauwe zeedistel

Bleek bosvogettje

Bokkenorchis

Brede orchis

Eruinrode wespenorchis

Daslook

Dennenorchis

Duitse gentiaan

Franjegentiaan

Geelgroene vriespenorchis

Gele hetmbloem

Gevlekte orchis

Groene nachtorchis

Groensteel

Grote keverorchis

Grote muggenorchis

Gulden sleutelbloem

Hartekijn

Herfstschroeforchis

Hondskruid

Honingorchis

Jeneverbes

Ktein gtaskruid

Vaatolanten

kleìne keverorchis

kleine zonnedauw

klokjesgentiaan

kluwenklokje

koraalwortel

kruisbladgentiaan

lange ereprijs

lange zonnedauw

mannetjesorchis

Dama-doma

Ceruus elophus

Sciurus vulgorìs

Halíchoerus grypus

Apodemus Jlovícollis
Mortes þíno
Sus scrcfa

Triturus alpestrís

Lacetto víviparc

Euphydryas ourinía

Lycaeídes ídos

N oe mach ei lu s bo rbotulu s

Cobìtís toenìa

Sílurus glonís

Cottus gobio

Orchis usluloto

Orchís símía

Narthecíum ossifragum

Ca m pa n u la rh o m boí d olí s

P la to n th e ra ch lora n th a
Ophrys apiþm

Cystopterís fragílis
Eryngíum marítímum

Ce ph a la n te ra do ma so n i u m

Hí montoglossum hìrci nu m
Doctylorhiza majo li s majolis
Epípoctis atrorubens

AIIîum ursínum

Goodyera repens

Gentionella germonica

Gentíonella cíliata

Epípactìs muellerî

Pseudofumario lutea

Doctylorhízo moculata

Coeloglossum víríde

Asplenîum viride

Listera ovoto

Gymnadenio conopsea

Primula veris

Orchìs morío

Spímnthes spíralís

Anocamptis pymmídolís

Herminìum monorchìs

luniperus communís

Paríetoría judoíco

Listero cordata

Drosera intermedio

Gentíono pneumonanthe

Companula glomerota

Corallorhízo trífido

Gentíono crucíoto

Veronico longþlo

Dtosero anglíca

Orchís mascula
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maretak

moefaswespenorchis

muurbloem
parnassia

pìjtscheefkelk

poppenorchis

prachtklokje

purperorchis

rapunzelklokje

rechte driehoeksræren

rietorchis

ronde zonnedauw

rood bosvogeltje

ruig ktokje

schubvaren

slanke gentiaan

sotdaatje

spaanse ruiter

steenanjer

steenbreekvaren

stengetloze sleutelbloem

sten gelomvattend havikskruid
stijf hardgns

ton9varen

valkruid

veenmosorchis

veldgentiaan

veldsalie

vleeskleurige orchis

vliegenorchis

vogelnestje

voorjaarsadonis

wantsenorchis

waterdrieblad

weideklokje

welriekende nachtorchis

wilde gagel

wilde herfsttijloos

wilde kievitsbloem

wilde marjolein

wit bosvogege

witte muggenorchis

zinkviooltje

zomerklokje

zwartsteel

Kevers

vliegend hert

Kreeftachtigen

rivierkreeft

Viscum album

Epipactls palustrís

Erysimum cheiri
Parnassio palustrís

A m bis hí rsuto so gít tato
Acems onthrcpphorum

Ca m pa n u Ia persicîlolía

Orchìs purpurea

Componula ropunculus

Gymnoca rpí u m rob ertíanu m
Dactylorhíza ñojolìs proetermissa

Drosero rotundþlio

Cephalonthera rubm
Componula trochelíum

Cetemch olficínorum

Gentíonello omorella

Otrhís milìtoris

Cirsíum díssectum

Díonthus deltoldes

Aspleníum tríchomones

Prìmula vulgarís

Hiemcíum amplexìcaule

Cotopodium rígídum

A s ple ní u m scolo pe ndri um
Arnica montano

Hammorbyo poludosa

G entí a nello cam pestrís

Salvío pmtensis

D octy lo rhî za i n co r nota
Ophrys ínsectifera

Neottía nídus-ovís

Adonís vernolís

Orchís corìophora

Menyanthes tríloliato
Campanula potula

Plotonthero bþlia
Myrico gole

Colchicum autumnale

Frítillarìa meleagris

Origanum vulgore

Cepha Io nth e ra longþlía

Pseudorchís olbido

Vìola lutea colomínorío

Leuajum aestivum

Asplenî um odío ntu m-nigrum

Luconus cerwts

Astocus astocus

a4
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Bijtage c Habitatrichtlijn lv soorten en sooten als bedoeld in artikel z, re lid van het Besluit
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Biilaoe r AMvB

Zooodieren
das
boommarter
eikelmuis

gewone zeehond

veldspitsmuìs

waterspitsmuis

Reotielen en amfibieèn

adder

hazelworm

ringslang

vinpootsalamander

vuursalamander

Vissen

beekprik

bittervoorn

elrits
gestippelde alver
grote modderkruiper

rivierprik

Dagvlinders

bruin dikkopje

dwergblauwtje

dwergdikkopje

groot geaderd witje
grote ijsvogelvlinder

heideblauwtje

iepepage

kalkgnslanddikkopje

keizersmantel

klaverblauwtje

purperstreepparelmoervlinder

rode vuurvlinder

rouwmantel

tweekleurig hooibeestje

veen bespa relmoervlinder

veenhooibeestje

veldparelmoervlinder

woudparetmoervlinder

zilvervlek

Vaatolanten

groot zeegras

Biilaoe lV HR

Zoogdieren

baardvleermuis

bechstein's vleermuis

bever

bosvleermuis

brandtl vleermuis

bruinvis

euraáatische lynx

Meles meles
Mortes mortes
Elíomys guercìnus

Phoco vítulína

Crocìduro leucodon
Neomys fodiens

Vipem berus

Anguîslmgilis

Notrix notríx

Tríturus helvetìcus

Solomondm salomandro

Lompetro planerí

Rhodeus ceríceus
Phoxínus phoxìnus

AIb u r n oid es bí p u n ct otu s
Mîsgurnus fossilís
Lampetro fluvíatìlis

Erynnis tages

Cupído mínimus
Thymelícus octeon
Aporia crotoegí

Limenítîs populí

Plebejus orgus

Strymonidía w-olbum

Spíalia sertorius

Argynnis pophia

Cyaniris semíorgus

Brenthís ino

Pa Ia eoch rys op ho n u s h i ppo thoe
Nympholis ontíopa
Coenonympha orcanío
BoIorìo oquilonais

Coenonympho tullío

Melítaeo cínxía

Melítoea diamina

Clossíano euphrosyne

zostero ñor¡no

Myotís mystocinus

Myotis bechsteíníí

Castor fiber
Nyctolus leisleri

Myotis bmndtîí

Phocoena phocoeno

Lynx lynx

15



franjestaart

gewone dolfijn
gewone dwergvleermuis
gewone grootoorvteermuis

grijze grootoorvleermuis

grote hoefijzerneus

hamster.

hazelmuis

ingekorven vleermuis

kleine dwergvleermuis

kleine hoefijzerneus

[aatvlieger

meervleermuis

mopsvleermuis

nathusius' dwergvleermuis

noordse woelmuis

otter

rosse vleermuis

tuimelaar

tweekleurige vleermuis

vate vleermuis

wateryleermuis

witde kat

witftankdotfijn

wisnuitdolfijn

Reotielen en amfibieën

boomkikker
geelbuikvuurpad

gladde slang

heikikker

kamsalamander

knoflookpad

muurhagedis
poetkikker

rugstreeppad

vroedmeesterpad

zandhagedis

Daovlinders

donker pimpernelblauwtje

grote vuurvlinder

pimpernelblauwtje

tijmblauwtje

zilverstreephooibeestje

Libellen

bronslibel

gaffellibel

gevlekte witsnuittibel

groene glazenmaker

noor.dse winterjuffer

oostelijke witsnuitlibel

rivierrombout

siertijke witsnuitlìbel

Vissen

houting

Myotîs nattereri

Delphinus delphis
Fi pí strellus pi pi strellu s
Plecotus our¡tus

Plecotus dustriacus

R hí n o Io ph us f e rr u m eq ui n u m
Crícetus crícetus

M u sca rdi n u s a ve lla n a rí u s
Myotís emorginotus

Hpistrellus pygmaeus

R hi nolo ph us hi p posi de ro s
Eptesicus serotìnus

Myotis dosycneme
Ba r b a ste llo bo rba stellu s
Pipístrellus nathusiì

Mícrotus oeconomus

Lutro lutro

Nyctolus noctulo

Tursíops truncotus

Vespertilío murinus

Myotis myotìs

Myotís doubentonìi

Felis sílvestris

Logenorhynchus ocutus
Log en orhynchu s albí rostrî s

Hyla arborea

Bombino voríegata

Coronella oustriacus
Rona arualís

Triturus crístotus

Pelobotes fuscus
Podarcis muralis

Rana lessonoe

Bufo calamíto

Alytes obstetricans

Lacerta ogílís

Moculíneo nousíthous

Lycaena dispar

Maculineo teleíus

Maculíneo oríon

Coenonympha hero

Oxygostra curtisii

Ophiogomphus cecíIío

Le u co rrhí ni o pecto ro l¡ s
Aeshno virídís

Sympecma paedísco

Leuco rrhi nia olbifron s
Stylurus flavipes
Leucorrhinía caudolis

Coneg onus oxyrrhynch us
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steur

Vaatplanten

driJvende waterweegbree

groenknolorchis

kruipend moerasscherm

zomerschroeforchis

Kevers

brede geelrandwaterroof kever
gestreepte waterroofkever

heldenbok
juchtleerkever

Tweekteooioen

bataafse stroommossel

Acipenser sturìo

Luronium natons
Llpads loesellí
Apíum repens
Spimnthes aestìvolís

Dytìscus latíssímus
Grophoderus blllneatus
Cerumbyx cerdo
Osmodermo eremito

Unío cmssus



Proiectplan van de 2" en 3' fase van aan-
leg Skoatterwâld te Heerenveen

Ten behoeve van ontheffingsaanvraag ingevolge van de Flora- en
faunawet (ontheffing in het kader van ruimteliike inrichting en/of
ontwikkeling)

Altenburg & Wymengâ ecoroerscH oNDERzoEK

@ Nþb uit deze ofie¡te mag u/orden verveelvoud¡gd en/of openbaar gemaah dmv. druk, Íctokopie, microfilm of op udke andeæ wiþ dan
oolq zonder voorafgâande schdfrdiJke toestemmlng van Albnburg & Wyrnenga, noch mag het zonder e€n dergelijke bestemming r¡orden

æbruikt voor en¡g ander doel dan rì¡aarvoor het is vervaadigd.
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l .  Inleiding

De gemeente Heerenveen bereidt de 2' en 3' fase van de aanleg van de woonwijk Skoatter-
wâld voor aan de zuidkant van Heerenveen. Het plan omvat naast de bouw van een woon-
wijk ook bijbehorende natuur en recreatieve voorzieningen.

De planlocatie Skoatterwâld 2' en 3" fase ligt aan de oostkant van Heerenveen en omvat een
oppervlakte van ongeveer 180 hectare. Het plangebied sluit aan op een al gerealiseerde deel
van de woonwijk SkoatterwâId (1" fase). Het plangebied voorziet in de realisering van onge-
veer 1700 grondgebonden woningen en voorzieningen. Het voorzieningencentrum voor de
wijk wordt in het zuidelijk deel van het plangebied gerealiseerd. Dit centrum, begrensd door
de twee vaarten, vormt de scheiding tussen de bosrijke 1' fase en de waterrrJke 2' en 3' fase
van Skoatterwâld. Het plangebied wordt begrensd door de zuidelijke middenvaart, aan de
westkant door de A32, de Woudsterweg ̂zn de oostzijde en Het Meer aan de noordkant. In
de huidige situatie heeft het plangebied nog een agrarische functie met vooral veehouderij
en plaatselijk akkerbouw. De ondergrond van het plangebied bestaat uit veengrond. Door
het plangebied lopen sloten, die in het zuiden van het plangebied niet alle watervoerend
ztln.In de tocht die van west naar oost loopt, staat wel het gehele jaar water.

Het waterrijke karakter van de 2' en 3'fase komt het sterkst tot uitdmkking in het noord-
oosten van het piangebied en door de vele waterlopen doo¡ de wijk heen. De natuurzone aan
de oostkant sluit aan op het museum Beldvérdère en het museumpark. Aan de westkant van
het plangebied ligt de zogenaamde rijkswegzone, die geq?eerd wordt door veel open groene
ruimte met specifieke functies: het volkstuinencomplex, de agrarische school, sportPark
S ko atterwâld en ee n tij delij ke p arkeervo o r ziening vo o r het voetb alstadio n.

Het plangebied ligt niet in of in de nabije omgeving van gebieden die in het kader van de
Habitatrichdijn of de Vogelrichtlij n irjn zangewezen.

Op verzoek van de gemeente Heerenveen heeft in 2004 een veldonderzoek plaatsgevonden
naa¡ de ecologische kwaliteiten van het plangebied en de effecten van de plannen op ðeze
ecologische lcrvaliteiten. Daarbij is het plangebied gebiedsdekkend onderzocht op be-
schermde soorten. De rapportage van dit onderzoek is bijgevoegd.

Uit het veldonderzoek is naar voren gekomen dat in het plangebied de beschermde Kleine
modderkruiper voorkomt. Ten gevolge van de plannen wordt een deel van de sloten van het
plangebied ongeschikt voor deze beschermde soort, maar de watenijke invulling van het
plangebied (figuur 1) biedt deze soort voldoende leefgebied. Kortom: het voortbestaan van
de populatie niet in gevaar (gunstige staat van instandhoud.g). Wel vind in het kader van
de plannen tijdelijke verstoring van de Kleine modderkruiper plaats. Daarvoor is ontheffing
in het kader van de Flora- en faunawet nodig.
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Figaur 1.
Inric b tings sc b e ts,u qn b e t p lønge b ie d.
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2. Projectplan

Verantwoordeliike personen uoor de uit te voeren werkzaamheden
Gemeente Heerenveen
Dhr. G. Haanstra, projectleider

Fasebeschriiving
1. voorbereidendewerkzaamheden
2. inrichting van het plangebied

ad. l. Voorbereidende werkzaamheden
. bouw¡ijp maken van het plangebied (verwijderen van de toplaag en het

dempen sloten e.d.)
. plassen noordzijde va¡ het plangebied worden gegraven

Periode
Met de voorbereidende werkzaamheden wordt aangevangen na half augustus.

Gevolgen
Bij het dempen van de sloten treedt (tijdelijk) habitawèrlies op voor de Kleine modderkrui-
per. Tevens bestaat het gevaar dat Kleine modderkruipers door de werkzaamheden onbe-
doeld worden gedood. Om te voorkomen dat de gunstige staat van instandhouding van de
Kleine modderkruiper in gevaar komt, wordt het volgende werkplan voorgesteld. Voor
broedvogels treden geen effecten op, omdat de werkzaamheden buiten het broedseizoen
plaatsvinden.

\{'erkolan
De Kleine modderkruiper is een in scholen levend visje, die in de zomerperiode (mei tot au-
gustus) zijn voorplanting heeft. In deze periode is moeiJijk mitigatie te plegen, omdat de soort
bij verstoring niet wegvlucht, maat itchverstopt in de bodem. Dit leidt er toe dat de vissen bij
het dempen van sloten niet vlucht, maar wordt bedolven onder het materiaal waarmee de sloot
wordt gedempt. Vanaf november congrueert de soort in scholen en zoekt dan plekken op waar
weinig stroming is (Crombags et ø12000'). De Kleine modderkruiper is dan vrijzruemmend.
De kans dat de soort bü weil<zazrtheden wordt bedolven is dan veel kleiner. Dit biedt
mogelijkheden voor mitigatie. De gemeente Heerenveen stelt hetvolgende werþlan voor:

Bij de demping van de sloten in het plangebied wordt gebruik gemaakt van een procedure
die de negatieve gevolgen voor dezæ, soort tot een minimum beperkt. Om de Kleine mod-
derkruiper niet te verstoren tijdens de voortplanting (in voogat en zomer) worden sloten in
na half augusnrs gedempt. De werkzaamheden zoals het graven en dempen van watergangen
worden z.oveel mogelijk gefaseerd uitgevoerd, waardoor de vissen de gelegenheid hebben
zich elders te vestigen. Voordat sloten worden gedempt, zullen eerst de wate¡partijen in het
noorden van het plangebied worden gegraven. Deze vormen een vervangend habitat voor de
leefgebieden van de Kleine modderkruiper die in een later stadium van de plannen worden
gedempt.

' Crombaghs, B.H.J.M., R.W. Akkermans, R.E.M.B. Gubbels & G, Hoogerwel 2000. Vissen in Limburgse beken, De ver'
spreiding en ecologie van vissen in stromende wateren in Limburg. Stichting Natuuçublicaties Limbuq, Maastricht.
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.AIs de plassen in het noordelijk deel van het plangebied zijn gegraven, wordt begonnen met
het dempen van sloten in het plangebied. Het plangebied is aan alle zïlden omgeven door
wijken en vaarten, die een geschikt leefgebied vonnen voor de Kleine modderkruiper. Alvo-
rens wordt begonnen met dempen, wordt de te dempen sloot verbonden met een water dat
in het kader van de plannen niet wordt gedempt. De Prinsenwijk en de wijk die evenwijdig
aan de weg 'Het Mee¡' looptvormen een geschikt leefgebied voor de Kleine modderkruiper.
Deze wrteren blijven ook na uitvoer van de plannen duurzaam bestaan. Te dempen sloten
zuJlen op één van beide wijken worden aangesloten. De sloot zal daarna wordt gedempt,
waarbij van binnen naar buiten wordt gewerkt. Dit houdt in dat het dempen vanal éénzjðe
wordt begonnen en waarbij naa¡ de aansluiting op het blijvende water (Prinsenwijk of wijk
evenwijdig aan Het Meer) wordt toe gewerkt. Kleine modderkmipers, maar ook andere
vissen die in de sloot aanwezig zijn l:rijgen zo de kans om te ontsnappen naar ander, ge-
schikte leefgebied Deze methode zal voor alle in het plangebied ranweitge sloten worden
herh¿ald.

De werlczaarnheden zullen worden uitgevoerd in de periode na half augustus tot half okto-
ber. Deze periode valt buiten de kwetsbare voo4plantingsperiode van de Kleine modder-
kruiper, zodat in deze periode geen verstoring plaats vindt. Bovendien zullen de werl<zaam-
heden uitgevo erd zTjn vo or de overwinteringsperiode.

Effecten
Ten gevoþ van de plannen treedt tijdelijk habiawerlies op van leefgebied van de Kleine
modderkruiper. De gunstige staat van instandhouding r¡an de Kleine modderkruiper in de
regio komt niet in gevaar. De individuen van de soort Kleine modderkruiper krijgen bij uiwoer
van de plannen de mogelijkheid te ontsnappen naar ander, nabijgelegen en geschikt leefgebied.
Dit is in ruime mate voorhanden. Bovendien worden in het kader van de plannen nieuwe wa-
terpartijen gegraveî, die naar onze inschatting een geschikt nieuw leefgebied voÍnen voor de
soort. In die zin is er sprake van compensatie van leefgebied voor de soort.

ad. 2. Inrichting van het plangebied

. aanleg van wegen en uitvoer van nieuwbouwwerkzaamheden

Gevolcen:
Geen effecten
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1 . lnleiding

In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan "2o en 3" Fase Skoatterwâld"
binnen de gemeente Heerenveen heeft in verband met de relatie tussen de Wet
geluidhinder (Wgh) en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een onderzoek
plaatsgevonden naar de geluidhinderaspecten in het plangebied. Onderzoek ten aanzien
van deze milieuaspecten is noodzakelijk omdat binnen het plan de mogelijkheid wordt
geboden tot nieuwbouw van geluidsgevoeliç bestemmingen.

Ten aanlen van wegverkeerslawaai is door het Servicebureau "De Friese Wouden"
ondezoek uitgevoerd naar het wegverkeer op de Rijksweg A32, de route K.R.
PoststraaUHet Meer, de Domela Nieuwenhuisweg, de Oranje Nassaulaan en de ten
westen van de Rijksweg 432 gelegen Stadionweg.
Geen onderzoek is uitgevoerd voor de Prins Bernhardweg ten zuidoosten van het plan.
Op deze van beperkt verkeerskundig belang zijnde weg, wordt in het plan op de minimale
afstand van 158 m de bouw van woningen mogelijk gemaakt. Op deze afstand wordt de
voorkeursgrenswaarde niet overschreden.
Voor de overige van ondergeschikt belang ljnde wegen in het plan wordt een 30 km-besluit
genomen. Voor dergelijke wegen is op grond van artikel 74, lid 2 Wgh akoestisch
onderzoek niet noodzakelijk.

Voor de nieuw te bouwen woningen in het plangebied is ondezocht of deze kunnen
voldoen aan de in de Wgh gestelde voorkeursgrenswaarde ten aanlen van
wegverkeerslawaai. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten en berekeningsresultaten
besproken.

3 feþruaû 2005 bestemm¡ngsplan 2 en t Fase Skoafre¡wâld
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-:ì2.

2.1.

1

Wegverkeerslawaai

Onderzoeksgeb¡ed en grenswaarde

Krachtens artikel 74 Wgh bevindt lch aan weerszijden van een weg een zone waarbinnen
akoestisch ondezoek dient te worden uitgevoerd. Voordat woningen en andere
geluidsgevoelige bestemmingen kunnen worden gepro,iecteerd, dient ter zake te worden
onderzocht of aan de normen van de Wgh wordt voldaan. De breedte van deze zone is zo
bepaald dat er theoretisch buiten deze zone geen geluidsniveaus zlllen opbeden van meer
dan 50 dB(A). De zonebreedte is afrankelijk van het aantal rijsboken en van de aard van
de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De Rijksweg 4.32 heeft een zone van 400 m uit
de rand van de weg (weg met drie of vier rijstroken buitenstedelijk gebied). De overige in dit
onderzoek behokken wegen hebben een zone van 200 m vanuit de kant van de weg (weg
met één of twee rijstroken, stedelijk gebied).

De voorkeursgrenswaarde van nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen binnen
de zone van deze wegen is 50 dB(A). Gedeputeerde st¡aten kunnen overeenkomstig het
'Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen" (Stb. 1993, 58) een hogere waarde
vasbtellen, met dien verstande, dat deze in de situatie van nieuw te bouwen woningen
gelegen in de zone van de Rijksweg A32 niet meer mag bedragen dan maximaal 55 dB(A)
(artikel 83 l¡d I Wgh). In de situatie van nieuw te bouwen woningen in de zone van de
bestraande wegen het Meer, de Stadionweg en de Oranje Nassaulaan, mag de
geluidsbelasting niet meer bedragen dan maximaal6S dB(A)(artikel83,l¡d 2 Wgh). Voor de
nieuw te bouwen woningen gelegen binnen de zone van de nieuw aan te leggen Domela
Nieuwenhuisweg en het deel van de Oranje Nassaulaan in het plan mag de
geluidsbelasting niet meer bedragen.dan maximaal 60 dB(A) (artikel 83, lid I Wgh).
Voor woníngen die een geluidsbelasting ondervinden van meer dan de voorkeurs-
grenswaarde dient op ten minste één gevel sprake te zijn van een aanvaardbare
geluidsbelasting, ziJnde 50 dB(A) of lager.
Bij geluidsbelastingen boven de 55 dB(A) dienen de verblijfruimten alsmede de tot de
woning behorende buitenruimte zoveel als mogelijk aan de zijde van de woning te worden
gesitueerd waar niet de hoogste geluidsbelasting opfeedt.
Indien deze hogere waarde wordt vastgesteld, dienen voor wat befeft de geluidwering van
de gevels zonodig maatregelen te worden gefoffen, welke er voor zorgdragen dat de
geluidSbélasting b.innen de woning in het verblijÊgebied bij gesloten ramen niet meer
bedraagt dan 35 dB(A).

Redudie ænform adikel 1 03 Wgh
Op grond van de venrrrachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst
zal aftiemen, mogen de berekende geluidsbelastingen op de gevels worden gereduceerd.
De berekende geluidsbelastingen mogen worden gereduceerd met 2 dB(A) b[ wegen met
een rijsnelheid van 70 km/h en hoger en met 5 dB(A) bij wegen met een rijsnelheid van
minder dan 70 km/h. Voor de bepaling van de geluidwering van gevels van de woningen
mogen voomoemde reducties niet worden toegepast. In dit onderzoek is derhalve een
reductie toegepast van 2 dB(A) voor de Rijksweg A32 en 5 dB(A) voor alle overige in dit
onderzoek behokken wegen.

-'l
' i :

l

I
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i . J
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2.2. Verkeersgegevens

De gehanteerde verkeersgegevens met betrekking tot de hoofdrijbaan van de
Rijksweg A32 ziin afkomstig van de gemeente Heerenveen. Deze gegevens hebben
betrekking op de verkeersintensiteit voor het deel van de weg ten zuiden van de afslag
Heerenveen-Zuid tot het knooppunt Heerenveen. Voor dit wegdeel is op grond van het
gemeentelijke verkeersmodeleen prognose opgesteld voor het jaar 2015.
De verdeling van het verkeer in de dag- en nachtperiode alsmede de verdeling van het
verkeer in de onderscheiden voertuigcategorieën zijn afl<omstig van verkeerstelling op de
Rijksweg 432 aangeleverd door Rijkswaterstaat. Deze tellingen hebben plaatsgevonden
op het deel van de Rijksweg A32 ter hoogte van Wolvega Ter ldzard. Een overzicht van
deze gegevens is opgenomen in bijlage 1 "Overzicht verkeersgegevens 2015" van dit
ondezoek.
Het wegdekÇpe op de hoofdrijbaan is voorzien van een ZOAB-verharding. In het
rekenmodel is deze verharding gemodelleerd als Zoab 6116. De wettelijke toegestane
rijsnelheid bedraagt op het in dit onder¿oek betrokken deel van de Rijksweg 432
120km/h. In het rekenmodel is een rijsnelheid aangehouden van 115km/h voor de
personenauto's en 90 km/h voor het vrachtverkeer. Op de op- en afritten is een
rijsnelheid aangehouden van gemiddeld 80 km/h.

Alle gehanteerde verkeersgegevens van de overige wegen {Het Meer, K.R. Poststraat,
Stadionweg, Domela Nieuwenhuisweg en de Oranje Nassaulaan) zijn afkomstig van het
onlangs opgestelde verkeersmodel voor het gehele gemeentelijke wegennet en
recentelijke gemeentelijke tellingen.

3februari 2ü)5 baúemmingsplan / en î FaæSkoattewâld
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Een samenvatting van de gebruikte verkeersgegevens voor de in dit onderzoek
betrokken wegen is opgenomen in de onderstaande tabel.

T

Tabel I : Overzicht 2015.

weg-
vak

Etmaal-
intensitei,

[mvt]

Maatgev. periode lichte
mvt

Imvt]

middel-
ail-are

[mvt]

zlttaÍe
mvt

trnvtl

moto-
ren

lmvtl

Rij.
snelheid

tkm/hl

Wegdek
tYPedagl

nacht

uurinL

[mvtl

1 a
1 b
1 c
'td

1 e
1 f
1 g
l h
1 i
1j
1 k
1 l
2
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3l
3j
3k
4a
4b
4c
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
5h
5¡

57.500
32.900
50.800
30.600
46.000
9.300
5.900
6.700
4.700
6.300
8.000
8.200
8.000
11.200
7.000
6.500
6.000
5.000
4.500
4.000
3.000
2.000
1.200
600

15.200
7.000
13.000
500
500

1.000
2.000
3.000
4.500
6.000
9.000
17.000

I

617,6
353.3
545,6
328,6
494,0
99,9
63,4
72,0
50,5
67,7
85,9
88,1
56,0
750,0
455,0
423,0
390,0
325,0
293,0
260,0
195,0
130,0
78,0
39,0

1034,0
476,0
884,0
33,0
33,0
65,0
130,0
195,0
293,0
390,0
585,0
119.0

436.2
249,6
385.4
232,1
349,0
70,5
44,8
50,8
35,7
47,8
60,7
62,2
52,6

690,4
427.7
397,2
366,6
305,5
275,0
244,4
183,3
122,2
73,3
36,7
950,9
437.9
813,3
30,6
30,6
61,1
122,2
lEi:!,3
275,O
366,6
il4,1
r08.3

I 63,8
36,5
56.3
33,9
51,0
r0,3
6,5
7,4
5,2
7,O
8,9
9,1
2,2
37,5
18,2
16,9
15,6
13,0
11,7
10.4
7,8
5,2
3.1
1 ,6

72.4
33.3
61,9
f ,3
1 ,3
2,6
5,2
7,8
11,7
15,6
29,3
7.1

117 ,6

67,3

103,9

62,6

94,1

19,0

12,1

13,7

9,ô
't2,9

16,4

16 ,8

1 , 1

22,5

9 ,1

8,5

7,8

6,5

5,9

5,2

3,9

2,6

1 , 6

0,8

10,3

4,8

8,8

o,7
0,7
1 ,3
2,6
3,9
5,9
7,8
11,7
3.6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 15-90
11$90
11s90
115-90
11$90
80-35
80-35
80-35
80-35
80-35
80-35
80-35

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

ZOAB
ZOAB
ZOAB
ZOAB
ZOAB
ZOAB
ZOAB
ZOAB
ZOAB
ZOAB
ZOAB
ZOAB

sMA 0/8
sMA0/8
SMA O/8
sMA 0/8
sfúA 0/8
SMA O/8
SMA O/8
sMA 0/8
St\,lA 0/8
SMAO/8
sMA 0/8
SMA O/8
sMA 0/8
stríA 0/8
SMA O/8
SfvlA 0/8
sirA 0/8
SMA O/8
SMA O/8
sMA 0/8
SfrrA 0Æ
sMA0/8
sMA0/8
sMA0/8
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Ve N arí ng wegy akn um me rs tabe I

Wegvak 1a = Rijksweg 432; Knooppunt Heerenveen - Heerenveen Gentrum.

Wegmk 1b = Rijksweg A32;tussen op en afritten K. R. Poststraat.

Wegvak 1c = Rljksweg 432; Heerenveen Cenbum - Heerenveen.

Wegnk 1d = R¡jl6$reg 432; tussen op en afritten Rottumenlreg.

Wegvak 1e = Rijksreg A32; Heerenrcen - Heerenveen Zuid.

Wegnãk lf = Oprit oosEijde Rijkswæ A32 tran Verlengde K.R. Poststraat.

Wegrrak lg = Afrit oosEijde Rijksweg 432 naarVerlengde K.R. PoststraaL

Wegvak th = Oprit oos?ijde RiJksreg 432 tran Rottumerweg.

Wegvak 1i= Afrit oostzijde Rijksweg 432 naar Rottumenreg.

wegvak 1J = Opritwestr¡jde RUks-wæ 432 naarWolvega

wegvak 1k = Afrit westriJde Rijksweg A32 van Heerentreen Centrum

wegvak 1l = Oprit westrijde Rijks¡veg A32 naar Heerenveen Zuid
Wæyak 2 = Het Mseri ten oosten van de K. R. Postshaat.
Wegvak 3a = K. R. Poststraat ten noorden van het Het Meer.

Wegwk 3b = Domela Nieuwenhulsr¡veg; ten zuiden van het Meer.
Wegvak 3c = Domela Nieuwenhuisweg; aanslultend op wegvak 3b.

wegvak 3d = Domela Nieuwenhuiswegl aansluitend op wegrrak 3c
wegvak 3e = Domela Nieuwenhuisweg; aanslultend op wegvak 3d

wegvak 3f = Domela Nieuwenhuisweg; aanslultend op weg\rak 3€
wegvak 39 = Domela Nieuilenhuisweg; aansluitend op wegvak 3f
wegwk 3h = Domela Nieuwenhulsweg: aansluitend op wegvak 39
wegrrak 3l = Domela Nleuwenhulsreg; aanslultand op wegwk 3h

wegvak 3j = Domela Nleurenhulsweg: aanslultend op wewak 3i

wegnak 3k = Domela Nieuwenhuls¡reg; aanslultend op weryak 3j
Wegmk 4a = Stadionweg; ten nooden rran de Atalantasfaat.
Wegwk 4b = Stadionweg; ten zuiden van de Atalant¡astraal
Wegvak 4c = Stadionweg; ten noorden r¡an de OranJe Nassaulaan.

wegrrak 5a = Oranje Nassaulaan; aanslultend op wegvak 5b
wegvak 5b = Oranje Nassauhan; aanslultend op wegvak 5c
wegmk 5c = Oranje Nassaulaan; aansluitend op wegrrak 5d
weþrrak 5d = Oranje Nassaulaan; aansluitend op wegrrak 5e
wegvak 5e = Oranje Nassaulaan; aansluitend op wegmk 5f
wegvak 5f = Oranje Nassaulaan; aanslultend op wegwk 59
wegwk 59 = Onanje Nassaulaan; aansluitend op rctonde
wegvak 5h = Oranje Nassaulaan; r¡anaf rotonde aansluitend op wegvak 5i
wegrrak 5l= Onanje Nassaulaan;

Egn ovezicht van de ligging van de wegvakken ten opzichte van de nieuuôouwlocaties
¡åpgenórhen op de overz¡chtskaart in bijlage 7 "Overzichtskaart getuidsaspecten".
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2.3. Berekeningsmethode

Voor het bepalen van de akoestische situatie ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen
is gebruik gemaakt van St¡andaardrekenmethode ll op grond van het Reken- en
Meetvoorsctrrift Wegverkeerslawaai 2002.
Standaardrekenmethode ll dient te worden toegepast in sítuaties waarin Standaardreken-
methode I niet toereikend ís om de geluidsbelasting ten gevolge van een weg te
berekenen. In situaties waarin het effect dient te worden meegerekend van afscherming
c.q. obstakels in het overdractrtsgebied wordt gebruik gemaakt van Standaardreken-
methode ll.
ln opdracht van het Minísterie van VROM is conform Standaardrekenmethode ll een
computerprogramma ontwikkeld.
In dit simulatiemodel zijn de volgende elementen ingevoerd:
- rijlijn (hart van de zoneplictrtige wegen);
- bodemgebieden (akoestiscfr harde gebieden);
- objecten (schermen, gebouwen enz.);
- ontvangerpunten.
Een overzicht van het gehanteerde rekenmodel is opgenomen in bijlage 2 "Overzicht
rekenmodel conform Standaardrekenmethode ll". Voor de berekeningen is de bodem,
uitgezonderd de bodemgebieden, zacht en is vanwege meerdere afschermende objecten
en gebouwen uitgegaan van 2 reflecties

Ten aanzien van het wegverkeer op de Rijksrnieg 432 is in eerste instantie rekening
gehouden met de bestaande geluidswallen en schermen langs deze weg. Bovendien is
rekening gehouden met een 100 m lang geluidsscherm aan de oostzijde van Rijksweg
A32 ter hoogte van de "groene" scfrool. Bij de bouw van deze school díende de
gemeente Heerenveen, om een ontheffing te kr'rjgen van de Provincie, aansluitend aan
het bestaande geluidsscherm langs de oostelijke afit naar de K. R. Poststraat een 100 m
lang scherm van 4 m hoogte aan te brengen. De aanleg van dit scherm zou pas
plaatsvinden in añrachting van de definitieve invulling van Skoatten¡râld. In het model is
echter wel uitgegaan van de aanwelgheid van dit scherm.
Voor de ligging van de bestaande en geprojecteerde geluidsschermen en wallen wordt
verwezen naar het overzichtskaartje in bijlage 7 "Overzichtskaart geluidsaspecten".
Op de wegen in en rond het plan is voorzien in een "stiller'wegdekÇpe SMA 0/8. Op
grond van vemieuwde inzichten blijkt echter dat een dergelijke þe wegdek niet of
nauwelijks reductie oplevert ten oplchte van een fijn-asfalt-verharding. Om deze reden is
in dit onderzoek geen wegdekconectie toegepast voor het wegdektype van SMA 0/8.
Voor het verkeer op de Rijksweg A32 is de ligging van de geluidscontouren bepaald op
de relevante waameemhoogten van 1,5 m tot maximaal 13,5 m met een stapgrootte van
3 m gelijk aan een verdiepingshoogte. De geluidscontouren op een waameemhoogte van
4,5 m z¡n opgenomen op het overzichtskaartje in bijlage 7. Voor de overige
waameemhoogten zijn de geluidscontouren voor de verschillende situaties opgenomen in
bijlage 3,4 en 6.

Voor de overige wegen is op specifieke punten de geluidsbelasting bepaald. Deze punten
ãjn gekozen op de grens van de bestemming waarbinnen nieuwe woningen kunnen
worden gebouwd. Dit betekent dat de resultaten als maximum kunnen worden
beschouwd. Dit is met name het geval ter hoogte van de uit te werken bestemmingen.

: t
I
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Deze bestemm¡ngen lopen veelal door tot op de rand van de weg. ¡n de praktijk worden
echter op aanmerkelijk grotere afstand nieuwe woningen gebouwd.
Het aantal bouwlagen waarop de geluidsbelasting is bepaald is aftankelijk van de ter
plaatse geldende maximum bouwhoogte. Een en ander volgt uit de resultaten zoals
opgenomen in tabel 2 in bijlage 5 "Resultaten conform Standaardrekenmethode ll;
Overige wegen".

Om mogelijk woningbouw te kunnen realiseren ten noordoosten van de huidige rotonde
Oranje Nassaulaan/Cissy van Maxveldtlaan, is aanvullend onderzoek gedaan. Ten
behoeve van deze plannen is onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeer op de Rijksweg
432 en de Oranje Nassaulaan.

Berekenln gsresultaten

ln deze paragraaf ljn de met $andaardrekenmethode ll berekende resultaten ten behoeve
van het bestemmingsplan 2" en 3" Fase SkoattenÂ/âld' bescñreven.

In het navolgende gedeelte worden per weg de resultaten beschreven van het akoestisch
onderzoek. Voor de ligging van de wegen wordt verwezen naar het ovezichtskaartje in de
reeds eerdeçenoemde bijlage 7.

Rljksweg A32
In de situatie met de bestaande geluidsschermen en wallen langs de Rijksweg 432
overschrijdt een groot deel van de nieuw te bouwen woningen de maximale
onthefüngswaarde van 55 dB(A). De ligging van de berekende geluidscontouren op een
waameemhoogte van 1,5m tot 13,5m zijn opgenomen in bijlage 3 "Resultaten conform
Standaardrekenmethode ll; Rijksweg 432 geen maatregelen" van dit onderzoek. De
berekende geluidscontouren ljn de zogenaamde wije'veldcontouren. Hetgeen betekent
dat de geplande bebouwing niet aanwelg wordt geacht. Een afischermend of reflecterend
effecf van deze bebouwing is dus niet in de ligging ván de geluidscontouren verdisconteerd.
De plankaart dient derhalve ter illustratie van het gebied dat in deze situatþ een
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ondervindt.

Bij de aanleg van de Rijksweg 432 is reeds ZOAB aangebracfrt zodat het effect van
geluidsreducerende maatregelen op en langs de weg in de berekening ljn betrokken.
Een geluidsscherm van 4 m hoogte en een lengûe van ongeveer 610 m. leidt tot de situatie
dat voor de 1e lijns bebouwing in het plan op een waameemhoogrte van 4,5 m de maximale
ontheffingwaarde van 55 dB(A) niet wordt overschreden {zie plot 1 in biJlage 4 en de
bijbehorende rekenresultaten).
Een verhoging van het scherm (inclusief het sctrerm van 100 m ten behoeve van de
"groene" school) tot I m boven het wegdek, leidt eveneens tot de situatie dat voor nog
steeds een groot deel van de 1e lijnsbebouwing de voorkeurcgreñswaarde wordt
overschreden (zie plot 2 in bflage 4).
De afscherming van de 1" lijns bebouwing is niet zodanig dat voor alle achterliggende
woningen een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt gehaald. Voor de woningen
direct achter de 1" lijns bebouwing wordt aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. Voor de
bebouwing dieper in het plangebied is de afscherming van de l" lijns bebouwing marginaal
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SeMcebureau'De Friese Wouden'

(le plot 3 in bijlage 4).Er zal derhalve voor een aantal woningen ontheffing moeten worden
aangeì/raagd. ln ieder genal voor de 1e lijns bebouwing.
Op een waarneemhoogte van 1,5m (buitenklimaat) wordt met het eerder aangegeven
geluidsscherm van 4 m hoogte en de afscherming van de 1" lijns bebouwing in nagenoeg
het gehele plan de voorkeursgrenswaarde niet overschreden (le plot 4 in bijlage 4).

Welk effect het 4 m hoge en 610 m. lange scherm ten behoeve van de afscñerming van
1' lijnsbebouwing heeft op de bouwlagen 7,5, 10,5 en 13,5 m, is weergegeven op de
plots 5 Um 7 in bijlage 4. Op deze plots is de ligging van de geluidscontouren op de
hogere bouwlagen aangegeven.

Indien er voor woningen ontheffing wordt verleend, zal door het treffen van aanwllende
bouwkundige maatregelen aan de woningen het binnenniveau van 35 dB(A) gewaarborgd
moeten ãjn. Ook kan mogelijk een gevel van een aantal woningen die de
voorkeursgrenswaarde overschrijden als "dove" gevel worden uitgevoerd. Onder een
"dove" gevel wordt bijvoorbeeld verstaan een blinde, gemebelde gevel of een gevel met
rE¡men die niet kunnen worden geopend. Voor een dergelijke gevelhoeft geen ontheffing te
worden aangevraagd.

KR.Posfsúraat/Het Meer (zle tabel 2 in bijlage 5)
Ter plaabe van de waameempunten 21 tot en met 23 en waameempunt 25 wordt de
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. Ter plaatse van waameempunt 21 en
23 bedraagt de hoogste geluidsbelasting 55 dB(A). Ter plaatse van waameempunt 25
bedraagt de geluidsbelasting meer dan 55 dB(A). De geluidsbelasting bedraagt daar
56 dB(A). De geluldsbelasting is voor waameempunt 25 berekend op de grens van de uit te
werken bestemming. ln het geval de nieuwe woningen op enigszins grotere afstand van de
weg worden gebouwd zal de geluidsbelasting lager zijn. Het aanhouden van circa 2 m.
meer afst¡and resulteert in een geluidsbelasting van 55 dB(A).
De geluidsbelasting ter plaabe van waarneempunt 21 is bepaald ter plaatse van het
bouwvlak in de bestemming W(v). De geluidsbelasting bednaagt daar 55 dB(Ð. Met een
ontheffing van 55 dB(A) kan derhatve tot aan het bouwvlak worden gebouwd.

Ðomela Nieuwenhui*trcg (zíe tabel 2 in bíjlage 5)
Ter plaabe r¡an de waameempunten 10 tot en met 14 en 18 wordt de voorkeursgrens-
waarde van 50 dB(A) overschæden.
Ter plaabe van alleen waameempunt 14 bedraagrt de geluidsbelasting meer dan 55 dB(A).
Afgerond bedraagt de geluidsbelasting daar 56 dB(A).
De geluidsbelasting is voor waameempunt 14 berekend op de grens van de uit te werken
bestemming. ln het geval de nieuwe woningen op enigszins grotere aßtand van de weg
worden gebouwd kan de geluidsbelasting beperkt blijven tot maximaal 55 dB(A). Het
aanhouden van een ct¡ca 2m. meer afstand resulteert in een geluidsbelasting van
55 dB(A). De geluidsbelasting ter plaatse van waameempunt 10 is bepaald ter plaatse van
het bouwvlak in de bestemming MKBM. Met ontheffing van 55 dB(A) kan ook hier
gebouwd worden.
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Deze bestemmingen lopen veelal door tot op de rand van de weg. In de praktijk worden
echter op aanmerkelijk grotere afstrand nieuwe woningen gebouwd.
Het aantal bouwlagen waarop de geluidsbelasting is bepaald is aftankelijk van de ter
plaatse geldende maximum bouwtroogte. Een en ander volgt uit de resultaten zoals
opgenomen in tabel 2 in b'rjlage 5 "Resultaten conform Standaardrekenmethode ll;
Overige wegen".

Om mogelijk woningbouw te kunnen realiseren ten noordoosten van de huidige rotonde
Oranje Nassaulaan/Cissy van Maxveldtlaan, is aanvullend onderzoek gedaan. Ten
behoeve van deze plannen is onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeer op de Rüksweg
A32 en de Oranje Nassaulaan.

Bereken i ngsresultaten

In deze paragraaf zijn de met Standaardrekenmethode ll berekende resultaten ten behoeve
van het bestemmingsplan 2" en 3" Fase Skoatten¡râld" beschreven.

In het navolgende gedeelte worden per weg de resultiaten beschreven van het akoestisch
ondezoek. Voor de ligging van de wegen wordt venrvezen naar het ovezichtskaartje in de
reeds eerdergenoemde bijlage 7.

Rijksweg 432
In de situatie met de bestaande geluidsschermen en walþn langs de Rijksweg d32
overschrijdt een groot deel van de nieuw te bouwen woningen de maximale
ontheffingswaarde van 55 dB(A). De ligging van de berekende geluidscontouren op een
waameemhoogte van 1,5m tot 13,5m ljn opgenomen in bijlage 3 "Resultaten conform
Standaardrekenmethode ll; Rljksweg A32 geen maatregelen" van dit onderzoek. De
berekende geluidscontouren zijn de zogenaamde wije'veldcontouren. Hetgeen betekent
dat de geplande bebouwing niet aanwelg wordt geacht. Een afschermend of reflecterend
effect van deze bebouwing ls dus niet in de ligging van de geluidscontouren verdlsconteerd.
De plankaart dient derhalve ter illustratie van het gebied dat in deze sih¡atþ een
overschrijdin g van de voorkeursgrenswaarde ondervindt.

Bij de aanleg van de Rijksweg 1r.32 is reeds ZOAB aangebracht zodat het effect van
geluidsreducerende maatregelen op en langs de weg in de berekening zijn betokken.
Een geluidsscfierm van 4 m hoogrte en een lengte van ongeveer 610 m. leidt tot de sih¡atie
dat voor de 1" lijns bebouwing in het plan op een waameemhoogte van 4,5 m de maximale
ontheffngwaarde van 55 dB(A) niet wordt overschreden {de plot I In bijlage 4 en de
bijbehorende rekenresulûaten).
Een verhoging van het scherm (inclusief het scfrenn van 100 m ten behoeve tran de

þroene" school) tot 8 m boven het wegdek, leidt eveneens tot de situatie dat voor nog
steeds een groot deel van de 10 lijnsbebouwing de voorkeursgrenswaarde wordt
overschreden (zie plot 2 in bijlage 4).
De afscherming van de 1e lijns bebouwing is niet zodanig dat voor alle achterliggende
woningen een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt gehaald. Voor de woningen
direc't achter de 1" lijns bebouwing wordt aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. Voor de
bebouwing dieper in het plangebied is de aßcherming van de 1" lijns bebouwing marginaal
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(ãe plot 3 in bijlage 4). Er zal derhalve voor een aantal woningen ontheffing moeten worden
aangevraagd. ln ieder geva¡ voor de 1€ lijns bebouwing.
Op een waameemhoogte van 1,5 m (buitenklimaat) wordt met het eerder aangegeven
geluidsscherm van 4 m hoogte en de afscherming van de lo lijns bebouwing in nagenoeg
het gehele plan de voorkeursgrenswaarde niet overschreden (zie plot 4 in bijlage 4).

Welk effect het 4 m hoge en 610 m. lange scherm ten behoeve van de afscherming van
1e lijnsbebouwing heeft op de bouwlagen 7,5, 10,5 en 13,5 m, is weergegeven op de
plots 5 Um 7 in bijlage 4. Op deze plots is de ligging van de geluidscontouren op de
hogere bouwlagen aangegeven.

Indien er voor woningen ontheffing wordt verleend, zal door het treffen van aanwllende
bouwkundige maatregelen aan de woningen het binnenniveau van 35 dB(A) gewaarborgd
moeten zijn. Ook kan mogelijk een gevel van een aantal woningen die de
voorkeursgrenswaarde overschrijden als "dove" gevel worden uiþevoerd. Onder een
"dove" gevel wordt bijvoorbeeld verstaan een blinde, gemetselde gevel of een gevel met
ramen die niet kunnen worden geopend. Voor een dergelijke gevel hoeft geen ontheffing te
worden aangevraagd.

KR.PosfsfraailHet Meer (zie tabel 2 in bijlage 5)
Ter plaabe van de waameempunten 21 tot en met 23 en waameempunt 25 wordt de
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. Ter plaatse van waameempunt 21 en
23 bedraagt de hoogste geluidsbelasting 55 dB(A). Ter plaatse van waameempunt 25
bedraagt de geluidsbelasting meer dan 55 dB(A). De geluldsbelasting bedraagt daar
56 dB(A). De geluldsbelasting is voor waameempunt 25 berekend op de grens van de uit te
werken bestemming. In het geval de nieuwe woningen op enigszins grotere afstand van de
weg worden gebouwd zal de geluidsbelasting lager z[n. Het aanhouden van circa 2 m.
meer afstiand resulteert in een geluidsbelasting van 55 dB(A).
De geluidsbelasting ter plaabe van waameempunt 2l is bepaald ter plaabe van het
bouwvlak in de bestemming W(v), De geluidsbelasting bedraag[ daar 55 dB(A). Met een
ontheffing van 55 dB(A) kan derhalve tot aan het bouwvlak worden gebouwd.

Domela Nieuwenhuisircg (zÍe tabel 2ln bíjlage 5)
Ter plaabe van de waamee¡npunten 10 tot en met 14 en 18 wordt de voorkeursgrens-
waarde van 50 dB(A) overschreden.
Ter plaabe van alleen waameempunt 14 bedraagrt de geluidsbelasting meer dan 55 dB(Ð.
Ægerond bedraagt de geluidsbelasting daar 56 dB(A).
De geluidsbelasting is voor waameempunt 14 berekend op de grens van de uit te werken
bestemming. In het geval de nieuwe woningen op enigszins grotere afsûand van de weg
worden gebouwd kan de geluidsbelasting beperkt blfven tot maximaal 55 dB(A). Het
aanhouden van een ciræ 2m. meer afstand resulteert in een geluidsbelasting van
55 dB(Ð. De geluidsbelasting ter plaabe van waameempunt l0 is bepaald ter plaatse rran
het bouwvlak in de bastemming MKBM. Met ontheffing van 55 dB(Ð kan ook hier
gebouwd worden.
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&adionweg (zie tabel 2 in bíjlage 5)
Op geen enkel punt in het plan wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden.

Woningbouw rotonde Onnje Nassaulaar/Crbsy van Marnteldtlaan
Om mogelijk 3 appartementengebouwen en een U-vormig gebouw te kunnen realiseren
ten noordoosten van de rotonde Oranje Nassaulaan/Cissy van Marxveldtlaan, zijn een
viertal rekenpunten ingevoerd ter hoogte van de meest maatgevende gevels
(hoekpunten) voor de twee gebouwen. Rekenpunt I als maatgevend voor de 3
appartementgebouwen en rekenpunt 94, 98 en 9C ter hoogte van het U-vormige
gebouw. Voor de waameernhoogten is uitgegaan van eerder aangegeven
waameemhoogten behorende bij 5 bouwlagen.
Indien wordt uitgegaan van het aan te brengen 4 m hoge geluidsscherm ter afscherming
van de 1" lijns bebouwing in de 2" fase van het plan Skoatterwâld, blijkt ten aanzien van
de Rijksweg A32 in alle vier waameempunten de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) te
worden overschreden (zie tabel 3 (schermsituatie A) in bijlage 6). De hoogste
geluidsbelasting bedraagt 57 dB(A) in waameempunt 8. Voor de waameempunt 9A Um C
bedraagt de hoogste geluidsbelasting 54 dB(A) ter hoogte van waarneempunt 9C.
Met betrekking tot verkeer op de Oranje Nassaulaan wordt in waarneempunt I en 98 de
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden (zie tabel 2 in bijlage 5). De hoogste
geluidsbelasting ter hoogte van waameempunt I bedraagt daar 51 dB(A). ln
waameempunt 98 bedraagt de hoogste geluidsbelasting 52 dB(A).

Ertn afscherming A32 (zie tabel 3 in brtbge 6)
Om in waarneempunt I de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) mogelijk te maken,
zal e¡ meer moeten worden afgeschermd. Naast het eerder genoemde, 4 m hoge en
circa 610 m lange geluidsscherm ten behoeve van de afscherming van de 1" l¡ns
bebouwing, kan het aanbrengen van een extra 3,00/3,50 m hoge afscherming langs de
oostkant van het hoge gedeelte van de Rijksweg 432 met een totale lengte van circa
330 m ervoor zorgen dat ook in waameempunt I op een hoogte van 13,5 m de maximale
ontheffingswaarde van 55 dB(A) niet wordt overschreden. Deze extra afscherming
bestaat uit een 3,50 m hoge geluidswal van circa 230 m lengte, noordelijk van het viaduct
en een 2,75 m hoge geluidswal met een lengte van ca 60 m zuidel'ljk van het viaduct,
aansluitend op de bestaande geluidswal (2,75 m hoogte). Tussen de beide geluidsrallen,
langs het viaduct, is gerekend met een scherm van 3,00 m hoogte en een lengte van ca
40 m (le tabel3 (schermsituatie B) in bijlage 6).
Voor de bouw zal nog wel een ontheffing nodig ljn. Voor het U-vormige gebouw neemt
ten gevolge van deze genoemde afscherming het geluid in de waameempunten 9A en
9C af tot een geluidsbelasting van respectievelük 51 en 52 dB(A). Indien de reeds
genoemde drie appartementengebouwen worden gebouwd, za! vanwege de extra
afscherming van deze gebouwen de gevelbelasting ter hoogte van de waameempunten
9A en 9C mogelijk verder afnemen tot onder de voorkeursgrenswaarde.
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Voor de n¡euw te bouwen gelu¡dsgevoelige bestemmingen binnen dit plan wordt als gevolg
van het verkeer op de Rflksweg A32, de route K.R. PostsfaaUHet Meer, de Domela
Nieuwenhuisweg en de Oranje Nassaulaan de voorkeursgrenswaarde overschreden.

lndien langs de oosÞijde van de Rijksweg 432, aanvullend op het voor de "groene" scftool
benodigde 4 m hoge geluidsscherm van circa 100 m, een geluidsscherm van 4 m boven
het wegdek met een lengte van circa 610 m wordt aangelegd, zal op een waameemhoo$e
van 1,5 m het wegverkeer op de Rijksweg 432 op een paar woningen na geen
overschrijdi n g van de voorkeursgrenswaarde veroorzaken.
Op de hogere bouwlagen (4,5 m en hoger) wordt ondanks de afscherming door het
genoemde scherm ter plaatse van de nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen ten
oosten van de geprojecleerde parkeerplaatsen de voorkeursgrenswaarde wel
overschreden. Op 4,5 m hoogte wordt de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) echter
niet overschreden. Door het aanwgen van de maximale onthefftngswaarde en het treffen
van aanwllende bouwkundtge maatregelen zou de bouw van deze geluidsgevoelige
bestemmingen toch plaats kunnen vinden.
De gevels die de voorkeursgrenswaarde overschrijden zouden ook als "dove" gevel kunnen
worden uitgevoerd. Onder "dove" gevel wordt bijvoorbeeld verstaan een blinde, gemetselde
gevel of een gevel met ramen die niet kunnen worden geopend. Voor een dergelijke gevel
hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.

Het verkeer op de route K.R.PoststraaUHet Meer en de Domela Nieuwenhuisweg leidt
eveneens tot éen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Op de grens van de
bestemming bedraagt de geluidsbelasting maximaal 56 dB(A).
Omdat bij geluidsbelastingen boven de 55 dB(A) beperkingen worden opgelegd ten
aanzien van de situering van de verblijfsruimten en de buitensruimte in en bij de woning
verdient het aanbeveling woningen waar mogelijk op zodanige afstand van de weg te
bouwen dat de geluidsbelasting niet meer bedraagt dan 55 dB(A). Bij de uitwerking van het
plan kan met deze aanbeveling rekening worden gehouden.

Woningbottw rotonde Oranje /Vassau/aarlOissy van Marxteldfl aan
Om ten noordoosten van de rotonde Oranje Nassaulaan/Gissy van Marxveldtlaan drie
appartementengebouwen en een U-vormige gebouw te kunnen realiseren, is voor wat
betreft de drie appartementengebouwen ten aanzien \ran verkeer op de Rijksweg 432
aanwllende afscherming noodzakelijk. Zonder de extra aanvullende aßcherming wordt
de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) overschreden. Een 3,00/3,50 m hoge
afscherming langs het hoge oostelijke deel van de Rijkswe4 A-32 bestaande uit een
geluidsscherm van 3,00 m hoogte langs het viaduct met een lengte van circa 40 m
noordelijk van het viaduct een circa 230 m lange 3,50 m hoge geluidswal en zuidelijk van
het viaduct een circa 60 m lange 2,75 m hoge geluidswal aansluitend op de bestaande
geluidswal. Deze extra afscherming kan ervoor zorgen dat de maximale
ontheffingswaarde van 55 dB(A) voor de drie appartementengebouwen niet wordt
overschreden. De voorkeursgrenswaarde ter hoogte van het U-vormige gebouw wordt
echter nog wel overschreden.
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Op de computerplots 1 en 2 in bijlage 6 zijn de geluidscontouren aangegeven op een
waameemhoogte van 4,5 m waarbij plot 1 de ligging van de contouren weergeeft met het
circa 610 m lange, 4 m hoge geluidsscherm ten behoeve van de eerstelijns bebouwing.
Plot 2 geeft de ligging van de contouren aan voor de situatie met de extra afscherming
ten behoeve van de appartementgebouwen ten noordoosten van de rotonde Oranje
Nassaulaan/Cissy van Marxveldlaan. Deze geluidscontouren zijn ook weergegeven op
het ovezichtskaartje in bijlage 7.

Voor alle woningen die een geluidsbelasting ondervinden van meer dan de
voorkeursgrenswaarde dient op tenminste één gevel sprake te zijn van een aanvaardbare
geluidsbelasting, zijnde 50 dB(A) of lager. Omdat de overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde in alle gevallen wordt veroorzaakt door het verkeer op één weg
wordt hieraan voldaan.
Bij geluidsbelastingen boven de 55 dB(A) dienen de verblijfsruimten van de woning
alsmede de tot de woning behorende buitenruimte zoveel als mogelijk niet te worden
gesitueerd aan de ljde van de woning waar de hoogste geluidsbelasting optreedt.
Als ontheffingsgrond kan voor de woningen langs Het Meer worden aangevoerd dat deze
een open plaats opvullen tussen de bestaande verspringende lintbebouwing langs deze
weg.
Voor de woningen die langs de Domela Nieuwenhuisweg en de Oranje Nassaulaan
worden gebouwd kan uitsluitend worden aangevoerd dat de woningen een doelmatige
akoestisch afschermende functie vervullen voor achterliggende woningen. Het aantal
afgeschermde woningen dient minimaal de helfr van het aantal afschermende woningen
te bedragen. ln het geval het een uitwerking van een globale bestemming betreft moet
met deze ontheffingsgrond rekening worden gehouden. Een open bebouwingsstructuur,
waarbij de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, is niet mogelijk.

Indien deze hogere waarde wordt vastgesteld dienen ten aanzien van de geluidwering
van de gevels zonodig maatregelen te worden getnoffen, welke er voor zorgdragen dat de
geluidsbelastlng binnen de woning in het verblijfsgebied bij gesloten ramen niet meer
bedraagt dan 35 dB(A).
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Bijlage 2
Overzicht rekenmodel conform Standaardrekenmethode ll





OVERZICHT REKENMODEL STANDAARDREKENMETIIODE II Skoanenvâld 2e en 3e fase

We¡ulcentanøal . SRJI¡P¿002, SKOATTERWALD HEERENVEEN . SKOATTERWAU) HEEREIVIEEN - rDdd s*€üer¡Eld ov€.tge *egen 2015lLl¡tel¡\WEGIÆ;È

Servicebureau "De Friese ry'Vouden"
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ffi Minlrotonde
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,m .409

sc f i aa l=1 :15000
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Bijlage 3
Resultaten conform Standaardrekenmethode ll; Rijksweg A32 geen maatregelen
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5}(+2y55(+2')-geluidscontouren jaar 2015 tgv A-32 + op/af
geen maatregelert waarneemhoogte 1,5 rn

Skoatterwâld 2e en 3c fue
PLOT I

pêriode: €ùnaal

skoattenmld tgM A€2 jaer 20ts

0 m  2 ( Ð m
lJ.------+J
6ct¡aal=f :7000

oorsgmng = 191840, 551860
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wegN,erteefs|¡wae|.s$¡e.2oo2.sl@AT1ERwALDHEEREt{\ÆEl'|.SKoATTERwAlÐHEERE'fÆEN.skoatteîr,a|dlgvA.32þar2o|5wnh1,5m[L1dgb\wEGi\rER-1\r|€€',6l.Geæ

Servicebureau "De Frbse'Woudenn



5}(+2)155(+2)-geluidscontouren jaar 201 5 tgv A-32 + oplaf
geen maatregelen waarneemhoogte 4,5 rn

Skoanerwâld 2e en 3e fase
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.-l

. - i

-- j-

- t
. l
: l

, l

I: ¡

t

t

wegv€r|Gefs|atì/ae|.sRtl,2.2oo2.sKoATTERlll,ALoHEERENvEEN.sKoATTERWAtDHEERENVEEt,¡.skoe[eMe|dtgvA€2þar2ol5wnh4,5mfL1datâtwEG;\ÆR-rìr|ee

Servicebureau'De Friese Wouden,,

periode: Rmaal

Goep: 4.32

skoatt€ü¡ald tg'v A€2 jaar 20'l5

0 m  æ 0 m

schaal : ' l :7000
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5}(+2)155(+2)¡geluidscontouren jaar 20 I 5 tgv A-32 + op/af
geen maatregelen waa¡neemhoogte 7J rn

Skoaferwâld 2e en 3e fase
PLOT 3

periode: Etmaal

G¡oep: A€2

skoattan¡¡ald tgl A€2laar ã15

0 m  2 0 O m
Lr-.|#J
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50(+2y55(+2>geluidscontouren jaar 2015 tgv A-32 +op/af
geen maabegplen wa¡rneernÌroogte 10,5 rn
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'' Jl r :, 1gt0(þ

HEEREÀI\ÆEI{ - SKOATIERWAþ HEEREI,Í\ÆEN - d@altennâld lgv A.32 þfl' æ15 wnh 10.5 m ßtdeta\WEGVER-l\HeÈ¡61 , Geono¡s



5}(+2y55(+2>geluidscontouren jaar 201 5 tgv A-32 + op/af
geen maatregelen waarneemhoogte 13,5 m

Skoatterwâld 2e en 3e fase
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0 m  æ 0 m
t¡--!+J
schaal = 1 :70O0

oorsprong = 191640, 551860

wegt/.rkeefd¡veat- sR¡rl2-æ0a SKoATIERWALD HEERENVEEN - SKOATTERì^/ALD HEERENVEEN. skoaUeft,atd lgvA-32¡aef æ15 wnh 13,5 mlLtdatâ\WBG\rER-llHee6l . G€ofrole

Servicebureau'De Friese Wouden"
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:¡ Resultaten conform Standaadrekenmethode ll; Rijksweg 432 scherm 4 m/610 m
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50(+2)155(+2)rgeluidscontou¡enjaar 2015 tgv A-32 + o/af
scherm 4/610 rn waameemhoogte 4J rL

Skoatterwâld 2e en 3e ñse
PLOT I

t
)

t
p
î: Ì

J
I
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]

b
ilr
. i

t
l
t
t-'

I : :

-
t:



BEREKEùIINGSRESI'I,TATEI{ À-32 + op/afr EmAAfJ 2015
Ecberrn 4/6Lo m

¡todel¡ sIoÀTlER¡{À¡.D I¡EERENVEE\I - SKOÀTIERÍ{ÀIJD SEERBn/EE¡I - À-32 Jaar 2015 1e llJnsbeb scherrn {/610m 4,5
Efjdrage van GroeI¡À-32 op a1le onÈvangerpunÈen
Rekeruneghode negverkeerslawaal - SRt!2-2002; Perlode3 ÀlIe perioden

Ft

i . . l

A ' ;

( l l
¡d o'machriJviDg HoogÈe Dag Àvond NachÈ ECnaà1

01_A
01_B
0t_c
0l_D
01_E

02_À
02_B
03_À
03_B
0 ? À

ÈeBÈPunÈ apparÈemenÈen
ÈeaÈpu¡È apparÈemenÈeD
Èe6Èpunt, ÀpparÈ€meaÈen
tesEpr¡nÈ apparlemenÈen
Ce5Èpu¡rÈ appèrÈemenÈeû

ÈesÈpunt uonl¡rEen 1e lljnB
ÈestpunÈ r,onfDgen te lljn8
teslpunE rronlDgen lc llJne
EesÈIru¡È uoningen re lfjns

hoekpunÈ apparÈenenÈengebouwèn

hoekpu$È apparÈêr$enÈengebouwen
hoekpunE apparÈementengebouwen
hoekpunÈ àpparÈemenÈengcbouwen
hoekpu¡È apparÈemenÈengeboutren
hoekpunÈ apparÈemenÈen U-vorr¡ì

hoekpunÈ appÀrceftlenÈen U-vorm
hoekpunÈ appart.emenÈen U-voñn
hoekpunÈ apparÈemenÈen U-vorm
hoeklruDÈ appêrÈementen U-vorm
hoekpunc apparÈement.en U-vorm

hoekpunÈ appartemenÈ,en U-vorm
hoekpunt, appÀrÈemcnE,en U-vorm
hoekpunÈ apparÈemenÈen U-vorm
hoGkpunt appqrÈcmênÈen U-vonll
hoekpunÈ àppÀrÈenentên U-vornr

hoekpur¡E appârÈemêaÈGn U-vorm
hoekpunl, appÂrcemenlen U-vor¡n
hoêkpunÈ appart.enenÈên U-von
hoekpu¡rÈ appartementen U-vorm

1 , 5
{ , 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 3 , 5

1 , s
{ , 5
1 . 5
{ 1 , 5
1 , 5

{ , 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 3 ,  5

1 , s

4 , 5
7 , 5

1 0 .  5
1 3 . 5

1 , 5

{ , 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 3 .  s
1 , 5

{ , 5
7 , 5

1 0 .  5
1 3 , 5

1 , 5

4 , 5
7 , s

1 0 ,  5
1 3 , 5

1¡{
4 7
4 6
4 6
4 7

4 4
4 6
4 6
4 7
{¡t

¡15
4 4
¡¡5
4 5
4 1

4 9
4 9
4 9
{ 9
¿¡3

{ 5
( ¡5
{ 5
4 5
/ ¡1

¡¡3
4 3
1¡3
{ 4
4 4

{ 5
4 5
¡¡6
¡ ¡5

L

f .
t :

a ,

52
54
54
54
54

51
5 {
53
5 5
5 1

51¡
5?
55
55
5 7

54
5 6
5 6
5 7
5 {

5 5
5¡t
5 5
55
57

5 9
5 9
59
59
53

0?_B
07_c
07_D
07_B
08_À

og_E
08_c
08_D
08_E
09À_À

09À_B
09À_c
09À_D
09À E
098_À

O9B-B
098_C
O9B-D
O9B-E
09c_À

09c_B
09c_c
09c_D
09c  E

52
52
52
52
5/¡

ii
r

L

ï-j

l . , l
¡it

É '  i
E . ¡

I

tt

)-

55
55
5 5
ç E

51

53
53
5 5

54
54

55
55
56
5 6

5 6
5 5
56
5 7
50

52
52
52
52
4 9

5 1
51
5 1
5 1
5 1

53
53
53
53

{ l
il
f"i
r . .  í) ¡a  . -
ti

I

i l

Àl1e geÈoonde dB-waârden zljn À-geeogen

ti'l
. & t

{-J

f"t
L :

r. -,
f l

t ' .
t 1

L

Geonoise VS.05 1 9 - 1 - 2 0 0 5  1 5 : 4 8 : 0 2



S}(+2y55(+2)-geluidscontour€n jaar 201 5 tgv m A-32 + oP/af
scherm 8m/610m waameemhoogte 4,5 rn

Skoatterwâld 2e en 3e fase
PLOT 2

periode: Ebiraal

Groep: A-32

A€2 ¡aar 2015 le lijnsb€b

0 m  2 0 O m
lJ#J
scfiaal = f :70(X)

oorspmng = 1918,10, 551860

192(x¡0 1gþ00

Wegvêrke€fslâu,ael . SRi¡e-ã¡o2, SKOATTERWAU) HE€REN\GEN - SKOATTERT^,ALD HEERETWEEN . AÉ32t8r 2015 le liinsbéò sdrm 6/810m 4,5 Lldab\\fVEG:VEFI\Hêe.51 . G€orx

Servicæbu¡pau nDe Friese Wouden"



Silft2v55(+2)-geluidscontouren jaar 2015 tgv A-32 + op/af
schernr ¿V6 l0 m + I e lÜns gebouwen waarneemhoogte 4,5 rn

Skoatterwâld 2e en 3e fase
PLOT3

I

t
i l

periode: Etmaal

Groep: 4-32

4.32 iaar 2015 schem 4/610m+

0m 200m

sctlaal = 1 :7(x)0
qrrsprong = '191640. 551860

Weg¡verlccrCawaal- SRÀ'2-ã¡O¿ SI(oATTERV\,ALD HEEREN\,EEN - SKOATTERWAID HEERENVEEI,¡ - A€2þer2Ol5 sdrêfTn4/610fi+1e lgêbqrw¡+,5 mþrdat\WEGlÆR-llHeer6l . GG

Servicebureau nDe Friese Wouden"



50(+2)155(+2>geluidscontouren jaar 20 I 5 tgv A-32 + op/af
scherm 4/610 m + le lijns gebouwen waarneemhoogte l'5 m.

Skoatterwâld 2e en 3e fase
PLOT4

periode: Etmaal

Groep: A€2

432 iaar 2015 schem 4/61om+

0m 2(X)m
|J-{J+J
¡dnal = I :7(X10

oorspfong = 191840. 551660

l9ao00

wêg'rêfl€efslawaet . sR|/e-zoo¿ st(oATTERì IALD HEERET{\|EEN - SKOATIERWAU) HEERENVEEN - A3¿¡ref æ15 sóe.m 4/6loffr le lgEbol¡sr l,5 [L{cletE\wEGVE

Servicebure¿u "De Friese Wouden"



50(+2)155(+2>geluidscontourenjaar 2015 tgv A-32 + op/af
scherm 4/610 rn waarneemhoogte 7,5 rn

Skoanerwâld 2e en 3e fase
PLOT5

weg[,Er|€êG|auae|.sRr¡?¿q¡esKctATTERl^'A|¡HEERENvEEN.sKoATTERwALDHEERENvEEN.A32þafær5lè|¡thsb€òscñefn4/Elùn7.5Erd6t¡\wEG1ÆR-1u|ee,6t.G

Servicebureau "De Friese Woudenn

periode: Etnaal

Groep: A€2

A€2laa¡æ15 1e lijnsbeb

0 m  æ O m
l##J
scfiaal =1:7üX)

oorsprorìg e f 9'18{¡,551860



S}(+2y55(+2)-geluidscontonren iaar 2Ol5 tW A'32 + op/af
schefiri 4/610 rn waameemhoogte 10,5 rn

Skoatternâld 2e en 39 fase
PI¡Tó

pe¡iode: Etnaal

Groep: 4.32

A€2 jaar ã)15 1e lljnsbeb

0 m  Z D m

sdual = f :70(x)
oorsprqìg E l9l84o, 55'1860



Skoattenrrâld 2e en 3e fase
PLOTT

5}(+2y55(+2>geluidscontourenjaar 2015 tgv A'32 + op/af
scberm4/610 rn waameemhoogte 13,5 rn

:-; ",-
l ' : '
¡i::;

t-:
t :

,l
d .  . '

t .
I

l ' ,

( '

periode: Efrnaal

Goep: A32

A€2jaar 2015 1e Ûnsbeb

0 m  æ 0 m
L¡...------LJ
sdual = I :7(N)0

oorsprong = l9l84o, 551860

. r:1 . , i;¿¡ 
,'

TSKOATÍÉRì¡/ALD H€ERENVEEIII rSI(OATTERì^fALD HEERENVEEN - ACZJåàI ætS te ryr*cO sffietm 4JElOm 195 fL.\&tBlwEc\ÆR-ll¡.leêr6¡ . ccdl

Wõùalen"



Biilage 5
Resu ltaten conform Standaard rekenmethode ll ; overi ge wegen





LIGGING REKEMUNTEN Skoatterwâld 2e en 3e fase

wegn/Bf|€efsteu/aâ|.sR¡l2.2oo¿sKoATTERlivALDHEERElfVEEN.sKoATTERwAtDHEEREt{vEEN.skoattef¡¡ô|dovefi9eEgenboUwì,|8ktenJL.u8|a\wEG\/ER-llH

Servicebure¿u De Friese Wouden

. :_  s
s ^ *o-9.ÆtKø

O C :

s o *



Tabel2: Resultaten alle wegen met uiEondering van Rijksweg A-32

ç -
')

I,

n gerEducêed møt 5 dB(A) confurm arüket læ Wgh
= hogerdan de voorl(aÍsgrenswa8rde van 50 dB(A)



BEREKENTNGSREST'I,TATEN OVERIGE T¡EGEN El]¡{ÀÀI, 2015
TGíV K.R.Po6tstraat/Het, Meer

Moael: slcoÀlrERtfÀI¡D EFF]RFNVÞE!¡ - S!(OÀtTERÍfÀ¡JD I¡EEREÑ\/EEN - nodel 6koaÈtenrald overige wegen 2015
Bijdrage van Groephee meer op alle onev¿¡lgerpunÈen
RekenmeÈhode wegverkeerslawaai - SRM2-2002; Perlode: À1Ie períoden

o¡n8chriJvlngId l¡oogÈe Dag Àvond NachE EÈmaaI

0s_À
08_B
08_C
08_D
0 8 E

hoekpuDE åp¡r¿rÈ.emenÈeDgeÞoueren
hoekpu¡¡l åpparÈemenlengebouweD
hoekpunl apparÈenenÈengebouwen
hoekÐuDB apparÈel¡cnt,eÌ¡gebouwen
hoekpunÈ èpparÈement,engebourden

hoekpunÈ åpparÈemenÈen U-voan
ItoekpunÈ apparÈêmenlen U-vonn
hoekpunÈ èpItâEÈemenÈen U-vorm
hoekpunÈ a¡rparlemenÈen U-vorm
hoekpunÈ apparÈemenÈen U-vorm

hoekpunt apparÈemenÈen U-vorm
hoekpuÂC apparÈemenÈen U-vorm
hoekpunÈ apparÈen€nl,en U-vorm
hoekpunÈ appa,rÈenenÈen U-vo¡ìn
hoekpunÈ apparcemenÈen U-voñn

hoekpunt appartement.en U-vorm
hoekpu¡rÈ apparÈerîenÈen U-vorm
hgekpunt appart ement.en U-vorm
hoekpunÈ appart,ementen U-vorm
hoekpunÈ åppèreementen U-vorm

1 , 5
4 , 5
1 , 5

1 0 , 5
1 3 , 5

1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 .  5
r 3 , 5

1 E

4 , 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 3 ,  5

1 , 5
{ . 5
7 , 5

1 0 . 5
1 3 , 5

l <

{ , 5
t Ê

1 0 ,  5
1 3 , 5

1 . 5
4 , 5
1 , 5

1 0 ,  5
1 . 5

4 , 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 , 5
{ , 5

7 , 5
1 0 .  5
1 . 5
{ , 5
? , 5

1 0 , 5
1 , 5
{ , 5
7 , 5

1 0 ,  5

1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 , 5

4 , 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 . 5
4 , 5

7 , 5
1 0 ,  5
1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 , 5
1 , 5
4 , 5
2 ' s

1 0 , 5

1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 , 5

3 5
3 7
3 7
t 7
3 5

3 7
! 7
3 7
5 t

3 8

3 8
3 S
3 8
3 9
3 9

3 9
3 8
3 9
3 9
3 9

3 8
3 9
3 9
3 9
3 8

3 9
3 9
{10
40
¡¡0

4 1
¡t1
47
¿8
4 9

50
{s
47
49
50

5 9
60
60
60

2 6
2 A
2 7
2 7
2 6

2 A
¿ê
2 8
2 7

2 6
2 A
2 8

2 7

z 6
2 A
2 7
2 7
? 6

2 7
2 8
2 g
2 8
2 7

2 7

2 8
2 g
2 7

2 7
¿ó
2 g
2 8
2 S

3 6
3 8
3 8
3 8
3 9

t 6
18
t1
L ?
16

L1
1 8
1 8
18
T7

L 7
1 8
1 8
1 8
L7

1 ?
1 8
18
1 S
1 8

2 6
2 g
2 8
2 8
2 A

26
2?
27
2 7
2 6

2 7
27
2 ?
21
2 8

2g
2 S
2 8
2 9
2 9

09À_À
09À_B
09À C
09À_D
09À_E

098_À
O 9B-B
0 9B_C
O9B-D
O9E-E

09c_À
09c  B
09c_c
09c  D
09c_E

10_A
l0_B
1 0 c
10_D
1 0 8

11  À
11_B
1r_c
1l_D
1 2 À

2 7
2 8
2 S
2 e
2 g

3 6
J O

3 8
3 S
3 9

2 9
2 S
2 9
2 9
2 9

2 8
2 9
2 9
2 9
2 9

2 9
3 0
3 0
30
3 1

3 1
3 1
3 8
3 9
3 9

{0
36
3 ?
3 9
rt0

4 9
s0
50
50

19-1 -2005

L2-B
12_C
12_D
13_À
13_B

13_C
13_D
1a_À
14_B
14_C

1{_D
15_À
rs-q
15_C
15_D

16_À
l6_9
r6_c
16_D
1?_A

17_B
1?_C
17_D
18_À
18_B

18_C
18_D
19_À
19_B
19_C

19_D
20_À
20_B
20_c
20_D

21_A
21_B
2L_C
2L-D

3 6
3 7
3 7
3 1
3 6

3 1
1 7
3 7
3 7
3 8

3 8
3 8
3 8
3 9
3 9

3 9
3 8
3 9
3 9
3 9

3 8
3 9
3 9
3 9
3 9

3 9
4 0
40
¿0
4 T

rtl
{ l
48
4 9
49

50
46
4 7
49
50

5 9
60
60
60

J
-lÞ

1*

i.Þ

D

ÀJ.Ie geEoon¡¡e dB-waardea zfjn À-gewogen
Geonoise VS.O5 1 5 : 5 5 : 5 6



I
a

BEREKE¡IINGSRESI¡LTATEN OVERIGE I{EGEN EI1I{AAIJ 2015
TfÍv K. R. Po8t8Eraat¿/Het, Meer

ìtodel! S¡(O,ArIERWÀ!,D EEEREMTEEN - SKOÀrTER¡{A!¡D HEERENVEETù - nodel BkoatÈentald overlge wegen 2015
BiJdrage vart GroePheE neer op alle onÈvanEerÍ¡u¡Een
nekcn¡neÈhode tfegverkeerslawa¡1, - SRll!l-2002¡ Perlode¡ AIle Perloden

onacbriJvlng Boogte Dag Àvorrd

22_^
22_B
22_C
22-D
23_À
2l_B

z3_c
23-D
2¡1_À
24-B
21¡_C

2{-D
25_À
25-B
25_C
23_D

25_E

À1I€ geeoondc dB-waqrden zljn À-gev,ogen

1 , 5
4 , 3
7 , 5

1 0 ,  5
1 , 5
t , 5

7 , 3
r 0 ,  5

1 . 5
{ , 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 , 5
{ , 5
7 , 5

1 0 .  5

1 3 , 5

27
5 9
60
61
51

60

{4
{ 6
4 6
t7
{ 8
s0

50
50
16
1?
L7

1?
50
51
51
51

51

5¡l
55
56
56
58
5 9

60
60
26
27
27

t*
i
t-

iç?

t : ì
!

I
t
t  ' '

T
L

F
L

I
a,

r-
Ë.j

êi

r
L

I
$
Ç

l

5¿t
5 6
55
57
58
60

60
60
26
27
27

zt
60
6 t
61
61

61

r
Ë

F
L

t
I

:
I

L

"=.
a -

I
I

I

L

í -
t . ' :

Georroiee V5. Os 1 9 - 1 - 2 0 0 5  1 5 : 5 5 : 5 6



BEREKE}IINGSRESI'I..TATET'I O\IERIGE WEGEN ETITTA.AT 2015
TGÍv Domela Nieuwenbuisweg

ltodel! SKoÀ1ÎER¡{A¡.D EEEREI{VEEN - SKOÀÎIERWÀ¡Ð !¡EERENVEEN - ¡nodel EkoaÈberrrald overige uegen 2015
BiJdråge va¡r Groepdomela aleuwenbuiEweg op alle onÈvanEer[¡uriÈen
Rekenmechode ¡{egverkeer8l.awaai - sRM2-2002; Periode: Àlle perioden

omschrlJvtng HoogÈeTd Da9 Àvonal NachÈ ECmaâl

08_À
08_B
08_c
o8_D
08_B

hoekpune apparÈeme¡rt,engebouwen
hoeklruDÈ apparÈemenEe¡gebouwe!
hoelqn¡nt apparÈ.emenÈengebouwen
hoekpunÈ åpparÈemenÈengebouwen
hoêkpunÈ apparÈement engebouwen

hoekpunt, r,sparEenenEen U-vor¡n
hoekpuDÈ apparlement,en U-vorm
hoekpuDE apirarÈemenÈen U-vorm
hoekpunÈ apparÈeß¡enEen U-vorm
hoekpunt apparE,e¡îenÈ,eri U-vorm

hoekpu¡È appart,ernenÈen U-vorm
hoekpune appèrÈement.en U-vorm
hoekpunÈ, apparÈemenÈen U-vorm
hoekpu.ot, apparÈemenÈen U-vorrn
hoekpunE apparÈ.emenÈên U-vorm

hoekpunÈ apparÈemenÈen U-vorm
hoekpunÈ apparÈcmenlen U-vorm
hoekpunE appâ.rÈenent.en [t-voÍ[
hoekpunÈ eppârÈemenÈen U-vorm
hoekpunÈ appàrÈemenÈen U-votm

l ¡ Ð

4 , 5
? <

1 0 .  5
1 3 ,  5

1 , 5
{ . 5
I  ¡ )

1 0 , 5
1 3 ,  5

I E

{ , 5
7 , 5

1 0 , 5
1 3 , 5

1 , 5
{ , 5, Ê

1 0 , 5
1 3 , 5

1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 ,  5
I J ,  >

1 . 5
4 , 5
7 , 5

1 0 , 5
t <

4 , 5
t  ¡ )

1 0 ,  5
1 , 5
{ , 5

7 . 5
1 0 . 5
r , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 , 5
1 , 5
{ , 5
7 . 3

1 0 . 5

1 , 5
4 . 5
7 , 5

10 ,  5
1 <

4 , 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 , 5
4 . 5

7 , 5
1 0 ,  5

1 . 5
4 , 5
7 , 5

1 0 , 5
T ¡ Þ

4 , 5
7 , 5

1 0 ,  5

1 , 5
4 , 5
1 . 5

1 0 ,  5

3 0
3 1
3 0
3 0
3 o

3 0
3 1

? r

3 1

r õ

2 0
19
1 9
1 9

3 0
3 t
3 0
3 0
¡o

3 0
3 1
3 1
3 1
3 1

3 0
3 1
J T

3 1
J I

I t

3 2
3 2

t 1

60
6 0
60
6 0
60

5,1
5 5
5 6
56
58

09À_À
09À_B
09À_c
09À_D
09À_E

O9B-A
O9B-B
098_C
O9B-D
098_E

09c  À
09c_B
09c_c
09c_D
09c_E

10_À
10_B
10_c
10_D
10_E

1 1  À
1t_B
ll_c
1l_D
l2_À

12_B
12_C
12_D
13_À
13_B

13_C
13_D
14_À
1¿¡_B
111_c

1 4 D
15_À
15_E
15_C
15_D

16_À
16_8
15_C
16_D
1?_À

l?_B
1?_C
17_D
18_À
18_B

18_C
l 8 D
1e:À
19_B
t9_c

19_D
20_A
2 0 8
20:c
20_D

3 0
3 1
3 I
3 1
J L

1 9
20
20
2 0
2 0

1 9
2 0
20
2 0
2 0

2 0

2 L

20

119
4 9
¡¡g
4 9
¡¡g

43
44
44
44
47

{ 8
4 8
{8
í 6
4'l

41
47
50
s0
4 9

¡¡9
42
{3
4 3
42

{ 1
4 2
42
42
3 9

40
4 0
{¡0
45
{5

44
44
2 e
30
3 0

2 9
2 8
2 9
2 A
2 8

59
59
5 9
5 8
58

l ð

5 8
61
61
6 1

60
5 3
5¿
54
54

52
53
E 2

53
50

51
E I

51
56
56

56
55
{0
41
41

{1
3 9
{0
3 9
3 9

3 5
3 6
36
3 6

J ¡

3 2
3 2
3 2
3 1

6 0
6 0
6 0
5 0
60

54

56
5 6
5 8

5 9
5 9
5 9
58
58

58
5 8
61
6 L
61

60
q 1

54
5¿
54

52
53
5 3
53
5 0

5 1
51
51
5 6
56

56
t Þ

4 0
{1
¿1

21_À
21  B
2l:c
2l_D

{1
3 9
4 0
3 9
3 9

3 5
3 6
3 6
3 6

2 4
25
24
2 4

Àlle gètooDde dB-rraardea zijn A-gercgeu
Geonoise V5.Os 1 9 - 1 - 2 0 0 5  1 5 : 5 6 : 5 0



BEREKSIINGSREST'I,TÀTEN OVERIGE l{EcEN ETI{AÀIJ 2015
TtÍv Domela Nieuwenhuisweg

I¡IOdCI¡ SKOÀTTER¡IA¡.D SEERB¡VEEN. SI(oÀTIERWÀI,D HEEREII\'EEN - NOdCI EKOAÈEEr|'AId OVCrfgE 9'EgEN 2015
aiJd¡agè va!, Groepdomela uteuv¡enhuieweg op ¡lle ostvangerpunÈen
RckenmeÈhode Í¡egverkeer6lawaai - SRtt2-2002¡ Perlode¡ AIle periodeu

OmachrUvlng HoogÈe Dåg

t "
i - -
ë "

Fç'
t;:
É..

EÈßaaI (=-
[:,
( _

r

åi

r
tt

!r1-

I
I(

r
I r
E

F
L

I
I
t,_

F-
T

t

E
È,

t

¡
li-

, ,
t¡

F,
¡*

t

3 5
3 6
3 5
3 6
3 4
3 5

3 4
3 4
2 6
2 7
2 7

24
24
24
24
23
24

1 6
2 7
2 8
2 7
z 7

23
23
15
l 6
16

3 5
3 5
3 5
3 5
¡ 4
3 5

3 {
3 {
2 6
2 7
2 7

2 1
3 8
3 9
3 8
3 8

3 8

2r_D
25_À
25_B
25_C
25_D

2 5 E

1 . 5
4 , 5
7 , 5

1 0 , 5
I , 5
{ , 5

7 , 5
1 0 , 5

1 , 5
{ , 5
? , 5

1 0 ,  5
1 , 5
/ t , 5
7 , 5

1 0 ,  s

1 3 , 5

22_^
22_B
22_C
22_D
23_A
23_E

23_C
23_D
2¡1_À
24_B
2 4 C

27
3 8
3 9
3 8
3 8

3 8

L

Allê geÈoonde dB-waarden zljn À-gewogen

t"
I
L

Geor¡oise VS. Os 1 9 - 1 - 2 0 0 5  1 5 : 5 6 : 5 0



BEREKEIIIIIGSRESIII,TÀTEN OVERIGE WEGEN ETII,ÀAIJ 2015
TGtr Oranje NasEaulaan

trtodel¡ SKOAÎrERWÀ¡JD BEERENVEEN - sKOÀÎfB.!{Àl'D HEERENVEEN - rnodel Ekoat,Èersald overige wegèE 2015

Blid!âEe va¡r GroePoranJe aaasaulaan op alle onÈvangerltu¡rÈen

¡eÉennethode wegverkeersLawaai - SRfli l-2002, Þeri 'ode: Àl1e perloden

¡d OmschruvlnE Hoogt.e Dag ÀvoDd NachB EÈnaal

0a_A
0 8 B
q.-fc
p8_D
DB-E

O9A A
@¡ls
o9¡_c
O9A-D
p,eÀ_E
¡ [

hoekpunÈ appartemcÃÈengebouwen
hoe¡<punÈ apparcenent,engebouwen
hoekpur¡È apparÈemenÈenEebourren
hocki¡unt apparÈemencengebourúea
hoèkpu¡r! apparÈ eme[E engebouwen

hoêkpunt, apparÈèulenÈên U-vorn
hoekpunÈ ap¡)aEÈeneatêD U-vo¡ilr
hoekPuDÈ apparÈemenÈen u-vo¡ill
hoêkpunÈ ePPerÈeßenten u-vorß
hoekpune apparÈem€nten u-vo!ú

hoekPunt, appalEenenten u-vort!
hoekpunÈ apParÈemeueen U-vorm
hoekpu[È apparÈerîeuEcn U-vol-¡¡
hoekpu¡lÈ appêrCeme¡rte¡r U-volm
hoêkpunl appaltemenÈen U-vorrn

hoekg¡¡C apparÈemenÈen .U-vorm
hoekpunÈ apparEerîenten U-voñtr
hoekpunÈ apperÈement,en U-vorm
hoekpu¡¡È åppart.emênÈen U-voEm
hoekpunE appart,emenÈen U-vorm

1 , 5
{ , 5
1 , 5

1 0 , 5
1 3 , 5

1 , 5
{ . 5
1 , 5

1 0 , 5
1 3 , 5

1 , 5
4 , 5
1 , 5

1 0 , 5
1 3 , 5

1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0  , 5
1 3 , 5

1 , 5
4 , 5
7 ' 5

1 0 , 5
1 3 , 5

L , S
{ , 5
t <

1 0 ,  5
1 , 5

4 , 5
7 , 5

1 0 . 5
1 , 5
4 , 5

7 , 5
t 0 ,  5

I ¡ f

4 , 5
7 , 5

1 0 .  5
1 , s
4 , 5
7 , 5
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1 , 5
{ , 5
? . 3

1 0 , 5
1 , 5

t , 5
7 , 5

1 0 ,  5
L , S
1 ¡ , 5

7 , 5
1 0  , 5

1 ,5.
4 , 5
7 , 5

1 0 , 5
1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 , 5

1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 , 5
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5 6
5 6
5 6
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55
55
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! t

5 7
5 ?
5 7
5 6

4 7
4 8
4 9
4 9
50

3 0
3 1
3 0
3 0
2 9

3 1
3 2
3 1
3 1
3 l

! 2
3 2
3 1
3 0
3 1

3 1
3 1
2 9
3 0
3 0

3 0
28
2 9
2 9
2 9

2 S
2 9
2 9
2 9
2 7

2 g
2 g
2 g
2 6
27

2 7
2 7
2 7
2 g
26

2 6
27
2 8
26
2 6

2 6
2 7
25
25

4 3
4 5
4 5
/¡5
4 5

42
4 4
4 4
4 4
4 4

4 4
{ 5
4 6
¡15
4 5

3 6
3 7
3 8
3 S
3 9

1 q

2 0

L '

2 0
2 L
2 L

2 0

2 r
1 9
2 0

1 8
1 9
1 9

L '

1 8
1 8
1 8

L 7
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1 8
1 8
1 6

! 1
L 7
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1 6
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¡Þ
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57
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5 7
5 6

4 1
4 8
4 9
¡t9
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3 0
3 1
3 0
3 0
2 9

3 1
5 ¿

3 1
3 1
3 1

3 1
3 0
3 1

3 1
3 1
2 9
3 0
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2 6
2 9
2 9
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2 9
2 7
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2 8
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10_D
1 0 8
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1:.-E
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: 12-B
,  1 2 C
it rz:D

1 3 4
: 13-B

1,[_D
1s-å
1 5 8
rsJ
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13_C
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11¡_A
1¡¡_B
1¡¡ C

16_A
1 6 8
16:c
16_D
1?_À

l7_E
1?_C
1?_D
18_À
1 8 8

AU€ goÈoørde dB-saaröer¡ zlja A-geHogeB
Geo¡oiee VS.Os

1 6
1 6
1 6
r7
1 6

1 5
16
14
1 4

18_C
18_D
19_À
19_B
19_C

19_D
20_À
20_B
20_c
20_D

21_A
21_B
2l_C
21 D

1 <

1 6
L1
l 6
1 6

2 6
2 7
2 8
2 6
26

2 6
27
25
25

19-1-2005 L5 :57  ¿L4



BEREKENINGSRESTII,TãTEN OVERIGE WEGEIT EIUÀ"AIJ 2015
TGt/ oranJe Nassaulaaa

¡,bdel¡ SKOÀTTERWÀ¡,D lrEltDtìWEh¡ - SKOÀTTER¡{ÀI,D HEERENT¡EEN - model BkoaBÈerwald overige wegen 2Ot5
Bljdrage van Groepora¡Je naB6aulaan op alle onÈvangerpunÈen
Re¡ßenrnethode Wegverkeerslåwaai - SRfr!2-2002 ¡ Periode¡ Àlle perioden

Id Onschrijving ¡¡oogt,e Dag Àvond NachÈ

. r t  1 3  2 l22_A 1 ,5  24  rJ  ¿r

22=B { ,5  25  1¿¡  2s
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t ' t
T I

r"r
l ;
t * ;
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r
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8:g 4,s 2s l f¡  2s

23 -C  7 .5  24  13  24
2tþ lo,s 24 13 24
2{:À 1. s sl 40 sl
24 :B 4 .s  s1  19  : i
2{:c 7,5 51 r¡o s l

24 -D  10 ,5  51  39  s l
2 5  À  1 . s  ) ' ,  . 1 6  2 725 -À  1 ,5  27  .  16  27
2S_B  4 ,5  27  L1  27
2s : c  7 , s  26  l s  26
25þ  l o , s  2G  l s  26

25 -E  13 ,5  26  15  26

Àlle getoonde dE-rtaarden ziJn À-geuogen
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i , lË.¡
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Geonoiee V5.05 L 1 - L - 2 O O 5  1 5 : 5 7 : 1 4



BEREKEÑTNGSREST'IJTATEN O\¡ERIGE WEGEN ETTTIAÀI, 2015
TGiV Stadionweg

Èlodel¡ SKOÀrrER¡{À.LD ETEREIMEN - S¡(oÀllER¡{ÀLD HEEREI¡VEEN - nrodet Êkoacceraald overige ¡reEen 2015
Bijdrage van GroepEÈadion¡reg op alle onEvalgerpunÈetr
Rekenmethode ¡{egverkee¡Blawaai - SRM2-2002, Perlode! ÀIle perioden

Or¡EchriJvlngId HoogCe Da9 Àvond Nacht EBnaal

08_À
08_B
08_c
0 8 D
08_E

09À_À
09À_B
09À_c
09À_D
09À_E

O9B À
O9B B
098  C
O9B-D
094_E

09c_À
09c_B
0 9c_c
09c_D
09c  E

10_A
10_B
10_c
1 0 D
10_E

11_À
11_B
1l_C
1l-D
12_À

L2-B
L2S
L2-D
13_A
13_B

13_C
13_D
14_À
l.{_B
1(¡_C

1{_D
15_À
t5_B
15_C
15_D

15_À
16_8
16_C
16_D
t?_À

1?_B
1?_C
1?_D
18_À
18_B

18_C
18_D
19_À
1 9 8
l e : c '

hoekpunÈ apparÈemencengebouwen
hoelq)u¡¡t aPParÈemenÈengebouwen
hoekpuDt âpparÈemenÈi¡¡gebouwen
hoekpu¡È appart,emenÈengebouwen
hoekirunÈ apparteRenÈeuge.bouwen

hoekpunÈ rpparÈêmeDt,en U-vonn
hoêkpu.BÈ appart,cme¡Èen U-vorm
hoek¡ru¡rt a¡rpart.e[Þnten U-vorm
hoekpu¡È appartemenlen U-vo¡ilr
hoekpunE apparÈe¡nenÈe¡r U-vorm

hoekpunt, ÀpparÈement,en U-votrn
hoekpunÈ êpparÈemenCen U-vorm
hoe¡qruaÈ appa.rtenenlcn U-vorm
hoekpunÈ appartemenÈen U-vorn
l¡oekpunt. apparEer¡enÈen U-vorm

hoekpunl appareement,en U-vorm
hoekpunÈ apparÈemenÈen U-vorm
hoekpunÈ apparÈemenÈen U-vorrn
hoekpunÈ appareemenÈen U-vorm
hoekpunÈ apparÈemenÈen U-vorm

1 , 5
{ , 5
1 , 5

1 0 . 5
1 3 , 5

1 , 5
4 . 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 3 , 5

1 . 5
{ , 5
7 , 5

1 0 , 5
1 3 . 5

1 . 5
1 . 5
1 , 5

t ñ  q

1 3 . 5

1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 . 5
1 3 ,  5

1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 , 5
1 . 5

t . 5
7 , 5

1 0 , 5
t <
4 , 5

1 , 5
1 0 .  5

1 , 5
{ , 5
7 , 5

1 0 . 5
1 , 5
{ , 5
7 , 5

1 0  , 5

1 , 5
{ , 5
7 , 5

1 0 , 5
1 , 5

4 , 5
1 , =

1 0 , 5
1 , 5
{ , 5

1 , 5
l o , 5

1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 , 5
1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 .  5

1 , 5
{ , 5
? , 5

1 0 , 5

3 2
3 4
3 3
3 3
3 4

2 9
3 0
3 0
3 1
3 1

2 S
2 9
2 9
3 0
3 0

3 0
l ¡

3 1
3 1

42
4 3
44
4 4

3 9
4 1
4 2
42
! 7

3 9
3 9
3 9
3 5
3 6

3 2
3¡ l
3 3
¡ 1

34

2 9
¡ 0
3 0
3 1
31

2 8
2 9
2 9
3 0
3 0

3 0
¡ 1

l t

3 1

4 l
4 2
4 3
4 4
4 4

5 >
4 1
4 2
4 2
3 7

2 L
2 3
2L
2 2
22

1 8
1 9
19
1 9
2 0

16
18
1 8
18
l 9

1 8
1 9
1 9
20
2 0

2 9
3 1
3 1
3 2
3 2

a é

3 0
3 0
3 1
2 6

3 6
3 6
3 0
a 1

3 2

3 2
2 8
3 0
3 0
3 1

2 ?
2 8
28
2 9
2 6

2 7
2 8
2 8
2 5
2 5

2 6
2 7
3 4
3 6
3 6

3 6
3 0
3 1
3 1
3 1

25
2 8
2 e
2 g

19_D
20_À
20_B
20_c
20_D

21_A
21_B
2L_C
2 L D

2 7  3 9
2 S  3 9
2 S  3 9
2 3  3 s
2 s  3 6

2 5  3 6
2 5  3 6
1 9  3 0
2 0  3 1
20  32

2L  32
1 7 2 8
1 9  3 0
1 9  3 0
1 9  3 1

15  27
L1  28
1?  2A
t 7  2 9
1 5  2 6

16
L7
L7
1 {
15

1 q

15
23
2 5
25

2S
1 8
2 0
19
2 0

1¡¡
16
t 7
L7

2 7
2 8
2 A
2 S
2 6

26
2 7
3 4
36
3 6

36
30
3 1
3 1
3 1

25
2 A
2 A
28

Àlle geÈoonde dB-waardea zijr A-EewÞgeD
Geouoiee V5.05 1 9 - 1 - 2 0 0 5  1 5 : 5 7 : 5 3



BEREKENINGSRESI'LTÀTEN OVERIGE WEGEN EI'¡IAAIJ 2015
TGI/ SÈadionweg

tlodel: SI@ÀIIERI{ÀI¡D FEFDTa¡veß'r¡ - s¡toÀlrER¡fÀ¡,D !¡EERE¡\IVEEN - npdel EkoaEÈerwald overige rdegen 2o1s
Budrage va¡ GroepEtadloñreg op alle onÈ.vångerpu¡rÈen
RekenmeÈhode l{egverkèerElawaai - SRM2-2002; pcriode¡ AIle perioden

OmschriJvlng HoogÈ.e Dag
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GeonoiEe v5.05 1 9 - 1 - 2 0 0 5  1 5 ¡ 5 7 : 5 3



Bijlage 6
Resuttaten conform Standaardrekenmethode ll; Rüksweg^A32; extra afscherming
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Tabel 3 Resultaten Rijksweg A-32 extra afscherming

waameemhoogte
gelu¡dsbelastinq tdB(A)ì

waameempunt schermsituatie
tml A B

7

1 ,5
4,5
7,5 :52 11 52
10.5
13,5

I

1 . 5 : : i _ . -  5 5 f 5 ' - ' : ' , i '

4.5
7.5
10.5
13.5

9A

1 . 5 49
4,5 50
7,5
10,5
13 ,5 +:i.ìit:f .,i: 53';':iÉ:ìï,". i '1r

9B

1 , 5 47
4.5 a . ; r . a t : . ; : : E l i  ¡ i .  -  j . ¡ - - * .

I  r>  E : - i * tga  r '  .  I  - '  + ' . - 49
7.5 r.:r:'.:Ë-51-' ' : '-:-iì' 50
10.5 . i , . - : : ; : 5 1 :  : , . , . - , 50
13 ,5 50

9C

1 , 5 "::::¿ii:: .52: "r- 50
4.5 ::.;{).Ì: :: 53. . i ':,j=51

7,5 '1 : ja- . r :  ; .$ l  - " . ' r . : - . ' -.::;=.52.. ...:.,)
10,5 ii54.,r.-;:
13 ,5 . :  :  E r v , : r ¡

r ! -  :  r Ë , + + ¡ j i .r,:.:; ." 52r.rÈjé¡,.;

n gereduceerd
= hoger dan d )
= hogerdan d dB(A)

verklaring schermsituatie:
[ = 4 m. hoog scherm langs oostelijk deel Rijksweg A-32 met een lengte van 610 m

aansluitend op 100 m lang, 4m hoog scherm tbv "groene"school.
$ = scherm conform A aanvullend efra 3,00/3,50 m hoog scherm^flal langs de oostkant van het

hoge gedeelte van de R'tjksweg 432 met een totale lengte van circa 330 m.



I

BEREKET{INGSRESL'IJTÀTE¡Ï A-32 + op,/afr EIIiIÀA¡J 2015
exÈra afscherming 3,oo/3,50,/330m hoog deel A-32

Hodels SKoÀÎÎERWÀLÞ lrEEREl{tEEN - SKOÀrER¡{ÀIJDHEERETÍVEEI¡ - À-32 Jâar 2015 dcherm 3,0O/7.50/310 mhoog
Atjdrage van croepÀ-32 op al,le onÈva¡¡gerpu¡tten
Rekedr¡eÈhode wegverkeer8lawaai - SRlrt2-2002; Perfode: Àlle perioden

omschriJvlng Ëoogt,e Dag Àvond NachÈ EÈmaal.

F j
; l

a l

t .
Iç .

Id

0?_À
0?_B
0?_c
07-D
0?_E

1 q

{ , 5
1 r 5

1 0 ,  5
1 3 ,  s

1 , 5
{ . 5
? , 5

1 0 , 5
1 3 , 5

1 , s
4 , 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 3 . 5

1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 ,  5
1 3 ,  s

1 , 5
4 , 5
7 , 5

1 0 .  5
1 3 , 5

50
51
51
51
52

5 l
53
53
5¿t
5 5

,t¡8
50
50
50
5 1

4 1
4 9
{ 9
{ 9
(¡9

4 9
5 1
5 1
5 1
s2

5 3
54
5(¡
5¡¡
5¿t

54
56
5 6
57
5 7

43
4¡¡
r¡¿¡
44
44

/¡¡¡
4 6
4 6
4 7

08_A
08_B
08_c
08_D
08_E

09A_À
09À_B
09À_c
09À_D
09À E

O9B-A
O9B B
098 C
O9B-D
O9B E

hoekpunÈ apparterEnÈcugebourrên
hoekpunÈ appartemenEengebouren
hoekpunÈ apparÈemenÈêDgebour¡rêB
hoekpuaÈ ¡ppart,emenÈêngebouwen
hoekpunl appèrÈ eÍrentengebouwen

hoekPuDÈ app¿rtemênÈcn u-vorm
ho€kpuDÈ appart,eßeDÈen U-voltn
hoekpunt apparÈcEEnÈeD U-vorm
hoekpur¡È apparÈêmênee¡1 U-rro¡rn
hoekpunt epparleßenlen U-vonn

hoekpunÈ apparÈemenÈen U-vonn
hoeþunÈ apparÈemenÈen U-vorm
hoekpunÈ åppart,enenÈe! U-vorm
hoekpunÈ apparÈenenÈen U-voñn
hoekpur!È apparÈemenÈen U-von

hoekpunt eppÀrÈem€nÈen U-vorm
hoekpur¡E apparÈemeat,èn U-vorm
hoekpunÈ apparÈemcnÈen U-vorm
hoekpunÈ apparÈemenÈcn U-vorm
hoeþun! apparEemenÈen U-vorm

4 l
4 2
r 3
43
4 3

3 9
4 1
42
42
42
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50{+2y55(+2lgeluidscontou¡en jaar 2015 tW A-32 + op/af
scherm 4/610 m waarneemhoogte 4,5 rn schermsituatie A

Skoatterwâld 2e en 3e fase
PI¡T I
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Woondoeleinden

j - 
_.J Uit te werken bestemmingen

.--:: . -!-:: BeStaand gelUidSSCherm
- Geprojecteerd geluidsscherm (groene school)
MEF Nieuw geluidsscherm
- Wegvak
r r r - 50 dB(A) geluidscontour
E r 55 dB(A) geluidscontour

O vezichtskaa rt gel u idsas pecten
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\IERZOEK OM VÀSTSTEI.I,ING \¡ÀIì[ EEÀI HOGERE WA.ARDE INGEVOIÆE DE YIET
GEI,I'IDHTNDTR IN HET KN)ER VÀIiI:

I a- De vastsstell ing van het bestenuningsplan.
E b. Reconstructie van een (spoor)weg buiten toepassing va¡ een

be s tenuningsplanprocedure .
! c. Artikel 19 van de Wet op de Ruimteli jke Ordening

/artikel 50 -l id I van de Woningwet.
fl d. Wijzigingsbevoegdheid.
! e. Vrijstell ingsbevoegrdheid.

NB: pit formufier inclusief bij lagen
eventuele aanvuTTende informatíe

in driewoud indienen- Ten behoeve
e-en blanco inlegwel gebruiken-

Goeeate Eeerenneeu
PosÈtnrs 15000
8{{0 GÀ
EEEIEft¡l¡EÉai!

l-. Naam van de verzoeker:
.  Adres:

Postcode:
P laa ts :

T.B.it. i fanseD
o5L3-6L7727

2.  Contactpersoon b i j  verzoeker:
Extern bureau (eventueeT) :

êD 3' fase Skoatt€nrâ].d

Geldend beste¡rrningplan (slechts
invu77en, in de gewaTlen a7s
onder b,c,d en e is aangegeven)
Naam van het plan:
Datum vastste l l ing:
Datr¡m goedkeuring GS:
Datum uitspraak Kroon bij beroep:
Huidig gebruik van het. perceel
waarvoor ontheffing wordt
gevraagd:
Voor dit plan of gebied eerder
verleende onthef f inS ( en)
ingevolge de Wet Geluidhinder met
da ta :

Ontwerp-bestenuningsplan ( s 7 echE s
invu77en, in het gevaT a7s onder
a is aangegeven)
naam van het. ontr^rerpplan:
Is het plan behandeld in de
Conrnissj-e van Overleg?
Zo ja, datum van het adwies:
Zo neen, wat is de reden daÈ nu
al ontheffing wordt gevraagd?



4 .  Op  we lk (e )  (en  hoevee l )  ob jec t (en )
heeft het verzoek om vasEstell ing
van een hogere waarde beErekking?

Adres:
hloonplaat,s:

Reker¡¡nrat: woníagena¡nÈal (ca)
A32
Lz  l L ( ,  2 l 3z  36 '  7z  I LO '  9ÀBC:  15 '
Gebied achter 213¿ 5O (tusseD 52 øn' 57
coator¡r va¡ D].ot 3, bij1age 4 waa
alsoestt sch o¡derzoek)
g¡r-Je Naggaula--
98 :  15
Døa1a Nleuwe¡buísweg
LO¿ 44'  LL¿ 2,  L2¿ 7,  13:  3 '  f - i l .z  L2,
1 8 :  1 5
K.R.Poststr/Eet Meer
222  4 ,  232  4 ,  252  2O
Zlq ncor ôeÈal1s dcoestlscb ouderzoek en
rtoorontwarl¡ bes È@.tDgsDl r n

Skoatte!Ìrald 2./3' fase
Eger€nn€o¡

5. Welke is de waarde van de
gevelbelasting van het (de) te
bouwen object(en) ,  gemeten of
berekend overeenkomst,ig de
krachtens de t¡let Geluidhinder
gestelde eisen (de waarden zoveeT
noqeTijk specificeren, bijv. per
woning of per etage)

Rekenl¡u¡t: dB(À)
^32
1 :  55 r  2 l3z  55 t  7  ¿  53 '  9ÀBC:  5 { ,
@l¡Led achter 213¿ 55 (tusaeu 52 an, 57
coatour wal l¡].ot 3, l¡ljl.ag€ { van
alsoestLscb onderzoek)
OranJe Nasgaul.êa.D
98¿ 52
Doa]-a l{ieuwenbuísweg
1 O :  5 5 ,  1 1 :  5 1 ,  L 2 z  5 4 '  1 3 :  5 3 ,  1 { :  5 6 '
1 8 :  5 1
K.R.Poatstr/E€t Hecr
22 ' .  52 '  23 :  55 '  252  56
ZLe r¡oor deËalls alsoestl-gcb onderzoek
Ingevol.ge arÈl.kel. 103 I|G¡E Ls een aftrek
rra¡ 2 of 5 dB(l) to€geDast

5. WaE is de naam van de (spoor)weg
of het indusÈriet,errein in welker
zone het (de) te bouwen object(en)
is  (z i jn)  geprojecÈeerd?

l.32 (ea o¡l- ea afrl.tteu), K.R.
Poat,atraag lll¡eE lte€r' Døala
t{LeurrsnbuLswcg, OraaJe Nassaulaan

Voorzover het gaat om een (of
meer) Ee bouwen object(en) in de
zone van een weg:
BetrefÈ het een st,edeli jke of
buiÈenstedel i jke s i tuat ie ,  b innen
of buiten de bebouwde kom?

fi stedeliJke sLtuatie (orrarLgtc wogen)
fi lnrLteugtedelLjke sLtuatLe (¡Ul2)

fi binnen bebqn¡de kæ
I tnriteu bebot¡r¡de kø

8. Welke maatregelen aan de bron of
in de overdrachtssfeer zouden
getroffen kunnen worden om de
geluidbelasting op de gevel van
het  (de)  te bouwen objecÈ(en)  te
verminderen?

Wat zijn de kosten hiervan?
Wat is de reden dat de voorziene
maaÈregrelen eventueel op termijn
zullen worden gerealiseerd?

tr a.nder tlpe wagdek
E afecberaing door gebouweu

O vrerîrroten afgta¡d naar de lrag to€
E l)laatacu (bogrere) geluLdsgche¡oan

({  æter)

kogÈen scberu 4m: 980.O00' -

KoEt€D schqru 8m: 2.50O.000,-

9. hlaarom kunnen de onder punt I
bedoelde maatregelen naar uw me-
ning niet getroffen worden?
(Zie artikeTen 2 en 7 van he|

Besl.ujt grenswaarden binnen zones
rond industrieterreínen, en de
ar|ikelen 2 en 9 van het Besluit
grenswaarden binnen zones Tangs
wegen, en de art,ikelen 8, 9, 70 en
77 van het Besfuit geluidhinder
spoorwegen)

tr d€ Dratr€gel.en zijn nlet r¡ol.doeade
doeltreffe¡d.

E er zLjn bezr¡aren va.n stedebouwlsrnôige
aard.

E] er zLja bezware¡ va¡ verkeerslnrndige
aard.

E er ziju beznarea va¡ landscha¡rpelLjke
aard.

E er zijn bezwaren va¡ fin¡¡cl-ële aard.

L0 O¡¡ welk geval heeft de onderhavige
situatie betrekking?
(Zie arÈikelen 2 en 7 van het
Besluit grenswaardqt binnen zones
rond indusLrieterreinen, artikel 2
van het, Eesluit grenswaarden
binnen zones Tangs wegen, of
artikeT I van het, Besluit
geTuidhínder spoorwegen)

tr dor¡rs- of stadgveraieurrspla¡¡n€D.
E door r¡o¡o €rr s:ltueriag afscbeme¡de

werking rncor a¡dere YtaniDgeD.
tr verspreid gesitueerde lrooniagen ia heÈ

tn¡iteagebied.
tl grond- of bedríjfsgeboaden situering.
tr opvullen van ogen ¡>I.aats tusseq de

aarrwezíge bebouwing.
tr rrerrra.ngiag va¡ b€staande lrcninge¡r.



Ll Welke zijn de maatregelen die
getroffen worden om heE bij of
krachtens de lrlet, Geluidhinder
vereiste binnenniveau Èe bereiken,
indien door ons met de hogere
waarden kan worden ingresEemd?

lì¡at zijn de kosten hiervan?

fn de l¡qt¡rn¡ergrr¡¡ning za1 wordea
afgedr*onge- daË heÈ bi¡ne¡uLneau nieÈ
raer zal bedrageu da¡ 30./35 dB(À).

12 Voorzover het gaat om de bouw van
een (of meer) woning(en) in de
geTuidszone langs een weg met een
hogere belast,ing dan 55 dB(A), dan
we7 Tangs een spoorrâreç¡met een
hogere geTuidsbeTas?ing dan 60
d B ( e ) :
Wordt voldaan aan de voonvaarde,
dat de geluidgevoelige binnen- en
buitenruimÈen nieÈ aan de gevel
worden gesitueerd waar de hoogste
geluidsbelast,ing optreedt en, zo
nieE,  waarom niet? (Z ie ar t ike l  3
van het Besluit grenswaarden
binnen zones langs wegen of
artikel 8 l id 3 van het, Besluit
geluidhinder spoonregen)

fs ds bour,l¡>1---en za1 deze eLs waar
uogelLjk wcrden D¡Bege¡r@êD. Dit beteke¡t
f¡ij bet r¡erleaen va¡ de bswnrer¡ru¡ui¡¡g
er oD toegezLea zal wrcrdea dat geluidge-
noelLge nri¡ten zqnsel nogelLjk v¡n de
wegzíJde af zr¡lla¡ worôen gesJ.Èueerd.

In heÈ Bouwbesl.uLÈ wor6t ecbter uLÈgre-
gaan rla¡r r¡riJe i¡deelbaarheLd va¡ bet
grehsle'rrcrblLjfggebLed. Ilaaro zullen
ook npor atet-geluldgevoelLgc nrl,mÈca
eLsen a¡n hst bLnne¡aLveau gesteld
rrprden.

Bij lagen:

E ontwerpbestenuningrspl-an (wanneer dit nog nieL is aangreboden voor het
overleg) .

E akoest,isch rapporÈ.

E inspraak rapport,.

E afschrift, van de puJrlikatie, verslaçt van de hoorzitting en de (eventueel)
schrifEeli jk gemaakÈe opmerkingen.

D voor zover nodig, een of meerdere kaarten van de omgeving, bij voorkeur
schaal L:1000, waarop de l igging r.¡eergegeven is van andere geluidszones.

- zones rondom industrieterreinen;
- zones langs vreçfen;
- zones langs spoorweçten;
- zones rondom luchLvaartterreinen;

Burgemeest,er en wethouders van Heerenveen.
Namens dit college,

, hoofd afdeling Vergrrnningen,
ing. l l .F. de Jonge



Achtkarspelen
Heerenveen
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Opsterland
Smallingerland

' Tytsjerksteradiel
Weststellingwerf

Servicebureau De Friese Wouden

In opdracht van: gemeente
contacq)ersoon

Akoestisch onderzoek naar de

gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai

fwee woningen aan de D. Nieuwenhuisweg

te Heerenveen (nieuwbouw)

Heerenveen
dhr. T. Jansen

Uitgevoerd'door: Servicebureau
contacþersoon ing. J. Dreijer

Drachten, 9 januari200T

Post:adres : Servicebureau "De Friese Wouden", Postbus 229,9200 AE Drachten.
Bezoekadres : Van KnobelsdorQlein 10, Drachten.
Telefoon:0512-570316 Fax:0512-570318 E-mail: Servicebureau@regiofrw.nl rek.nr. BNG 2850.24.108.
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Servicebureau "De Fríese Wouden"

1. Inleidine

Op verzoek van de gemeente Heerenveen heeft het Servicebureau'De Friese Wouden"
akoestisch onderzoek gedaâri naar de hoogte van de gevelbelasting t.g.v. verkeerslawaai
voor hvee woningen aan de Domela Nieuwenhuisweg te Heerenveen. Door de gemeente
is aangegeven dat voor de twee woningen een vrijstellingsprocedure dient te worden
gevolgd.
De te bouwen woningen liggen binnen de wettelijke geluidszone van de Domela
Nieuwenhuisweg.
De reden voor het onderzoek is na te gaan of er een overschrijding is van de
voorkeursgrenswaa¡de en of er ontheffing moet worden Íumgevraagd of vastgesteld.

Omdat de bouwaanwa gvarr de twee woningen vóór I apnl2007 is ingediend, heeft de
gemeente aangegeven dat de toetsing plaats vindt op basis van de Wgh. en de daarop
gebaseerde regelgeving zoals deze gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van de
nieuwe gewijzigde 

'Wet 
geluidhinder (l januari 2007). Hetgeen betekent dat de

berekening van de gevelbelasting en de toetsing plaatwindt op basis van de
etmaalwaarde en een voorkeursgrenswaarde van 50(+5) dB(Ð.

2. Wiize van onderzoek

Omdat er sprake is van een complexe situatie met aßcherming en reflecties e.d., zijnde
berekeningen met betekking tot wegverkeerslawaai uitgevoerd met behulp van het
DGMR-computerprogramma Geonoise 5.24 gebaseerd op St¿ndaard Rekenmeth ode 2
wegverkeerslawaai.
Voor de berekening zijn een tweetal rekenpunten ingevoerd ter hoogte van de twee
maatgevende gevels van de woningen (noordgevels). De aangehouden waarneemhoogte
bedraagl daarbij L,5, 4,5 en 7,5 m. Het maatgevende jaar betreft het j aar 2017 . D e
ligging van de waarneempunten is aangegeven in bijlage l.

9 jm'tni2ûO7



Servicebure¿u'De Friese Wouden"

3. Gegevens en uitgangspunten

Voor de berekeningen is uitgegaari van recente gegevens van de gemeente.
De volgende uitgangspunten zijn daarbij aangehouden;

Js r2017:

Uuwerdellng/
Wcgwk

Dag Nacht
Etrriaål

L Mz Zw L Mz Zw
Nieuwenhuiswes 3c 40r,t2 r7,07 8,53 30,86 1,3 0,66 6.565
Nieuwenhuiswes 3d 37027 15,76 7,88 28,48 1,2 0.61 6 060
Nieuwørhuisweg 3eo 308,56 I  3 ,13 6,56 23,74 1,0 0,50 5.050
Nieuwenhuisweg 3f 277,70 tt,82 5,91 2136 0,9 0,45 4 545
\lieuwenhuisweg 3g 246,84 r0J0 s2s 18,99 0,8 0,40 4.040
Nieuwenhuiswes 3h 1 85.1 3 7.88 3,94 14,24 0,6 030 3.030
)Iieuwenhuiswee 3i r2342 5,25 2,63 949 0,40 020 2.020
{ieuwer¡huiswec 3i 73,93 3,15 1,57 5,69 0,24 o,t2 1.210
Nieuwer¡huisweg 3k 37,27 I,59 0,79 2,87 0.12 0.06 610

Algemene uitgangspunten :
- Waameempunten I Um2
- Woningen ingevoerd conform tekening De Bouwhorst 14-10-2006Nelhnga

Menkveld d.d. 20-10-2006.
- Maaiveld model0 m.
- 'Waarneemhoogte 

L,5/4,5/7,5 m * maaiveld.
- Reflectie, afscherming en bodemfactoren conform rekenmodel.

%

Wegvak
%

dag-
uur

oZ uurverdeling
Vonacht-

uur

oá uurverdeling
wegdek

Snelheid

L Mz Zw L Mz Zw I(¡r/uur

Nieuwenhuiswee 3c 6,5 94 + 2 0.5 94 4 2 Asfalt 50
Nieuwenhuiswes 3d 6.5 94 4 2 0.5 94 4 2 Asfalt 50
Nieuwenhuiswee 3eo 65 94 4 ., 0" 94 4 2 Asfalt 50
Nizuwenhuiswes 3f 6.5 94 4 2 0. 94 4 ,, Asfalt 50
Nieuwenhuiswes 3s 6.5 94 4 ) 05 94 4 2 Asfalt 50
Nieuwenhuiswee 3h 5 94 4 0. 94 4 2 Asfalt 50
Nieuwenhuiswes 3i 94 4 ) 94 4 ) Asfalt 50
Nieuwenhuiswes 3i 65 94 4 ) 0,5 94 4 2 Asfalt 50

1k 6.5 94 4 2 0,5 94 4 2 Asfalt 50

9januari 2007



Servicebureau "De Friese Woudsn"

4. Berekeningsresultaten

In onderstaande tabel I zijn de berekende etmaalwaarden aangegeven voor de twee
wa:Ìrneempunten met de daarbij behorende waameemhoogten ten gevolge vÍul verkeer
op de Domela Nieuwenhuisweg (berekeningsresultaten, zie bijlage 2). Yan de waarden
mag alvorens aan de wet te toetsen, conform art. 103 V¡gb. 5 dB(A) worden
afgetrolken.

Tabel DomelaNieu aar 2077
Waameempunt Omschriivine Hoogte Eünaalwaarde

I Noordgevel woning A
1.5  m 4eftil dB(A)
4.5 m 4eft5) dB(A)
7.5 m 49ftî dBtA)

2 Noordgevel woning B
1,5 m nvt
4.5 m 501+5) dB(A)
7.5 m 50(+5) dBtA)

5. Besprekins

Op verzoek van de gemeente is gewaagd de gevelbelasting te berekenen voor twee
nieuwe woningen aan de DomelaNieuwenhuisweg te Heerenveen.
Uit de berekeningen en de resultaten uit de tabel 1 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde
van 50(+5) niet wordt oversch¡eden.
Er hoeft derhalve geen ontheffing te worden aangewaagd.

9januari 2007
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BEREKENTNGSRESULTATEN ElT{AAf, JAAR 2017
tgv Domela Nieuwenhuisweg

¡{ode1: gevèlbe1aaE,ing jaar 201? - wegverkeer - 2 WONINGEN DOMELA NIEUI{E{IIUIS¡{EG UEEREÑVEEN
Bljdlage van hoofdgroep op alle of¡tvatgerpunt.en
RekeûûeÈhode weg"verkeerslawaai - RMv-20o2, Perlode: À1le perloden

DagI d ECnaal

1 r 5
4 , 5
7 , 5
1 , 5
4 , 5

7 , 5

54
s4
54

55

5 5

5 4
5 4
54

5 5

55

43
43
43

44

44

Àlle getoonde dB-waardeo zun A-gewogen
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I}TVOERGEGEVENS
wegen

Lijst van wegen, voor rekenmethode Wegvakeerslawaai - SRM2-2002

ld Omschr.
3001 3c. Domela Nieuwenhuisweg
3002 3d. Domela Nieuwenhuisweg
3003 3d. Domela Nieuwenhuisweg
3004 3e. Domela Nieuwenhulsweg
3005 3f. Domela Nieuwenhuisweg
3006 39. Domela Nieuwenhuisweg
3007 3h. Domela Nieuwenhulsweg
3008 3h. Domela Nieuwenhuisweg
3009 3i. Domela Nieuwenhuisweg
3010 3j. Domela Nieuwenhulsweg
30'l 1 3k. Domela Nieuwenhulsweg parkeer

geonoise V5.24

%lnt.(N) Hbron o/oLV(D) %tvlV(D)./"At(O) %LV(N) %MV(N) %ZV(N)
0 , 5 0 , 7 5 9 4 4 2 9 4 4 2
0 , 5 0 , 7 5 9 4 4 2 9 4 4 2
0 , 5 0 , 7 5 9 4 4 2 9 4 4 2
0 , 5 0 , 7 5 9 4 4 2 9 4 4 2
0 , 5 0 , 7 5 9 4 4 2 9 4 4 2
0 , 5 0 , 7 5 9 4 4 2 9 4 4 2
0 , 5 0 , 7 5 s 4 4 2 9 4 4 2
0 , 5 0 , 7 5 9 4 4 2 9 4 4 2.Fûn 50 50 50 2020 Verdellng 6,5 O,S O,7S 94 4 2 94 4 z-Fijn 50 50 50 1210 Verdeting 6,5 O,S O,7S 94 4 2 94 4 2'Fijn 30 30 30 610 Verdeling 6,5 O,S 0,75 94 4 Z 94 4 2



LV(D)
401,12
370,27
370,27
309,56
277,7
24õ,ù4
185,13
185,13
123,42
73,93
37,27

tvfv(D)
17,07
15,76
15,76
13,13
11,82
10,5
7,88
7,88
5,25
3 ,15
1,59

zv(D)
8,53
7,88
7,88
6,56
5,91
5,25
3,94
3,U
2,63
1,57
0,79

LV(N)
30,86
28,49
28,48
23,74
21,36
18,99
11,24
't4,24

9,49
5i69
2,87

lvlv(N) ã/(N)
1,31 0,66
1,21 0,6.1
1,21 0,61
1,01 0,5
0,91 0,45
0,81 0,4
0,61 0,3
0,61 0,3
0,4 o,2
0,24 0,12
0,12 0,06



6 vroning
, woning
I woning
9 hroning
10 woning

wontng
woning À
r,ronlng B
vroning B
wonLng B

mur
E U S S e n

woning À

0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0
0 . 0 0
0 ,  0 0

0 , 0 0
0 ,  0 0
0 , 0 0
0 ,  0 0
0 , 0 0

0 ,  0 0
0 ,  0 0
0 , 0 0

6 ,  0 0
6 , 0 0
6 , 0 0
6 ,  0 0
6 ,  0 0

6 ,  0 0
3 , 0 0
8 ,  0 0
8 , 0 0
3 , 0 0

3 , 0 0
8 r o 0
8 , 0 0

L 4 9 , 9 L
1 ô ô  1 <

235 ,L2
1 0 0 ,  1 6
1 .80 ,  0?

1 ? O  O A

4 4 . 9 5
4 0 , 4 8
5 4 ,  9 1

r 4 2 , 9 2

5 ,  8 4
2 t9"l

1 3 1 , 5 4

1 9 2 7 5 7 , 3 9

L > ¿ Ò > > .  l >
r > ¿ Þ Þ J ,  > õ

L92659,54

L 9 2 ? 9 6  . 4 4
192175,84
192736 ,40
L92739,99
]-92733,20

L > ¿ t ¿ ó , > )

1 9 2 7 3 L , 9 3
L92771 ,98

553072 ,45
552979,90
552969,90
552957,82
552990,7A

553Or?,9?
553014 ,  44
5 5 3 0 0 9 , 2 5
5 5 3 0 0 3 , 0 5
552997,68

553009 ,  07
5 5 3 0 0 5 , 3 7
5 5 3 0 1 7 , 7 5

0 , 8 0  0  d B  F
0 . 8 0  0  d B  F
0 , 8 0  0  d B  F
0 , 8 0  0  d Ê  F
0 . 8 0  0  d B  F

0 , 8 0  0  d B  F
0 , 8 0  0  d B  F
0 , 8 0  0  d B  F
0 , 8 0  0  d B  F
0 , 8 0  0  d B  F

0 , 8 0  0  d B  F
0 , 8 0  0  d B  F
0 , 8 0  0  d B  F

1 1
r2
13

I 7

Geonoise V5.24 8 - 1 - 2 0 0 7  1 4  : 4 6  : 3 3




