
Bijlagen A t/m J 

 
Bijlage A  Advies commissie mer Appelscha Hoog      
Bijlage B  Reactienota zienswijzen ontwerp besluiten Appelscha Hoog    
Bijlage C  Brief Gedeputeerde Staten toekenning provinciale subsidie 
Bijlage D  Notitie Economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan Appelscha Hoog en 

exploitatieopzet   
Bijlage E  Oplegnotitie Verkeersmaatregelen Appelscha i.r.t. Appelscha Hoog 
Bijlage F  Oplegnotitie uitwerking ondiepe variant, inclusief bijlagen  
Bijlage G  Oplegmemo samenvatting hydrologische onderzoeken, inclusief bijlagen 
Bijlage H  Notitie ladder duurzame verstedelijking bestemmingsplan recreatiegebied Appelscha 

Hoog 
Bijlage I  Wateradvies Wetterskip 
Bijlage J  Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan 

  





Bijlage A  Advies commissie mer Appelscha 
Hoog    

  





 

 

Recreatieve gebiedsontwikkeling  
Appelscha Hoog 
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 
 
26 augustus 2013 / rapportnummer 2744–114 
 



 

 

  

 



 

-3- 

1. Oordeel over het milieueffectrapport 
De gemeente Ooststellingwerf wil ten zuiden van de kern Appelscha door middel van zand-
winning de aanleg van een recreatieplas met bijbehorende dagrecreatieve voorzieningen mo-
gelijk maken.  
Omdat significant negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitge-
sloten, is een Passende beoordeling gemaakt en is de procedure van planmilieueffectrappor-
tage (m.e.r.) doorlopen. Deze dient voor de besluitvorming over een Partiële Herziening Re-
creatiegebied Appelscha Hoog van het bestemmingsplan Buitengebied.1 Het plangebied van 
de partiële herziening betreft de toekomstige zandwinplas en directe omgeving.  
Met het planmilieueffectrapport (planMER) en de ontwerp Partiële herziening zijn ook de ge-
gevens voor de Ontgrondingsvergunning en de Omgevingsvergunning ter visie gelegd. De 
gemeente heeft zich op basis van een m.e.r.-beoordeling op het standpunt gesteld dat in 
onderhavige procedure een planMER bij het bestemmingsplan volstaat en een projectMER 
voor de ontgrondingsvergunning niet nodig is. 
 
Algemeen oordeel 
In dit advies spreekt de Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’)2  zich uit over de 
juistheid en de volledigheid van het opgestelde planMER bij de partiële herziening van het 
bestemmingsplan.  
Het planMER beschrijft enkele alternatieven en varianten voor de aanleg- en de gebruiksfase 
van de plas en gaat in op de belangrijkste milieugevolgen. Het voorkeursalternatief is een 
zandwinplas van beperkte omvang met het laagste scenario voor het bezoekersaantal. 
 
De Commissie is van oordeel dat het planMER en de Passende beoordeling de essentiële in-
formatie bevatten om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming over 
de partiële herziening van het bestemmingsplan met uitzondering van één punt. Dat is de 
onderbouwing dat de waterkwaliteit in de plas goed/beheersbaar zal zijn. 
 
Ontoereikende informatie over de oppervlaktewaterkwaliteit 
In het planMER staat dat er geen knelpunten worden verwacht met de waterkwaliteit. Maar er 
zijn geen grondwaterkwaliteitgegevens3 van het grondwater uit het eerste en tweede water-
voerende pakket in de omgeving gepresenteerd, waarmee deze verwachting is onderbouwd.4 
In het planMER wordt aangekondigd dat er onderzoek naar wordt gedaan. Vooralsnog staat 
als conclusie in het planMER dat de (initiële) waterkwaliteit ‘redelijk beheersbaar’ is, het krijgt 
een plus bij de beoordeling.  

                                                                        

1  Oorspronkelijk zou de Structuurvisie Appelscha Hoog ook in de m.e.r.-procedure worden betrokken. De Structuurvisie 
heeft betrekking op enkele extra percelen met een beoogde recreatieve functie direct ten noorden van de zandwinplas. 
Nu deze Structuurvisie nog niet beschikbaar is, richt de Commissie voor de m.e.r. zich in haar advies op de partiële 
herziening van het bestemmingsplan. 

2  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens staan in 
bijlage 1 bij dit advies of op www.commissiemer.nl. 

3  In het advies over reikwijdte en detailniveau was gevraagd om een stoffenbalans. 
4  Met het huidige grondwatermodel is ook niet goed te berekenen hoeveel grondwater naar de plas stroomt, omdat het 

model uitgaat van wegzijging naar de omgeving, zie ook paragraaf 2.3.2 van dit advies. 
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De Commissie vindt dit een te optimistische benadering, omdat nutriënten via het grondwa-
ter zullen blijven toestromen en de waterkwaliteit in een geïsoleerde plas niet goed met wa-
terhuishoudkundige maatregelen is te beheersen.5 De maatregelen die het planMER noemt 
zijn deels niet realiseerbaar6 of zeer kostbaar.  
 
Om problemen in de toekomst te voorkomen adviseert de Commissie een gedegen onder-
zoek uit te voeren naar de te verwachten waterkwaliteit in de plas alvorens te besluiten tot 
ontgronding over te gaan. 

 

2. Overige opmerkingen 

2.1 Voorgenomen activiteit 
Het planMER beschrijft enkele alternatieven en varianten voor de aanleg- en de gebruiksfase 
van de plas. 
De onderbouwing van nut en noodzaak van de zandwinning in het planMER is summier, maar 
in de onderhavige situatie toereikend. De omvang van de winning is immers reeds vooraf 
bepaald aan de hand van de vastgestelde behoefte aan zand voor de werkzaamheden aan de 
N381 en milieutechnische randvoorwaarden. Op basis daarvan is het “optimale alternatief” als 
voorlopig voorkeursalternatief aangewezen: een winning van 340.000 m3 zand op een op-
pervlakte van 10,5 ha. Deze voorlopige voorkeur is op basis van de uitkomsten van het plan-
MER herbevestigd. 
 
Voor de onderbouwing van de behoefte aan recreatieve voorzieningen wordt verwezen naar 
eerdere beleidstukken en bestuursovereenkomsten.  
Het verkeersonderzoek dat als bijlage bij het planMER is gevoegd bevat een toelichting op de 
gehanteerde scenario’s voor de bezoekersaantallen na aanleg van de plas. De verwijzingen 
naar andere vergelijkbare gebieden zijn informatief.  
In het voorkeursalternatief wordt uitgegaan van het laagst gehanteerde scenario voor bezoe-
kersaantallen, te weten 30.000 bezoekers per jaar voor de recreatieve voorzieningen en 
30.000 bezoekers voor de plas en de stranden langs de plas. 
Uit het verkeersonderzoek komt naar voren dat verkeersveiligheid een aandachtspunt is.7  
In het planMER en bijbehorende bijlagerapporten worden toereikende maatregelen ter verbe-
tering van de verkeersveiligheid behandeld. De toelichting bij het bestemmingsplan verwijst 
daarnaar. Het plan geeft geen expliciete borging voor de daadwerkelijke realisatie ervan. De 
maatregelen liggen buiten het plangebied waar het bestemmingsplan zich op richt. 
                                                                        

5  Als referentie kunnen de Rietplassen bij Emmen gelden: daar is sprake van een ernstige waterkwaliteitsproblematiek 
door toestroom van nutriënten uit de omgeving. Ook deze plassen zijn geïsoleerd. Er zijn geen (betaalbare) oplossingen 
voor dit probleem. Uitgebreide informatie over kritische belastingen en de te hanteren systeemanalyse is te vinden in 
het STOWA boekje 'van helder naar troebel en terug'. 

6  Zoals bypassen of opvangen van nutriëntenstromen. 
7  Dat komt ook in verschillende zienswijzen naar voren. 
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De voorschriften in het bestemmingsplan leggen weinig beperkingen op aan de toekomstige 
ontwikkelingen in het plangebied: er is geen limiet gesteld aan het aantal bezoekers, groot-
schalige evenementen als wedstrijden of festivals worden niet uitgesloten of gelimiteerd, de 
oppervlakten voor parkeren zijn niet gemarkeerd, de gekozen ontsluitingsroute voor het 
zandtransport is niet aangegeven en de diepte van de plas is niet gemaximeerd.  
o De Commissie adviseert bij het bestemmingsplan aan te geven waar en hoe deze zaken 

worden ingekaderd en geborgd. 
 

2.2 Alternatieven 
De alternatieven en varianten in het planMER hebben betrekking op: 
• de omvang van de zandwinning; 
• transport van zand per pijplijn of vrachtwagen; 
• de route van het transport; 
• het aantal bezoekers. 
 
De wijze waarop de alternatieven zijn vergeleken, is weinig ondersteunend bij het maken van 
de bestuurlijke keuzen. 
• Alternatieven met maximale zandwinning worden als onnodige ballast in de vergelijking 

meegenomen, terwijl al snel duidelijk is dat deze vanuit de natuurbeschermingsregelge-
ving moeten afvallen omdat significant negatieve gevolgen bij beschermde habitats door 
veranderingen in de grondwaterstand niet kunnen worden uitgesloten. 

• Verschillende bezoekersaantallen worden voor sommige alternatieven wel en voor andere 
niet uitgewerkt, waardoor de resultaten in de eindtabel slecht interpreteerbaar zijn. 

• De scores zijn weinig onderbouwd (vooral gebaseerd op expert judgement) en missen 
nuance, zodat ze geen recht doen aan verschillen die er zijn. 

• Het planMER geeft geen duidelijke conclusies aan het eind van de vergelijking, behalve 
dat de (reeds eerder gemaakte) keuze voor een optimale plasomvang en een beperkt be-
zoekersaantal wordt herhaald.  

• De voor- en nadelen van verschillende winmethoden worden bij de conclusies weinig 
expliciet gemaakt, zoals bijvoorbeeld het gegeven dat het gebruikmaken van pijpleidin-
gen de duur van de winning aanmerkelijk terugbrengt.  

• Conclusies over de mogelijke afvoerroutes van het zand worden niet gegeven, behalve de 
(niet toegelichte) uitspraak in de Passende beoordeling dat route D afvalt. De Passende 
beoordeling werkt de verschillen tussen de overige routes wel uit, maar dat is alleen van-
uit de insteek van natuur. 

 
De samenvatting bij het planMER geeft de belangrijkste conclusies voor de besluitvorming 
duidelijker weer, waarmee de tekortkomingen van het planMER op dit punt min of meer zijn 
ondervangen.  
o Wel adviseert de Commissie om bij het besluit over het bestemmingsplan te expliciteren 

of en zo ja welke randvoorwaarden op basis van de uitkomsten van het planMER worden 
gesteld aan de wijze van afvoer van het zand en de afvoerroute, zie ook paragraaf 2.3.1 
van dit advies.  
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2.3 Milieugevolgen 
Ten aanzien van de beschrijving van milieugevolgen wil de Commissie opmerkingen maken 
over natuur, grondwater en geluid.8  
 

2.3.1 Natuur 

De effecten van het voornemen op beschermde soorten en de ecologische hoofdstructuur 
(EHS) zijn in het planMER en de bijlagerapporten naar het oordeel van de Commissie goed 
uitgewerkt.  
 
Omdat het plangebied ligt in de buurt van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & 
Leggelderveld, is een Passende beoordeling bij het planMER opgenomen. Daaruit blijkt dat de 
belangrijkste potentiële effecten betrekking hebben op veranderingen in de grondwaterstand, 
een toename van de depositie van stikstof en verstoring door geluid. De Passende beoorde-
ling hanteert daarbij het maximale aantal bezoekers en de Structuurvisie als plangebied, dus 
een situatie met 150.000 bezoekers. 
  
De Commissie vindt de conclusies die de Passende beoordeling trekt over de gevolgen voor 
de Natura 2000-gebieden voor verstoring en stikstof voldoende toegelicht. (Zie voor de 
grondwatereffecten paragraaf 2.3.2.)  
• In relatie tot stikstof is duidelijk dat tijdens de aanleg bij enkele kleinere oppervlakten 

kwetsbare habitats in cumulatie met andere projecten in de omgeving sprake kan zijn 
van een zeer kleine toename van de depositie9. Deze zal bovendien tijdelijk zijn.  

• Mitigatie is mogelijk door bij de uitvoering te kiezen voor milieuvriendelijke methoden 
(pijpleiding) en de minst ongunstige routering bij het afvoeren van materiaal. 

• Ook in de gebruiksfase kan sprake zijn van een zeer kleine toename van stikstofdepositie 
in cumulatie met overige ontwikkelingen in de omgeving. Bij de berekeningen is echter 
uitgegaan van het hoogste scenario voor bezoekersaantallen terwijl het voorkeurs-
alternatief zich richt op het laagste scenario. 

Bovendien laat de Commissie meewegen dat bij de aanleg van de recreatieplas rond 10 ha  
maïsakker op de locatie van de toekomstige zandwinplas uit gebruik wordt genomen. Wan-
neer deze emissiebron niet elders in de directe omgeving terugkomt, kan dit als positieve 
invloed ten gunste van het verminderen van de depositie van stikstof in het Natura 2000-
gebied worden meegenomen.  
 

2.3.2 Grondwater 

Zoals in paragraaf 2.3.1 is aangegeven moet ten behoeve van de besluitvorming over het 
project via hydrologisch onderzoek worden uitgesloten dat er verlaging van de grondwater-
stand of vermindering van de kwel optreedt in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden.  
 

                                                                        

8  De Friese Milieufederatie benoemt dat in haar zienswijze ook als belangrijke aandachtspunten. 
9  Minder 0,5 mol/ha/jaar. Het is een toename die de provincie Fryslân als acceptabel beschouwt. 
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In haar advies over reikwijdte en detailniveau heeft de Commissie al gewezen op enkele 
vreemde modeluitkomsten10 in het hydrologische onderzoek die erop duiden dat sprake kan 
zijn van een onjuiste schematisering in het model of het gebruik van verkeerde modelcon-
cepten. In de meest recente versie11 van het hydrologisch onderzoek die de Commissie heeft 
ontvangen,is hiervoor nog geen echt bevredigende verklaring en oplossing gegeven.  
Op zich vindt de Commissie het in de gegeven omstandigheden (uit het veldbezoek is geble-
ken dat ter plaatse van de projectlocatie sprake is van een kwelsituatie ) aannemelijk dat de 
invloed van de aanleg van de plas beperkt is en de effecten niet zullen reiken tot in de Natura 
2000-gebieden. Een goed grondwatermodel is echter ook van belang voor het voorspellen 
van de  toekomstige waterkwaliteit in de plas, zie hoofdstuk 1 van dit advies, omdat daarin 
de toestroming van grondwater naar de plas wordt gekwantificeerd. 
 

2.3.3 Geluid 

In het planMER staat dat ten tijde van de aanleg de streefwaarde van 40 dB(A)12 in het stilte-
gebied naar verwachting wordt overschreden, maar er is niet aangegeven hoe groot die over-
schrijding is en of dat aanvaardbaar is. De Commissie heeft daarom het akoestisch onder-
zoek opgevraagd dat is opgesteld ten behoeve van de vergunningen. Hieruit komt naar voren 
hoe groot de geluidemissie in de aanlegfase is en dat deze inpasbaar is.  
Over de gebruiksfase (verkeersaantrekkende werking en recreatieactiviteiten13) geeft de toe-
lichting bij het bestemmingsplan de benodigde informatie.  
 

                                                                        

10  Met het regionale model in het Hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog van 11 januari 2013 
wordt 1-2 mm/d wegzijging berekend. Daarnaast wordt met het model in enkele gebieden in de directe omgeving van 
het projectgebied een wegzijging van 2 tot 4 mm/d en meer dan 4 mm/d berekend, hetgeen niet mogelijk is in een 
gebied zonder wateraanvoer, zie figuur 1.10. Dit roept de vraag op of dit regionale model voldoende geschikt is voor 
deze lokale situatie.  

11  Hydrologisch onderzoek d.d. 21 februari 2013 en oplegmemo van 15 april 2013. 
12  In afwijking van het planMER staat in het ontwerp-bestemmingsplan (ten onrechte) dat de sterkte van geluid niet boven 

de 40 dB(A) mag uitkomen en dat er een streefwaarde geldt van 30. 
13  Wanneer de afstanden tussen de activiteiten en de woningen voldoen aan de richtafstanden conform de Handreiking 

“Bedrijven en milieuzonering”, zal er geen te grote hinder zijn in de gebruiksfase. 



 

 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststelling-
werf 
 
Bevoegd gezag: de gemeenteraad van Ooststellingwerf 
 
Besluit: vaststellen van een partiële herziening van een bestemmingsplan 
 
Categorie Besluit m.e.r.:  
plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling 
 
Activiteit: aanleg van een recreatieplas met bijbehorende dagrecreatieve voorzieningen door 
middel van zandwinning 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging procedure: in De Griffioen en de Nieuwe Weststellingwerver: 16 januari 2013 
ter inzage legging informatie over het voornemen:16 januari tot en met 6 februari 2013 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 16 januari 2013 (via de email) 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 12 maart 2013 
kennisgeving MER in de Staatscourant van: 19 juni 2013 
ter inzage legging MER: 19 juni 2013 tot en met 31 juli 2013 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 20 juni 2013 (via de email) 
toetsingsadvies uitgebracht: 26 augustus 2013 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 
drs. M. van Eck (werkgroepsecretaris) 
mr. F.W.R. Evers (voorzitter) 
drs. S.R.J. Jansen 
ir. P.H.R. Langweg 
drs. F. Wijnants 
ir. Th.G.J. Witjes 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 
toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 
7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 
en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-
deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-
vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het 
MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot 



 

 

duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 
op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of 
onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:  
• PlanMER Appelscha Hoog, Royal Haskoning DHV, 10 juni 2013; 
• Passende beoordeling gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog. Toetsing aan de Natuurbe-

schermingswet 1998, Royal Haskoning DHV, 25 april 2013; 
• Hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog, Royal Haskoning DHV, 

21 februari 2013; 
• Archeologisch booronderzoek Hildenberg1 te Appelscha, MUG Ingenieursbureau, 3 ja-

nuari 2013; 
• Archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van het plangebied Hildenberg 1 te Appel-

scha, MUG Ingenieursbureau, 27 september 2012; 
• Oplegmemo bij hydrologisch onderzoek Appelscha Hoog, Royal Haskoning DHV, 15 april 

2013; 
• Toetsing Flora- en Faunawet voor ontwikkeling voor een dagrecreatief terrein te Appel-

scha, Buro Bakker Adviesburo voor Ecologie b.v., 2012; 
• Nader onderzoek Hildenberg 1 te Appelscha, Royal Haskoning, 26 juni 2012; 
• Gebiedsvisie Appelscha Hoog, Royal Haskoning DHV, 5 februari 2013; 
• Verkennend bodemonderzoek Hildenberg te Appelscha, Royal Haskoning, 2 mei 2012; 
• Bestemmingsplan Buitengebied Partiële herziening recreatiegebied Appelscha Hoog, 

Royal Haskoning DHV, 25 april 2013 
• Planregels Appelscha 
• Zandwinlocatie “Appelscha Hoog”. Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer, Royal Has-

koning DHV, mei 2013;  
• Tussennotitie Waterkwaliteitsonderzoek in de omgeving van de toekomstige recreatie-

plas Appelscha-Noord, Royal Haskoning DHV, 8 augustus 2013. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van 24 zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 1 
augustus 2013 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant 
voor m.e.r., in haar advies verwerkt. 
 
 



 

 



 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Recreatieve gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog 
ISBN: 978-90-421-3799-8 
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Reactienota zienswijzen ontwerp besluiten Appelscha Hoog 

18 februari 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

 

• Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Partiële herziening recreatiegebied Appelscha 

Hoog; 

• Het Plan-MER; 

• De ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit milieu en het realiseren van een inrit; 

• De ontwerp ontgrondingsvergunning; 

• De ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het onderdeel milieu; 

• De ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het onderdeel Natuurbeschermingswet. 
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Gemeente Ooststellingwerf 

Provincie Fryslan 

Reactienota zienswijzen ontwerp besluiten Appelscha Hoog 

 

 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 

2. Impressie inloopavond 

3. Zienswijzen 

4. Lijst van wijzigingen bestemmingsplan 

Bijlage 1 verslag inloopavond 1 juli 2013 

 

 

1. Inleiding 
 

Procedure terinzagelegging 

De ontwerpbesluiten hebben overeenkomstig afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

met ingang van 19 juni 2013 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Hiervan is vooraf 

openbare kennisgeving gedaan in het weekblad De Griffioen/NOS c.q. de Nederlandse Staatscourant 

en op de gemeentelijke website. Een ieder had tijdens deze periode de mogelijkheid om een zienswijze 

in te dienen. In deze Reactienota Zienswijzen wordt verslag gedaan van de ingekomen zienswijzen die 

betrekking hebben op de ontwerp besluiten en die tijdens de periode van terinzagelegging zijn 

binnengekomen. 

 

De volgende ontwerp besluiten en stukken hebben ter inzage gelegen:  

• Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Partiële herziening recreatiegebied Appelscha 

Hoog; 

• Het Plan-MER; 

• De ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit milieu en het realiseren van een inrit; 

• De ontwerp ontgrondingsvergunning; 

• De ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het onderdeel milieu; 

• De ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het onderdeel Natuurbeschermingswet; 

• En de bij de voorgaande ontwerp besluiten behorende stukken. 

 

Coördinatieregeling  

De gemeente en de provincie  hebben besloten voor dit project de coördinatieregeling toe te passen. 

Dit betekent dat procedures worden gestroomlijnd en gelijktijdig bekendgemaakt. De genoemde 

ontwerpbesluiten van zowel de gemeente als de provincie Fryslân worden hierdoor gecoördineerd 

behandeld en voorbereid. Het college van burgemeester en wethouders is het coördinerend orgaan.  

 

De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van 

burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor het besluit inzake een omgevingsvergunning 

voor het onderdeel milieu en de inrit, Gedeputeerde Staten Fryslân is het bevoegd gezag voor de 

ontgrondingsvergunning  

 

Opzet reactienota zienswijzen 

Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 24 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen worden in 

hoofdstuk 3 van deze nota besproken. Voorts komen in hoofdstuk 4 nog de eventuele ambtshalve 

aanpassingen c.q. aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen van het plan aan bod. Hierbij gaat 

het om aanpassingen van het plan naar aanleiding van wijzigingen in de feitelijke situatie, wijzigingen 

in het beleid en gewijzigde inzichten.  
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Aanvullend zijn er 2 zienswijzen na afloop van de terinzageleggingstermijn binnen gekomen. Ook is 

er een verzoek gekomen om een reeds ingediende zienswijze te voorzien van een extra 

ondergetekende. Deze zienswijzen zijn – zoals gebruikelijk - buiten behandeling gelaten en worden 

derhalve niet meegenomen in voorliggende reactienota. Echter, de in deze zienswijzen aangestipte 

aandachtspunten komen terug in diverse zienswijzen die in deze reactienota zijn behandeld, dus 

inhoudelijk krijgen ook deze indieners een (indirecte) reactie op hun punten.  

 

Anonimisering 

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan om persoonsgegevens 

(zogenaamde NAW-gegevens: naam, adres en woonplaats) van natuurlijke personen te verwerken 

zonder bijvoorbeeld een wettelijke grondslag, dringende noodzaak of toestemming van de betreffende 

personen. Hoewel hier in dit geval niet direct sprake van hoeft te zijn, is er in voorliggende reactienota 

veiligheidshalve voor gekozen om de indieners van de zienswijze niet met naam en toenaam te 

noemen. Ook wordt de zienswijze zelf niet aan deze nota gehecht. 

 

2. Impressie inloopavond 

 
In het kader van de ter inzage legging van de ontwerp besluiten is er een openbare inloopavond 

gehouden op 1 juli 2013 in RCN de Roggenberg in Appelscha. Alle omwonenden in een ruime cirkel 

rondom het plangebied hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ook via de plaatselijke media 

is de avond aangekondigd. Er waren ruim 80 geïnteresseerden aanwezig.  

Vanuit de gemeente waren de verantwoordelijk wethouder en diverse ambtenaren aanwezig. Ook 

vanuit de provincie waren de betrokken ambtenaren aanwezig, evenals een aantal experts die 

betrokken zijn bij de diverse deelonderzoeken.  

 

De avond startte met een welkomstwoord en toelichting van de wethouder. Vervolgens heeft de 

projectleider een toelichting gegeven op de procedure en de inhoud van de diverse planonderdelen. 

Daarna was er ruimte voor plenaire vragen vanuit de zaal aan de bestuurder, ambtenaren en experts. 

Voor meer individuele vragen kon men terecht bij diverse informatiestandjes.   

 

De vragen kenden een breed karakter. Men informeerde naar de afname van het zand, de 

intentieovereenkomst met de provincie, op welke wijze dat geregeld is en wie de exploitant wordt. 

Ook werden vragen gesteld over de exploitatie, aanwezigen willen hier graag meer inzicht in. Zo ook 

naar de toekomstige ondernemers, wie zijn dat, en is er wel behoefte aan een dergelijke ontwikkeling 

in dit gebied. Een aantal mensen uitte hun zorg over de consequenties van de verwachte 

bezoekersaantallen (geluidsoverlast, verkeersdrukte, aanvoerroutes, agrarisch verkeer). Er werden 

vraagtekens gesteld bij het verkeersonderzoek. Ook over de MER stelde men vragen: rechtvaardigt 

een negatieve beoordeling de uitvoering van dit project, of vereist dat compensatie? Diverse 

omwonenden vrezen verdroging en/of verzakking van hun woningen en vroegen hier aandacht voor. 

Naast zorgen en aandachtspunten kwamen er ook positieve reacties uit de aanwezigen, zij zien het 

voorgenomen plan als een positieve ontwikkeling die bij draagt aan de recreatieve ontwikkeling van 

Appelscha en kansen biedt voor ondernemers.  

 

De vragen zijn terplekke beantwoord en waar nodig opgevolgd met een vervolgactie. Zo ook de 

gestelde vragen bij de informatiestandjes. Voor een uitgebreider verslag van de avond wordt verwezen 

naar bijlage 1.  
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2. Zienswijzen 

 
Zoals in hoofdstuk 1 vermeld is, zijn naar aanleiding van de tervisielegging van de ontwerpbesluiten 

24 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zullen in dit hoofdstuk besproken worden. Per opmerking 

wordt aangegeven of er aanleiding bestaat tot het aanpassen van de ontwerp besluiten.  

Hierbij moet de opmerking worden geplaatst dat dit – in geval van het bestemmingsplan - alleen 

aanpassingen betreft van het juridisch deel van het plan (kaart en regels). Aanpassingen van de 

toelichting zijn juridisch gezien geen aanpassingen van het bestemmingsplan. Wel zullen deze indien 

van toepassing volledigheidshalve ook worden vermeld. Daar waar aangegeven wordt dat het 

bestemmingsplan wordt aangepast, dan kan dit dan ook betrekking hebben op de planregels, 

verbeelding en/of de plantoelichting. 

 

Zienswijze 1: Agrarische belangenorganisatie Ooststellingwerf (inclusief aanvulling) 

a) De ontgronding zal leiden tot veranderingen in het grondwaterpeil. Een waarschijnlijk gevolg 

hiervan is droogteschade in het gebied. Het huidige peil dient door middel van voldoende 

peilbuizen vastgesteld te worden (zgn. nulmeting). Indieners willen graag in overleg een 

rekenmethode voor de droogteschade vastleggen opdat er geen discussie kan ontstaan omtrent 

geleden schade. 

b) Sub 1. Indiener dringt aan op een extra ontsluitingsweg voor landbouwverkeer aan de 

Tilgrupsweg. 

Sub 2. Indiener dringt aan  op verruiming van bestaande wegen en bermen.  

c) Indiener stelt dat de vergunningverlening en realisatie van de plannen op geen enkele wijze 

van invloed mag zijn op het vergunningsbeleid voor bestaande bedrijven. 

d) Indieners stelt de gemeente aansprakelijk voor iedere vorm van schade, waaronder 

droogteschade. 

 

Reactie 1 
a) Ten tijde van de planvorming – al voor de tervisielegging – zijn er gesprekken gevoerd met de 

ABO en diverse direct betrokken agrariërs over mogelijke droogteschade en de wijze van 

compensatie. In overleg met hen is het reeds geslagen grondwatermeetnet uitgebreid met 7 

extra grondwatermeetpunten in het omliggende agrarisch gebied.  

Inmiddels is er een – in overleg met de ABO –aanpak droogteschade opgesteld. Deze aanpak 

is beschreven in het Voorstel aanpak compensatie droogteschade agrariërs Appelscha Hoog, 

Royal HaskoningDHV d.d. 16 september 2013. Het bestuur van de ABO heeft aangegeven 

met deze aanpak in te kunnen stemmen. De ABO blijft betrokken bij de vertaling van de 

aanpak naar overeenkomsten per eigenaar c.q. pachter. Gelet op het verrichte hydrologische 

onderzoek in samenhang met de hiervoor genoemde aanpak menen wij dat wij de belangen 

van de agrariërs op adequate wijze hebben afgewogen en hebben betrokken in de 

besluitvorming.   

 

b) Sub 1. De ABO heeft samen met een aantal agrariërs een voorstel ingediend voor een extra 

ontsluitingsweg voor de landbouw, lopende vanaf de Tilgrupsweg naar de Drentseweg, ter 

hoogte van de Tolhekslaan. Dit voorstel is door de gemeente onderzocht op nut en noodzaak 

en op haalbaarheid (planologisch, financieel & maatschappelijk). In overleg met de betrokken 

landbouwers is gekeken naar de beste locatie voor deze weg.  

De gemeente staat positief ten opzichte van deze landbouwweg. Appelscha is in het 

provinciale rapport ‘kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer’ aangeduid als 

verkeersveiligheidsknelpunt, waarbij recreatief verkeer en landbouwverkeer voor een deel van 

hetzelfde wegennet gebruik moet maken. Deze nieuwe landbouwweg kan uitkomst bieden 

voor zowel agrariërs, recreanten en voor inwoners van het dorp Appelscha. Met name voor de 

Boslaan is de verwachting dat het aandeel landbouwverkeer beduidend af zal nemen. De 

gemeente bereidt de benodigde planologische en financiële zaken voor deze weg verder voor.  

Gezocht wordt naar externe middelen (gebiedsontwikkeling N381, streekagenda, BDU gelden) 

om de aanleg van deze weg mogelijk te maken.  
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Deze nieuwe landbouwweg heeft evenwel geen relatie met de ontwikkeling Appelscha Hoog. 

Ook uit de verkeersonderzoeken die ten behoeve van Appelscha Hoog volgt niet dat deze weg 

noodzakelijk of wenselijk is in verband met de ontwikkeling van Appelscha Hoog. De weg is 

een wenselijke ontwikkeling in de bestaande situatie (zonder realisatie van Appelscha Hoog) 

en komt tegemoet aan een bestaande behoefte die losstaat van Appelscha Hoog.  

 

Sub 2. In reactie hierop wordt verwezen naar de Oplegnotitie Appelscha Hoog, 

Verkeersmaatregelen Appelscha i.r.t. Appelscha Hoog, d.d. 12 februari 2014. In deze notitie 

wordt beschreven welke verkeersmaatregelen voor de ontwikkeling Appelscha Hoog zullen 

worden getroffen. Verbreding van de Hildenberg en aanleg van fietspaden maken onderdeel 

uit van het integrale pakket aan verkeersmaatregelen.  
c) Agrarische bedrijven zullen bij realisatie van de plannen niet benadeeld worden in de 

mogelijkheden voor vergunningen. Er worden geen gevoelige functies gerealiseerd nabij 

agrarische bedrijven. In die zin zal er geen beperking optreden bij realisatie van het 

voorgenomen plan. Wij kunnen echter niet tot in de verre toekomst uitsluiten dat 

vergunningsmogelijkheden beperkt worden. Dit vanwege het feit dat wetgeving kan 

veranderen en daardoor ook de mogelijkheden tot het verlenen van een vergunning, voor 

bijvoorbeeld het vergroten van een bedrijf.  

Wellicht doelt de indiener op de externe werking vanuit natuurdoelstellingen die het plan 

mogelijk voortbrengt. In het plan is voorzien in de realisatie van een natuurstrook die in de 

toekomst kan gaan dienen als (schakel in een) ecologische verbindingszone tussen het Drents 

Friese Wold en het Fochteloërveen. Van deze natuurstrook gaat géén beperkende werking uit 

naar het landbouwkundig gebruik van omliggende percelen.  

 

d) Er zullen voor droogteschade aparte contracten over de verhaalskosten voor de schade 

gesloten worden met de afzonderlijke agrariërs die dit betreft. Dit conform de met de ABO 

overeengekomen aanpak (zie 1.a). Daarnaast bestaat de mogelijkheid na vaststelling van de 

plannen voor het indienen van een verzoek om tegemoetkoming in planschade. Dit recht heeft 

een ieder op grond van artikel 6.1 Wro. Tot slot is er de mogelijkheid tot het indienen van een 

verzoek om nadeelcompensatie. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Op deze 

verschillende wijzen is wettelijk het recht op schade geregeld. In de exploitatieopzet voor het 

plan Appelscha Hoog is een reservering opgenomen voor tegemoetkoming in 

verdrogingsschade, planschade, nadeelcompensatie en schade als gevolg van 

aanlegwerkzaamheden. Op deze wijze is ook budgettair adequaat met de belangen van de 

agrariërs rekening gehouden.  

 

Aanpassing 
De zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerp besluiten. Het bestemmingsplan wordt aangepast in 

lijn met de in de reactie benoemde oplegnotities (plantoelichting).  

 

Zienswijze 2: Friese Milieufederatie  

a) Algemeen. Waardering voor de natuurvriendelijke inrichting en het doel om de recreatiedruk 

elders in het Drents Friese Wold (DFW) te verminderen. De bestuursovereenkomst 

Ontwikkelagenda Appelscha geeft aan dat het om kleinschalige recreatie zou moeten gaan, 

met als uitzondering het toestaan van kwaliteitsarrangementen. FMF wil in de verdere 

planvoorbereiding graag constructief meedenken.  

b) Verdroging.  
Sub 1. De FMF twijfelt aan de geschiktheid van het gebruikte hydrologisch model. Het is 

indertijd ontwikkeld voor een groter gebied en wordt nu gebruikt om op lokaal niveau de 

hydrologie te voorspellen. Het model is voor deze situatie weliswaar aangepast, maar niet in 

de praktijk getest. Het model geeft uitkomsten o.a. voor wat betreft verlaging van het 

grondwaterpeil nabij de venen die niet in de praktijk verifieerbaar zijn.  
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Sub 2. Het is niet duidelijk hoe groot het te onderzoeken gebied is en waar de genoemde 

sonderingen en boringen zijn verricht. Dat is volgens de FMF van belang omdat het onderzoek 

een goed beeld moet geven van de effecten op het Drents Friese Wold. 

Sub 3. Niet duidelijk is of een stabiele eindsituatie na uitvoering wordt bereikt en wanneer die 

situatie wordt bereikt. 

Sub 4. Niet duidelijk is of cumulatieve effecten – zoals de waterwinning bij Terwisscha – zijn 

meegenomen in de berekeningen. 

Sub 5. Grondwaterdalingen van minder dan 5 cm zijn niet in beeld gebracht, terwijl deze wel 

van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de verdroginggevoelige habitats van het Drents 

Friese Wold. Verslechtering van kwaliteit leidt tot achteruitgang van Natura 2000-doelen en 

maakt dat het plan niet uitvoerbaar is. 

Sub 6. De FMF vraagt zich af waarom het model niet is geijkt voor het plangebied, 

voorafgaand aan het onderzoek. De uitkomsten zouden dan betrokken kunnen worden in het 

hydrologisch onderzoek. 

Sub 7, De FMF stelt voor de ontgronding in fasen te laten plaatsvinden, eerst tot boven de 

keileem, en pas verder te graven als na onderzoek kan worden uitgesloten dat er geen 

verdrogingseffecten op DFW plaatsvinden. 

c) Verzuring. De FMF stelt dat het Drents Friese Wold gevoelig is voor verzuring en daar nu al 

hinder van ondervindt. Uit de passende beoordeling blijkt dat het project zorgt voor extra 

belasting met verzurende stoffen in het Drents Friese Wold, hetgeen o.g.v. de Natura 2000-

regelgeving niet is toegestaan, ook al is die tijdelijk. De FMF stelt dat deze verslechtering 

alleen na voldoende mitigerende maatregelen kan worden toegestaan. 

d) Stiltegebied.  

Sub 1.Voor het stiltegebied wordt in het bestemmingsplan vermeld dat er een grenswaarde van 

40 dB(A) geldt. Deze wordt tijdens de aanlegfase overschreden. Onduidelijk is hoe groot deel 

van het Drents Friese Wold hiermee in de gebruiksfase belast wordt, wat de gevolgen zijn 

voor de fauna en met welke maatregelen die belasting in welke mate kan worden 

teruggedrongen.  

Sub 2.Verzocht wordt inzichtelijk te maken hoe groot de geluidsbelasting in de aanlegfase van 

de ontgronding is en welke maatregelen in welke mate kunnen bijdragen aan een reductie 

hiervan.  
e) Verbindingszone. In het plan wordt gemeld dat de natuurvriendelijke inrichting dienst zal 

doen als een (droge) verbindingszone tussen Drents Friese Wold en Fochteloërveen. Deze 

verbinding is bij lange na niet gerealiseerd, zal nog niet kunnen functioneren, de 

Compagnonsvaart is een barrière. Het beslechten van deze barrière zou als compenserende 

maatregel kunnen worden opgenomen.  

 

Reactie 2 

 

a) Van het aanbod om mee te denken in de verdere planvoorbereiding maken wij graag gebruik. 

Inmiddels heeft het eerste gesprek plaatsgevonden. Ook is de FMF uitgenodigd om deel te 

nemen aan het Platform Appelscha Hoog. Wat betreft de opmerking over de 

bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha,  Appelscha Hoog ligt ten oosten van het 

gebied dat onttrokken is aan Natura-2000. Dit gebied is – net als de westzijde van het dorp 

Appelscha - aangeduid als zoekgebied voor verblijfsrecreatie. Ook is de beoogde ecologische 

verbindingszone van het Drents Friese Wold richting Fochteloërveen aangeduid. Deze 

bestuursovereenkomst bestaat uit 11 maatregelen om zowel de recreatie als de natuur 

ontwikkelruimte in en rondom Appelscha te geven. Het onttrekken van een gedeelte van de 

natuur aan de Natura 2000 status geeft niet alleen deze gebieden recreatieve ontwikkelruimte, 

maar ook de omliggende gebieden. Dat in deze overeenkomst wordt aangegeven dat het voor 

Appelscha Hoog om kleinschalige recreatie zou moeten gaan is niet correct. Deze aanduiding 

ligt op het gedeelte ten noordwesten van het DFW (omgeving Langedijke). Overigens is de 

bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha begin dit jaar geactualiseerd door alle 

betrokken partijen (provincie, gemeente, Staatsbosbeheer en Nationaal Park). In deze 

actualisatie is maatregel 7 ‘de ontwikkeling van nieuwe verblijfsrecreatie’ uitgebreid tot ‘de 
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ontwikkeling van nieuwe dag- en verblijfrecreatie’. Hiervoor zijn twee ontwikkelgebieden 

aangewezen: de omgeving langs de Wester Es en de omgeving oostelijk van de Hildenberg. 

Ook is Appelscha Hoog in deze actualisatie concreet benoemd. 

 

b) Verdroging.  

Sub 1. Het model is bij eerdere gelegenheid (t.b.v. locatie Oude Willem) al aangepast om voor 

de lokale situatie voorspellingen te kunnen doen.  Het model is op zich daarom voldoende 

betrouwbaar om de effecten binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied vast te stellen. 

Daarbij is, vanwege de onomkeerbaarheid van het doorbreken van de keileemlaag, uitgegaan 

van een worst-case scenario, waarbij het weerstandsvermogen van deze laag extra hoog is 

ingeschat. Tevens is aan een autoriteit op het gebied van hydrologische modellen om een 

expert judgement gevraagd, specifiek voor het gebruik van dit model voor deze lokale situatie 

in combinatie met het effect van het doorbreken van de keileemlaag.  Deze deskundige heeft 

zich kunnen vinden in het uiteindelijke gebruik van het model, na de hiervoor genoemde 

aanpassingen. 

Voor een aantal specifieke locaties, zoals de door de inspreker bedoelde vennen is het model 

vrij grofmazig (verdeling over 4-8 gridcellen). Dat wil echter niet zeggen dat op basis van het 

model geen conclusies kunnen worden getrokken over de effecten op de venen. We hebben de 

effecten bepaald aan de hand van de modeluitkomsten en van de specifieke (praktijk-)kennis 

van de terreinbeheerders (SBB en DLG). Deze combinatie geeft voldoende informatie om de 

effecten te kunnen bepalen.  

 

Sub 2. De sonderingen en handboringen zijn in het plangebied zelf verricht en aangevuld met 

eerder (t.b.v. Oude Willem) gebruikte regionale boringen (zie Hydrologisch onderzooek 

gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog dd 16 mei 2013 en Oplegmemo bij hydrologisch 

onderzoek Appelscha Hoog d.d. 21-2-2013). Zodoende zijn er voldoende sonderingen en 

boringen verricht om het model voldoende betrouwbaar te laten zijn. 

 

Sub 3. In de rapportages wordt de situatie na aanleg gepresenteerd boringen (zie Hydrologisch 

onderzooek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog dd 16 mei 2013 en Oplegmemo bij 

hydrologisch onderzoek Appelscha Hoog d.d. 21-2-2013). Na aanleg ontstaat er een situatie 

die permanent lager is dan de huidige situatie (zoals gepresenteerd). Dit is een stabiele 

eindsituatie. De duur van aanleg naar deze situatie is niet in beeld gebracht, maar zal vrij 

kortdurend zijn. 

 

Sub 4. Cumulatieve effecten – zoals de waterwinning bij Terwisscha – zijn meegenomen in de 

berekeningen, omdat het model uitgaat van de huidige  situatie (0-situatie), dus inclusief de 

huidige effecten van de waterwinning. Daarnaast blijkt dat de verlagingscontour van 

Terwisscha en de berekende verlagingscontour van de plas elkaar niet overlappen, waarmee er 

geen sprake is van cumulatieve effecten. 

 

Sub 5. Grondwaterdalingen van minder dan 5 cm zijn niet in beeld gebracht, omdat deze geen 

negatief significante effecten meebrengen. Dit volgt ook uit het geografisch beeld van de 

onderzoeksresultaten. Deze laten zien dat ter plaatse van de grondwaterdaling voor verdroging 

gevoelige habitats nihil zal zijn. De afstand tussen de 5 cm-contour en deze locaties is immers 

dusdanig groot dat van een daling van betekenis geen sprake zal zijn. Verslechtering van de 

kwaliteit van de verdroginggevoelige habitats van het Drents Friese Wold zal dan ook niet 

optreden.  

 

Sub 6. Het model is niet vooraf geijkt in het plangebied zelf, omdat hiervoor geen 

peilbuisgegevens beschikbaar waren. Het model is wel geijkt op basis van beschikbare 

meetgegevens in de omgeving van het gebied. Hierdoor zijn de resultaten van het onderzoek 

voldoende betrouwbaar.  
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Sub 7, Een gefaseerde ontgronding is niet aan de orde. De keileemlaag zit relatief hoog. 

Afgraven tot aan deze laag voegt derhalve niets toe. Wanneer de keileemlaag eenmaal is 

doorgegraven, dan wordt vrij snel daarna de (stabiele) eindsituatie bereikt. Omdat gefaseerd 

afgraven niet mogelijk is, is de afweging om de vergunning te kunnen verlenen extra 

zorgvuldig gebeurd. 

 

c) Verzuring. De FMF stelt terecht dat het Drents Friese Wold gevoelig is voor verzuring en daar 

nu al hinder van ondervindt. Uit de passende beoordeling blijkt inderdaad dat het project zorgt 

voor extra belasting met verzurende stoffen in het Drents Friese Wold. Echter, deze toename 

is zeer gering, zoals in de Passende Beoordeling is aangegeven. Zo gering, dat op grond van 

de uitvoerige en zorgvuldige ecologische beoordeling in de Passende Beoordeling kan worden 

geconcludeerd dat deze mate van depositie niet leidt tot een verslechtering en dat mitigerende 

maatregelen niet nodig zijn. Dit is in de Passende Beoordeling voor  alle voor vermesting en 

verzuring gevoelige habitattypen ecologisch onderbouwd.  In de Oplegnotitie uitwerking 

ondiepte variant Recreatieplas Appelscha Hoog (Royal HaskoningDHV, BC8704, d.d. 6 

februari 2014) is aangegeven dat de veranderde winningstechniek (in verband met de 

geringere diepte van de plas) in de aanlegfase in verhouding tot de Passende Beoordeling tot 

zeer beperkte veranderingen in depositie op de desbetreffende habitattypen leidt. Evenwel is 

die toename dermate beperkt dat deze niet tot een wijzing van de in de Passende Beoordeling 

getrokken conclusie leidt. In voormelde Oplegnotitie wordt dan ook gesteld dat de conclusie 

uit de Passende Beoordeling, te weten dat er zeker geen significante negatieve effecten zullen 

optreden, blijft gehandhaafd. De uit hoofde van de Natuurbeschermingswet en de Wabo  

benodigde verklaring van geen bedenkingen is voorts in overeenstemming met de Passende 

Beoordeling en de Oplegnotitie verleend. 

 

d) Stiltegebied.  

Sub 1. Het is juist dat het stiltegebied in de aanlegfase belast wordt door een verhoogde 

geluidsbelasting. In figuur 4 van het akoestisch rapport, behorende bij de aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor het aspect milieu, is aangegeven waar de contour van de 40 dB(A) 

– streefwaarde rondom de inrichting is gelegen. Uit dit figuur blijkt, met inachtneming van de 

grenzen van het stiltegebied, dat een overschrijding van de 40 dB(A)-streefwaarde  in een zeer 

beperkt deel van het stiltegebied plaatsvindt, namelijk in het kleine gebied ten zuiden van de 

inrichting en ten noorden van de nabijgelegen N381 (ca. 200 meter).  Geschat wordt dat dit 

gebied ca. 5 ha groot is. Gezien de beperkte grootte van dit desbetreffende deel van het 

stiltegebied, de beperkte duur van de uitvoering van de werkzaamheden in de aanlegfase en de 

nabije ligging t.o.v. de N381, waarbij ook rekening gehouden wordt met de toekomstige 

functie van deze N381, achten wij de gevolgen voor het stiltegebied acceptabel wanneer dat 

wordt afgewogen tegen de belangen die met het onderhavige besluiten zijn gemoeid. 

In bijlage 5 van de Oplegnotitie uitwerking ondiepte variant Recreatieplas Appelscha Hoog 

(Royal HaskoningDHV, BC8704, d.d. 6 februari 2014), wordt ingegaan op de akoestische 

effecten van de situatie waarin de diepte van de recreatieplas op gemiddeld 6 m – mv is 

gelegen. Wat betreft de overschrijding van de 40 dB(A)-streefwaarde wordt de conclusie geen 

andere dan die was. 

 

In de passende beoordeling is aangetoond dat de gevolgen voor de fauna (voorzover 

beschermd o.g.v. de Natuurbeschermingswet) niet tot significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen van de voor geluid gevoelige soorten soorten in het Natura 2000-

gebied Drents Friese Wold leiden. Mitigerende maatregelen zijn niet nodig.  Diezelfde 

conclusie wordt getrokken in de vorenbedoelde Oplegnotitie, waarin ook is bezien of de in de 

passende beoordeling beschreven effecten wezenlijk anders zullen zijn bij een recreatieplas 

met een diepte van gemiddeld 6 m – mv. 

 

Mede gezien het gegeven dat de boerderij met opstallen aan de Hildenberg 1 wordt 

gehandhaafd, treden er ten gevolge van de voorliggende besluiten geen negatieve effecten op 

voor de ingevolge de Flora- en faunawet beschermde dier- en plantensoorten. Zie de 
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rapportage “Toetsing Flora- en faunawet voor ontwikkeling van een dagrecreatief terrein te 

Appelscha”, Buro Bakker 2012.  Wel is daarin aanbevolen om de aanlegwerkzaamheden in 

beginsel niet in het broedseizoen te starten. 

 

Sub 2. In het kader van de beoordeling van de geluidsemissie op de omgeving hebben wij de 

geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder van de werkzaamheden 

tijdens de aanlegfase op de geluidgevoelige objecten in de omgeving van de inrichting 

beoordeeld. Uit de beoordeling is gebleken dat voldaan wordt aan de daarvoor gestelde 

wettelijke eisen. Voor een nadere toelichting daarop verwijzen wij naar de 

omgevingsvergunning. 

 

e) Verbindingszone. In het plan is voorzien in de aanleg van de provinciale ecologische 

verbindingszone tussen Drents Friese Wold en Fochteloërveen. Dit voor zover binnen de 

plangrenzen van het bestemmingsplan gelegen gronden. Er bestaat op basis van de 

Verordening Romte (zo is het plangebied buiten de EHS zoals bepaald in de verordening, 

gesitueerd) noch de Bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha en omstreken een 

verplichting om tegelijk met het bestemmingsplan ten behoeve Appelscha Hoog de gehele 

verbindingszone te realiseren. Realisatie van de totale verbindingszone is van totaal andere 

orde en een project op zich, zowel planologisch als financieel. Wel is gemeend om met dit 

project de kans aan te grijpen om een eerste stap te zetten. Van de noodzaak tot het treffen van 

compenserende maatregelen is geen sprake. Er is geen enkele verplichting die met het 

onderhavige plan samenhangt om de barrière bij de Compagnonsvaart op te heffen.    

 

Aanpassing 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerp besluiten.  

 

Zienswijze 3: VRTBO/TIP Appelscha 
a) Indiener staat positief t.o.v. de ontwikkeling van een recreatieplas Appelscha Hoog, 

ondersteunt het initiatief en stelt enkele kanttekeningen t.a.v. geluidsoverlast en 

verkeersoverlast in het dorp. Indiener vraagt zich af hoe de verkeersstromen van en naar de 

plas gereguleerd gaan worden (Drentseweg, De Hildenberg en Tilgrupsweg) en welke invloed 

dit heeft op de aanvoerwegen vanuit het dorp (Wester Es en Bosberg). Dit laatste wordt 

volgens indiener niet expliciet meegenomen en alleen benoemd. Deze wegen zijn niet 

ingericht op dergelijke hoeveelheden verkeer (onveilige situaties), dit vereist aanpassingen van 

de wegen. Indiener trekt de conclusies van het verkeersonderzoek in twijfel. Vermeldt wordt 

dat er in Appelscha nauwelijks sprake is van autonome groei. Daarmee wordt de ontwikkeling 

van de ‘nieuwe’ Boerestreek buiten beschouwing gelaten.  

b) Het verbaast indiener dat niet gekeken is naar een ontsluitingsweg vanaf de aansluiting 

Bosberg Zuid – N381 naar de plas. Hiermee worden verkeersstromen van Boerestreek en 

Appelscha Hoog gescheiden.  

c) Indiener stelt dat  verbreding van de Hildenberg en de aanleg van een solitaire 

fietsvoorziening hier geen oplossing bieden. Dan zouden ook de Drentseweg Noord, 

Boerestreek en Bosberg Zuid (ter plaatse van de Roggenberg) te smal zijn om de 

verkeersstroom te verwerken. Er is meer nodig dan het opnieuw inrichten van de genoemde 

kruispunten.  

d) Indiener stelt dat de parkeermogelijkheden niet of nauwelijks zijn onderzocht en verzoekt de 

gemeente duidelijkheid te geven waar deze komen te liggen.  

e) Indiener ziet vervoer per as als enorme belasting voor Appelscha gedurende 2 tot 4 jaar, voor 

inwoners en toeristen. Hoe dit tijdens de aanleg zal gaan verlopen m.b.t. de verkeersintensiteit, 

de verkeersveiligheid en de milieuveiligheid staat niet beschreven. Er is geen duidelijkheid 

aangaande de aan- en afvoerroutes gegeven. De voorkeur om het te winnen zand per as te 

vervoeren is naar de mening van indiener niet de juiste. De wegen zijn hiervoor niet geschikt. 

In het voortraject heeft indiener reeds de voorkeur uitgesproken om buiten Appelscha een 

depot aan te leggen vanwaar de transportbewegingen naar de aanleglocatie van de N381 

kunnen plaatsvinden. Indiener verzoekt de gemeente deze optie nader uit te werken.  
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Reactie 3 

 

a) De verkeersstromen op de Wester Es en de Bosberg zijn getalsmatig wel in beeld gebracht. 

Zie het rapport “Verkenning verkeer en parkeren”, GoudappelCoffeng d.d. 18 maart 2013 

(tabellen e.4 en 3.5). Ook de ontwikkelingen op de Boerestreek zijn wel degelijk 

meegenomen. Deze zijn gezien de omvang niet meegenomen als autonoom effect, maar als 

cumulatief effect (zie ook rapport Cumulatie effecten Boerestreek-Bosberg en Appelscha-

Hoog, GoudappelCoffeng d.d. 28 maart 2013). Voor zowel de Boerestreek als Appelscha 

Hoog geldt dat uit is gegaan van maximale bezoekersaantallen (worst case scenario). 

Vervolgens zijn beide worst-case-aantallen in samenhang bekeken. De verkeersstromen zijn 

aldus niet alleen benoemd, maar ook getalsmatig onderzocht, in relatie tot wegcapaciteit en 

veiligheid. Hieruit blijkt dat alle door indiener genoemde wegvakken de extra capaciteit in 

principe aan kunnen. Uit oogpunt van veiligheid en doorstroming wordt wel een aantal 

aanpassingen van wegen voorgesteld. De voor de ontwikkeling Appelscha Hoog benodigde 

aanpassingen zullen ook worden gerealiseerd. Ter toelichting wordt verwezen naar de 

Oplegnotitie Appelscha Hoog, Verkeersmaatregelen Appelscha i.r.t. Appelscha Hoog d.d. 12 

februari 2014.  

Overigens zullen de in het rapport van 28 maart 2013 genoemde aantallen 

verkeersbewegingen in de praktijk lager zijn. Dit komt doordat, zoals hiervoor reeds is 

aangegeven, zowel voor Boerestreek-Bosberg als Appelscha-Hoog is gerekend met worst-

case-aantallen. Ook zal hier zal mogelijk sprake zijn van combinatiebezoek (na een bezoek 

aan Appelscha Hoog nog een bezoek aan de Boerestreek).  

De verwachting is dat het meeste verkeer regionaal is. Dit houdt in dat het meeste verkeer 

(80%) via de Bosberg-Hildenberg-Tilgrupsweg naar Appelscha Hoog gaat. Op de Drentse weg 

(Noord en Zuid) neemt het verkeer ook toe, zij het in mindere mate. Dit blijkt ook uit de 

genoemde verkeersonderzoeken van Goudappel Coffeng. Deze wegen kunnen de verwachte, 

geringe, stijging van verkeer aan. Vanaf deze kant komt vooral lokaal verkeer. Veel van dit 

verkeer gaat op de fiets naar Appelscha Hoog. 

 

b) Een nieuwe ontsluitingsweg van Bosberg Zuid/N381 is gelet op het onder a) genoemde 

verkeersonderzoek niet noodzakelijk. Er bestaat gelet op de bestaande wegencapaciteit geen 

verkeerskundige nut en noodzaak om een dergelijke ontsluitingsweg aan te leggen. Daarbij 

komt dat een dergelijke ontsluitingsweg door Natura 2000-gebied zou moeten worden 

gerealiseerd, hetgeen niet wenselijk is. Daarnaast zijn de kosten voor een dergelijke 

ontsluitingsweg hoog. Overigens is het mede gelet op het doel van de ontwikkeling ook 

wenselijk dat het verkeer richting Appelscha Hoog ook via de Bosberg en/of de Boerestreek 

wordt geleid. Dit kan immers leiden tot  een economische spin-off aan de Boerestreek (langer 

verblijf of herhaal bezoek). 

 

c) Uit het reeds genoemde verkeersonderzoek volgt welke maatregelen wenselijk zijn mede in 

relatie tot de te verwachten verkeersstromen op bepaalde wegen. In relatie tot de ontwikkeling 

Appelscha Hoog worden concrete maatregelen getroffen ten behoeve van de doorstroming op 

de Bosberg, de Hildenberg, de Tilgrupsweg. Deze maatregelen zijn concreet benoemd in de 

Oplegnotitie Appelscha Hoog, Verkeersmaatregelen Appelscha i.r.t. Appelscha Hoog d.d. 12 

februari 2014. In deze notitie is ook aangegeven met welke middelen deze maatregelen 

worden uitgevoerd. Er is gelet op het verrichte verkeersonderzoek geen aanleiding om te 

veronderstellen dat deze maatregelen onvoldoende zijn c.q. dat ook op andere wegen nog 

verdere maatregelen noodzakelijk zijn.  

In het kader van de ontwikkeling van de Boerestreek (waarvoor de besluitvorming reeds heeft 

plaatsgevonden) wordt de Boerestreek zo heringericht dat deze weg geschikt is om zowel het 

verkeer ten gevolge van de ontwikkelingen aan de Boerestreek als Appelscha Hoog adequaat 

te verwerken.  
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d) Met het onderzoek “Verkenning verkeer en parkeren”, GoudappelCoffeng d.d. 18 maart 2013 

heeft onderzoek naar de parkeerbehoefte plaatsgevonden. Wij menen dat dit parkeeronderzoek 

voldoende adequaat is. Het parkeren van Appelscha Hoog geschiedt direct ten noorden van de 

recreatieplas op eigen terrein (gemeentelijke eigendom) en   is op basis van het 

bestemmingsplan Buitengebied 2006 (deels herzien in 2009) planologisch reeds toegestaan. 

Daarbij is ook ruimte gereserveerd voor overloopterreinen in drukke tijden (zomerse 

topdagen) en wordt aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. Om te voorkomen dat 

men langs omliggende wegen gaat parkeren zal er op de Hildenberg en Tilgrupsweg een 

parkeerverbod gaan gelden.  

 

e) Voor de afvoer van zand, grond en leem zijn meerdere opties verkend, zowel in methode (per 

as en/of per leiding) als in routes (A, B, C en/of D). De gemeente heeft geen voorkeur 

uitgesproken voor een methode: de omgevingsvergunning (inclusief de provinciale 

verklaringen van geen bedenkingen) maakt beide mogelijk. Ten aanzien van de routes is 

gesteld dat opties B en D afvallen gezien de impact op het Drents Friese Wold. De 

omgevingsvergunning biedt derhalve ruimte voor routes A (Tilgrupsweg) en C (Bosberg).  

De gemeente is zich bewust van de omgevingshinder die gepaard gaat met de winning en ziet 

de voordelen van afvoer per leiding. Overigens gaat afvoer per leiding altijd gepaard met 

afvoer per as, omdat de bovenste grondlagen niet per leiding afgevoerd kunnen worden (tot 

aan het grondwater). Voor vervoer per as krijgt de Tilgrupsweg – kijkend naar omliggende 

kwetsbare functies en hoeveelheid verkeer – de voorkeur. De staat van deze weg is inderdaad 

niet dusdanig dat deze dergelijk zwaar verkeer aan kan. In de exploitatie is dan ook rekening 

gehouden met een financiële reservering om hieraan tegemoet te komen.  

De uitvoerder zal middels een aanbestedingsprocedure worden geselecteerd. In dat kader 

zullen aanvullende afspraken met de aannemer(s) worden gemaakt op het zoveel mogelijk 

beperken van de omgevingshinder.  

 

Overigens is de periode van 2 tot 4 jaar die de indiener aanhaalt voor het vrachtvervoer niet 

correct. De vergunningen bieden ruimte voor een periode van maximaal 19 maanden.  

Hoe er omgegaan wordt met de verkeersintensiteit, de verkeersveiligheid en de 

milieuveiligheid staat beschreven in de omgevingsvergunning en in diverse bijlagen van de 

ontgrondingsvergunning (werkplan). Hierop zijn ook voorschriften van toepassing waar de 

aannemer zich aan heeft te houden.  

 

Aanpassing 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerp besluiten. Het bestemmingsplan wordt aangepast in 

lijn met de in de reactie benoemde oplegnotities (plantoelichting).  

 

Zienswijze 4: omwonende of anderszins belanghebbende  
a) Indiener stelt dat het ontwerp bestemmingsplan strijdig is met de structuurvisie. De 

Bestuursovereenkomst Appelscha geeft  voor Appelscha Hoog geen aanduiding ‘meer 

recreatief medegebruik’. De Structuurvisie duidt Appelscha Hoog aan voor o.m. ‘extensieve 

en landelijke vormen van recreatie’. In die context maakt indiener bezwaar op de volgende 

gronden:  

Sub 1. De voorgenomen landelijke (grootschalige waterskibaan) en aardkundige (waterplas) 

ingrepen zijn van een zodanige omvang dat deze niet passen in het kader van de structuurvisie. 

Sub 2. Het bestemmingsplan kent een beperkte begrenzing en hierdoor ontstaat geen helder 

beeld van de invulling van het gebied Hildenberg Oost, ontstaat er onduidelijkheid tussen het 

bestemmingsplan- en exploitatiegebiedsgrenzen, dit maakt een integrale bestuurlijke en 

politieke afweging onmogelijk. 

Sub 3. De locatiekeuze is onduidelijk, evenals eventuele alternatieve locaties.  
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Sub 4. Indiener vreest aantasting van woongenot, de rendabele verhuurbaarheid voor de 

recreatieve doelgroep (oudere rust zoekers versus avontuurlijke recreanten), geluidsoverlast en 

verkeersoverlast. De te nemen acties uit het verkeersonderzoek zijn onvoldoende concreet en 

de verkeersstroom vanuit plaatsen als Assen, Norg en Leek die over de Boslaan naar het 

plangebied rijden is onvoldoende meegenomen. Eventuele acties (bebording of 

parkeervoorzieningen) zijn niet of onvoldoende meegenomen.  

Sub 5. Indiener verzoekt om duidelijkheid  over openingstijden van de horeca en beperkingen 

hierin om overlast te beperken. 

Sub 6. Indiener vraagt naar locatie van parkeerterreinen, afmetingen en wijze van afscherming. 

Sub 7. Indiener vraagt naar de visie op waterrecreatie, welke uitbreidingen heeft gemeente 

voor ogen en passen die in het ruimtelijk beleid.  

b) Indiener stelt dat de ontgrondingsvergunning ten onrechte is verleend.  

Sub 1. De provincie concludeert dat er sprake is van een multifunctioneel project omdat de 

ontwikkeling van recreatiegebied voorop staat en dat de ontgronding en het winnen van zand 

een afgeleide is. Indiener maakt hier tegen bezwaar, stelt dat het gemeentelijk beleid geen 

noodzaak tot recreatieve ontwikkeling van het gebied geeft en dat de N381 en levering van 

zand bepalend zijn, gezien de snelheid van het project, de toegepaste coördinatieregeling, en 

de partiële opzet van het bestemmingsplan.  

Sub 2. Indiener betwijfelt of de intentieverklaring met Outdoor Appelscha tot een concrete 

invulling zal leiden.  De afweging of het plan economisch en financieel haalbaar is vergt meer. 

Indiener vraagt om aan te tonen – op objectieve gegevens -  dat er aan ondernemerszijde 

behoefte bestaat om te investeren in recreatie en in hoeverre dit gelet op de crisis realistisch is.  

De gebiedsexploitatie is niet inzichtelijk, inclusief investeringen in omliggende infrastructuur. 

c) Indiener stelt dat de verkeerskundige ontsluiting ten onrechte geen onderdeel uitmaakt van het 

bestemmingsplan. Indiener trekt de conclusies van het onderzoek in twijfel, de Boslaan en 

Drentse weg zijn niet betrokken en zijn geen regionale verbindingswegen. Er ontbreekt 

financiële onderbouwing.  

d) Indiener stelt dat de overeenkomst tussen provincie en gemeente om juridische redenen niet 

tot concrete afspraken kunnen leiden. De levering van zand is een voorbeeld van gedwongen 

winkelnering. De Europese niet-openbare aanbesteding van de N381 vereist voldoende 

mededinging.  

e) Indiener stelt dat het MER een negatief beeld schetst van de mogelijke gevolgen van de plas 

en dat dit in het ontwerp bestemmingsplan wordt genegeerd. Nergens is sprake van een 

positieve bijdrage en er wordt eenzijdig naar het Drents Friese Wold gekeken.  

f) Indiener stelt dat het wettelijk verplichte financiële kader ontbreekt waardoor toetsing door de 

raad op haalbaarheid en financiële risico’s niet kan plaats hebben. Een risicoparagraaf 

ontbreekt. Niet onderzocht is of er in de private markt voldoende animo is om te investeren in 

recreatie zoals in dit plan voorgestaan.  

g) Vervolgens gaat indiener in op particulier belang op basis van een aantal constateringen en 

stellen het bevoegd gezag aansprakelijk voor de materiele (bodemverzakking), immateriële 

(lawaai/woongenot) en economische schade (verhuur/waardedaling) van: 

o Gevolgen voor percelen en golfbaan. 

o Schade / verzakkingen van opstallen en tuinen. Schouw organiseren is nodig voor 

bezittingen in een straal van 2.500 meter uit het centrum van de plas. Er zijn huizen en 

boerderijen die op de hydrologische plattegronden zijn weggelaten. Ook 

transportbewegingen veroorzaken schade. 

o Afsterven van bomen / beplanting / bossen. 

o Huurderving verhuuromzetten (inclusief extrapolatie toekomst). 

o Waardedaling woning op basis van huurderving. 

o Schouwing en rapportage voor aanvang ontgronding. 

o Garantieregeling voor 10 jaar na oplevering voor schadeloosstelling voor gedaalde 

waarde en verhuurinkomsten.  

o Gewasschade land/tuinbouwgrond.   
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Reactie 4 

 
a) In de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd dat gemeenten een structuurvisie 

hebben als strategisch beleidsdocument. De structuurvisie biedt een motivatie vooraf waarom 

bepaalde ontwikkelingen wel of niet wenselijk zijn. Een bestemmingsplan is concreter en 

gedetailleerder dan een structuurvisie. In een bestemmingsplan regelt de gemeente waar en 

wat gebouwd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Op basis van een bestemmingsplan 

worden bouwplannen getoetst en bouwvergunningen verleend. De structuurvisie geeft dus 

richting en staat in die zin boven het bestemmingsplan, maar het bestemmingsplan blijft het 

wettelijke toetsinstrument. Een structuurvisie bevat alleen beleid en is niet normstellend. 

Daarom bevat de structuurvisie beleid in de vorm van algemene uitgangspunten, die nog 

concreet uitgewerkt moeten worden in het bestemmingsplan. Het beleid uit de structuurvisie 

wordt dan op perceelsniveau uitgewerkt in het bestemmingsplan.  

De structuurvisie van de gemeente Ooststellingwerf geeft een globale denkrichting voor het te 

ontwikkelen gebied de Hildenberg Oost. Dit zowel qua functies als begrenzing van het gebied. 

Het bestemmingsplan is in overeenstemming met de in de structuurvisie gekozen 

ontwikkelrichting. Zowel qua functionele inrichting als locatie. De structuurvisie is niet 

bedoeld om op kavelniveau  ruimtelijke invulling te bepalen. De structuurvisie geeft soms 

concrete handvaten, maar in andere gevallen worden meer denkrichtingen aangeduid. In de 

structuurvisie wordt de Hildenberg Oost als een belangrijk gebied voor recreatieve 

ontwikkeling aangeduid. Op een globale kaart is aangegeven waar deze ontwikkeling dient 

plaats te vinden. Het bestemmingsplan geeft een nadere invulling van deze beoogde 

ontwikkelingslocatie. Van tegenstrijdigheid is derhalve geen sprake. 

Voor wat betreft de Bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha, zie reactie 2.a) met 

als aanvulling: de aanduiding ‘meer recreatief gebruik’ op de kaart behorende bij de 

bestuursovereenkomst is sec gelegd op terreinen van het Drents Friese Wold. Aangezien 

Appelscha Hoog daar geen onderdeel van uitmaakt, ligt deze aanduiding dan ook niet op de 

gronden van Appelscha Hoog. Het impliceert ook niet dat in gebieden buiten het Drents Friese 

Wold waar deze aanduiding niet op ligt, ook geen sprake mag of kan zijn van meer recreatief 

medegebruik.  

 

Sub 1.Wat betreft de omvang en opzet in relatie tot de structuurvisie het volgende. De 

structuurvisie schetst een duidelijk landschappelijk kader. De voorgenomen ontwikkeling is 

hier middels landschapsonderzoek aan getoetst. Geconcludeerd is – zie ook de gebiedsvisie – 

dat de omvang en opzet past in het bestaande landschap, binnen de bestaande structuren. Het 

plan is getoetst t.a.v. aardkundige waarden, o.m. via archeologisch onderzoek. Hieruit zijn 

geen belemmeringen naar voren gekomen. 

Om tegemoet de komen aan de indiener is nogmaals naar het ontwerp van de plas gekeken. 

Deze is daarop bijgesteld, binnen de bestaande contouren. De plas wordt beduidend minder 

diep: van maximaal 15 m naar maximaal 6 m tot in een gebied van 2 ha 8 m. De lus aan de 

zuidzijde van de plas in het vorige ontwerp was bedoeld om extra zand te kunnen genereren. 

Nu deze vraag is weggevallen (zie reactie 4b) sub1), kan deze lus achterwege blijven. 

Vervolgens zijn twee eilandjes in het ontwerp opgenomen. Deze hebben een recreatieve en 

landschappelijke meerwaarde. Ze vormen een afwisseling tussen de open vlakte en de meer 

beschutte plekken achter en op de eilanden met spannende zichtlijnen. Vanaf de wal (strand, 

terras en oevers), maar ook vanaf het water (zwemmen naar een eiland, skiën rondom een 

eiland). Ook vanuit de omgeving – bijvoorbeeld vanuit de vakantiewoningen op de Hildenberg 

-  zorgen ze voor een gedifferentieerd beeld. 

 

Sub 2. Binnen de ruimtelijke ordening heeft de gemeente beleidsvrijheid in het bepalen van 

plangrenzen. Wij bestemmen pas als functies concreet en helder in beeld zijn, juist zodat we 

niet een te globaal bestemmingsplan met daarin vele varianten en mogelijkheden aan functies 

opnemen. Dat kan namelijk voor onduidelijkheid en onrechtmatigheid zorgen. Voor deze 

begrenzing is gekozen, omdat dit de eerste fase van het plan betreft, en we nu voor deze fase 

een goed beeld hebben van de gewenste ontwikkeling, de kaders en de randvoorwaarden. Voor 
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de noordelijke percelen is dit nog minder concreet.  

Hieraan is echter een integrale afweging in een groter verband aan voorafgegaan. Zo is er een 

gebiedsvisie voor het totale gebied Appelscha Hoog opgesteld als voorloper op het 

bestemmingsplan. Ook zijn de diverse onderzoeken, waaronder de MER, op het totale gebied 

gericht. Een integrale bestuurlijke en politieke afweging is dan ook goed mogelijk. 

Dat geldt ook voor de exploitatiegebiedsgrenzen. Om inzicht te geven in de financiële 

uitvoerbaarheid voor het onderhavige plan Appelscha Hoog is de notitie Economische 

uitvoerbaarheid bestemmingsplan Appelscha Hoog en exploitatieopzet, Grontmij d.d. 12 

februari 2014 opgesteld, waarin ook een exploitatieopzet is opgenomen.  

 
Sub 3. De locatiekeuze is toegelicht in de toelichting van het bestemmingsplan. Voorafgaand 

aan de aankoop van deze gronden is een integrale afweging gemaakt. Daarbij zijn ook 

alternatieve locaties in ogenschouw genomen.  

 

Sub 4. 

Voor wat betreft de aantasting van woongenot, de onrendabele verhuurbaarheid, 

geluidsoverlast en verkeeroverlast, zie de hierna opgenomen reactie onder g).  

Voor wat betreft de recreatieve doelgroep, deze ontwikkeling speelt onder meer in op een van 

de in de Marketing Visie onderscheiden recreatieve doelgroepen, namelijk de actieve recreant. 

De voorgenomen ontwikkeling biedt kansen voor het naastgelegen recreatiepark de 

Hildenberg: het middels voorliggend plan vergroten van het recreatieve aanbod biedt 

perspectief op het aantrekken van nieuwe recreanten en op het verlengen van de verblijfsduur 

van reeds aanwezige recreanten. 

Ten aanzien van het verkeer en verkeersmaatregelen: zie reactie 3 a) en c). 

Ten aanzien van parkeren: zie reactie 3 d) en de hierna opgenomen reactie onder sub 6). 

 

Sub 5. Een bestemmingsplan regelt het toegestane gebruik en bouwmogelijkheden. In verband 

met de gewenste ruimtelijke uitstraling is in de planregels (artikel 3.5) ook een regeling 

getroffen over de toegestane openingstijden. Voor het daadwerkelijk exploiteren van een 

horecabedrijf dient een potentiële exploitant een aanvraag voor een drank- en 

horecavergunning in te dienen. Het beperken van mogelijke overlast  en dergelijke wordt 

geregeld in de Drank- en horecawet en in het kader van de Algemene plaatselijke verordening 

Ooststellingwerf 2014.  

 

Sub 6. Zie reactie 3.d. Het parkeren van Appelscha Hoog geschiedt direct ten noorden van de 

recreatieplas op eigen terrein (gemeentelijke eigendom) en is op basis van het 

bestemmingsplan Buitengebied 2006 (deels herzien in 2009) planologisch reeds toegestaan. 

Daarbij is ook ruimte gereserveerd voor overloopterreinen in drukke tijden (zomerse 

topdagen) en wordt aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. Om te voorkomen dat 

men langs omliggende wegen gaat parkeren zal er op de Hildenberg en Tilgrupsweg een 

parkeerverbod gaan gelden. De precieze inrichting van het parkeerterrein (afmetingen en wijze 

van inpassing en afscherming) is onderdeel van de verdere planuitwerking.  

 

Sub 7. De gemeente Ooststellingwerf werkt al een aantal jaren intensief aan de recreatieve 

vernieuwing van het toeristisch-recreatief product van Appelscha en omstreken, met als 

achterliggend doel de ontwikkeling van werkgelegenheid en leefbaarheid in dit gebied. Dit 

gebeurt vanuit de Recreatieve Marketingvisie, de Bestuurlijke Ontwikkelagenda Appelscha 

e/o en de Structuurvisie Ooststellingwerf. De turfroute is een belangrijk onderdeel op gebied 

van waterrecreatie, de verbinding van Appelscha als landkern met de Friese watersportkernen. 

De recreatieplas van Appelscha Hoog is een waardevolle toevoeging in ons recreatief-

toeristisch product, waarin voor Appelscha gewerkt wordt aan diversiteit en kwaliteit.   

 

b) Sub 1. Wat betreft gemeentelijk beleid zie 4.a.sub 7. De noodzaak tot deze ontwikkeling is 

eveneens uiteengezet in de ontwerpbesluiten. Het recreatieve doel prevaleert boven het doel 

van zandwinning. Ten tijde van het ter visie liggen van de ontwerpbesluiten was de insteek om 
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het zand dat vrijkomt met deze gebiedsontwikkeling te benutten voor de aanpassing van de 

N381. Bij de aanbesteding van de N381, na de zomer van 2013, werd duidelijk dat dit werk is 

aanbesteed met een gesloten grondbalans. Hiermee is de opgave om zoveel mogelijk zand – 

binnen voorwaarden – uit de recreatieplas van Appelscha Hoog te halen, komen te vervallen. 

Het doel van de recreatieplas – stimuleren van leefbaarheid en werkgelegenheid – blijft 

overeind. De uitvoering ervan kan evenwel op een andere wijze geschieden: niet met de afvoer 

van zoveel mogelijk zand, maar met veel minder zand. Het plan en de uitvoeringsbesluiten 

zijn hierop aangepast. Zo wordt de plas niet langer 15 meter diep, maar 6 meter tot (in een 

beperkt deel van de plas) 8 meter diep. Hiermee is ook tegemoet gekomen aan diverse 

zienswijzen. Er wordt niet meer zand gewonnen dan dat voor de functie (het creëren van een 

recreatieplas) noodzakelijk is. Het vrijgekomen materiaal wordt grotendeels afgevoerd. Wel 

blijft de coördinatieregeling van toepassing, evenals de opzet van het bestemmingsplan (zie 4 

a) sub 2). 

 

Sub 2. De intentieverklaring met Appelscha Outdoor staat los van het bestemmingsplan. Het 

bestemmingsplan regelt functies en ruimtegebruik en legt geen ondernemers vast. In principe 

kan elke ondernemer inspelen op de met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte 

ontwikkelingen. De afweging of een plan economisch en financieel haalbaar is vergt inderdaad 

meer, dit is dan ook niet opgehangen aan Appelscha Outdoor. In de oplegnotitie 

“Economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan Appelscha Hoog en exploitatieopzet” d.d. 12 

februari 2014 is de exploitatieopzet voor dit plan opgenomen, waaruit blijkt dat het plan 

financieel uitvoerbaar is. In de toelichting van het bestemmingsplan zal deze worden 

opgenomen, zodat deze voor eenieder inzichtelijk is.   

Onze gemeente is een recreatiegemeente. Zoals al eerder aangehaald (zie 4.a. sub 7) wordt er 

al een aantal jaar gewerkt aan verbetering en diversificatie van ons toeristisch product. Ook in 

tijden van crisis, misschien wel juist in tijden van crisis. Cijfers laten onder meer zien dat in 

onze gemeente het aantal overnachting gelijk is gebleven, waar deze bij buurgemeenten een 

significante afname laten zien. Ook laat het project Boerestreek – de herontwikkeling van het 

recreatieve hart van Appelscha – zien dat investeringen vanuit de overheid worden gevolgd 

met investeringen vanuit ondernemers.  

 

c) Wij verwijzen naar onze reactie 3 a en c. Ten aanzien van de financiële onderbouwing 

verwijzen wij naar onze hiervoor gegeven reactie onder sub 2.  

In het verkeersonderzoek zijn ook de Boslaan en Drentseweg betrokken. De verwachting is 

dat het meeste verkeer regionaal is. Dit houdt in dat het meeste verkeer via de Bosberg-

Hildenberg-Tilgrupsweg naar Appelscha Hoog gaat. Op de Drentse weg (Noord en Zuid) 

neemt het verkeer ook toe, zij het in mindere mate. Deze wegen kunnen de verwachte stijging 

van verkeer en de toekomstige verkeersintensiteit verkeersveilig verwerken. Vanaf deze kant 

komt vooral lokaal verkeer, wat veelal op de fiets naar Appelscha Hoog gaat. De verwachting 

is dat het lokale verkeer dat toch met de auto gaat gebruik maakt van de Drentseweg. Indien 

dit verkeer anders rijdt dan verwacht, zal dit verkeer ook gebruik kunnen maken van de 

Boslaan in plaats van de Drentseweg. Omdat de toename van het verkeer op de Drentseweg 

gering is, is ook de toename op de Boslaan gering en kan deze weg ook de verwachte stijging 

van verkeer en de toekomstige verkeersintensiteit verkeersveilig verwerken.  

 

d) De aanbesteding van de N381 is voor dit project niet meer relevant. De aanbesteding van de 

N381 heeft geleid tot gewijzigde inzichten. Bij de aanbesteding van de N381, na de zomer van 

2013, werd duidelijk dat dit werk is aanbesteed met een gesloten grondbalans. Hiermee is de 

opgave om zoveel mogelijk zand – binnen voorwaarden – uit de recreatieplas van Appelscha 

Hoog te halen, is komen te vervallen. Het doel van de recreatieplas – stimuleren van 

leefbaarheid en werkgelegenheid – blijft overeind. De uitvoering ervan kan evenwel op een 

andere wijze geschieden: niet met de afvoer van zoveel mogelijk zand, maar met veel minder 

zand. Het plan en de uitvoeringsbesluiten zijn hierop aangepast.  

 

e) Een milieueffectrapport is erop gericht om het milieubelang een volwaardige plaats in de 
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besluitvorming te geven. Ten behoeve van dit doel wordt onderzocht of een plan of besluit 

negatieve en/of positieve milieueffecten zal hebben op de omgeving.  

Het plan-MER heeft veel aandacht voor het Drents-Friese Wold, omdat dit een Natura 2000 

gebied is met een juridische status vanuit de Natuurbeschermingswet. Indien het plan 

significant negatieve effecten op een Natura 2000 gebied heeft, kan het plan geen doorgang 

vinden. (Tenzij er redenen zijn van Dwingend maatschappelijk belang om het plan doorgang 

te doen vinden, er geen Alternatieven voor dit plan voorhanden zijn, en de negatieve effecten 

van het plan worden geCompenseerd. Dit betreft de zogenaamde ADC-toets.) Daarom is het 

van groot belang effecten op het Drents-Friese Wold te onderzoeken en vast te stellen. 

Het MER wijst uit dat significant negatieve effecten op Natura 2000 kunnen worden 

uitgesloten, daarom is er bezien vanuit de Natuurbeschermingswet geen wezenlijk bezwaar om 

het plan Appelscha Hoog te verwezenlijken. Er zijn wel negatieve milieueffecten te 

verwachten op een aantal aspecten, maar deze zijn overwegend licht negatief. Al met al bevat 

het milieueffectrapport geen informatie die maakt dat de voorgenomen activiteit geen 

doorgang kan vinden. Bij de afweging van alle betrokken belangen, waaronder het 

milieubelang, hebben wij  met de voorliggende besluitvorming weloverwogen voor het 

daadwerkelijk realiseren van die activiteit gekozen. 

 

f) In de oplegnotitie “Economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan Appelscha Hoog en 

exploitatieopzet” d.d. 12 februari 2014 is de exploitatieopzet voor dit plan opgenomen, 

waaruit blijkt dat het plan financieel uitvoerbaar is. Voor het overige wordt verwezen naar 

onze reactie onder b) sub 2.  

 

g) Naar in het bijzonder de effecten waarop inspreker wijst, is uitvoerig onderzoek verricht. In 

aanvulling op de onderzochte effecten in het kader van het milieueffectrapport wijzen wij in 

het bijzonder op de Oplegnotitie uitwerking ondiepe variant, Royal HaskoningDHV d.d. 6 

februari 2014 en de bij deze notitie behorende bijlagen en de Oplegmemo samenvatting 

hydrologische onderzoeken, RoyalHaskoning DHV d.d. 10 februari 2014 en de diverse 

hydrologische onderzoeken waarnaar deze oplegmemo verwijst. Uit deze onderzoeken komt 

naar voren dat geen sprake is van wettelijke en maatschappelijk onaanvaardbare effecten. Bij 

de afweging van alle betrokken belangen menen wij dat de belangen die gediend zijn bij de 

uitvoering van de plannen zwaarder dienen te wegen dan het belang van inspreker van het 

ongewijzigd blijven van de omgeving van zijn recreatiewoning. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid na vaststelling van de plannen voor het indienen van planschade. Dit recht heeft 

een ieder op grond van artikel 6.1 Wro. Tot slot is er de mogelijkheid tot het indienen van een 

verzoek om nadeelcompensatie. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Op deze 

verschillende wijzen is wettelijk het recht op schade geregeld. In de exploitatieopzet voor het 

plan Appelscha Hoog is een reservering opgenomen voor tegemoetkoming in 

verdrogingsschade, planschade, nadeelcompensatie en schade als gevolg van 

aanlegwerkzaamheden. Op deze wijze is ook budgettair adequaat met de belangen van de 

omwonenden, waaronder inspreker, rekening gehouden.  

 

Aanpassing 
De zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerp besluiten. Het bestemmingsplan wordt aangepast in 

lijn met de in de reactie benoemde oplegnotities (plantoelichting, planregels en verbeelding).  

 

Zienswijze 5: omwonende of anderszins belanghebbende  

Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4. 

Reactie 5 
Zie zienswijze 4 

Aanpassing 
Zie zienswijze 4 
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Zienswijze 6: omwonende of anderszins belanghebbende  

Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4. 

Reactie 6 

Zie zienswijze 4 

Aanpassing 
Zie zienswijze 4 

 

Zienswijze 7: omwonende of anderszins belanghebbende  

Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4. 

Reactie 7 
Zie zienswijze 4 

Aanpassing 
Zie zienswijze 4 

 

Zienswijze 8: omwonende of anderszins belanghebbende  

Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4. 

Reactie 8 
Zie zienswijze 4 

Aanpassing 
Zie zienswijze 4 

 

Zienswijze 9: omwonende of anderszins belanghebbende  
Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4. 

Reactie 9 
Zie zienswijze 4 

Aanpassing 
Zie zienswijze 4 

 

Zienswijze 10: omwonende of anderszins belanghebbende   
Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4. 

Reactie 10 
Zie zienswijze 4 

Aanpassing 

Zie zienswijze 4 

 

Zienswijze 11: omwonende of anderszins belanghebbende   
Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4. 

Reactie 11 
Zie zienswijze 4 

Aanpassing 

Zie zienswijze 4 

 

Zienswijze 12: omwonende of anderszins belanghebbende 
Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4. 

Reactie 12 

Zie zienswijze 4 

Aanpassing 

Zie zienswijze 4 

 

Zienswijze 13: omwonende of anderszins  

Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4. 

Reactie 13 

Zie zienswijze 4 

Aanpassing 
Zie zienswijze 4 
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Zienswijze 14: omwonende of anderszins belanghebbende  
Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4. 

Reactie 14 
Zie zienswijze 4 

Aanpassing 

Zie zienswijze 4 

 

Zienswijze 15: omwonende of anderszins belanghebbende  
a) Indiener is van mening dat er onvoldoende heldere en deugdelijke informatie is verschaft over 

de besluitvorming, dat het ontwerpbestemmingsplan een goede ruimtelijke ordening ontbeert 

en onvoldoende regels bevat om binnen het plangebied en daarbuiten een goede ruimtelijke 

ordening te waarborgen. Indiener wijst op het volgende: 

Sub 1. Gebruik ontheffing verordening Romte. Indiener is van mening dat de provincie het 

project niet toestaat, dat GS slechts toestemming heeft verleend voor het project ten zuiden 

van de Hildenberg, en het is indiener niet duidelijk of daaraan voldaan wordt (1). Daarnaast 

vindt indiener dat GS niet deugdelijk gemotiveerd heeft dat zij zowel voor de situering als de 

omvang van de recreatieactiviteiten ontheffing heeft kunnen verlenen (2). GS erkent dat de 

omvang lastig inpasbaar is maar acht het aanvaardbaar omdat deze anders niet te exploiteren 

is. Dat argument is geen goede ruimtelijke ordening. Niet voldoende beoordeeld is of de in het 

noorden geprojecteerde publiekstrekkende activiteiten planologisch passend zijn. Voorts heeft 

GS drie voorwaarden aan de ontheffing verbonden, daar wordt niet aan voldaan (zicht op 

realisatie/financiering verkeersmaatregelen, afhandeling droogteschade) (3). Tenslotte stelt 

indiener dat GS bij de ontheffing is uitgegaan van een gefaseerde ontwikkeling, eerst de plas, 

vervolgens de overige recreatieve ontwikkelingen, daarna kunnen dan passende 

verkeersmaatregelen worden genomen. In afwijking met de ontheffing wordt nu het project in 

zijn geheel neergelegd in het bestemmingsplan. De gemeenteraad had een nieuw 

ontheffingsverzoek moeten aanvragen, aangezien GS bij de tweede fase rekening had kunnen 

houden met gevolgen van eerste fase op natuur, verkeer, woon- en leefklimaat (4). 

Sub 2. Verkeersaspecten. De MER beoordeelt dit onderdeel licht negatief uitgaande van 

30.000 bezoekers. De te nemen acties uit het verkeersonderzoek zijn onvoldoende concreet. 

De verkeersstroom vanuit plaatsen als Assen, Norg en Leek die over de Boslaan naar het 

plangebied rijden is onvoldoende meegenomen. Met hoeveel de verkeersstroom op Boslaan 

zal toenemen is niet onderzocht. Boslaan is een erftoegangsweg met 30 km/u en geniet niet de 

voorkeur als aanrijroute voor de plas. Nu is er al veel overlast op de Boslaan. Indiener wil 

graag de voorgestelde landbouwweg gerealiseerd zien. Mocht het project niet doorgaan, ook 

dan zijn passende verkeersmaatregelen nodig. Mocht het wel doorgaan, regel verkeersstromen 

dan met bebording en parkeervoorzieningen e.d., dat is nu niet meegenomen.  

Sub 3. Woon- en leefklimaat. De MER beoordeelt dit onderdeel licht negatief uitgaande van 

30.000 bezoekers. Indiener vreest voor aantasting van woongenot, specifiek voor: 

• Geluidsoverlast en verkeersoverlast. Gemeente kan niet aangeven waar 

parkeerterreinen komen, met welke afmetingen en hoe afgeschermd. Het 

bestemmingsplan treft geen maatregelen tegen nadelige gevolgen van parkeren. Er is 

geen buffer rondom een parkeerterrein. Indieners stellen nogmaals dat ze graag de 

voorgestelde landbouwweg gerealiseerd zien.  

• Horeca. Het bestemmingsplan biedt onvoldoende regels dat horeca ondergeschikt 

blijft. Ondergeschiktheid betekent volgens indieners dat horeca in de maanden van 

oktober tot april niet open kan zijn, bij afwezigheid van watersportactiviteiten. 

Dergelijke regels bevat het bestemmingsplan niet.  

• Schade tijdens aanleg. Uit de MER blijkt dat aanleg van de plas leidt tot 1,5 jaar 

geluid- en verkeersoverlast. Deze vorm van schade wordt niet meegenomen bij 

toekenning planschade.  
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Sub 4. Ecologie. De MER beoordeelt dit onderdeel licht negatief uitgaande van 30.000 

bezoekers. Het besluit wordt niet gedragen door de MER nu het besluit uitgaat van 50.000 tot 

150.000 en de MER van 30.000. Hoe kan met zekerheid worden gezegd dat er geen significant 

negatief effect zal blijken te zijn, als het aantal bezoekers groter is dan verwacht? En hoe kan 

tot de conclusie worden gekomen dat er geen nadelige gevolgen zijn voor het milieu, nu het 

Plan-MER een overwegend negatief beeld laat zien. Welke maatregelen worden genomen om 

dit te monitoren?  

Ook vraagt indiener zich af hoe de waterkwaliteit zal worden gewaarborgd, nu de 

waterkwaliteit van het Canadameer thans slecht is door de e.coli bacterie.  

Sub 5. Financiële en economische uitvoerbaarheid. Er is niet deugdelijk gemotiveerd dat aan 

deze eis wordt voldaan. GS stelt hier eisen aan, en stelt dat de ontheffing op de omvang is 

gebaseerd  omdat die omvang nodig is om de bestemming uitvoerbaar te laten zijn. En banken 

stellen in de crisis strenge eisen aan het financieren van projecten juist voor een luxe artikel 

als recreatie. De gemeenteraad geeft geen informatie over de behoefte aan 

watersportactiviteiten in Appelscha. Indiener vraagt zich af waarop de raad baseert dat er aan 

ondernemerszijde behoefte bestaat om te investeren in recreatie, gelet op de crisis, en dat dit 

realistisch is. De motivering moet berusten op objectieve gegevens. Indiener wijst op 

jurisprudentie ECLI:NL:RVS:2010:BL0702 (economische uitvoerbaarheid) en 

ECLI:NL:RVS:2011:BQ1077 (terinzagelegging stukken). Eventuele andere exploitanten zijn 

niet door gemeente bekend gemaakt. 

Sub 6. Toekomstvisie en recreatieplas. Indiener vraagt naar de visie op waterrecreatie, welke 

uitbreidingen heeft gemeente voor ogen en passen die in het ruimtelijk beleid.  

b) Ontwerp ontgrondingsvergunning, natuurbeschermingsvergunning, omgevingsvergunning. 

Indiener stelt dat de aanleg van de plas is ingegeven door de verbreding van de N381. Wat is 

de noodzaak om dit gebied op zo’n korte termijn te ontwikkelen en waarom is voor deze 

bestemming gekozen. Is de behoefte voor water(ski)recreanten uit onderzoek gebleken, dit is 

niet onderbouwt.  

Indiener geeft aan dat op de informatieavond (1juli 2013) werd gesproken over afspraken over 

zandprijzen. Wat is afgesproken is onduidelijk maar voldoet mogelijk niet aan de 

aanbestedingsregelgeving.  

Indiener stelt dat de ontgrondingsvergunning niet kan worden verleend, omdat significant 

negatieve effecten juist niet zijn uit te sluiten (zie hiervoor onder a) sub 4).  

 

Reactie 15 

 

a) Sub 1. Gebruik ontheffing verordening Romte.  

Ad (1), voorliggend bestemmingsplan betreft een ontwikkeling ten zuiden van de Hildenberg. 

GS heeft hier toestemming voor verleend.  

Ad (2), GS maakt een afweging van alle aspecten. In die weging hebben GS besloten 

dat ondanks landschappelijke effecten medewerking reëel is, vanwege de uiteindelijke 

aanvaardbare geachte inpassing, de ecologische inbedding en de recreatief-

economische winst.  

Ad (3), Aan de drie door GS aan de ontheffing gestelde voorwaarden is voldaan. De 

voorwaarden betreffen: 

i zicht op realisatie en voor zover nodig financiering van maatregelen met betrekking tot 

verkeer en infrastructuur ten dienste van een aanvaardbare ontsluiting van het 

recreatieproject:  

 Gewezen zij op de reactie 3 a) en c). Uit zowel de Oplegnotitie Appelscha Hoog, 

Verkeersmaatregelen Appelscha i.r.t. Appelscha Hoog d.d. 12 februari 2014 als de 

notitie Economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan Appelscha Hoog en 

exploitatieopzet, Grontmij d.d. 12 februari 2014 blijkt dat er ook financiële middelen 

voor de benodigde infrastructurele maatregelen in de exploitatieopzet zijn 

gereserveerd.  
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ii verantwoordelijkheid voor bestuurlijke afhandeling en zo nodig financiële vergoeding 

van eventueel droogteschade; 

 Gewezen zij op de reactie 1 a) en d).  

iii bestemmen van de ecologische zone aan de oost- en zuidkant van de te realiseren 

recreatieplas als “Natuur” (eventueel met extensief recreatief medegebruik)  

Gewezen wordt op de gronden waaraan de bestemming “Natuur” is toegekend en die 

deel uitmaken van het bestemmingsplangebied.  

Ad (4) Anders dan dat door inspreker wordt gesteld, wordt met de voorliggende 

besluitvorming voorzien in de publiekrechtelijke basis voor de eerste fase van Appelscha 

Hoog. Die fase behelst de beoogde recreatieplas en de direct omringende gronden. Deze fase 

is geheel begrepen onder de ontheffing van GS, waardoor er geen reden is om een nieuwe 

ontheffing te vragen. 

 

Sub 2. T.a.v. verkeersaspecten. Zie reactie 3 a) en c).  

T.a.v. de landbouwweg: zie reactie 1 b) sub 1.  

T.a.v. parkeren: zie reactie 3 d). 

T.a.v. verkeer Boslaan: zie reactie 4 c). 

 

Sub 3. Woon- en leefklimaat. Voor wat betreft de door inspreker aan de orde gestelde 

parkeersituatie wordt gewezen op reactie 3 d) en reactie 4 a) sub 6. Ten aanzien van de in het 

plan voorziene horeca wordt gewezen op reactie 4 a) sub 5. In aanvulling daarop merken wij 

op dat alleen kleinschalige horeca van maximaal 250 m2 en alleen lichte horeca-activiteiten, 

zoals aangeduid als categorie 1a en 1b van de bij de planregels gevoegde horecalijst is 

toegestaan. Dit is vastgelegd in artikel 3.1 van de planregels. Voor wat betreft de door 

inspreker gestelde schade tijdens de aanleg merken wij op dat er de mogelijkheid tot het 

indienen van een verzoek om nadeelcompensatie. In de exploitatieopzet voor het plan 

Appelscha Hoog is een reservering opgenomen voor tegemoetkoming in verdrogingsschade, 

planschade, nadeelcompensatie en schade als gevolg van aanlegwerkzaamheden. Op deze 

wijze is ook budgettair met de belangen van omwonenden, waaronder inspreker, rekening 

gehouden. In aanvulling hierop wijzen wij dat de naar de verschillende effecten van het plan 

op de leefomgeving van omwonenden uitvoerig onderzoek is verricht. In aanvulling op de 

onderzochte effecten in het kader van het milieueffectrapport wijzen wij in het bijzonder op de 

Oplegnotitie uitwerking ondiepe variant, Royal HaskoningDHV d.d. 6 februari 2014 en de bij 

deze notitie behorende bijlagen en de Oplegmemo samenvatting hydrologische onderzoeken, 

RoyalHaskoning DHV d.d. 10 februari 2014 en de diverse hydrologische onderzoeken 

waarnaar deze oplegmemo verwijst. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat geen sprake is 

van wettelijke en maatschappelijk onaanvaardbare effecten. Bij de afweging van alle 

betrokken belangen menen wij dat de belangen die gediend zijn bij de uitvoering van de 

plannen zwaarder dienen te wegen dan het belang van inspreker van het ongewijzigd blijven 

van de omgeving van zijn woning. 

 

Sub 4. Ecologie. In de alternatieven 7 en 8 in het plan-MER wordt uitgegaan van een beperkt 

aantal bezoekers (30.000 bezoekers ontwikkelingen, 30.000 strand); alternatieven 9 en 10 

gaan uit van een gemiddeld aantal bezoekers (60.000 bezoekers ontwikkelingen, 40.000 

bezoekers strand) en de alternatieven 11 en 12 gaan uit vaneen groot aantal bezoekers 

(100.000 bezoekers ontwikkelingen, 50.000 bezoekers). Het plan dat uitgaat van 50.000 tot 

150.000 bezoekers is dus wel onderzocht in het plan-MER. Daarnaast worden significant 

negatieve effecten op Natura 2000 uitgesloten voor alle alternatieven 7 t/m 12, dus ook voor 

de alternatieven die uitgaan van respectievelijk 100.000 en 150.000 bezoekers. Dit wordt in de 

Passende Beoordeling onderbouwd.  

De in de MER gehanteerde aantallen zijn een prognose. Echter, het betreft wel een prognose 

die uitgaat van maximale aantallen (worst-case bij volledige ontwikkeling), gebaseerd op 

vergelijkbare recreatieve ontwikkelingen elders. Daar komt bij dat in de MER ook nog eens 

cumulatief is gekeken: zowel de maximale ontwikkeling van Appelscha Hoog én de maximale 
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ontwikkeling voor de Boerestreek. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de daadwerkelijke 

bezoekersaantallen de prognoses zullen overschrijden. Bovendien wordt in de planregels van 

het bestemmingsplan verzekerd dat slechts het beperkte scenario planologisch is toegestaan. 

Daartoe zij gewezen op artikel 3.1 en artikel 3.5 van de planregels.  

In het plan-MER wordt niet de conclusie getrokken dat er geen nadelige effecten zijn voor het 

milieu, deze zijn er namelijk wel degelijk. De effecten worden overwegend beoordeeld als 

zijnde ‘licht negatief’.  

In het plan-MER (hoofdstuk 7) is uiteengezet op welke wijze monitoring van diverse 

milieueffecten plaats kan vinden. Voor geluid betekent dit dat monitoring plaats zal vinden 

door verkeerstellingen uit te voeren. Deze tellingen worden vervolgens gemodelleerd zodat de 

geluidsbelasting berekend kan worden. 

Naar de toekomstige waterkwaliteit is inmiddels aanvullend onderzoek uitgevoerd. Wij 

verwijzen naar de notitie Recreatieplas Appelscha Hoog, Onderzoek waterkwaliteit, Royal 

HaskoningDHV d.d. 6 februari 2014.  Daarbij is gekeken naar de te verwachten waterkwaliteit 

en naar inrichtings-, beheer- en onderhoudsmaatregelen die bijdragen aan het bereiken en 

handhaven van een goede waterkwaliteit. Geconcludeerd wordt dat de zwemwaterkwaliteit 

van de toekomstige recreatieplas bij aanvang goed zal zijn. Bij een goede inrichting en het 

treffen van de nodige beheermaatregelen zal de waterkwaliteit ook daarna naar verwachting 

voldoen aan de normen die volgens de Europese zwemwaterrichtlijn gelden. De voorgenomen 

inrichting is in lijn met de in dit advies geschetste inrichtingsaspecten. Over de te nemen 

beheersaspecten worden t.z.t. afspraken vastgelegd met desbetreffende ondernemer(s)s in 

beheersovereenkomsten. 

 

Sub 5. Financiële en economische uitvoerbaarheid. Zie reactie 4 b) sub 2.  
 

Sub 6. Toekomstvisie en recreatieplas. Zie reactie 4 a) sub 7.  

 

b) Zie reactie 4 b) sub 1 en 4 d).  

 

Aanpassing 
De zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerp besluiten. Het bestemmingsplan wordt aangepast in 

lijn met de in de reactie benoemde oplegnotities (plantoelichting, planregels en verbeelding).  

 

Zienswijze 16: Groep Appelscha Hoog   
a) Indiener stelt dat het ontwerp bestemmingsplan strijdig is met de structuurvisie. De 

Bestuursovereenkomst Appelscha geeft  voor Appelscha Hoog geen aanduiding ‘meer 

recreatief medegebruik’. De Structuurvisie duidt Appelscha Hoog aan voor o.m. ‘extensieve 

en landelijke vormen van recreatie’.  

De voorgenomen landelijke (grootschalige waterskibaan) en aardkundige (waterplas) ingrepen 

zijn van een zodanige omvang dat deze niet passen in het kader van de structuurvisie 

b) Indiener maakt bezwaar tegen de begrenzing van het ontwerp bestemmingsplan. Deze kent 

een beperkte begrenzing en hierdoor ontstaat geen helder beeld van de invulling van het 

gebied Hildenberg Oost.  

Een goed kader voor ruimtelijke ordening van het totale gebied ontbeert. Procedure leidt tot 

een ‘sandwich-constructie’ waarbij totaal overzicht ontbreekt.  

Het ontwerpbestemmingsplan bevat onvoldoende regels om binnen het plangebied en 

daarbuiten een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. 

c) Gebruik ontheffing verordening Romte. Indiener is van mening dat de provincie het project 

niet toestaat, dat GS slechts toestemming heeft verleend voor het project ten zuiden van de 

Hildenberg, en het is indiener niet duidelijk of daaraan voldaan wordt (1). Daarnaast vindt 

indiener dat GS niet deugdelijk gemotiveerd heeft dat zij zowel voor de situering als de 

omvang van de recreatieactiviteiten ontheffing heeft kunnen verlenen (2). GS erkent dat de 

omvang lastig inpasbaar is maar acht het aanvaardbaar omdat deze anders niet te exploiteren 

is. Dat argument is geen goede ruimtelijke ordening. Niet voldoende beoordeeld is of de in het 

noorden geprojecteerde publiekstrekkende activiteiten planologisch passend zijn. Voorts heeft 
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GS drie voorwaarden aan de ontheffing verbonden, daar wordt niet aan voldaan (zicht op 

realisatie/financiering verkeersmaatregelen, afhandeling droogteschade) (3). Tenslotte stelt 

indiener dat GS bij de ontheffing is uitgegaan van een gefaseerde ontwikkeling, eerst de plas, 

vervolgens de overige recreatieve ontwikkelingen, daarna kunnen dan passende 

verkeersmaatregelen worden genomen. In afwijking met de ontheffing wordt nu het project in 

zijn geheel neergelegd in het bestemmingsplan. De gemeenteraad had een nieuw 

ontheffingsverzoek moeten aanvragen, aangezien GS bij de tweede fase rekening had kunnen 

houden met gevolgen van eerste fase op natuur, verkeer, woon- en leefklimaat (4). 

d) Indiener stelt dat de ontgrondingsvergunning ten onrechte is verleend.  

Sub 1. De provincie concludeert dat er sprake is van een multifunctioneel project omdat de 

ontwikkeling van recreatiegebied voorop staat en dat de ontgronding en het winnen van zand 

een afgeleide is. Indiener maakt hier tegen bezwaar, stelt dat het gemeentelijk beleid geen 

noodzaak tot recreatieve ontwikkeling van het gebied geeft en dat de N381 en levering van 

zand bepalend zijn, gezien de snelheid van het project, de toegepaste coördinatieregeling, en 

de partiële opzet van het bestemmingsplan.  

Sub 2. Indiener betwijfelt of de intentieverklaring met Outdoor Appelscha tot een concrete 

invulling zal leiden.  Een intentieverklaring is onvoldoende om een dergelijk project te 

verwezenlijken. De afweging of het plan economisch en financieel haalbaar is vergt meer 

(financiële borgstelling door bank). Mocht de skibaan niet gerealiseerd worden of failliet gaan 

dan is de grootte van het meer niet meer van toepassing voor de exploitatie en kan volstaan 

worden met een veel kleiner meer. 

Sub 3. Er is geen intentieverklaring overeengekomen met de golfbaan. 

Sub 4. Waarop baseert  het college – gezien bovenstaande – dat er aan ondernemerszijde 

behoefte bestaat om te investeren in recreatie, gelet op de crisis. 

Sub 5. Tijdens de aanleg en na realisatie is er onevenredige overlast voor omwonenden. 

Sub 6. de voorgenomen diepte en hellingshoek maken het niet aannemelijk dat het goed als 

recreatiemeer te gebruiken is. 

e) Verkeersaspecten. De MER beoordeelt dit onderdeel licht negatief uitgaande van 30.000 

bezoekers. De te nemen acties uit het verkeersonderzoek zijn onvoldoende concreet. De 

verkeersstroom vanuit plaatsen als Assen, Norg en Leek die over de Boslaan naar het 

plangebied rijden is onvoldoende meegenomen. Met hoeveel de verkeersstroom op Boslaan 

zal toenemen is niet onderzocht. Boslaan is een erftoegangsweg met 30 km/u en geniet niet de 

voorkeur als aanrijroute voor de plas. Indiener wil graag de voorgestelde landbouwweg 

gerealiseerd zien, echter hierover wordt in het ontwerpbestemmingsplan geen concrete 

uitspraken gedaan.  

De Drentseweg (erftoegangsweg met 30 km/uur) is volgens het onderzoek geschikt voor de 

extra verkeersstromen, terwijl ondanks de nieuwe bestrating er nu al met regelmaat 

ongelukken gebeuren.  

De ontsluiting, bijvoorbeeld fietspad langs Hildenberg, wordt in het ontwerp bestemmingsplan 

geheel genegeerd terwijl geprognosticeerde bezoekersaantallen een aangepaste ontsluiting 

zeer wenselijk maken. Aangepaste bebording is niet voldoende, parkeervoorzieningen zijn 

vereist, en zijn niet opgenomen in het plan. Ook financiële consequenties hiervan ontbreken, 

er bestaat geen zekerheid dat de gemeente hiervoor begrotingsruimte heeft.   

f) Intentieovereenkomst provincie gemeente. De levering van zand is een voorbeeld van 

gedwongen winkelnering. De Europese niet-openbare aanbesteding van de N381 vereist 

voldoende mededinging. Aan deze eis voldoet de zandlevering door de gemeente niet.  

g) Woon- en leefklimaat. De MER beoordeelt dit onderdeel licht negatief uitgaande van 30.000 

bezoekers. In andere scenario’s wordt gesproken over nog groter aantal bezoekers. Indiener 

vrees voor: 

Sub 1. Geluidsoverlast en verkeersoverlast. Gemeente kan niet aangeven waar 

parkeerterreinen komen, met welke afmetingen en hoe afgeschermd. Het bestemmingsplan 

treft geen maatregelen tegen nadelige gevolgen van parkeren. Er is geen buffer rondom een 

parkeerterrein. Onterecht dat deze buiten het plan vallen. 

Het plan heeft geen regels m.b.t. tijden en geluidsnormering en handhaving hiervan. 
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Sub 2. Horeca. Het bestemmingsplan biedt onvoldoende regels dat horeca ondergeschikt blijft. 

Ondergeschiktheid betekent volgens indieners dat horeca in de maanden van oktober tot april 

niet open kan zijn, bij afwezigheid van watersportactiviteiten. Dergelijke regels bevat het 

bestemmingsplan niet.  

Sub 3. Schade tijdens aanleg. Uit de MER blijkt dat aanleg van de plas leidt tot slechts 1,5 jaar 

geluid- en verkeersoverlast. De ontgrondingsvergunning spreekt echter over een veel langere 

periode. Er zijn geen maatregelen gepland om geluidsoverlast duurzaam te beperken. Het 

transport via vrachtwagenvervoer en de invloed op het woongenot lang duren en leidt tot 

bouwtechnische schade. Dit zal de verhuurbaarheid van de recreatiewoningen Hildenberg 

negatief beïnvloeden.  

Sub 4. Schade aan bedrijfspanden en woningen. Indiener stelt dat de verdroging leidt tot 

bouwtechnische schade aan (recreatie)woningen en dat nergens is aangegeven hoe hiermee 

wordt omgegaan en welke mitigerende maatregelen getroffen worden. Vooraf een schouwing 

is noodzakelijk, in een straal van 1000 tot 2500m vanuit centrum van de plas.  

h) MER en hydrologie.  

Sub 1. Indiener stelt dat het MER een negatief beeld schetst van de mogelijke gevolgen van de 

plas en dat dit in het ontwerp bestemmingsplan wordt genegeerd. Nergens is sprake van een 

positieve bijdrage en er wordt eenzijdig naar het Drents Friese Wold gekeken. Mitigerende 

maatregelen zijn niet aangegeven anders dan het aanleggen van een al bestaande ecologische 

verbindingszone. Om op basis hiervan te concluderen dat er vanuit MER niets in de weg staat 

om het plan te realiseren en dat waar nodig met maatregelen negatieve effecten kunnen 

worden opgevangen is onjuist.  

Sub 2. Het gebruikte hydrologisch model is niet te verifiëren, is niet geijkt en het verzoek het 

onderzoeksgebied uit te breiden tot de Oude Willem is geen gehoor gegeven. Waarom niet de 

tijd nemen om in zo’n gevoelig gebied de hydrologische aspecten waardevrij in beeld te 

brengen. 

i) Gezondheidseffectscreening (GES). Indiener stelt dat het een wettelijke verplichting is om een 

kwantitatieve en kwalitatieve GES uit te voeren. Deze ontbreekt. Gezien de e.coli 

problematiek en fijnstof lijkt dit verstandig en noodzakelijk.  

j) Wettelijk financieel kader. De gemeente moet de financiële haalbaarheid aantonen, waardoor 

toetsing door de raad op haalbaarheid en financiële risico’s kan plaatshebben. Er is geen 

projectbegroting met tijdpad, een risicoparagraaf ontbreekt, opbrengsten en kosten zijn niet 

benoemd. Wat gebeurt er met de lange termijn recreatie/toeristische propositie als de beoogde 

skibaan niet financieel levensvatbaar blijkt. De gemeente moet geoormerkt geld apart zetten 

(droogteschade, inkomstenderving, verzakkingen e.d.).  

 

Reactie 16 

a) Zie reactie 4 a) sub 1.  

b) Zie reactie 4 a) sub 2.  

c) Zie reactie 15 a) sub 1.  

d) Sub 1 Zie reactie 4 b) sub 1.  

Sub 2 Zie reactie 4 b) sub 2.  

Sub 3In het voorliggende bestemmingsplan wordt voorgesteld om de uitbreiding van de 

golfbaan niet langer middels een directe bestemming, maar door middel van een 

wijzigingsbevoegdheid mogelijk te maken (nieuw artikel 3.7 van de planregels). Tegen de 

vaststelling van dit wijzigingsplan kan inspreker te zijner tijd rechtsmiddelen aanwenden. In 

dat verband kan inspreker al dan niet wijzen op het ontbreken van een intentieverklaring van 

de golfbaan. 

Sub 4 Zie reactie 4 b) sub 2.  

Sub 5 Zie reactie 4 g).  

Sub 6 Boven de toekomstige waterlijn wordt vanwege de gebruiksfunctie van de oeverzone 

voor de gehele plas een flauwer talud toegepast (variatie 1:6 tot 1:10). Wij zien niet in dat deze 

hellingshoek onvoldoende is om de waterplas als recreatiemeer te kunnen gebruiken. 

Datzelfde geldt voor de diepte van de plas die 6 m-mv en (ten behoeve van het realiseren van 

een goede waterkwaliteit) binnen een deel van het meer 8 m-mv zal bedragen.  
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e) Verkeersaspecten. Zie reactie 15 a) sub 2.  

f) Intentieovereenkomst provincie gemeente. Zie reactie 4 d).  

g) Woon- en leefklimaat. Zie reactie 15 a) sub 3.  

h) MER en hydrologie.  

Sub 1. MER Zie reactie 4 e).  

Sub 2. Hydrologisch model en ijking: zie reactie 2 b) sub 1 en sub 6. 

i) Anders dan indiener stelt, bestaat er ingevolge de m.e.r.-regelgeving en de jurisprudentie geen 

verplichting om in een MER een gezondheidseffectscreening te verrichten. Dat neemt 

overigens niet weg dat de woon- en leefomgeving alsmede gezondheid weldegelijk aspecten 

zijn geweest van het beoordelingskader en de effectbeschrijving zoals dat in het MER zijn 

gehanteerd (zie onder meer de paragrafen 3.6 en 5.6 van het MER). Voorts zij erop gewezen 

dat de gezondheidseffecten zijn verdisconteerd in de veelal wettelijke gestelde normen, 

bijvoorbeeld met betrekking tot het door inspreker genoemde aspect fijnstof. Zie 

dienaangaande bijvoorbeeld ABRS 23 februari 2011, nr. 201001393/1/R1. 

j) Wettelijk financieel kader. In de oplegnotitie “Economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan 

Appelscha Hoog en exploitatieopzet” d.d. 12 februari 2014 is de exploitatieopzet voor dit plan 

opgenomen, waaruit blijkt dat het plan financieel uitvoerbaar is. Voor het overige wordt 

verwezen naar onze reactie onder 4 b) sub 2 en 4 g).  

 

Aanpassing 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerp besluiten. Het bestemmingsplan wordt aangepast in 

lijn met de in de reactie benoemde oplegnotities (plantoelichting, planregels en verbeelding).  

 

Zienswijze 17: omwonende of anderszins belanghebbende  
a) Indiener wil een A-status voor golfbaan Hildenberg.  

b) Indiener wil een verdiepte N381 met ecoduct en aansluiting op de Tilgrupsweg.  

c) Indiener geeft de volgende suggesties: onderzoek een vogelpark, praat met de bank m.b.t. 

garantstellingen, participeer als gemeente. 

d) Indiener stelt voor grond over de Tilgrup te transporteren.  

 

Reactie 17 
a) De gemeente onderschrijft dit. Een A-status voor golfbaan Hildenberg is een mooie kans voor 

het park de Hildenberg en voor de recreatieve ontwikkeling van Appelscha als geheel. In 

voorliggend bestemmingsplan wordt door middel van een wijzigingsbevoegdheid de 

mogelijkheid geboden om de golfbaan uit te breiden. Het is echter aan de exploitant van de 

golfbaan om hierop in te spelen.  

b) Deze zaken worden geregeld in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De N381 is een 

provinciale weg, een verzoek tot een eventuele wijziging binnen het PIP moet bij de provincie 

ingediend worden. 

c) Voor kennisgeving aangenomen.  

d) De Tilgrupsweg is een van de mogelijke transportroutes.  

 

Aanpassing 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerp besluiten.  

 

Zienswijze 18: Vereniging Villapark de Hildenberg (VVdH) en Vereniging van Eigenaren 

Buitenplaats de Hildenberg (VVE) 

a) Nadere uitleg over Buitenplaats de Hildenberg. Indiener ligt de opzet van de buitenplaats toe 

en benoemt de twee groepen eigenaren.  

b) Hydrologie.  

Sub1. Er zijn huizen en boerderijen die direct grenzen aan de plas maar die op de 

hydrologische plattegronden zijn weggelaten, terwijl blijkt dat er significante negatieve 

effecten zullen optreden m.b.t. de gemiddelde grondwaterstand in een gebied met een straal 

van ten minste 500 meter.  

Sub 2. Verdroging: de golfbaan en de tuinen zullen extra water nodig hebben gedurende een 
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groter deel van het jaar. Tuineigenaren hebben bevloeiingssystemen nodig. De golfbaan biedt 

een ander e aanblik met droge vijvers. Verzakkingen, zettingen worden niet verwacht, maar 

ook niet uitgesloten. Het plaatsen van een leemwand waardoor het een op zich zelf staande 

polder wordt, waardoor verdroging en verzakking wordt voorkomen, staat niet in het plan. Het 

plan geeft geen passende oplossing voor uitdroging en bodemzetting dan wel financiële 

schaderegeling. Schouwing vooraf is nodig.  

c) Advies Commissie m.e.r.. Dit is een negatief advies. De aanbevelingen zijn niet terug te 

vinden.  

d) Opslag zand en transportbewegingen. Door de opslag en afvoer van zand ontstaat 

geluidsoverlast en verstuiving van zand. Dit leidt tot moeilijker verhuur, verstoort het verblijf 

voor eigenaren en heeft een negatieve impact op de golfbaanexploitatie. 

e) Verkeer en parkeren. De te treffen verkeersmaatregelen zijn niet opgenomen in het plan. Allen 

sturing van verkeer is ontoereikend. Indiener wil extra verkeer van de Hildenberg weren, 

verbreding van wegen, extra wegen en verbeteringen van verkeersknooppunten. 

Parkeerplaatsen zijn nog niet gelokaliseerd, overlast door wild parkeren verwacht.  

f) Dagrecreatie. Er ligt alleen een intentieverklaring voor een waterskibaan, een verzekerde 

garantie t.a.v. het niet voldoen van een private onderneming zou een gemeentelijke eis moeten 

zijn. Een lot als de ‘Blauwestad’ moet worden voorkomen. Meer van hetzelfde levert geen 

bijdrage aan de economie. Faciliteiten moeten op een hoger niveau liggen en indiener wil dat 

gemeente daarvoor garant staan (anders waardedaling/derving huurinkomsten).  Bestaande 

voorzieningen (Bosbad en restaurant) worden weggeconcurreerd.  

g) Geluids- en andere overlast. De buitenplaats is ingericht op rust, ruimte en stilte met een 

bovengemiddeld beeldkwaliteitsplan. De komst van aanpalende, luidruchtige dagrecreatie ligt 

niet in lijn met de door de gemeente voorgeschreven bepalingen. Maatregelen om de rust op 

de buitenplaats te garanderen ontbreken (geluidswallen e.d.). 

h) Overlast. Het plan voorziet op geen enkele wijze hoe de handhaving van de veiligheid en 

openbare orde wordt toegepast (aantrekken kwaadwillende jongeren). Bij dagrecreatie hoort 

vroege sluitingstijd van horeca en vergunning voor andere evenementen tot uiterlijk 20.00, het 

plan moet dit vastleggen. 

i) Mondelinge toezeggingen. De mondelinge toezeggingen tijdens hoorzittingen hebben alleen 

betekenis als zij in het plan worden opgenomen (geluidswal, fietspad langs Hildenberg, 

leemwal om verdroging park tegen te gaan).   

j) Schadeclaims. De begroting dient een voorziening op te nemen t.b.v. eventuele schadeclaims. 

Indiener kan pas met het plan instemmen als aan hiervoor genoemde voorwaarden wordt 

voldaan bijv. met een schriftelijke gemeentelijke garantie. 

 

Reactie 18 

 
a) Voor kennisgeving aangenomen.  

 

b) Sub 1. Het kan voorkomen dat huizen en boerderijen niet op kaarten staan gepresenteerd, 

omdat er verschillende topografisch bestanden worden gebruikt. Dat neemt niet weg dat wel is 

gekeken naar de effecten bij deze huizen en boerderijen. De hydrologische kaarten geven 

contouren weer. De beschreven effecten in paragraaf 4.3 op pagina 13 en 14 gaat in op alle 

bebouwing die binnen de verlagingscontouren valt (zie Hydrologisch onderzoek 

gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog dd 16 mei 2013 en Oplegmemo bij hydrologisch 

onderzoek Appelscha Hoog d.d. 21-2-2013). 

Sub 2. Er is nader onderzocht of het plan leidt tot mogelijke verdrogingsschade voor 

omwonenden/aanliggende grondgebruikers. Daartoe wordt verwezen naar de notitie 

Beoordeling effecten verlaging grondwaterstanden golfbaan Hildenberg te Appelscha, 

Grontmij d.d. 7 februari 2014 en de notitie Globale analyse vochttekort tuinen, Royal 

Haskoning DHV d.d. 7 februari 2014.  Van maatschappelijk onaanvaardbare schade is geen 

sprake.  
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Voor de golfbaan zijn ten gevolge van de verlaging van het grondwaterniveau geen zettingen 

te verwachten. Ook is er geen verdrogingsrisico. Omdat de grasvegetaties op de golfbaan voor 

de vochtvoorziening niet afhankelijk zijn van het grondwater, zal de verlaging geen direct 

nadelig effect hebben op de kwaliteit van de vegetatie. Voor de aanwezige bomen kan een 

verminderde fluctuatie mogelijk ook een gunstig effect hebben.  

Als gevolg van de grondwaterverlaging, is er voor de beregening van de bestaande green en 

tees niet meer water nodig dan nu verbruikt wordt. De hoeveelheid water die nu gebruikt 

wordt voor beregening van greens en tees staat los van grondwaterstanden. Er is dus geen 

sprake van een extra waterbehoefte voor beregening van de greens en tees.  

Voor de beregening van de baan wordt wel gebruik gemaakt van de watervoorraad in de 

bergingsvijvers. Omdat deze in belangrijke mate worden gevoed door het grondwater zal een 

verlaging van het grondwaterniveau ook van invloed zijn op de beschikbare hoeveelheid 

beregeningswater. Zeker in droge perioden, dus als de waterbehoefte het grootst is en de 

aanvoer van regenwater minimaal is, zal er onvoldoende water beschikbaar zijn om minimaal 

de greens en tees adequaat te kunnen beregenen. Overigens is dit reeds een bestaand probleem 

in de huidige situatie (zonder plas). De aanleg van de plas en de daarmee gepaard gaande 

fluctuering in de grondwaterstand zal dit reeds bestaande probleem doen vergroten. Om die 

reden is het wenselijk dat aanvullende maatregelen worden genomen. Om te kunnen 

monitoren, zullen door de gemeente ter plaatse van de golfbaan 2 extra peilbuizen worden 

geplaatst. Hiermee kan de nulsituatie worden vastgelegd en gemeten of er daadwerkelijk 

sprake is van droogteschade. Indien dit het geval blijkt te zijn, kunnen hier maatregelen voor 

worden genomen. Bijvoorbeeld aanvoer van water vanuit de plas of aanvullende beregening 

uit grondwater. De gemeente is hierover nog in overleg met de exploitant van de golfbaan.  

 

Ook is aanvullend gekeken naar de droogteschade van tuinen. Dit heeft uitgewezen dat de 

natuurlijke grondwaterstand ter plaatse al zeer laag is, meer dan 1,5 m beneden maaiveld. Er is 

sprake van een hangwaterprofiel, waarbij de tuinen vooral afhankelijk zijn van regenwater. 

Een eventuele extra verlaging van de grondwaterstand heeft daarom geen gevolgen voor deze 

tuinen.  

 

c) De Commissie m.e.r. kon blijkens haar toetsingsadvies van 26 augustus 2013 (rapportnummer 

2744-114) instemmen met deze m.e.r. De Commissie is van oordeel dat het planMER en de 

Passende beoordeling de essentiële informatie bevatten om het milieubelang volwaardig mee 

te wegen bij de besluitvorming over de partiële herziening van het bestemmingsplan met 

uitzondering van één punt. Dat is de onderbouwing dat de waterkwaliteit in de plas 

goed/beheersbaar zal zijn. Om problemen in de toekomst te voorkomen adviseert de 

Commissie een gedegen onderzoek uit te voeren naar de te verwachten waterkwaliteit in de 

plas alvorens te besluiten tot ontgronding over te gaan. Dit advies van de Commissie m.e.r. is 

opgevolgd. Inmiddels is hiertoe een aanvullend onderzoek verricht, te weten Recreatieplas 

Appelscha Hoog, Onderzoek oppervlaktewaterkwaliteit, Royal HaskoningDHV d.d. 6 februari 

2014. Uit deze rapportage blijkt dat een goede waterkwaliteit kan worden gerealiseerd.  

 

d) Voor wat betreft de zienswijze met betrekking tot geluidsoverlast verwijzen wij naar reactie 

2.d) sub 2. 

Voor wat betreft het verstuiven van zand merken wij op dat voor het voorkomen van het 

stuiven van zand een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing is. In deze 

voorschriften is o.a. vermeld dat de vergunninghouder adequate maatregelen moet treffen om 

verstuiven te voorkomen. Deze maatregelen zijn al in de aanvraag vermeld. Hiervoor wordt 

verwezen naar paragraaf 4.7 van de bijlage ‘Toelichting en beschrijving tijdelijke 

zandwinning’, zoals bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aspect milieu is 

gevoegd. Wij zijn van mening dat de voorschriften uit het Activiteitenbesluit, in combinatie 

met hetgeen in de bijlage bij de vergunningaanvraag is vermeld, voldoende zekerheid geeft 

over het voorkomen van het stuiven van zand.   
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e) Zie de reacties 3 a), c) en d). Uit het aldaar besproken verkeersonderzoek blijkt dat er geen 

aanleiding is om te veronderstellen dat de Hildenbergweg gelet op de wegcapaciteit en de 

veiligheid (met inachtneming van de voorgestelde maatregelen) de verkeersstromen niet 

adequaat kan verwerken. Er is dan ook geen verkeerskundige reden om de extra 

verkeersstromen op de Hildenbergweg te weren.   

 

f) Dagrecreatie. Zie 4 a) sub 7 en 4 b) sub 2. 

 

g) Geluids- en andere overlast. Zie 4 a) sub 4 en  

 

h) Overlast. Ten aanzien van de in het plan voorziene horeca wordt gewezen op reactie 4 a) sub 

5. In aanvulling daarop merken wij op dat alleen kleinschalige horeca van maximaal 250 m2 

en alleen lichte horeca-activiteiten, zoals aangeduid als categorie 1a en 1b van de bij de 

planregels gevoegde horecalijst is toegestaan. Dit is vastgelegd in artikel 3.1 van de 

planregels. T.a.v. handhaven en veiligheid openbare zie 22 d). 

 

i) In de stelling dat mondelinge toezeggingen tijdens hoorzittingen alleen betekenis hebben als 

zij in het plan worden opgenomen, kunnen wij ons niet vinden. Van belang is dat bepaalde 

uitvoeringszaken conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State nu eenmaal niet in een plan opgenomen (dienen te) worden. Van belang is 

verder dat de gemeente eigenaar is van de gronden en uitvoerder is van het plan en voldoende 

mogelijkheden en middelen heeft om de maatregelen die vanuit het oogpunt van 

noodzakelijke ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan, te realiseren.  

 

j) Er bestaat de mogelijkheid om na vaststelling van de plannen voor het indienen van een 

verzoek om tegemoetkoming in planschade. Dit recht heeft een ieder op grond van artikel 6.1 

Wro. Ook is er de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om  nadeelcompensatie. Dit 

is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Op deze verschillende wijzen is wettelijk het 

recht op schade geregeld. In de exploitatieopzet voor het plan Appelscha Hoog is een 

reservering opgenomen voor tegemoetkoming in verdrogingsschade, planschade, 

nadeelcompensatie en schade als gevolg van aanlegwerkzaamheden. Op deze wijze is ook 

budgettair adequaat met de belangen van omwonenden rekening gehouden. 

 

Aanpassing 
De zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerp besluiten. Het bestemmingsplan wordt aangepast in 

lijn met de in de reactie benoemde oplegnotities (plantoelichting, planregels en verbeelding). ). De 

ontgrondingsvergunning wordt aangepast met betrekking tot het voorgeschreven peilbuizen meetnet 

(voorschrift 5).  Er worden twee extra peilbuizen geplaatst ter plaatse van de golfbaan. Daarnaast 

worden vertegenwoordigers van de golfbaan betrokken bij het opstellen van de rapportages over de 

eventuele droogteschade. 

 

Zienswijze 19: RCN de Roggenberg 

a) Indiener pleit ervoor om variant C van de afvoerroutes niet te gebruiken, ook niet in de 

winterperiode. RCN de Roggenberg heeft ook wintergasten. De rotonde van de Roggenberg is 

niet overzichtelijk. Verkeersveiligheid van gasten komt in het geding. De kruising met de 

N381 wordt in de winterperiode aangepakt en wordt dan afgesloten. Nog een winter een 

sluiting van de kruising heeft gevolgen voor aantallen bezoekers van het park.  

 

Reactie 19 
a) Mede om in te spelen op de ingediende zienswijzen t.a.v. overlast door de afvoer van zand, is 

een recreatieplas ontwikkeld die minder diep is, en daardoor minder afvoer van zand tot 

gevolg heeft. Er is bewust gekeken naar afvoer via diverse routes. De voorkeur gaat uit naar de 

route die zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Dat is de Tilgrupsweg. Echter, er zijn 

alternatieven nodig, mede vanwege de werkzaamheden aan de N381, en dan is de Bosberg het 

alternatief. Ook indien de markt kiest voor het afvoeren van zand via een persleiding, dan zal 
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een deel van het grondmateriaal via vrachtauto’s worden afgevoerd. 

Wat de rotonde bij de Roggenberg betreft, deze is destijds bewust zo ingericht dat men 

langzaam gaat rijden. Juist door deze lage snelheid is het een erg veilige oplossing, ook indien 

hier vrachtauto’s passeren.  

De afvoer van zand van Appelscha Hoog zal overigens niet leiden tot afsluiting van de 

kruising met de N381.  

 

Aanpassing 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerp besluiten.  

 

Zienswijze 20: RCN de Roggenberg 

a) Indiener stelt dat toename van verkeer vanaf de N381 leidt tot overlast voor gasten en pleit 

voor een tunnel in de N381 i.p.v. een viaduct.  

b) Indiener verwacht onveilige situaties op de Bosberg en Hildenberg en pleit voor een oplossing 

ter hoogte van de Roggenberg-rotonde en een voetgangersbrug bij beide uitgangen van het 

zwembad.  

 

Reactie 20 

a) In het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is geregeld dat op dit kruispunt een 

viaduct komt. De N381 is een provinciale weg, een verzoek tot een eventuele wijziging binnen 

het PIP moet bij de provincie ingediend worden. 

b) Wij verwijzen naar onze reacties 3 a) en c). In aanvulling merken wij op dat de 

verkeersintensiteit op de Bosberg en Hildenberg na realisatie van de plannen (zie de onder 3 a) 

genoemde verkeersonderzoeken van Goudappel Coffeng) geen probleem vormt voor 

overstekende fietsers, voetgangers en andere weggebruikers. De verkeersintensiteit is ook op 

de piekmomenten nog der mate laag dat de oversteekbaarheid ruim voldoet aan de richtlijnen 

van het CROW. Er is dan ook geen noodzaak om maatregelen te nemen om de 

oversteekbaarheid te verbeteren. De huidige rotonde op de Bosberg heeft bovendien al een 

attentie verhogende werking voor het verkeer, waarmee een onveilige verkeerssituaties zoveel 

mogelijk worden voorkomen. In het verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng worden wel 

maatregelen voorgesteld om de verkeersveiligheid en doorstroming verder te verbeteren. 

Langs de Hildenberg moet een fietspad komen zodat fietsers veilig naar Appelscha Hoog (en 

ook het zwembad) kunnen. Daarnaast worden enkele kruispunten heringericht om de 

verkeersveiligheid te vergroten. Op de Bosberg en de Hildenberg staan, ter hoogte van de 

camping, vaak auto’s in de berm geparkeerd. Dit veroorzaakt onveilige situaties en zorgt voor 

een verminderde doorstroming. Om die reden zal een parkeerverbod op beide wegen worden 

ingesteld. Overigens biedt het uitbreiden van het parkeerterrein bij uw camping en bij het 

zwembad een verdere oplossing. Over de uitbreiding van het parkeerterrein bij uw camping 

gaan wij graag met u in gesprek.  

 

Aanpassing 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerp besluiten.  

 

Zienswijze 21: Resort Appelscha Beheer BV en Riverdale Products BV 
Indiener merkt op dat zij er vanuit gaan dat er door de plannen geen schade wordt toegebracht aan de 

situatie zoals die nu bestaat, in het bijzonder met betrekking tot grondwaterstand, geluidsoverlast en 

bescherming van de natuurwaarden. Zoals de plannen nu voorliggen kan indiener zich geen oordeel 

vormen en wil zij alle rechten voorbehouden. Indiener maakt zich zorgen over:  

a) Verkeersafhandeling, omdat daar nog geen concrete invulling aan wordt gegeven. 

b) Parkeermogelijkheden, die verregaand onvoldoende lijken. 

c) De kwalitatieve hoogwaardigheid van het park en de Golfbaan De Hildenberg zullen in 

ogenschouw moeten worden genomen en worden beschermd bij de uitwerking van de 

plannen. 

d) Er zullen maatregelen moeten worden genomen om verdroging van het Park dan wel de 

Golfbaan te voorkomen. 
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e) Er zullen maatregelen moeten worden  genomen om de kwaliteit van de omgeving, zowel in 

natuurbeschermingsopzicht als in de hoogwaardigheid van de voorziening van de huidige 

situatie moeten worden genomen. 

f) Voor ons is niet duidelijk op welke wijze de verkeersstromen die er bij een te vormen 

recreatiegebied worden verwerkt. 

g) De bestaande horeca voorziening moet worden beschermd. 

h) Het financiële plan dat een en ander moet mogelijk maken is voor ons nog volstrekt 

onduidelijk. 

i) Wat is de visie met betrekking tot de verschillende reeds bestaande horeca voorzieningen, en 

hoe wordt dat ingepast. 

j) Welke effecten verwacht u van de plannen op de omgeving. 

k) Hoe is te voorkomen dat er straks plannen liggen die niet kunnen worden gerealiseerd, als de 

afgravingen van het zand al plaatsvinden, en er nog geen harde overeenkomsten zijn met 

exploitanten, en welke zekerheid is er dat de plannen haalbaar zijn. 

l) Op welke wijze worden de belangen van bestaande exploitanten beschermd, zowel tijdens de 

werkzaamheden als daarna, en op welke wijze worden partijen daarin betrokken. 

  

Reactie 21 

a) Zie reactie 3 a) en c).  

b) Zie reactie 3 d).  

c) Bij de situering en het ontwerp is rekening gehouden de landschappelijke kwaliteiten van de 

omgeving. Het plan beoogt een eveneens een kwalitatief hoogwaardige inrichting, hetgeen 

aansluit op de naastgelegen gronden.  Het plan biedt mogelijkheden voor uitbreiding van de 

golfbaan t.b.v. het verkrijgen van de door indiener gewenste A-status. Ook hieraan worden 

kwaliteitseisen gesteld, in lijn met de verwachtingen van indiener.  

d) Zie reactie 18 b) sub 2.  

e) Zie reactie c). Voor natuurbescherming zie  reactie 4 e). 

f) Zie reactie 3 a) en c).  

g) Het is niet aan de gemeente om de vrije markt te reguleren. De rechtspraak is hier daarnaast 

vrij helder in: ‘’De enkele omstandigheid dat concurrenten (mogelijkerwijs) nadeel zullen 

ondervinden kan op zichzelf geen grond zijn voor weigering van een vrijstelling’’ (LJN: 

AW4498 en BD3101). Zowel het aantal horeca zaken, het inwonerstal als de 

levensvatbaarheid van andere zaken zijn allen geen toetsinggrond in de Wabo. Tevens volgt 

uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat bij de 

vraag of sprake is van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau geen 

doorslaggevende betekenis toekomt aan de vraag of er sprake is van overaanbod en mogelijk 

sluiting van bestaande bedrijven in een bepaalde branche, maar aan de vraag of voor de 

inwoners van de gemeente een voldoende voorzieningenniveau behouden blijft in die zin dat 

zij op een aanvaardbare afstand van hun woonplaats bedrijven kunnen bezoeken. (LJN: 

BI7245, LJN: BN8603, LJN: AS6977). 

h) Zie reactie 4 f).  

i) Zie hiervoor onder g).  

j) Zie reactie 4 b) sub 2.  

k) Zie reactie 4 a) sub 2.  

l) Zie hierboven onder c) en hetgeen gesteld is onder reactie 17 a). Met indiener hebben 

gedurende het planvormingstraject diverse gesprekken plaatsgevonden en deze vinden nog 

steeds plaats.  

 

Aanpassing 
De zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerp besluiten. Het bestemmingsplan wordt aangepast in 

lijn met de in de reactie benoemde oplegnotities (plantoelichting, planregels en verbeelding). ). De 

ontgrondingsvergunning wordt aangepast met betrekking tot het voorgeschreven peilbuizen meetnet 

(voorschrift 5).  Er worden twee extra peilbuizen geplaatst ter plaatse van de golfbaan. Daarnaast 

worden vertegenwoordigers van de golfbaan betrokken bij het opstellen van de rapportages over de 

eventuele droogteschade. 
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Zienswijze 22: omwonende of anderszins belanghebbende  

Indiener ervaart een impuls voor de recreatieve ontwikkeling van Appelscha als positief en stelt 

vraagtekens bij de aard en omvang van het voorgenomen plan. Indiener brengt het volgende naar 

voren:  

a) Er is in de omgeving al een aantal recreatieplassen (Canadameer, Goudmeer, Blauwe Meer, 

Spokeplas); de bezoekersaantallen van het Bosbad zullen verder afnemen en wellicht tot 

sluiting leiden. 

b) De natuurlijke uitstraling van Appelscha heeft op lange termijn de meeste aantrekkingskracht. 

Een gekunsteld plan zal het aantal recreanten niet doen toenemen, maar stoot een doelgroep 

af.  

c) Het plan is qua investeringen niet rendabel, hiervoor zijn investeerders nodig. 

d) De recreatieplas is te groot voor alleen recreatieve doeleinden, dit bemoeilijkt de 

beheersbaarheid (o.m. zwerfvuil, honden uitlaten, kamperen, hangjongeren, sekstoerisme e.d.), 

bovendien is onderhoud kostbaar. 

e) Een waterskibaan past niet  in (natuurlijke) omgeving van Appelscha, het is geen 

watersportdorp. 

f) Stelt gezien de tijd van bezuinigingen vraagtekens bij de exploitatie op lange termijn.  

g) Vreest extra geluids- en parkeeroverlast in de omgeving, huidige parkeervoorzieningen en 

wegen zijn niet toereikend. Dit belast flora, fauna, mens en natuur en de openbare orde.  

h) Doet voorstellen om de helft van de plas als vogelbroedgebied o.i.d. te bestemmen of 

eventueel twee kleinere plassen met elke een eigen bestemming.  

i) Indiener stelt voor samenwerking te zoeken met een partner, bijvoorbeeld Appelscha Outdoor 

of Landal die een complex bungalows i.c.m. een zwemplas exploiteert.  

 

Reactie 22 

 

a) In de nabije omgeving van Appelscha is een dergelijke voorziening niet aanwezig. De 

genoemde meren liggen of op behoorlijke afstand, of kennen een ander karakter. Zo is het 

Canadameer in het kader van de Ontwikkelagenda meer gericht op natuurdoelstellingen en 

dient hier de recreatieve druk te verminderen. Appelscha Hoog vormt daarin een belangrijke 

schakel. Over de toekomst van het Bosbad vindt via een apart traject besluitvorming plaats, in 

samenhang met andere zwembaden en voorzieningen in de gemeente/regio. Er zijn 

voorbeelden in het noorden van dergelijke locaties waar zowel zwembad als waterplas dicht 

bij elkaar liggen, en waar deze functies elkaar versterken. Het leidt tot herhaalbezoeken. Ook 

is er gedeeltelijk sprake van verschillende doelgroepen, sommige bezoekers maken graag 

gebruik van de voorzieningen van een openluchtbad, andere juist weer van een natuurlijke 

recreatieplas.  

b) Het plan is geheel gericht op een inpassing binnen de natuurlijke uitstraling van Appelscha. 

c) Onder het plan ligt een sluitende exploitatie. Zie de notitie Economische uitvoerbaarheid 

bestemmingsplan Appelscha Hoog en exploitatieopzet, Grontmij d.d. 12 februari 2014.  

d) De omvang van de recreatieplas is toegesneden op het voorgenomen gebruik. Het tracé van de 

waterskibaan bepaalt de maat, evenals de wens ruimte te bieden voor een zwemgedeelte. Over 

de genoemde beheers aspecten worden afspraken gemaakt met ondernemers. De inschatting is 

dat dergelijke zaken zich niet vaker of anders zullen voordoen dan elders in de omgeving.  

e) Zie reactie 4.a) sub 7. 

f) Zie reactie 22.c). 

g) Zie reactie 4 g).  

h) Zie reactie 22.d): de omvang en inrichting zijn toegesneden op het voorgenomen recreatieve 

gebruik. Qua aard en schaal past dit in de omgeving. Met meerdere plassen met een kleinere 

omvang wordt daar niet aan voldoen, waardoor dit geen reëel alternatief vormt.   

Wij wijzen erop dat onderdeel van het plan de realisatie van een deel van de ecologische 

verbindingszone is. Daartoe is aan een deel van de gronden de bestemming “Natuur” 

opgenomen. De oevers van de plas als natuur ingericht. Dit kan meebrengen dat de plas 

foerageer- en leefgebied gaat vormen voor diverse vogelsoorten. Vooralsnog is er evenwel 
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geen ambitie of aanleiding om de plas actief voor een dergelijke natuurdoelstelling te 

bestemmen. Daarbij wijzen wij ook op reactie 2 e).  

i) Wij zullen deze suggestie meegeven aan de exploitant van de 

waterskibaan/horecavoorziening.  

 

Aanpassing 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerp besluiten. Het bestemmingsplan wordt aangepast in 

lijn met de in de reactie benoemde oplegnotities (plantoelichting, planregels en verbeelding).  

 

Zienswijze 23: omwonende of anderszins belanghebbende  
a) Indiener heeft in 2007 een perceel aan de Tilgrupsweg van 0.85 ha groot verworven en is 

voornemens dit voor bedrijfsmatige intensieve teelt van hoogwaardige voedingsproducten in 

gebruik te gaan nemen. Indiener stelt vervolgens dat de halve meter daling van de (ondiepe) 

grondwaterstand zijn perceel ongeschikt maakt voor dat voorgenomen gebruik, het (ondiepe) 

grondwater in zijn perceel zijn eigendom is, dat iedere vorm van onttrekking zonder 

toestemming ontvreemding is en geeft geen toestemming voor onttrekking. Indiener verzoekt 

bevoegd gezag om voorliggende vergunningen te verlenen onder concrete voorwaarde dat 

iedere vorm van veroorzaken van onttrekking (van grondwater) aan zijn eigendommen is 

uitgesloten, dan wel de vergunning niet te verlenen.  

b) Indiener wil voorliggende ontwikkeling niet stagneren of verhinderen en acht een 

pragmatische oplossing haalbaar.  

 

Reactie 23 

a)   Het hydrologisch rapport geeft een verwachte grondwaterstandsdaling ter plaatse van het  

betreffende perceel van de indiener van 10-25 cm. Daarmee zal het door de indiener 

beschreven effect aanmerkelijk minder zijn. Verder kan worden opgemerkt dat een verlaging 

van de grondwaterstand in delen tot een toename van de droogteschade leidt, maar in sommige 

delen tot een afname van de natschade, hetgeen een gunstige uitwerking op het telen van 

gewassen kan hebben. Dit laatste is aan de orde op het perceel van de indiener.  

In overleg met de ABO is een aanpak opgesteld voor compensatie bij eventuele droogteschade 

dan wel natschade. Deze wordt vertaald in overeenkomsten per eigenaar of pachter. Indien 

indiener hierop aanspraak kan maken, dan wordt dit via een overeenkomst afgehandeld. In 

aanvulling hierop wordt nog gewezen naar de reacties 1 a) en d). 

Daarnaast stelt de indiener dat het grondwater onder zijn grond zijn eigendom is en dat er geen 

toestemming wordt gegeven voor onttrekking daarvan. Volgens het Nederlandse 

eigendomsrecht omvat het eigendom van een stuk grond echter niet het eigendom van het 

grondwater. Water behoort niet toe aan iemand, zolang niemand het zich heeft toegeëigend. 

Uitgangspunt van de wet is namelijk dat water dat kan circuleren naar andere percelen, niet 

aan iemand kan toebehoren. Deze regel wordt volgens artikel 5:20 van het Burgerlijk wetboek 

doorbroken als het water uit de ondergrond is onttrokken of naar boven gekomen. Omdat het 

grondwater niet aan iemand toebehoort zolang het niet is opgepompt, kan een grondeigenaar 

een buurman niet beletten grondwater op te pompen op zijn eigen erf. Het grondwater gaat dan 

toebehoren aan degene die het onttrokken heeft. Om deze reden achten wij het niet 

aangewezen om de door inspreker gevraagde voorwaarde aan de vergunningen te verbinden.  

b)  Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Aanpassing 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerp besluiten.  
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Zienswijze 24: Nationale Parken Zuidwest-Drenthe 

a) Indiener geeft een samenwerkingsverband van verschillende overheden te zijn en daarom geen 

officiële zienswijze in te dienen, omdat zij er vanuit gaat dat elke partij voldoende rekening 

houdt met de belangen van natuur. Indiener geeft aan dat het hydrologisch onderzoek gedegen 

is uitgevoerd. Om significant negatieve effecten voor 100% te kunnen uitsluiten wil indiener 

de vergunningverlener meegeven om voldoende evaluatie en monitoring in te bouwen en waar 

nodig na verloop van tijd alsnog mitigatie of compensatie toe te voegen. Indiener bedoelt 

hiermee dat de grondwatermeetpunten zoals nu in de voorschriften opgenomen ook 

vergeleken moeten worden met de modelberekeningen en indien er een meer worst case 

scenario blijkt te ontstaan dan berekend er ook aanvullende maatregelen mogelijk kunnen zijn. 

 

Reactie 24 
a) De grondwatermeetpunten worden met regelmaat onderzocht, nu en straks. Daarbij wordt ook 

een vergelijking gemaakt met de modelberekeningen. Indien nodig worden aanvullende 

maatregelen getroffen.  

 

Aanpassing 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerp besluiten.  

 

 



 33 

3. Lijst van wijzigingen bestemmingsplan 

 

 

Planregels 

 
Artikel 1 Begrippen 
 

voorstel voor 1.2 bestemmingsplan: 

“de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlagen”  

 

toevoegen:  

 “bebouwing:  

 één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;”  

 

 ad 1.8 bouwen: 

“alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats” 

kan komen te vervallen 

 

 toevoegen:   

 “bouwwerk:  

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden;”  

 

 ad 1.12 dagrecreatie:  

 “dagrecreatie:  

recreatief gebruik niet zijnde verblijfsrecreatie, dat in de openlucht plaatsvindt en geschiedt 

tussen zonsopgang en zonsondergang, in de vorm van verwijlen, wandelen, fietsen, skaten, 

zwemmen, kanoën, elektrisch waterskiën, sportvissen, schaatsen, natuureducatie en 

paardrijden.” 

 

 toevoegen aan artikel 1:  

“evenement:  

een georganiseerde, grootschalige gebeurtenis, gericht op het bereiken van publiek voor 

commerciële, informerende, educatieve, culturele, sportieve, levensbeschouwelijke of daarmee 

gelijk te stellen doeleinden, daaronder festivals en muziekvoorstellingen begrepen” 

 

 toevoegen aan artikel 1:  

 “attractiepark:  

een gecentraliseerd en immobiel amusementsoord waar grote attracties zijn opgesteld”  

 

 toevoegen aan artikel 1: 

 “golfbaan:  

 terrein voor golfen, pitch and putt en shortgolf” 

 

 toevoegen aan artikel 1: 

 “verblijfsrecreatie: 

 recreatie in de vorm van nachtverblijf”.  

 

 1.14 dagrecreatieve voorziening: schrappen 

 

 1.15 extensief recreatief medegebruik 

 “vormen van dagrecreatief medegebruik waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de 

ruimte en die in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, zijnde verwijlen, 

wandelen, skaten, fietsen, kanoën, sportvissen, schaatsen, natuureducatie en sportvissen”.  
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 ad 1.17 gemotoriseerde sport:  

 “sportactiviteiten die alleen met behulp van voertuigen of installaties met 

verbrandingsmotoren kunnen worden uitgeoefend, daaronder waterskiën niet begrepen;”  

 

 1.19 kiosk: schrappen 

 

 1.29: weg 

“een voor het openbaar rij- of ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de 

daarin gelegen bruggen en duikers en de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten” 

 

 

Artikel 2 Wijze van meten 

 

 2.1 dakhelling: schrappen 

 

 2.2 goothoogte: schrappen 

 

Artikel 3 Recreatie-dagrecreatie 
 

 Artikel 3.1:.  

De op de verbeelding voor 'Recreatie - dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. dagrecreatie, waaronder begrepen een recreatieplas van maximaal 10,5 ha (inclusief oevers), 

met dien verstande dat:  

1. het watergedeelte van de waterplas maximaal 7,5 ha (zomerpeil) bedraagt en wordt 

gerealiseerd ter plaatse van de functie “specifieke vorm van recreatie – waterplas”;  

2. de waterskibaan met bijbehorende voorzieningen maximaal 7 ha bedraagt en wordt 

gerealiseerd ter plaatse van de functie “specifieke vorm van recreatie – waterskibaan”;  

3. zwemwater maximaal 1 ha  bedraagt;  

4. het strand maximaal 1,5 ha bedraagt; 

5. de maximale diepte van het watergedeelte niet meer bedraagt dan 6 m-mv, met dien 

verstande dat de maximale diepte voor een oppervlakte van 2 ha niet meer dan 

bedraagt dan 8 m-mv;  

b. horeca in de categorieën 1a en 1b van de Horecalijst, die als Bijlage 2 bij deze regels is 

gevoegd, ter plaatse van de functie “horeca”,  

met dien verstande dat de maximale bedrijfsoppervlakte niet meer bedraagt dan 250 m
2
;  

c. groenvoorzieningen; 

d. voet-, fiets- en ruiterpaden; 

e. water en waterpartijen; 

f. strand, lig- en speelweiden; 

g. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuurlijke, ecologische en 

landschappelijke waarden;  

 

met bijbehorende: 

h. gebouwen; 

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

j. tijdelijke bouwwerken ten dienste van de aanleg van de recreatieplas; 

k. (ontsluitings)wegen; 

l. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

m. speelvoorzieningen; 

n. parkeervoorzieningen; 

o. bermen, taluds en sloten; 

p. (openbare) nutsvoorzieningen;  

 

met dien verstande dat: q. gemotoriseerde sporten niet zijn toegestaan. 
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  In artikel 3.3 sub a schrappen “waarbij het inrichtingsplan voor de gebiedsvisie zoals 

opgenomen in Bijlage 1 als toetsingskader wordt gehanteerd” 

 

 schrappen in artikel 3.4.2 sub b:  

“waarbij het inrichtingsplan voor de gebiedsvisie zoals opgenomen in Bijlage 1 als 

toetsingskader wordt gehanteerd” 

 

 Artikel 3.5: 

“Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:  

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatie;  

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van evenementen en 

attractieparken; 

c. het gebruik en laten gebruiken van gronden en bouwwerken ter plaatse van de functies 

“specifieke vorm van recreatie-waterskibaan” en “horeca” door meer dan 30.000 

bezoekers per jaar;  

d. het gebruik en laten gebruiken van gronden en bouwwerken niet ter plaatse van de 

functies “specifieke vorm van recreatie-waterskibaan” en “horeca” door meer dan 

30.000 bezoekers per jaar.  

e.         het gebruik en laten gebruiken van gronden en bouwwerken ter plaatse van de functies 

“specifieke vorm van recreatie-waterskibaan” en “horeca” buiten de (openings-)tijden 

van 9.00-23.00 uur.   

 

 Ad 3.6: toevoegen  

 De omgevingsvergunning in artikel 3.6 kan slechts worden verleend, indien: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en natuurlijke waarden 

van de gronden; 

b. de waterbeheerder aangaande de invloed op de waterhuishoudkundige aspecten een positief 

advies heeft gegeven; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig worden geschaad. 

 

 Nieuw lid 3.7: 

  

 3.7 Wijzigingsbevoegdheid 

 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, 

de bestemming “Recreatie-dagrecreatie wijzigen in de bestemming “Recreatie-golfbaan”, met 

dien verstande dat: 

1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 

“wro-zone – wijzigingsgebied”;  

2. wordt voorzien in een golfbaan; 

3. er dient een goede landschappelijke overgang naar de aangrenzende gebieden te 

worden gerealiseerd.  

 

Artikel 6 Algemene bouwregels 
 

 Artikel 6.2 schrappen.  

 

 

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 
 

 Schrappen in sub a “de maximumgoothoogte” 

 

 Artikel 8.1 sub c schrappen 
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 In artikel 8.2: “waarbij het inrichtingsplan voor de gebiedsvisie zoals opgenomen in Bijlage 1 

als toetsingskader wordt gehanteerd” schrappen.  

 

 

Artikel 9 Overgangsrecht 

 

 In artikel 9.1.1. “krachtens een bouw- of omgevingsvergunning” wijzigen in “krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen”.  

 

(Toelichting: Dat is overeenkomstig artikel 3.2.1 Bro. Een bouwvergunning wordt overigens 

ingevolge het overgangsrecht uit de Invoeringswet Wabo (artikel 1.2 lid 1) aangemerkt als een 

omgevingsvergunning voor het bouwen.) 

 

 In artikel 9.1.2:  

- “sublid” vervangen door “lid” 

- “in het 9.1.1” vervangen door “in het lid 9.1.1”.  

 

 

Bijlage 1 Inrichtingsplan gebiedsvisie 

 
Bijlage geheel schrappen.  

 

 

Planverbeelding 

 

 Toevoegen:  

 aanduiding “wro-zone – wijzigingsgebied” opnemen 

 

 Toevoegen: 

aanduiding “horeca”  

 

 Toevoegen: 

 aanduiding “specifieke vorm van recreatie – waterplas” 

 

 Toevoegen 

 aanduiding “specifieke vorm van recreatie – waterskibaan”;  

 

Plantoelichting  
De plantoelichting wordt aangepast n.a.v. zienswijzen (zie voorgaand hoofdstuk) en naar aanleiding 

van ambtshalve wijzigingen in lijn met de: 

• Oplegnotitie Appelscha Hoog, Verkeersmaatregelen Appelscha i.r.t. Appelscha Hoog, d.d. 12 

februari 2014 

• Oplegnotitie “Economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan Appelscha Hoog en 

exploitatieopzet” d.d. 12 februari 2014 

• Oplegnotitie uitwerking ondiepte variant Recreatieplas Appelscha Hoog (Royal HaskoningDHV, 

BC8704, d.d. 6 februari 2014 

• Oplegmemo samenvatting hydrologische onderzoeken, RoyalHaskoning DHV d.d. 10 februari 

2014 
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Bijlage 1. Verslag informatieavond 1 juli 2014  
 
Datum : 1 juli 2013 

Plaats : RCN Roggenberg, Appelscha  

Aanwezig : ca 75 omwonenden en geinteresseerden, daarnaast diverse 

vertegenwoordigers van gemeente, provincie, RH-DHV  

 
1. Inleiding Wethouder 

2. Presentatie Projectleider 

3. Vragenronde  (samenvatting) 

 

Vragen werden gesteld via de zaal microfoon (merendeel vragenstellers hebben geen naam 

opgegeven). 

 

-V:  De N381 is Europees aanbesteed. Wie levert het zand aan wie en wie is exploitant. 

-A:  De gemeente is eigenaar van de grond. Er is een intentieovereenkomst tussen provincie en 

gemeente om het zand te gebruiken voor de N381. In voorbereiding is om de aanleg van de plas in het 

bestek van contract 2 op te nemen. 

 

-V: Wordt door de koppeling van de plas aan de N381 het geheel niet veel duurder? 

-A: Het is een combinatie, het kan zijn dat op het onderdeel zand het duurder wordt. Wij willen een 

recreatieplas en de provincie wil dat het zand van een locatie komt van dichtbij de N381. Dit in het 

kader van de duurzaamheid.   

 

-V: Hoe zit het dan met de exploitatie?  

-A:  Er is een exploitatieopzet gemaakt. Een exploitatieplan is niet nodig omdat alle grond van de 

gemeente is. De provincie heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, vandaar de intentieovereenkomst 

voor het leveren van zand. De plas ligt op relatief geringe afstand van de weg.  

Opmerking uit de zaal: De prijs van het zand is niet zo relevant; de kosten van transport zijn het meest 

bepalend voor de hoogte van de kosten. 

 

-V: Komen er ook fietspaden? 

-A: In de gebiedsvisie zitten ook plussen voor het gebied zoals nieuwe fietspaden, ruiterpaden en 

voetpaden. 

 

-V: Is er onderzoek gedaan naar de behoefte? Zijn er meer geïnteresseerden dan alleen Appelscha 

Outdoor? 

-A: Ja, Appelscha Outdoor is het meest concreet. Anderen zijn bv. de Golfbaan. Verder zijn we in 

gesprek met diverse partijen. Partijen willen soms eerst de zaak voor elkaar hebben voordat de naar 

buiten treden. Vandaar dat we hier en nu geen namen van ondernemers geven. 

 

-V: Goudappel heeft bezoekers van de waterskibaan opgeteld bij de zwemplas. Zijn er geen 

afzonderlijke referenties te vinden? 

-A; Het gaat om de scenario’s. Er is gerekend met een aantal aannames in de totale bezoekers 

aantallen. Daaruit is  het effect voor het verkeer en het parkeren berekend. 

 

-V: Het bestemmingsplan is aangevraagd voor een klein gebied. Waarom? Komen er straks zoveel 

fasen in het bestemmingsplan dat de burger moe wordt en het maar opgeeft? Komt er dan ook een 

hotel? 

-A: Voor het plangebied dat nu voorligt is er goed zicht op de gewenste ontwikkeling. Voor het 

noordelijke plangebied is dat nog minder concreet, vandaar dat dat nu niet in het bestemmingsplan is 

opgenomen. Dit deel wordt in een latere fase verder uitgewerkt. De gebiedsvisie – die voor het hele 

plangebied isgemaakt – vormt daarbij de basis. De uitwerking moet passen in de bestemming 

dagrecreatie. Het is niet de bedoeling dat er een hotel komt.  
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-V: In het MER staan heel veel negatieve effecten (minnetjes) worden deze wel genoeg 

gecompenseerd, moeten we er gewoon niet mee ophouden? 

-A: Het MER laat de negatieve effecten zien, maar niet wat je wel toevoegt. 

De ecologische verbindingszone (EVZ) is een plus. Het “bosje” van Staatsbosbeheer willen we 

opnemen in de EVZ. Daarbij komt dat er geen serieuze effecten zijn die over het wettelijk kader heen 

schieten. Het MER wordt meegenomen in de totale afweging van de gebiedsontwikkeling. 

 

-V: Welke mitigerende maatregelen zijn getroffen? 

-A: Uit het MER blijkt dat formeel gezien geen mitigerende maatregelen hoeven te worden getroffen. 

Wel komt er invulling voor een deel EHS.  

 

-V: Wanneer is het klaar?  

-A: De planning is dat in 2016 zowel de weg als de plas gereed zijn. De ontwerpbesluiten geven 

ruimte voor uitvoering tot eind 2018. 

 

-V: Wordt de ecologische verbindingszone slechter door de veranderende grondwaterstand? 

-A: De provinciale ecologische verbindingszone is nog niet gerealiseerd. Met dit plan wordt daar 

invulling aan gegeven.  

 

-V: Het wordt een waterskigebied, hoeveel geluidsoverlast gaat dit geven? 

-A: Het wordt een elektrische baan, deze zijn geluidsarm. Wel zal er meer recreatief geluid komen. Dit 

valt binnen de wettelijke milieuzoneringseisen. 

 

-V: Ik woon aan de Drentseweg, waarom is er niemand bij mij thuis geweest?  

-A: Alle omwonenden zijn uitgenodigd voor deze en de vorige bijeenkomst. Ook is er een platform 

opgericht waar diverse omwonenden zitting in hebben. Mocht er behoefte zijn voor een aparte 

afspraken dan is men van harte welkom.  

 

-V: Heeft het verkeersonderzoek ook gekeken naar het aantal bezoekers dat binnendoor vanaf Assen/ 

Smilde naar de plas komt? 

-A: Ja. Het is op voorhand duidelijk dat het meeste verkeer via de N381 zal komen. Vanaf de Smilde 

kant is ook gekeken of er verkeersmaatregelen getroffen moeten gaan worden. 

 

-V: Klopt het dat er een extra weg voor het agrarisch verkeer komt en is dat nodig? 

-A: Met de agrariërs is gesproken (ABO). Deze hebben gevraagd of een weg aangelegd of aangepast  

kan worden voor het landbouwverkeer. Deze weg is niet nodig als gevolg van de ontwikkeling van 

Appelscha Hoog. Wel wordt hiermee tegemoet gekomen aan een bestaand verkeersprobleem; de weg 

kan leiden tot minder agrarisch verkeer op de Boslaan en Boerestreek. 

 

-V: Er is gesproken met agrariërs, ook met de toekomstige ondernemers? Weten jullie wat die willen? 

-A: De gemeente regelt de functies in het bestemmingsplan. De exploitant bepaalt zelf wat hij in de 

bedrijfsvoering doet.  

-V: Hoe houd je daar dan controle op?  

-A: De borging hiervan zal via de bouwvergunning en de horecavergunning gaan lopen. 

 

-V: Er is gesproken van verdroging in het agrarische gebied. Ik woon er en ik vrees voor verzakking 

van mijn huis. Ik wil dat er een schouw wordt uitgevoerd. Kan dat? 

-A: We hebben gekeken naar zettingen voor de bodem. Er zit overal zand en dat is niet 

zettingsgevoelig. Water gaat er in de huidige situatie ook al door heen.  

 

Vervolgens werd het plenaire vragengedeelte afgesloten en zijn verdere vragen individueel gesteld en 

beantwoord.    



Bijlage C  Brief Gedeputeerde Staten 
toekenning provinciale subsidie 
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 Notitie 

 

Referentienummer Datum Kenmerk 

333166 12 februari 2014 MBr 

 

Betreft 

Economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan Appelscha Hoog en exploitatieopzet 

 

1 Inleiding 

Het bestemmingsplan Appelscha Hoog heeft tot doel de recreatieve ontwikkeling in dit gebied 

een impuls te geven. Daarvoor wordt een gebiedsgericht programma uitgevoerd. Het bestem-

mingsplan voor de aanleg van de recreatieplas omvat een deel van het programma. Voor de 

economische haalbaarheid van dit bestemmingsplan wordt uitsluitend gekeken naar de kosten en 

opbrengsten die op dit bestemmingsplan betrekking hebben. 

 
2 Investeringen 

Voor de realisatie van het bestemmingsplan was het noodzakelijk agrarisch bedrijf (Hildenberg 1) 

aan te kopen met circa 28 hectare grond. Hiervan ligt circa 16,5 hectare grond in het bestem-

mingsplangebied. 

Voor de exploitatieopzet ten behoeve van Appelscha Hoog is de grond buiten het bestemmings-

plan, 11,5 hectare, gewaardeerd tegen de waarde van de huidige actuele bestemming: agrarisch. 

Tot de kosten behoren ook de aanleg van een toegangsweg, deels buiten het bestemmingsplan-

gebied gelegen en een reservering voor (eventuele) tegemoetkoming in planschade, nadeelcom-

pensatie en schade als gevolg van aanlegwerkzaamheden. 

Binnen het bestemmingsplan wordt de recreatieplas gegraven, recreatieve routes en parkeer-

plaatsen aangelegd, riolering aangebracht, alsook het natuurwaarden toegevoegd langs de ran-

den. 

 
3 Opbrengsten 

Tijdens de aanleg komt er een kleine half miljoen kubiek meter zand, leem en teelaarde vrij. Voor 

de verwerking en afzet wordt tijdelijk een depot aangelegd. Na oplevering van de plas, het strand 

en de natuurterreinen wordt een deel van de grond verkocht danwel verpacht aan recreatieon-

dernemers die van de nieuwe mogelijkheden gebruik gaan maken. 

De waarde van de buiten de het bestemmingsplan gelegen mee gekochte gronden, zoals in de 

vorige paragraaf genoemd, is hier vermeld. 

De provincie Fryslân heeft bijdragen toegezegd in het kader van de gebiedsontwikkeling rond de 

verdubbeling van de N381 en de streekagenda. 

 
4 Tijd en parameters 

De uitvoeringsperiode is van 2014 tot en met 2018, vijf hele jaren. Gerekend is met een kostenin-

flatie van 2%, opbrengsteninflatie van 1,5% over de gronden en 0% over de bijdragen. De rente 

van het concern bedraagt 4,5% 

 
5 Risico en voorziening. 

Zowel de programmatische gebiedsontwikkeling als dit gebied dat tot het bestemmingsplan be-

hoort, kent een licht positief resultaat. Het resultaat van het bestemmingsplan is € 119.719,- con-

tant per 1-1-2014, waardoor het uitvoerbaar is.  
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6 Exploitatieopzet 

 



Bijlage E  Oplegnotitie Verkeersmaatregelen 
Appelscha i.r.t. Appelscha Hoog 

  





 

 
 

Oplegnotitie Appelscha Hoog 
 

 

Onderwerp : Verkeersmaatregelen Appelscha i.r.t. Appelscha Hoog  

Datum : 12 februari 2014  

 

Aanleiding van deze oplegnotitie 
Voor de zomer van 2013 hebben alle ontwerp-besluiten m.b.t. Appelscha Hoog tervisie gelegen. In de 

ontwerp-besluiten wordt melding gemaakt van mogelijke verkeersmaatregelen in het kader van de 

verkeersveiligheid. Ten tijde van de tervisielegging was nog niet duidelijk of en hoe deze maatregelen 

uitgevoerd kunnen worden. Voor dat de ontwerp-besluiten definitief kunnen worden dient hier 

duidelijkheid over te zijn. Deze oplegnotitie verschaft deze duidelijkheid, en wordt als oplegnotitie 

betrokken in de besluitvorming. 

 

Conclusies van de verkeersonderzoeken  

Aan de ontwerp-besluiten lagen diverse verkeerskundige onderzoeken ten grondslag (Appelscha 

Hoog, Verkenning verkeer en parkeren, d.d. 18 maart 2013,  Cumulatie effecten Boerestreek-Bosberg 

en Appelscha-Hoog, d.d. 28 maart 2013). Als mogelijke verkeersmaatregelen in het kader van de 

verkeersveiligheid zijn aangemerkt (zie p. 29 bestemmingsplan): 

1. nieuwe solitaire fietsvoorziening parallel aan de Hildenberg, 

2. verbreding van wegen die nu te smal zijn, bijvoorbeeld een deel van de Hildenberg en een 

deel van de Tilgrupsweg, 

3. herinrichting van de kruispunten Hildenberg- Bosberg, Hildenberg – Tilgrupsweg en 

Tilgrupsweg- Drentseweg door meer overzicht te creeeren, en de snelheid ter plekke te 

beperken (bijvoorbeeld d.m.v. een plateau), 

4. een nieuwe rechstreekse verbinding vanaf de toegang tot Appelscha Hoog naar de 

Drentseweg, 

5. parkeerruimte op camping de Roggenberg uitbreiden, opdat de doorstroming en het overzicht 

op de Bosberg verbetert, 

6. upgraden en uitbreiden van de parkeerplaatsen bij het zwembad, opdat de doorstroming en het 

overzicht op de Hildenberg verbetert.  

 

Deze maatregelen zijn geconcludeerd op basis van de maximale ontwikkeling van het totale Appelscha 

Hoog gebied (150.000 bezoekers) en inclusief overige ontwikkelingen in de omgeving, zoals de 

herinrichting van de Boerestreek.  

 

Reikwijdte van het bestemmingsplan partiele herziening Appelscha Hoog 
Het bestemmingsplan dat nu voorligt omvat een deel van het gebied Appelscha Hoog, namelijk het 

deel van de recreatieplas, de directe omgeving hiervan, en de zuidelijk van de plas gelegen gronden.  

Voor het plangebied van dit bestemmingsplan wordt uitgegaan van maximaal 60.000 bezoekers.  

 

Recente ontwikkelingen voor een bestaand probleem 

De ABO heeft samen met een aantal agrariërs een voorstel ingediend voor een extra ontsluitingsweg 

voor de landbouw, lopende vanaf de Tilgrupsweg naar de Drentseweg, ter hoogte van de Tolhekslaan. 

Dit voorstel is door de gemeente onderzocht op nut en noodzaak en op haalbaarheid (planologisch, 
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financieel & maatschappelijk). In overleg met de betrokken landbouwers is gekeken naar de beste 

locatie voor deze weg.  

 

De gemeente staat positief ten opzichte van deze landbouwweg. Appelscha is in het provinciale 

rapport ‘kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer’ aangeduid als verkeersveiligheidsknelpunt, waarbij 

recreatief verkeer en landbouwverkeer voor een deel van hetzelfde wegennet gebruik moet maken. 

Deze nieuwe landbouwweg kan uitkomst bieden voor zowel agrariërs, recreanten en voor inwoners 

van het dorp Appelscha. Met name voor de Boslaan is de verwachting dat het aandeel 

landbouwverkeer beduidend af zal nemen.  

 

Deze nieuwe landbouwweg heeft geen relatie met Appelscha Hoog. De weg is een wenselijke 

ontwikkeling in de bestaande situatie (zonder realisatie van Appelscha Hoog) en komt tegemoet aan 

een bestaand probleem dat losstaat van Appelscha Hoog. 

 

Voorstel verkeersmaatregelen voor voorliggende besluiten 
De reikwijdte van voorliggend bestemmingsplan rechtvaardigt een gefaseerde ontwikkeling van de 

benodigde verkeersmaatregelen. Immers, dit plan biedt mogelijkheid voor maximaal 60.000 

bezoekers, en de te nemen verkeersmaatregelen dienen daar minimaal op te worden toegesneden. 

Waar mogelijk is het de insteek om werk-met-werk te maken, en vooruitlopend op de te nemen 

besluiten voor de noordelijke gronden, ook daarvoor reeds de benodigde verkeersmaatregelen te 

treffen.  

 

De te nemen verkeersmaatregelen zijn als volgt:  

 Maatregel Begroot Planologisch 

uitvoerbaar 

Financieel gedekt 

1 Parkeeroplossing RCN Roggenberg Is aan 

exploitant  

Ja Is aan exploitant 

2 Parkeerverbod Bosberg  n.v.t. Ja  n.v.t. 

3 Parkeeroplossing zwembad Is aan 

exploitant 

Ja  Is aan exploitant 

4 Parkeerverbod Hildenberg en 

Tilgrupsweg 

n.v.t. Ja  n.v.t. 

5 Sturing verkeer op N381  n.v.t. Ja  N381 

6 Verbreden Hildenberg (grasbetontegels 

beide zijden) 
85.930 (incl. 

15% vat) 

Ja Exploitatie Appelscha Hoog 

7 Fietspad Hildenberg (vrijliggend) 100.000 (incl. 

15% vat) 

Ja Exploitatie Appelscha Hoog 

8 Kruising Hildenberg - Bosberg 32.300 (incl. 

15% vat) 

Ja Exploitatie Appelscha Hoog 

9 Aanpak Boslaan (i.o.m. bewoners)  10.000 Ja Regulier onderhoudsbudget 

  

Met bovenstaande maatregelen is een integraal pakket tot stand gekomen dat voldoet aan de 

verkeerskundige eisen tbv doorstroming en veiligheid. Dit is toegesneden op de ontwikkeling van het 

bestemmingsplan dat nu voorligt (maximaal 60.000 bezoekers).  

 

Aanvullend wordt gezocht naar dekking voor de hiervoor genoemde landbouwweg. Deze is begroot op 

435.000. Gezocht wordt naar externe middelen (gebiedsontwikkeling N381, streekagenda, BDU 

gelden). Immers, Appelscha is een provinciaal landbouw knelpunt en Appelscha een provinciale 

recreatiekern. 

 

De gemeente zal met regelmaat in het gebied tellingen verrichten, zowel voor als na realisatie van de 

recreatieplas.  

 



Bijlage F  Oplegnotitie uitwerking ondiepe 
variant, inclusief bijlagen  
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1 TOELICHTING 

De gemeente Ooststellingwerf werkt al enige jaren intensief met partners en 
ondernemers aan de recreatieve ontwikkeling van Appelscha en omstreken, met als 
doel te investeren in werkgelegenheid en leefbaarheid van deze regio. Een van de 
projecten in dit kader is Appelscha Hoog: de ontwikkeling van 28 ha grond tot een 
dagrecreatief gebied. Onderdeel hiervan is de aanleg van een recreatieplas. Na diverse 
voorbereidingen hebben alle voor de recreatieplas benodigde ontwerp-besluiten net 
voor de zomer van 2013 ter visie gelegen. Hierop zijn diverse zienswijzen 
binnengekomen. 
 
Insteek van zowel gemeente als provincie is steeds geweest het vrijkomende zand te 
benutten voor de verbreding van de N381. Daartoe is op 19 juli 2012 een 
intentieovereenkomst getekend door beide partijen. Bij de aanbesteding van de N381, 
na de zomer van 2013, werd duidelijk dat dit werk is aanbesteed met een gesloten 
grondbalans. Dit betekent dat er geen zand gebruikt wordt voor de opwaardering van de 
weg. En dat de opgave om zoveel mogelijk zand – binnen voorwaarden – uit de 
recreatieplas te halen is komen te vervallen.  
 
Het doel van de recreatieplas – stimuleren werkgelegenheid / leefbaarheid – staat nog 
onverkort overeind. De uitvoering ervan kan wel op een andere wijze: niet met de afvoer 
van zoveel mogelijk zand, maar met zo min mogelijk zand. Hiermee kan ook tegemoet 
gekomen worden aan diverse zienswijzen. Deze oplegnotitie brengt in beeld wat deze 
andere manier van uitvoeren voor consequenties heeft. Deze worden meegenomen bij 
de besluitvorming.  
 
Naar aanleiding van bovenstaande is het ontwerp van de plas op details aangepast. De 
oppervlakte van de plas is niet gewijzigd (10,5 ha). De veranderingen hebben alleen 
betrekking op: 

 de aanlegdiepte van de plas 
 aanleggen van twee eilanden in de plas  
 de vorm van de plas (lus zuidzijde opgeheven) 
 de mogelijkheid van een andere winningstechniek. 

De aanlegdiepte zal wijzigen naar gemiddeld 6,0 m – mv. waardoor in de zomer een 
waterkolom van circa 2,0 meter aanwezig is. In het midden van de plas wordt een 
gedeelte (circa 2 ha) dieper aangelegd (maximaal 8,0 m – mv.). Met de verdieping kan 
‘koude’ worden gebufferd waardoor de watertemperatuur in de zomer minder hoog zal 
oplopen en de waterkwaliteit kan worden geborgd. 
 
Vanwege de genoemde wijzigingen is een deel van de onderzoeken uit de ontwerpfase 
geactualiseerd. De onderstaande onderzoeken zijn aangepast of opnieuw verricht. De 
resultaten zijn samenvattend beschreven in hoofdstuk 2. In de bijlagen zijn de nieuwe 
onderzoeksrapportages of tekeningen opgenomen. 
 
Door de verandering van aanlegdiepte kan de plas ook met graafmachines worden 
aangelegd. Het is aan de uitvoerende partij welke winningstechniek (zandzuiger en/of 
graafmachine) wordt toegepast, waarbij voldaan moet worden aan de in de ontwerpfase 
benoemde randvoorwaarden . 
 

 Stabiliteit: binnen het onderzoek zijn de te hanteren taluds berekend waarbij uit 
is gegaan van graven met hydraulische kraan 

 Ontwerp recreatieplas: het ontwerp van de plas is aangepast. Bij het 
zwemgedeelte en in het zuidelijk deel van de plas worden eilanden aangelegd.  
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Het flauwe talud aan de westzijde voor de aanleg van de ecologische 
verbindingszone is gehandhaafd. Bij het nieuwe ontwerp is rekening gehouden 
met de stabiliteitsberekeningen.  

 Grondstromen: de vrijkomende grondstromen zijn opnieuw berekend omdat het 
ontwerp van de recreatieplas is gewijzigd. 

 Hydrologie: de hydrologische effecten zijn opnieuw beoordeeld. Tevens is het 
effect van terugplaatsen van leem in de bodem van de plas beschouwd. 

 Waterkwaliteit: de waterkwaliteit is beschouwd op basis van de wijzigingen in het 
ontwerp. 

 Stikstof depositie: de depositieberekeningen zijn opnieuw uitgevoerd voor de 
winningstechniek ‘graven met hydraulische kraan’ en ook andere 
grondhoeveelheden vrijkomen. 

 Geluidsonderzoek: het geluidsonderzoek is opnieuw verricht voor de 
winningstechniek ‘graven met hydraulische kraan’. 

 Werkplan: het werkplan is aangevuld met de winningstechniek ‘graven met 
hydraulische kraan’. 

 
In het plan-MER is uitgegaan van de aanleg van een plas met een diepte van 10-15 m-
mv. Zoals hiervoor is aangegeven is de aanlegdiepte gewijzigd naar gemiddeld 6 m-mv 
en in het midden van de plas naar 8 m-mv. Dit betreft geen wezenlijke wijziging van het 
plan en zorgt er niet voor dat de in het MER beschreven milieueffecten wezenlijk 
wijzigen.  



 
 
 
 
 
 
 

Uitwerking ondiepe variant  BC8704/R001/RDRE/LM/Gron 

Rapport - 3 - 6 februari 2014 

 
  

  



 
 
 
 
 
 
 

BC8704/R001/RDRE/LM/Gron  Uitwerking ondiepe variant 

6 februari 2014 - 4 - Rapport 

  
  

2 RESULTATEN 

2.1 Stabiliteit 

De plas zal tot slechts een gemiddelde diepte van circa 6,0 m-mv. worden aangelegd en 
gegraven worden met hydraulische graafmachines. Bij de diepe plas was uitgegaan van 
aanleg met een winzuiger. Door de verandering van de winningstechniek voor de aanleg 
van de plas kunnen steilere taluds voor de oevers worden gehanteerd, hetgeen ten 
goede komt aan het ontwerp van de plas. Ter bepaling van haalbare en voldoende 
veilige taluds zijn voor de ondiepe plas: 

 twee statische stabiliteitsberekeningen (met D-Geostability (Deltares software)) 
uitgevoerd; 

 verflauwing taluds t.g.v. aanwezigheid fijn zand beschouwd (risico van 
'loopzand'). 

De stabiliteitsberekeningen zijn door Wiertsema & Partners uitgevoerd. De volledige 
rapportage is opgenomen in bijlage 1.  
 
In tabel 2.1 zijn de maximaal te hanteren taluds voor de aanleg van de plas 
weergegeven. De zone waar grondwater kan uittreden is het meest kritisch (gestreepte 
deel in figuur 2.1). Vandaar dat hier ook een minder steil talud mag worden gehanteerd.  
  
Tabel 2.1: maximaal te hanteren taluds ondiepe plas Appelscha Hoog. 

Bodemlaag diepte (+m NAP) talud 

Maaiveld tot zone uittreding 

grondwater 

10,3 tot 9,5m 1 : 2,5 

zone uittreding grondwater 9,5 tot 6,5m 1 : 4 

dieper – onder de waterlijn onder 6,5m 1 : 2,5 

 
In figuur 2.1 zijn de maximale te hanteren taluds schematisch weergegeven. 
 

 
Figuur 2.1: maximaal te hanteren taluds ondiepe recreatieplas Appelscha Hoog 

 
Op basis van de berekeningen zijn voor het ontwerp de volgende taluds gehanteerd: 

 Boven de toekomstige waterlijn is gezien de gebruiksfunctie van de oeverzone 
voor de gehele plas een flauwer talud toegepast (variatie van 1:6 tot 1: 10). 
Hiermee wordt ruim voldaan aan het gestelde maximum van 1:2,5 en 1:4. 

 Onder de laagste toekomstige waterlijn (zomerpeil) is het talud van 1: 2,5 
toegepast, uitgezonderd het zwemgedeelte waar voor het garanderen van de 
zwemveiligheid een talud van 1:6,5 naar de bodem van de recreatieplas is 
aangehouden. Ook hiermee wordt voldaan aan het maximum. 
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Bij een ondiepe plas kan de watertemperatuur in de zomer sneller stijgen waardoor de 
waterkwaliteit kan afnemen. Om de stijging van de watertemperatuur te voorkomen zal 
midden in de plas een verdieping worden aangelegd. Met de verdieping kan ‘koude’ 
worden gebufferd waardoor in de zomer de watertemperatuur minder hoog zal oplopen 
en de waterkwaliteit kan worden geborgd. Over een oppervlak van circa 2 ha zal de plas 
hier tot 8 m – mv. ( +3m NAP) worden aangelegd.  
Omdat de verdieping volledig onder water ligt, is hier een talud van 1:2,5 toegepast. 
Geotechnische zijn hier geen belemmeringen voor. 
 
Bij de aanleg van de recreatieplas zal leem vrijkomen. Mogelijk zal een gedeelte van het 
leem in de bodem van de plas worden toegepast. Uitgegaan is dat een leemlaag van 
2,0 meter wordt aangebracht in de bodemlaag 6,0 tot 8,0 m – mv. Geotechnisch zijn 
hiervoor geen belemmeringen mits dit vanaf 10 meter uit de taludlijn van de oever wordt 
aangebracht. 
 
Voor details van de werkzaamheden wordt verwezen naar de rapportage in bijlage 1. 
 

2.2 Ontwerp recreatieplas 

Aan de hand van de stabiliteitsberekeningen en veranderende uitgangspunten is het 
ontwerp van de recreatieplas aangepast. De nieuwe variant ligt binnen de contouren 
van de oorspronkelijke variant. Naast de taluds, is ook de vorm van de plas aan de 
zuidzijde veranderd en worden twee eilanden gerealiseerd.  
 
De wijziging in taluds heeft een technische reden (zie voorgaand hoofdstuk) en een 
praktische reden (voldoende wateroppervlak voor zowel zwemmen als waterskiën). 
De lus aan de zuidzijde van de plas in het vorige ontwerp was bedoeld om extra zand te 
kunnen genereren. Nu deze vraag is weggevallen, kan deze lus achterwege blijven.  
De twee eilanden leiden eveneens tot een lagere zandafvoer en hebben bovendien een 
recreatieve en landschappelijke meerwaarde. 
Het noordelijk gelegen eilandje ligt nabij het zwemgedeelte. Dit eiland is openbaar 
toegankelijk. Men kan er naar toe zwemmen en er op zonnen/spelen e.d. Het maakt 
onderdeel uit van de recreatieve beleving. Ook is het met droge voeten toegankelijk, via 
een bruggetje. Het eilandje vormt tevens een natuurlijke scheiding tussen het 
zwemgedeelte en het deel dat bedoeld is om te waterskiën. De scheiding verhoogt 
bovendien de veiligheid. Het zuidelijke eiland kan recreatief geëxploiteerd worden door 
bijvoorbeeld de waterski-ondernemer (survival ed.).  
  
Landschappelijk gezien hebben de eilanden een meerwaarde: het vormt een afwisseling 
tussen de open vlakte en de meer beschutte plekken achter en op de eilanden met 
spannende zichtlijnen.  Vanaf de wal (strand, terras en oevers), maar ook vanaf het 
water (zwemmen naar een eiland, skiën rondom een eiland). Ook vanuit de omgeving – 
bijvoorbeeld vanuit de vakantiewoningen op de Hildenberg -  zorgt het voor een 
gedifferentieerd beeld. Het uit verschillende locaties zien en niet-zien van het strand, de 
plas-dras en de natuurvriendelijke oevers, vormen zo een afwisselend beeld van actieve 
recreatie en rust.  
  
In bijlage 2 is een nieuwe inrichtingsschets, de plas met gehanteerde taludlijnen en 
dwarsprofielen opgenomen (3 tekeningen). 
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Enkele zienswijzen benoemden de grootschaligheid van de plas. Met de nieuwe situatie 
- de eilandjes en zonder zuidelijke lus – wordt hierop ingespeeld. Door het weglaten van 
de zuidelijk lus komen enkele woningen op de Hildenberg op grotere afstand van de 
plas te liggen, eveneens een tegemoetkoming aan de zienswijzen. Aanvullend hierop 
vormen de eilanden een manier om enige mate van scheiding te creëren tussen 
vakantiewoningen  en waterrecreanten.  
Tenslotte, diverse zienswijzen betroffen de nut en noodzaak van de diepte van de plas 
(tot -15 m). Het nieuwe ontwerp komt ook hieraan tegemoet.  
 

2.3 Grondstromen 

Door de wijzigingen in het ontwerp van de recreatieplas zijn de vrijkomende 
grondstromen veranderd. Nieuwe berekeningen zijn verricht en in tabel 2.2 
samenvattend weergegeven. In bijlage 3 is een uitgebreidere toelichting op de 
vrijkomende grondstromen opgenomen. 
 
Tabel 2.2: Grondbalans aanleg ondiepe recreatieplas Appelscha Hoog 

Deel van het terrein Volumes (m3) 

teellaag  leem  zand 

Ontgronding talud 0 tot 4 m –mv.  12.200  41.900  30.000 

Ontgronding talud 4 tot 6 m –mv.  3.900  28.900  31.600 

Ontgronding diepte plas 6,0 m‐mv.  15.100  111.300  174.200 

Ontgronding diepte plas 8,0 m –mv. 
(t.b.v. koude buffer) 

‐  ‐  32.500 

       

Totaal:  31.200  182.100  268.300 

       

Terugplaatsen leem in bodem plas 
(zie toelichtend alinea onder tabel) 

31.200  149.600  300.800 

 
Bij de aanleg van de recreatieplas tot 6,0 m –mv. zal totaal circa480.000 m3 grond 
vrijkomen. In het midden van de plas wordt een gedeelte dieper (8,0 m-mv.) aangelegd 
om koude te bufferen. Het diepere deel van de plas zal een oppervlakte van circa 2 ha 
hebben waarbij circa 32.500m3 zand vrij zal komen. 
 
Bij het aanleggen van de recreatieplas zal leem vrijkomen. Om de kosten van afvoer 
van leem te beperken, zal gestreefd worden om zo veel mogelijk leem binnen het 
plangebied te verwerken. Hieronder zijn enkele mogelijkheden toegelicht en in tabel 2.3 
samengevat weergegeven. Mogelijk dat binnen de volgende fasen van het project nog 
meer mogelijkheden worden gevonden. 
 
In de bodem van een gedeelte van de plas1 kan keileem worden teruggeplaatst. Dit 
is alleen mogelijk op de bodem van de plas waarbij 10 meter uit de taludlijn van de 
oever wordt aangehouden (opp. circa 1,5 ha = 25% van het totale bodemoppervlak). 
Voor het terugplaatsen van leem zal 2 meter dieper worden ontgraven. Het zand zal 

                                                  
1 Het terugplaatsen van keileem is niet mogelijk tussen het noordelijke eiland en het strand, de koude 
buffer en de oevertaluds van de plas. 
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worden ontgraven en het leem worden teruggeplaatst. Uit de berekening blijkt het 
om een volume van circa 32.500 m3 te gaan. Op de grondbalans hoeft in dat geval 
dan minder leem te worden afgevoerd (149.600 m3 i.p.v. 182.100m3) en meer zand 
(300.800 m3 i.p.v. 268.300m3). De totaal vrijkomende hoeveelheid binnen de 
grondbalans blijft gelijk (het in de bodem aanwezige zand wordt vervangen door 
leem). 
 
Naast de bodem van de plas zijn er nog een aantal andere mogelijkheden om leem 
binnen het plangebied te verwerken zoals: 

 ophogen van het zuidelijk eiland; 
 aan de noordzijde van het strand bij het zwemgedeelte kan een wal worden 

aangelegd. Deze wal kan enige beschutting aan het strand geven; 
 aan de zuidzijde van de plas kan een heuvel kan worden aangelegd (zie 

inrichtingsschets in bijlage 2); 
Deze ideeën maken geen onderdeel uit van de ontgrondingsaanvraag omdat het om 
toepassen van grondstromen gaat. Ze kunnen te zijner tijd bij de inrichting van het 
plangebied betrokken worden.  
 
Tabel 2.3: verwerkingsmogelijkheden vrijkomende leem binnen plangebied Appelscha Hoog. 

Deellocatie plangebied Indicatie toe te passen grondvolume (m3) 

Leem in bodem plas (reeds meegenomen 

in tabel 2.1) 

32.500 

Zuidelijk eiland 750 

‘wal’ om noordzijde zwemlocatie 7.500 

Heuvel zuidzijde plas 8.000 

Totaal 48.750 

 
2.4 Hydrologie 

Voor de recreatieplas in Appelscha wordt een plas gegraven met een diepte van tot 6,0 
m –mv. en met een koude buffer tot 8,0 m -mv. Bij het aanleggen van een plas met deze 
diepte wordt de keileemlaag die in het gebied aanwezig is doorgraven. In het 
hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog2 is de variant van de 
recreatieplas uitgewerkt met een aanlegdiepte van 10 tot 15 m- mv. De effecten van de 
recreatieplas bij een aanlegdiepte van 6 m –mv. zijn vergelijkbaar met een recreatieplas 
van met een aanlegdiepte van 10 tot 15 m –mv., omdat in beide gevallen de 
keileemlaag wordt doorgraven en de bodem van plas in het 1e watervoerend pakket ligt. 
 
Uit het hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog blijkt dat het 
plaspeil in de zomer kan dalen tot +7m NAP (4 m-mv). Bij het aanleggen van de 
recreatieplas tot +5m NAP (6 m –mv.) is er in de zomer 2 meter waterkolom in de plas. 
Uit de beperkte meetreeks afkomstig van het grondwatermeetnet ter plaatse van de 
recreatieplas (april-nov 2013)3 blijkt dat de laagste grondwaterstand in het 1e 
watervoerende pakket +8m NAP (3,2 m –mv) is geweest. Uit het hydrologische 

                                                  
2 Hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog met kenmerk 
9X5759.23/R00006/RDRE/LM/Gron d.d. 16 mei 2013 en Oplegmemo hydrologisch 
onderzoek met kenmerk 9X5759.109/M00001/CST/Gron d.d. 16 mei 2013 
3 Grondwatermonitoring meetnet Appelscha, Wiertsema & Partners met kenmerk VN57453-
1/2 d.d. 3 december 2013 
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onderzoek blijkt dat het plaspeil gemiddeld 0,65 m lager ligt dan de grondwaterstand 
wanneer er geen plas zou zijn aangelegd. In 2013 zou het laagste plaspeil +7,35 m NAP 
3,65 m –mv. zijn geweest. Bij een aanlegdiepte van 6 m –mv (+5 m NAP) zou er in 2013 
2,15 m waterkolom zijn geweest. Dit voldoet aan de recreatieve invulling: t.b.v. het 
waterskiën waarvoor een minimale waterkolom van 1,5 meter is vereist. 
 
Bij het aanleggen van de plas bestaat de mogelijkheid tot het terugplaatsen van keileem 
in de bodem van gedeelte van de plas (zie ook voorgaande paragraaf). Het oppervlak 
van de bodem dat overblijft voor het terugplaatsen van de keileem is circa 1,5 ha  
(25% van het totale bodemoppervlak). 
Het grootste deel van de bodem van de plas (4,5 ha) blijft een directe uitwisseling 
houden met het grondwater in het 1e watervoerende pakket. Gezien de diepte van het 
terugplaatsen (6,0 – 8,0 m-mv.) en doordat de keileem alleen teruggeplaatst wordt op 
delen van de bodem van de plas, heeft het geen aansluiting meer op de keileem in het 
gebied buiten de plas. Hierdoor is er geen sprake meer van één afsluitende laag. Het 
terugplaatsen van keileem heeft geen functie in het ‘dichten’ van de doorbroken 
keileemlaag. 
 
De hydrologische effecten van het terugplaatsen van de keileem zijn, door de 
verwerkingsdiepte, het kleine oppervlak en de geïsoleerde ligging van de 
teruggeplaatste keileem, vergelijkbaar met de situatie waarbij geen keileem wordt 
teruggeplaatst. 
 

2.5 Waterkwaliteit 

Om inzicht te krijgen in de te verwachten waterkwaliteit van de aan te leggen 
recreatieplas is een waterkwaliteitsonderzoek4 verricht. Naast het opvragen van 
waterkwaliteitsgegevens bij het Wetterskip Fryslân is ook een kort 
monitoringsprogramma doorlopen waarbij bemonstering van grondwater binnen het 
plangebied en omliggend oppervlaktewater heeft plaatsgevonden. In de rapportage is 
het ontwerp van de diepe en de ondiepe plas beschouwd. Hieronder is kort ingegaan op 
de waterkwaliteit voor de ondiepe plas. In bijlage 4 is de volledige rapportage 
opgenomen. 
 
Het aanleggen van een minder diepe plas heeft voor- en nadelen voor de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Een voordeel van een ondiepe plas (waterkolom 1,5 á 2,0m) 
is de aanwezigheid van meer waterplanten. Dit is bevorderlijk voor de waterkwaliteit. 
Een nadeel is dat in de zomerperiode het relatief ondiepe water sneller zal opwarmen 
waardoor het risico op een bacteriologisch ongewenste situatie toeneemt. Hierdoor kan 
botulisme ontstaan of kan het gehalte aan E.coli en/of fecale enterokokken de norm 
voor een goede zwemwaterkwaliteit overschrijden.  
 
Om de watertemperatuur in de zomer niet te hoog te laten oplopen, zal in het midden 
van de plas een verdieping worden aangelegd. Over een oppervlakte van circa 2 ha zal 
niet tot 6,0 m–mv. maar tot 8,0 m- mv. worden ontgraven. Met de koude buffering die 
hier zal optreden in combinatie met de toestroming van ‘koud’ grondwater uit het 1e 
watervoerend pakket, zal de watertemperatuur in de plas voldoende laag kunnen 

                                                  
4 Onderzoek oppervlaktewaterkwaliteit Appelscha Hoog, RHDHV met kenmerk BC5366-
102/R00002/TSCH/Gron 6 feb. 2014 
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worden gehouden5 waardoor het risico op bacteriologisch ongewenste situatie niet 
wordt verwacht. 
 

2.6 Stikstofdepositie 

De recreatieplas kan met verschillende winningstechnieken worden aangelegd, namelijk 
‘met zandzuiger’ of door ‘graven met hydraulische kraan’. Bij het ontwerp van de diepe 
plas is de stikstofdepositie voor de winningstechniek ‘aanleggen met zandzuiger’ 
doorgerekend. Omdat de plas nu minder diep wordt, zou de plas ook door ‘graven met 
hydraulische kraan’ aangelegd kunnen worden. Voor deze winningstechniek is een 
geheel nieuwe berekening uitgevoerd. 
 
In de volgende sub paragrafen zijn de berekeningen voor beide winningstechnieken 
toegelicht. 
  

2.6.1 Winningstechniek ‘aanleggen met zandzuiger’ 

Voor het ontwerp van de diepe plas zijn stikstofberekeningen uitgevoerd waarbij is 
uitgegaan dat de grond wordt verwijderd met een zandzuiger. De resultaten van de 
werkzaamheden zijn hieronder samenvattend weergegeven. Voor een uitgebreidere 
interpretatie van de resultaten wordt verwezen naar de passende beoordeling 6. 
 
De voor stikstofdepositie relevante emissies tijdens de aanlegfase zijn afkomstig van de 
onderstaande bronnen: 
 

 transportbewegingen van vrachtwagens vanaf de ontwikkeling tot aan de N381. 
 zandzuiger(aggregaat, zand- en jetpomp). 
 shovel met middelgrote hydraulische graafmachine voor grondverzet in het 

depot; 
 
In deze studie worden drie aan- en afvoerroutes voor de vrachtwagens in beeld 
gebracht, route A, B en C. Deze zijn in figuur 2.2 inzichtelijk gemaakt. Route D betreft de 
afvoer van het zand met behulp van een persleiding waarvoor de zandpomp van de 
zandzuiger zal worden ingezet. 
 

                                                  
5 Het betreft een geïsoleerde plas die niet is aangesloten op het oppervlaktewatersysteem. 
Met in gedachte dat de plas voor 90% wordt gevoed met toestromend grondwater uit het 1e 
watervoerend pakket. 
6 Passende beoordeling Gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog, RHDHV met kenmerk 
9X5759.04/R00008/SDH/Rott d.d. 28mei 2013 
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Figuur 2.2  Afvoerroutes vrachtwagens grondstromen plangebied Appelscha Hoog 

 
Tijdens de aanleg van de recreatieplas rijden dagelijks 72 vrachtwagens van en naar het 
plangebied. Dit zijn 144 vrachtwagenbewegingen per dag. De depositie ten gevolge van 
het rijden van de vrachtwagens is berekend met behulp van PluimSnelweg. Hierbij zijn 
de wegkenmerken zoals weergegeven in tabel 2.4 toegepast. 
 
Tabel 2.4  Wegkenmerken voor de verschillende routes 

Emissiebron Etmaal-

intensiteit 

vracht-

wagens 

Maximum 

snelheid 

Ruwheids

-klasse 

Wegligging 

t.o.v. 

maaiveld 

Scherm-

hoogte 

t.o.v. 

wegdek 

Congestie

-kans 

Wegtype 

[aantal/dag] [km/uur] [-] [m] [m] [-] [-] 

Route A        

Tilgrupsweg 1 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 

Tilgrupsweg 2 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 

Tilgrupsweg 3 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 

Tilgrupsweg 4 144 50 3 0 0 0 Stad 

Route B        

Tilgrupsweg 1 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 

Fietspad 1 144 30 3 0 0 0 Stad 

Fietspad 2 144 30 3 0 0 0 Stad 

Route C        

Tilgrupsweg 5 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 

Hildenberg 144 50 3 0 0 0 Stad 

Bosberg Zuid 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 
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Inzet materieel 
De aanleg van de recreatieplas vindt plaats met behulp van een (diesel) zandzuiger 
(aanname bouwjaar 2008), bestaande uit een zandpomp, een jetpomp en een 
aggregaat. De zandzuiger zal per jaar circa een half jaar lang 8 uur per dag werkzaam 
zijn. De emissies van deze werktuigen zijn berekend via de emissie-eisen, zoals die zijn 
vastgelegd in de diverse Europese richtlijnen voor de uitstoot van werktuigen. 
Uitgangspunt hierbij is dat al het in te zetten materieel minimaal zal voldoen aan de 
emissienorm Euro III (van kracht sinds 1999). Bij de berekening is er van uit gegaan dat 
de werktuigen op vol vermogen in bedrijf zijn. In tabel  2.5. zijn de emissies ten gevolge 
van de zandzuiger berekend. 
 
Tabel 2.5  Emissies ten gevolge van de zandzuiger tijdens de aanlegfase 

Emissiebron Emissiekental Vermogen Bedrijfstijd Emissievracht7 Emissieduur 

[g/kWh] [kW] [uur/dag] [kg/dag] [uur/jaar] 

Zandpomp 5 339 8 13,56 1.040 

Jetpomp 5 180 8 7,20 1.040 

Aggregaat 5 38 8 1,52 1.040 

 
Met behulp van het verspreidingsprogramma Stacks is de depositie in de omgeving 
bepaald. Hierbij zijn naast de berekende emissies de uitgangspunten gehanteerd zoals 
weergegeven in tabel 2.5 en tabel 2.6. De emissie van de zandzuiger is daarbij op één 
punt (in het midden van de recreatieplas) gepositioneerd. 
 
Tabel 2.6  Invoergegevens Stacks rekenmodel voor de zandzuiger 

Bronnen  Rijksdriehoek x, y‐
coördinaten 

[m, m] 

Emissieduur 
[uur/jaar] 

Emissiehoogte 
[m] 

Binnendiameter 
uitlaat 
[m] 

Zandpomp 220060, 550950 1.040 3 0,15 

Jetpomp 220060, 550950 1.040 3 0,15 

Aggregaat 220060, 550950 1.040 3 0,15 

 
Voor de afvoer van de grond met vrachtwagens zijn drie mogelijke routes geanalyseerd 
(a t/m c zie figuur 2.2). De uitvoering voor deze wijze van transport zal ca. 18 maanden 
in beslag nemen waardoor in deze periode extra depositie zal plaatsvinden. Route D 
betreft de afvoer van het zand met behulp van een transportleiding richting de N381 
(route D in figuur 2.2) naar een opslagdepot buiten het plangebied waarmee een kortere 
uitvoeringsperiode kan worden behaald.  
 
Het maximale cumulatieve effect door de zandzuiger en de vrachtwagenbewegingen 
vindt (deels) gelijktijdig plaats en is in beeld gebracht in figuur 2.3 t/m 2.5. 
 

                                                  
7 Gebaseerd op kentallen Euro III. 
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Figuur 2.3  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route A en gebruik zandzuiger. 

Habitattypen versie oktober 2012 

 

 
Figuur 2.4  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route B en gebruik zandzuiger. 

Habitattypen versie oktober 2012 
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Figuur 2.5  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route C en gebruik zandzuiger. 

Habitattypen versie oktober 2012 

 
Samenvattend leidt in de aanlegfase tot dit onderstaande maximale deposities op de 
habitattypen.  
 
Tabel 2.7.  Maximale effect gedurende aanlegfase (zandzuiger en vrachtverkeer) en kritische 

depositiewaarden (Van Dobben et al. 2012) voor de verschillende aanlegvarianten. 

GDN is achtergronddepositie (RIVM, 2012) 

Code Habitattype KDW GDN 2011 GDN 2015 Zandzuiger 

en route A 

Zandzuiger 

en route B 

Zandzuiger 

en route C 

H2310 Stuifzandheiden met  

struikheide 

1071 2080 1750 0,55-0,60 0,50-0,53 1,43-2,43 

H2320 Binnenlandse  

kraaiheibegroeiingen 

1071 1880-2080 1600-1750 0,50-0,60 0,50-0,53 1,15-2,05 

H3130 Zwakgebufferde  

vennen 

571 1640 1440 0,65-0,70 1,03-1,25 0,70-0,73 

H3160 Zure vennen 714 1640-2100 1440-1760 0,50-1,13 0,50-1,65 0,50-0,80 

H4010A Vochtige heiden 1214 1640 1440 0,50-0,58 0,50-1,40 0,50-1,25 

H4030 Droge heiden 1071 1640-2100 1440-1760 0,50-1,08 0,50-2,38 0,50-2,65 

H5130 Jeneverbesstruwelen 1071 1880-2080 1600-1750 0,53-0,60 0,50-0,53 1,25-2,00 

H7150 Pioniervegetaties met  

snavelbiezen 

1429 1640-2100 1440-1760 1,10-1,58 1,25-1,48 0,58-0,60 
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2.6.2 Winningstechniek ‘graven met hydraulische kraan’ 

Indien de winningstechniek hydraulisch graven wordt toegepast dan zorgt dit er voor dat 
tijdens de aanlegfase voor stikstofdepositie relevante emissies vrijkomen van de 
volgende bronnen: 
 
 transportbewegingen van vrachtwagens voor afvoer zand en grond; 
 grote hydraulische graafmachine voor het afgraven; 
 tractoren met dumper voor transport zand en grond over het terrein; 
 shovel voor grondverzet in het depot; 
 middelgrote hydraulische graafmachine voor de werkzaamheden in het depot. 
De wijziging heeft met name betrekking op het materieel genoemd bij de eerste drie 
bullets. Bij de vorige doorrekening werden deze werkzaamheden door de winzuiger met 
transportleiding naar het depot verricht. 
 
De drie aan- en afvoerroutes A, B en C (zie figuur 2.2) voor de vrachtwagens blijven 
ongewijzigd ten opzichte van de eerder berekende situatie met de diepere plas en de 
zandzuiger.  
 
Door de kleinere hoeveelheid grond die wordt ontgraven is het dagelijkse aantal 
vrachtwagenbewegingen verlaagd naar 70 van en naar het plangebied. Dit zijn 140 
vrachtwagenbewegingen per dag. De rekenmethode en overige invoergegevens zijn 
gelijk aan het eerdere onderzoek. 
 
Inzet materieel 
De recreatieplas wordt uitgegraven met een grote hydraulische graafmachine (was 
winzuiger). De vrijkomende grond boven het toekomstige oppervlaktewaterpeil zal direct 
op vrachtwagens worden geladen voor afvoer naar elders. De vrijkomende grond onder 
het oppervlaktewaterpeil zal met tractoren met dumper naar een tijdelijk depot aan de 
noordzijde van de plas worden gereden. In het depot wordt een shovel ingezet voor 
grondverzet en opwerken van de gronddepots. Een hydraulische kraan zorgt voor 
overslag van grond uit het depot in de vrachtwagens voor afvoer naar elders. 
 
Het materieel zal op werkdagen 8 uur per dag worden ingezet gedurende een 
uitvoeringsperiode van 18 maanden. Niet al het materieel zal elke dag volledig ingezet 
worden, op basis van de grondstromen en beschikbare capaciteit is de jaarlijkse 
emissieduur bepaald. De emissies van het materieel zijn berekend op basis van de 
emissie-eisen, zoals deze zijn vastgelegd in de diverse Europese richtlijnen voor de 
uitstoot van werktuigen. Uitgangspunt hierbij is dat al het in te zetten materieel minimaal 
zal voldoen aan de emissienorm Euro IV (van kracht sinds oktober 2006). Bij de 
berekening is er vanuit gegaan dat het gemiddelde vermogen 75% van het maximale 
vermogen bedraagt. In tabel 2.8 zijn de emissies van het materieel berekend. 
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Tabel 2.8  Emissies ten gevolge van het materieel tijdens de aanlegfase 

Emissiebron  Emissiekental  Gemiddeld 
Vermogen 

Bedrijfstijd  Emissievracht8  Emissieduur 

[g/kWh]  [kW]  [uur/dag]  [kg/dag]  [uur/jaar] 

Grote 

graafmachine 
3,5  105  8  2,9  1477 

Tractor met 

Dumper 
3,5  60  8  1,7  1456 

Shovel  3,5  82,5  8  2,3  1560 

Middelgrote 

graafmachine 
3,5  75  8  2,1  1955 

 
De depositie in de omgeving is op dezelfde wijze bepaald als in het eerdere onderzoek 
met de diepere plas en de winning met de zandzuiger (verspreidingsmodel Stacks). De 
emissiepunten van het materieel zijn verdeeld over het werkterrein en weergegeven in 
tabel 2.9. 
 
Tabel 2.9  Invoergegevens Stacks rekenmodel 

Bronnen  Rijksdriehoek 
x, y‐coördinaten 

Emissieduur 
 

Emissiehoogte
 

Binnendiameter 
uitlaat 

 [m, m]  [uur/jaar]  [m]   [m] 

Grote 

graafmachine 
220151,550755  1477  3,0  0,15 

Tractor met 

dumper 

220063,550838 

220083,550675 

220203,550689 

220174,550845 

1456  3,0  0,15 

Shovel  220121,550921  1560  3,0  0,15 

Middelgrote 

graafmachine 
220136,550908  1955  3,0  0,15 

 
Depositie in aanlegfase 
De berekende cumulatieve effecten van de aanleg (ontgraving en transport) zijn 
opgenomen in figuren 2.3 t/m 2.5. Hieruit blijkt dat de depositie in de aanlegfase tot in 
het Natura 2000-gebied reikt. Dit komt overeen met de voorgaande berekeningen.  
 

                                                  
8 Gebaseerd op kentallen Euro IV. 
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Figuur 2.6  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route A en aanleg bij graven met 

hydraulische kraan. Habitattypen versie oktober 2012 

 
Figuur 2.7  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route B en aanleg bij graven met 

hydraulische kraan. Habitattypen versie oktober 2012 
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Figuur 2.8  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route C en aanleg bij graven met 

hydraulische kraan. Habitattypen versie oktober 2012 

 
De tijdelijke  extra depositie op de verschillende habitattypen is samengevat in tabel 2.9 
(maximale depositietoename). 
 
Tabel 2.10.  Maximaal effect (mol N/ha/j) gedurende aanlegfase (graven met hydraulische kraan 

en vrachtverkeer) en oppervlak binnen de 0,5 mol-contour (ha)  

Code Habitattype  

Maximale depositie zandwinning 

inclusief transportroute  

(mol N/ha/j) 

Oppervlak binnen 0,5 mol-contour 

(ha) 

Route A Route B Route C Route A Route B Route C 

H2310 Stuifzandheiden met 

struikheide 

0,5 0,6 1,8 0,1 0,1 0,1 

H2320 Binnenlandse  

kraaiheibegroeiingen 

0,6 0,6 2,1 0,2 0,2 0,4 

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,7 1,0 0,7 0,1 0,1 0,1 

H3160 Zure vennen 1,1 1,4 0,8 4,0 4,4 4,1 

H4010A Vochtige heiden 0,7 1,5 0,9 3,7 5,6 4,8 

H4030 Droge heiden 1,2 1,8 2,7 5,6 12,2 6,5 

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,5 0,6 1,8 0,2 0,3 0,4 

H7150 Pioniervegetaties met 

snavelbiezen 

1,1 1,4 0,7 0,1 0,1 0,1 
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Verandering ten opzichte van berekeningen in de Passende Beoordeling 
In het algemeen kan worden gesteld dat indien de winningstechniek ‘graven met 
hydraulische kraan’ wordt toegepast de contour van 0,5 mol N/ha/j verder naar het 
zuiden komt te liggen (maximaal circa 70 m). De contouren van 1,0 en 2,0 mol N/ha/j 
komen juist dichter bij de bron te liggen (vergelijk figuren 2.3 t/m 2.5 met figuren 2.6 t/m 
2.8). Ook treden kleinere veranderingen op in de maximale deposities per habitattype in 
de aanlegfase (vergelijk tabel 2.7 en tabel 2.10). Hieronder zijn de relevante aangepaste 
effectbeoordelingen opgenomen. Voor de aspecten geluid, hydrologie en depositie in de 
gebruiksfase zijn er geen veranderingen ten opzichte van de Passende Beoordeling en 
is aangesloten bij de effectbepalingen in de Passende Beoordeling.  
 
Effectbeoordeling  
 
H2310 Stuifzandheiden met struikheide 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op 0,1 ha van het 
habitattype binnen het invloedsgebied tijdelijk (18 maanden) toenemen. De maximale 
toename is afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A; 0,5 mol N/ha/j, Route B:0,6 
mol N/ha/j, Route C: 1,8 mol N/ha/j). Er worden geen veranderingen in de 
grondwaterstand verwacht.  
 
In de huidige situatie is al sprake van een overschrijding van de KDW. Dit komt tot uiting 
in de kwaliteitsverarming van het habitattype en niet in het areaal. Kenmerkende 
mossen en korstmossen gaan achteruit. Er treedt echter geen vergrassing op op grote 
schaal. De toename in depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn. De 
tijdelijke toename in depositie zal niet leiden tot een meer intensief beheer. De toename 
van maximaal 1,8 mol N/ha/j zou kunnen leiden tot een afname van de bedekking van 
korstmossen van 0,01% (vergelijk Nijssen et al., 2011) over een oppervlak van 0,1 ha 
(totaal binnen Natura 2000-gebied circa 124 ha). Deze afname in bedekking van 
korstmossen resulteert niet in een waarneembare afname van de kwaliteit. De beperkte 
tijdelijke toename van depositie zal naar verwachting geen ecologische gevolgen 
hebben voor het habitattype en niet leiden tot een verandering van de beheerfrequentie. 
Daarnaast gaat het hier slechts om een klein oppervlak van het habitattype. De 
belangrijkste oppervlakten komen voor op het Aekingerzand, waar Appelscha Hoog 
geen extra depositie veroorzaakt. Significant negatieve gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstelling worden uitgesloten.  
 
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op het habitattype binnen 
het invloedsgebied tijdelijk (18 maanden) toenemen. De maximale toename en het 
beïnvloede oppervlak zijn afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A: 0,6 mol N/ha/j, 
Route B: 0,6 mol N/ha/j, Route C: 2,1 mol N/ha/j). Er worden geen veranderingen in de 
grondwaterstand verwacht.  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijding van de KDW. In de praktijk blijkt 
dit weinig aanleiding te geven tot vergrassing van de vegetatie. Dit heeft mogelijk te 
maken met de grote concurrentiekracht van kraaihei als dominante soort. Kraaihei 
wordt, in tegenstelling tot struikhei, niet gemakkelijk verdrongen door bochtige smele 
(Barkman, 1990).  
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Kraaiheide lijkt zelf wel te profiteren van stikstof, waardoor de dominante positie van 
kraaihei alleen maar groter wordt, behalve waar het gaat om opslag van boomsoorten 
(versnelling natuurlijke successie naar bos). Dit lijkt echter niet op te treden in het 
Drents-Friese Wold. Er zijn lokaal oppervlakten van binnenlandse 
kraaiheidebegroeiingen aanwezig die door veroudering soortenarm zijn geworden. De 
bijdrage van maximaal 2,1 mol N/ha/j zou kunnen leiden tot een afname van de 
bedekking van korstmossen van 0,06% (vergelijk Barker, 2011) of 0,03% (vergelijk 
Thomassen et al., 2011) over een oppervlak van 0,4 ha (totaal binnen Natura 2000-
gebied 8 ha). Deze afname leidt niet tot een waarneembare achteruitgang van de 
kwaliteit. De toename in depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn. 
Naar verwachting zal deze tijdelijke toename geen ecologische gevolgen hebben voor 
het habitattype (soortenarme verouderde kraaiheibegroeiingen). Significant negatieve 
gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling kunnen worden uitgesloten.  
 
H3130 Zwakgebufferde vennen  
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op het 0,1 ha van het 
habitattype tijdelijk (18 maanden) toenemen. De maximale toename is afhankelijk van 
de gekozen rijroute (Route A: 0,7 mol N/ha/j, Route B: 1,0 mol N/ha/j, Route C: 0,7 mol 
N/ha/j). Er worden geen grondwaterstandverlagingen verwacht.  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. In de huidige 
situatie, maar ook in het verleden was een overvloed aan stikstof beschikbaar. Hierdoor 
is het aannemelijk dat in de zwakgebufferde vennen vermesting en verzuring is 
opgetreden, zo ook in het ven langs de N381. Daarnaast speelt vermoedelijk verdroging 
als gevolg van de N381 een negatieve rol. Omdat stikstof al in overvloed aanwezig is, is 
het vanuit ecologisch oogpunt bezien niet waarschijnlijk dat de tijdelijke toename leidt tot 
verdere verslechtering van de kwaliteit. Als onderdeel van de omvorming van de N381 
wordt de verdrogende bermsloot deels gedempt, waardoor de verdroging af zou moeten 
nemen. Verder herstel kan plaatsvinden als de atmosferische depositie sterk is gedaald. 
De tijdelijke toename vormt hiervoor geen belemmering. 
 
De toename in depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn. Naar 
verwachting zal deze tijdelijke toename niet leiden tot een verdere verslechtering van de 
kwaliteit en derhalve geen ecologische gevolgen hebben voor het habitattype. 
Bovendien betreft het slechts 1,1% van het totale oppervlak van het habitattype. 
Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling worden uitgesloten.  
 
H3160 Zure vennen 
Er worden geen grondwaterstandverlagingen van 5 centimeter of meer berekend bij 
H3160 Zure vennen. In Boswachterij Appelscha zal een eventuele beperkte verlaging 
(enkele centimeters) naar verwachting geen gevolgen hebben voor het habitattype, 
omdat het hier een zuur ven op een slecht doorlatende laag betreft. Bovendien valt een 
dergelijke beperkte verandering binnen de natuurlijke fluctuaties van de 
grondwaterstand. 
 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op het habitattype tijdelijk 
(18 maanden) toenemen. De maximale toename en het beïnvloede gebied zijn 
afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A: 1,1 mol N/ha/j, Route B: 1,0 mol N/ha/j, 
Route C: 0,7 mol N/ha/j).  
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In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. Dit komt tot uiting in 
te voedselrijke omstandigheden en de daarmee samenhangende matig ontwikkelde 
vegetaties. Doordat echter lokaal herstelmaatregelen worden uitgevoerd is het 
habitattype lokaal verbeterd en (her)ontwikkeld. Dit lijkt niet het geval te zijn voor de 
vennen in het invloedsgebied. In de huidige situatie, maar ook in het verleden was een 
overvloed aan stikstof beschikbaar. Hierdoor is het aannemelijk dat er in de zure vennen 
vermesting is opgetreden. De knolrusvegetaties duiden ook op relatief voedselrijke 
omstandigheden. Omdat stikstof al in overvloed aanwezig is, is het vanuit ecologisch 
oogpunt bezien niet waarschijnlijk dat de tijdelijke toename leidt tot verdere 
verslechtering van de kwaliteit. Herstel kan plaatsvinden als de atmosferische depositie 
sterk is gedaald. De tijdelijke toename vormt hiervoor geen belemmering. 
 
De toename in depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn. Naar 
verwachting zal deze tijdelijke toename niet leiden tot een verdere verslechtering van de 
kwaliteit en derhalve geen ecologische gevolgen hebben voor het habitattype. 
Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling worden uitgesloten.  
 
H4010A Vochtige heiden 
Er zijn geen effecten van verdroging te verwachten voor dit habitattype. Als gevolg van 
de aanlegactiviteiten is wel een tijdelijke (18 maanden) toename van stikstofdepositie te 
verwachten. De maximale toename en het beïnvloede gebied zijn afhankelijk van de 
gekozen rijroute (Route A: 0,7 mol N/ha/j, Route B: 1,5 mol N/ha/j, Route C:0,9 mol 
N/ha/j).  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. Ook bij de huidige 
overschrijding komen Vochtige heiden van goede kwaliteit voor. Dit is met name het 
gevolg van het gevoerde beheer op locaties met goede hydrologische condities. In 
deelgebied de Hildenberg (langs de N381) is lokaal sprake van verdroging. Als 
onderdeel van de omvorming van de N381 wordt de verdrogende bermsloot deels 
gedempt, waardoor de verdroging af zou moeten nemen. Bij handhaving van het huidige 
beheer kan de kwaliteit behouden worden en mogelijk zelfs toenemen. De toename in 
depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn. Naar verwachting zal deze 
tijdelijke toename geen ecologische gevolgen hebben voor het habitattype of voor de 
benodigde beheerintensiteit. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering blijft mogelijk in het 
Dolsummerveld en het Wapserveld (buiten het invloedsgebied). Significant negatieve 
gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling worden uitgesloten.  
 
H4030 Droge heiden 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten is een tijdelijke (18 maanden) toename van 
stikstofdepositie te verwachten. De maximale toename en de omvang van het 
beïnvloede gebied zijn afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A: 1,2 mol N/ha/j, 
Route B: 1,8 mol N/ha/j, Route C:2,7 mol N/ha/j).  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. Dit uit zich lokaal in 
een achteruitgang van de kwaliteit (toename bochtige smele). Bij de huidige 
overschrijding komen ook grotere oppervlakten Droge heiden van goede kwaliteit voor. 
Dit heeft vooral te maken met het uitgevoerde (herstel)beheer.  
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De toename in depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn en heeft 
slechts effect op een klein oppervlak aan Droge heiden. Bij voorzetting van het huidige 
beheer kunnen Droge heiden voor blijven komen. De bijdrage van maximaal 2,7 mol 
N/ha/j zou kunnen leiden tot een afname van de bedekking van korstmossen van 0,07% 
(vergelijk Barker, 2011) of 0,04% (vergelijk Thomassen et al., 2011) over een oppervlak 
van 6,5 ha. Een dergelijke afname van de korstmosbedekking leidt niet tot een 
waarneembare verslechtering van de kwaliteit. Naar verwachting zal deze tijdelijke 
toename geen ecologische gevolgen hebben voor het habitattype of leiden tot een 
intensivering van het beheer. Significant negatieve gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstelling worden uitgesloten.  
 
H5130 Jeneverbesstruwelen 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op het habitattype tijdelijk 
(18 maanden) toenemen. De maximale toename en de omvang van het beïnvloede 
gebied zijn afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A: 0,5 mol N/ha/j, Route B: 0,6 
mol N/ha/j, Route C:1,8 mol N/ha/j).  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. Dit lijkt echter niet 
het belangrijkste knelpunt te zijn voor het habitattype. Er wordt geen verschuiving in 
vegetatie verwacht, omdat jeneverbesstruiken niet snel verdrongen worden. Het 
grootste probleem is de veroudering van het struweel en de beperkte verjonging. 
Kieming wordt beperkt door verzuring van de bodem. De aanlegactiviteiten resulteren 
weliswaar in een tijdelijke toename van de depositie, maar bereikt daarmee zeker niet 
het niveau van de jaren ’80. Voor verjonging blijkt met name enige bodemverstoring 
belangrijk. Bij handhaving van het huidige beheer blijven er mogelijkheden voor 
verjonging. De tijdelijke toename in stikstofdepositie heeft naar verwachting geen 
ecologische gevolgen. Bij voldoende beheer (begrazing) kan het habitattype ondanks de 
hoge depositie met goede kwaliteit voorkomen. Significant negatieve gevolgen voor het 
habitattype worden uitgesloten.  
 
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op 0,1 ha van het 
habitattype binnen het invloedsgebied tijdelijk (18 maanden) toenemen. De maximale 
toename is afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A: 1,1 mol N/ha/j, Route B: 1,4 
mol N/ha/j, Route C: 0,7 mol N/ha/j).  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. Dit uit zich echter 
niet in het oppervlak of de kwaliteit van het habitattype. Met name het ontbreken van 
gunstige pionieromstandigheden vormt een knelpunt voor het habitattype. Doordat het 
habitattype vooral voorkomt op plaatsen waar recent is geplagd blijft plaggen 
noodzakelijk om het habitattype in zijn huidige omvang in stand te houden. Het 
oppervlak waarop deze maatregel wordt voorzien neemt echter af en vindt voor een 
groot gedeelte ook plaats op te droge terreingedeelten waar de omstandigheden voor 
het ontstaan van pioniervegetaties met snavelbiezen niet aanwezig zijn. Ook in de 
toekomst zal echter worden geplagd, onder andere ten gunste van H4010 Vochtige 
heiden. Wanneer geplagd wordt voor H4010 Vochtige heiden zullen ook 
Pioniervegetaties met snavelbiezen zich kunnen ontwikkelen. Uitbreiding van het 
habitattype wordt nagestreefd in de slenken van het Dolsummerveld en het Wapserveld, 
buiten het invloedsgebied. De uitbreidingsopgave ondervindt derhalve geen effecten.  
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De tijdelijke toename in depositie heeft naar verwachting geen ecologische effecten voor 
het habitattype. Met name het beheer is belangrijk voor dit habitattype, waardoor het 
ook bij hoge deposities met goede kwaliteit voor kan komen. Bij voortzetting van het 
huidige beheer kunnen Pioniervegetaties met snavelbiezen zich blijven ontwikkelen. 
Uitbreidingslocaties liggen buiten het invloedsgebied. Binnen het invloedsgebied van 
Appelscha Hoog worden geen negatieve effecten verwacht. Negatieve gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstelling zijn uitgesloten.  
 
Overige habitattypen en soorten 
Uit de Passende Beoordeling blijkt dat overige soorten en habitattypen met een 
instandhoudingsdoelstelling geen negatieve gevolgen ondervinden van stikstofdepositie 
in de aanlegfase. Voor deze soorten en habitattypen wijzigt de beoordeling niet.  
 
Conclusie 
De ondiepe plas biedt mogelijkheden voor een andere winningstechniek, namelijk 
graven met hydraulische kraan. Deze winningstechniek leidt in de aanlegfase tot zeer 
beperkte veranderingen in depositie op de habitattypen (zowel qua oppervlak, maximale 
depositie als duur). Voor de overige aspecten (geluid, hydrologie en stikstofdepositie in 
de gebruiksfase) zijn geen wijzigingen te verwachten. De verschillen in stikstofdepositie 
in de aanlegfase zijn dermate beperkt dat deze niet tot een andere conclusie leiden. De 
conclusie uit de Passende Beoordeling blijft gehandhaafd; er zijn zeker geen significant 
negatieve effecten.  
 

2.7 Geluidsonderzoek 

Voor de ondiepe recreatieplas is een nieuw geluidsonderzoek uitgevoerd waarin de 
verandering in het ontwerp, de afvoer van grond en in te zetten materieel is 
meegenomen. Beide winningstechnieken (aanleg met zandzuiger – graven met 
hydraulische kraan) zijn beschouwd. 
 
Zoals in voorgaande paragrafen al genoemd zal de plas door de verandering in diepte 
mogelijk niet met een zandzuiger worden aangelegd maar met hydraulische kranen. 
Hierbij zal de vrijkomende grond onder waterlijn met tractoren met dumper naar het 
tijdelijk depot (noordzijde plangebied) worden getransporteerd. Vanuit het depot zal de 
vrijkomende grond met vrachtwagens uit het plangebied naar elders worden vervoerd. 
 
Het niet inzetten van een zandzuiger (maar een hydraulische kraan en tractoren met 
dumper) leidt er toe dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij de woningen 
afnemen. Deze afname bedraagt circa 0-4 dB.  
 
De optredende maximale geluidsniveaus zijn onveranderd. Ook de geluidsniveaus als 
gevolg van de verkeersaantrekkende werking (middels vrachtwagens op de openbare 
weg) zijn nagenoeg onveranderd. 
 
In bijlage 5 is de rapportage van het uitgevoerde geluidsonderzoek opgenomen waarin 
beide winningstechnieken zijn beschouwd. 
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2.8 Werkplan 

Door het wijzigingen van de aanlegdiepte, kan de plas nu ook gegraven worden met 
hydraulische kranen. Het werkplan waarin de winningstechniek ‘zandzuigen’ was 
beschreven is aangevuld met deze mogelijkheid. Beide winningstechnieken zijn nu in 
het werkplan beschreven. 
 
Het aangepaste werkplan is opgenomen in bijlage 6. 
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1  Inleiding 

In opdracht van Royal HaskoningDHV BV te Groningen heeft Raadgevend Ingenieursbureau 

Wiertsema & Partners bv een stabiliteitsberekening uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van 

een recreatieplas te Appelscha. 

 

De werkzaamheden zijn verricht in aanvulling op het eveneens door ons bureau uitgevoerde 

veld- en laboratoriumonderzoek 

[1] Geotechnisch onderzoek, project VN-56498-1, R20187, d.d. 11 september 2012; 

[2] Geotechnisch onderzoek, project VN-57357-1, R22045, d.d. 1 februari 2013; 

[3] Grondwatermonitoring, project VN-57453-1, R26537, d.d. 3 december 2013. 

 

De volgende analyses, die betrekking hadden op een andere uitvoeringsvariant, zijn door ons 

bureau reeds gerapporteerd: 

[4] Review Hydrologisch onderzoek Royal HaskoningDHV, VN-57481-2, d.d. 18 maart 2013; 

[5] Review Analyse Oeverstabiliteit Royal HaskoningDHV, VN-57481-2, d.d. 19 maart 2013; 

[6] Beschouwing dynamische taludstabiliteit, project VN-58031-1, R23620, d.d. 17 mei 2013. 

1 .1 Referenties 

De volgende relevante gegevens en of rapportages zijn gebruikt voor de uitgevoerde analyse: 

[7] Geo-Tubomechanica, Deel 1 Grondmechanica, Provinciale Waterstaat Zuid Holland, 1977 

[8] CUR-Aanbeveling 113 ‘Oeverstabiliteit bij zandwinputten’, Gouda 2008; 

[9] NEN 9997-1+C1 ‘Geotechnische ontwerp van constructies’ Deel - 1 Algemene regels; 

[10] Rapport ‘Hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog’, Royal Haskoning-

DHV, 9X5759.23, d.d. 21 februari 2013;  

[11] Rapport ‘Analyse Oeverstabiliteit Aanleg recreatieplas Appelscha Hoog’, Royal Haskoning-

DHV, 9X5759.23, conceptrapport, d.d. 27 november 2012; 

[12] Rapport ‘Analyse Oeverstabiliteit Aanleg recreatieplas Appelscha Hoog’, Royal Haskoning-

DHV, 9X5759.23, d.d. 11 januari 2013; 

 

1 .2 Aanle iding en doel   

De recreatieplas Appelscha Hoog is gelegen ten zuiden van de kern Appelscha in zuidoost 

Friesland. De globale ligging van de plas is in Figuur 1.1 weergegeven. 
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Figuur 1.1: Projectlocatie. 

 

Gezien de beoogde diepte van de recreatieplas, ca. 6m minus maaiveld en de aangetroffen 

bodemopbouw zal de plas middels mechanisch graafwerk vanaf een ponton (inzet 

graafmachines met graafbakken) worden gerealiseerd.  

 

Het doel van deze rapportage is het talud te bepalen dat in de gebruiksfase voldoende 

grondmechanische stabiliteit kent. Hierbij wordt naar de macrostabiliteit gekeken, afschuiven van 

het gehele talud en naar de microstabiliteit. Laatstgenoemde betreft de stabiliteit van individuele 

zandkorrels. 

1 .3 Leeswijzer  

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgen in het tweede hoofdstuk de beschrijving van de 

lokale bodemopbouw. Vervolgens staan in hoofdstuk 3 de uitgangspunten de 

stabiliteitsanalyses, macro en micro, beschreven. In hoofdstuk 4 volgen de conclusies en 

aanbevelingen 

1.4 Kwal ite itswaarborging  

Deze rapportage is opgesteld onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en milieu-

managementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners voldoet aan het VGM-

beheersysteem VCA**. 
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2  Bodemopbouw 

In de volgende paragrafen zal op basis van de beschikbare gegevens een beschrijving van de 

lokale bodemopbouw worden gegeven, inclusief een representatief grondprofiel voor het gebied. 

Op basis van de sondeer- en boorgegevens (zie [1] en [2]) en tabel 2.b van de NEN 9997-1+C1, 

zullen de grondparameters worden geschat voor de te onderscheiden grondlagen. 

2 .1 Bodemopbouw 

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekspunten varieerde ten tijde van het grond-

onderzoek van N.A.P. +10,45 m tot +11,17 m.  

 

Het grondonderzoek toont onder de teelaarde een pallet vast gepakt fijn zand tot een niveau van 

gemiddeld N.A.P. +8,0 m. Hieronder wordt een leemlaag gevonden met een dikte van 1,5 à 2 m. 

Uitzondering hierop is sondering DKM-6 waar de leemlaag een dikte heeft van 4,1 m. De 

leemlaag is lokaal sterk zandig en/of zwak grindig (keileem). Vanaf een niveau van ongeveer 

N.A.P. +6,0 m wordt vast gepakt zand gevonden tot de maximaal verkende diepte van  

N.A.P. –12 m. Alleen de sonderingen DKM-10 en DKM022 laten zandige potklei zien tussen 

globaal N.A.P. +1 m en –8 m. Ook bij DKM-1 wordt potklei gevonden vanaf N.A.P. +0,6 m tot de 

maximaal verkende diepte van N.A.P. –1,4 m. 

 

De grondwaterstand werd tijdens het grondonderzoek ingemeten op een niveau van ongeveer 

N.A.P. +8,9 m tot +9,3 m. Deze waarneming is een momentopname en zegt niets over het verloop 

van de grondwaterstand over een langere periode. 

 

2 .2 Grondparameters 

De representatieve grondparameters zijn bepaald aan de hand van sondering. De verschillende 

lagen zijn bepaald conform tabel 2b van NEN 9997-1.  

 

Tabel 2.1 Grondprofiel en representatieve grondparameters 

Hildenberg Appelscha DKM-6 DKM-12  / sat ’ c’ 

 [m+ N.A.P.] [m+ N.A.P.] [kN/m3] [ °] [kPa] 

zand, fijn, vast +10,2 +10,4 19 / 21 32,5 0 

zand, s3 +8,0 n.v.t. 18 / 20 27,5 0 

leem, z1, slap +6,8 +8,0 19 27,5 1 

zand, zeer vast +3,9 +6,1 19 / 21 32,5 0 

Hierin is: 

sat het volumegewicht van volledig verzadigde grond 

’ effectieve hoek van inwendige wrijving 

c’ effectieve cohesie 
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3  Taludstabilite it 

3.1 Uitgangspunten 

Voor de analyse zijn de volgende randvoorwaarden als uitgangspunten gehanteerd. 

 

Geometrie 

In figuur 3.1 is globaal de ontvangen ‘concept inrichtingsschets’ weergegeven ten opzichte van 

het grondonderzoek. Op basis van de inrichtingsschets en het grondonderzoek wordt de 

stabiliteit van de in het figuur weergegeven doorsneden berekend. Maatgevend voor deze 

doorsneden zijn de sonderingen DKM-6 en DKM-12. 

 

 
Figuur 3.1 Locatie grondonderzoek met concept inrichtingsschets 

 

Profiel DKM-6 is maatgevend voor de zuidoosthoek van de recreatieplas. Profiel DKM-12 kan 

worden gehanteerd voor het overige gedeelde van de plas. 

 

Waterstanden  

Uit het hydrologisch onderzoek [10] blijkt dat de lokale freatische grondwaterstand (GHG) zich op 

1,5 m– mv bevindt, wat overeenkomt met ongeveer N.A.P. +9,5 m. De GLG is door Royal 

HaskoningDHV berekend op N.A.P. +8,3 m (zie figuur 3.2). Ten gevolge van het verwijderen van 

de waterscheidende leemlaag zal de waterstand zich gelijk stellen aan de stijghoogte van het  

1e watervoerend pakket. Het plaspeil zal daarmee 0,5 à 1,0 m lager komen van de freatische 

grondwaterstand, op circa N.A.P. +7,8 m (zie figuur 3.2) 
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Figuur 3.2 Berekende grondwaterstand voor en na aanleg recreatieplas (bron: [10]) 

 

In de berekening wordt uitgegaan van een plaspeil van N.A.P. +7,8 m en een freatische grond-

waterstand van N.A.P. +8,8 m op een afstand van 10 m buiten de plas. 

 

Methode van ontgraving  

De ontgraving van de plas zal volgens opgave van de opdrachtgever mechanisch plaats vinden 

met een snijkopzuiger of graafbak, vanaf een ponton. 

 

Belastingen  

In verband met eventuele oeverafwerking is een bovenbelasting van 10 kN/m2 in rekening 

gebracht, werkend over een breedte van circa 10 m (incl. de plasberm), gerekend vanaf de 

insteek van het talud.  
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3.2 Af schuiving 

Voor de stabiliteit van een talud in de gebruiksfase kan men twee stabiliteitscriteria 

onderscheiden, namelijk macrostabiliteit en microstabiliteit. In deze paragraaf wordt ingegaan op 

de macro- en microstabiliteit. 

 

3 .2 .1 Macrostab ilite it  

Bij verlies van macrostabiliteit is sprake van een evenwichtsverlies of afschuivingen langs een 

min of meer cirkelvormig schuifvlak, zonder dat er sprake is van verweking van, of water-

overspanning in het afschuivende grondmassief. Oorzaken van het optreden van een afschuiving 

kunnen onder andere zijn: 

1. Een grote belasting op het maaiveld. 

2. Het optreden van micro-instabiliteit op grote diepte bij steile hellingen. 

3. Een te steile taludhelling. 

 

De stabiliteitsberekeningen van het onderwatertalud zijn uitgevoerd met behulp van een 

computerprogramma (D-Geo Stability 10.1), waarbij gekozen is voor de Methode van Bishop om 

de statische macrostabiliteit van de taluds te toetsen. Een voldoende veilig talud bezit een 

evenwichtsfactor van tenminste 1,0 gebaseerd op de rekenwaarden van de grondparameters. 

Eventuele dynamische aspecten, zoals bv. een aardbeving, zijn niet beschouwd. 

 

Het talud wordt conform NEN 9997-1 en NEN-EN1990 getoetst aan veiligheidsklasse RC1 

(definitie: geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, of kleine of 

verwaarloosbare economische gevolgen, sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving; 

betrouwbaarheidsindex ß = 3,3 (dit betreft de minst ‘zware’ veiligheidsklasse)). Hiertoe worden 

de grondparameters gedeeld door de volgende partiële factoren: 

 Hoek van inwendige wrijving [tan ’]  y ’ = 1,2 

 Cohesie [c’]     yc’ = 1,3 

 Volumiek gewicht [y]    yy = 1,0 

 

Tabel 3.1 Rekenwaarde grondparameters  

Hildenberg Appelscha  / sat ’rep c’rep ’d c’d 

 [kN/m3] [ °] [kPa] [ °] [kPa] 

zand, fijn, vast 19 / 21 32,5 0 28,0 0 

zand, s3 18 / 20 27,5 0 23,5 0 

leem, z1, slap 19 27,5 1 23,5 0,77 

zand, zeer vast 19 / 21 32,5 0 28,0 0 

 

De rekenwaarde van de terreinbelasting is bepaald door deze waarde te vermenigvuldigen met 

een factor 1,3. 
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Resultaten  

Uit de berekening volgens de theorie van Bishop blijkt dat ter plaatse van DKM-6 de statische 

macrostabiliteit van een talud met een helling van 1:2,5 (v:h) onder normale condities voldoende 

verzekerd is tegen afschuiven. De kleinste berekende veiligheidsfactor tegen afschuiven (SF) 

bedraagt 1,10  1,0. (zie figuur 3.3) 

 

Xm : 23,50 [m]
Ym : 19,86 [m]

Radius : 14,56 [m]
Safety : 1,10

Zand, zeer vast

Leem

Zand, siltig

Zand, vast

T1 T1

 
Figuur 3.3 Resultaat veiligheid tegen afschuiven profiel DKM-6 

 

Ook bij profiel DKM-12 kan onder normale condities worden volstaan met een taludhelling van 

1:2,5 (v:h) (zie figuur 3.4) 

 

Xm : 24,81 [m]
Ym : 19,19 [m]

Radius : 13,13 [m]
Safety : 1,14

Zand, zeer vast

Leem

Zand, vast

T1 T1

 
Figuur 3.4 Resultaat veiligheid tegen afschuiven profiel DKM-12 

 

Een verhoging van het plaspeil en de freatische grondwaterstand met 1m resulteert in een 

veiligheidsfactor van 1,10 (bij DKM-6). Hetzelfde geldt voor een verlaging van beide 

waterstanden met 1,0m. De statische macrostabiliteit van een talud 1:2,5 is voldoende. Bij 
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toepassing van een minder stijl talud zal de macrostabiliteit van het talud eveneens voldoende 

zijn. 

 

Verdieping in de plas 

Lokaal wil de opdrachtgever de plas verdiepen tot circa N.A.P. +1,0 m waarbij dezelfde 

ontgravingswijze wordt toegepast. Hiervoor is een aanvullende berekening gemaakt, uitgaande 

van het grondprofiel van DKM-6 en het taludprofiel volgens figuur 3.6 (aanpassing in verband 

met micro-stabiliteit). 

 

Uit de berekening blijkt dat de statische macrostabiliteit van een talud met een helling van 1:2,5 

èn 1:4 (v:h) ook bij een grotere windiepte van N.A.P. +1,0 m voldoende verzekerd is tegen 

afschuiven. De kleinste berekende veiligheidsfactor tegen afschuiven (SF) bedraagt 1,42  1,0. (zie 

figuur 3.5) 

 

 

Xm : 3,16 [m]
Ym : 19,87 [m]

Radius : 18,86 [m]
Safety : 1,42

Zand, zeer vast

Leem

Zand, siltig

Zand, vast

T1 T1

-5

0

5

10

15

m

 
Figuur 3.5 Resultaat veiligheid tegen afschuiven windiepte N.A.P. +1,0 m 

 

 

 

 

3 .2 .2 Mi crostab ili te it  

Onder microstabiliteit wordt de stabiliteit van individuele zandkorrels verstaan. Wanneer er 

sprake is van uittredend water dient de stabiliteit van de zandkorrels voldoende te zijn om micro-

instabiliteit te voorkomen. Uitstromend water uit het talud is een gevolg van een hogere 

freatische grondwaterstand in de omgeving, die afstroomt naar de plas met een lager peil. Er 

moet sprake zijn van een voldoende groot verhang in de grondwaterstanden, wil er 

evenwichtsverlies optreden.  

 

Het plaspeil in de recreatieplas zal de stijghoogte in het diepe zandpakket (onder de leemlaag) 

gaan volgen. Aangezien de freatische grondwaterstand boven de leemlaag 0,5 à 1,0 m hoger is 

dan de onderliggende stijghoogte zal water vanuit de zandtoplaag naar de recreatieplas 

toestromen (zie paragraaf 3.1). Dit beïnvloedt de (micro)stabiliteit van het talud. In deze paragraaf 

wordt nagegaan of dit proces kan leiden tot lokale micro-instabiliteit  
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De (micro)stabiliteit van het talud is afhankelijk van de onderstaande factoren: 

 Hoek van inwendige wrijving ( ’d) van het zand (rekenwaarde). 

 Volumiek gewicht ( ), van het zand. 

 Het verhang van de grondwaterstroming ter plaatse van het uittrede punt. 

 

De rekenwaarde van de grondparameters zijn overgenomen uit tabel 3.1.  

 

In het reeds uitgevoerde geohydrologische onderzoek [10] is gekeken naar verhang van de 

grondwaterstroming op lokale schaal. Hierbij is het grondwaterverhang op microniveau niet 

bepaald. Het daadwerkelijk verhang van het grondwater op micro niveau ten tijde van de winning 

(extra verlaging) is niet bekend. Echter voor de beschouwing is uitgegaan van een “worst-case”- 

benadering, nl. het maximale verhang dat kan worden gerealiseerd. Dit maximale verhang van 

de grondwaterstroming ter plaatse van het talud komt overeen met de taludhelling.  Hierbij volgt 

de freatische lijn het talud zonder deze te snijden (meest ongunstige aanname). Meer inzicht in 

de grondwaterstroming ter plaatse van het talud kan worden verkregen door aanvullend 

geohydrologisch veldonderzoek te verrichten. 

 

Om inzicht te krijgen in het risico op het ontstaan van loopzand is de benodigde minimale hoek 

van inwendige wrijving afgezet tegen de rekenwaarde van de aanwezige hoek van inwendige 

wrijving ’d. Indien de ’d groter is dan de benodigde ’ wordt voldaan aan de toetsing en is het 

risico op ontstaan van loopzand minimaal. In tabel 3.2 zijn de uitkomsten van de toetsing 

weergegeven waarbij het rekentalud (1:2,5) is getest op taluderosie volgens Bernatzik en Schultze 

[7]. Uit de toetsing blijkt dat een taludhelling van 1:2,5 (uitkomst berekening macrostabiliteit) 

onvoldoende veiligheid biedt tegen micro-instabiliteit als gevolg van mogelijk optreden van 

loopzand.  

 

Tabel 3.2: indicatieve toetsing micro-instabiliteit. 

Grondsoort Verhang [i] ’d [°] sat;d  [kN/m3] Talud (v:h) Voldoet  (ja/nee) 

zand, fijn, vast 0,4 28,0 19 1:2,5 Nee 

zand, s3 0,4 23,5 18 1:2,5 Nee 

 

Om inzicht te krijgen in het benodigd minimaal talud waarbij wel wordt voldaan aan de toetsing 

zijn de berekeningen nogmaals uitgevoerd. Bij taludhelling van 1:4 wordt wel voldaan aan de 

toetsing (zie tabel 3.3). 

 

Tabel 3.3: Indicatieve toetsing voor minimaal benodigd talud op basis van micro-instabiliteit. 

Grondsoort Verhang [i] ’d [°] sat;d  [kN/m3] Talud (v:h) Voldoet  (ja/nee) 

zand, fijn, vast 0,25 28,0 19 1:4 Ja 

zand, s3 0,25 23,5 18 1:4 Ja 

 

Loopzand ontstaat op de plaats waar grondwater uit kan treden uit het talud. Op basis van het 

voorhanden geohydrologische onderzoek [10] blijkt dat het plaspeil kan fluctueren tussen 

minimaal N.A.P. +7,0 m en maximaal N.A.P. +9,0 m. Dit is inclusief een verlaging als gevolg van 

de ontgraving. Het in tabel 3.3 aangegeven talud (1:4) dient dan ook alleen gerealiseerd te 

worden over het tracé waar sprake kan zijn van uittredend grondwater. Uitgaande van 
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veiligheidsmarge van 0,5 m komt dit overeen met een aanpassing van het talud over de hoogte 

van N.A.P. +6,5 m tot N.A.P. +9,5 m (zie figuur 3.6). 

 

 
Figuur 3.6: Talud opbouw op basis van macro- en microstabiliteit 

 

Als alternatief voor het aanpassen van het talud kan een kwelscherm rondom de zandwinplas 

aangebracht worden. Dit kwelscherm dient aangebracht te worden tot in de aanwezige leemlaag 

(zie figuur 3.7). Voor kwelscherm kan eventueel gebruik gemaakt worden van tijdens de winning 

vrijkomende leem. Doel van dit kwelscherm is uitstroming van grondwater boven de leemlaag 

naar de plas te voorkomen en daarmee het risico op ontstaan van loopzand.  

 

 

 
Figuur 3.7: Taludopbouw 1:2,5 doormiddel van een kwelscherm. 
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4  Conclusies en aanbevelingen  

4.1 Conclusie s  

De te realiseren taluds van de recreatieplas, ingedeeld in veiligheidsklasse RC1, dienen te worden 

gedimensioneerd op micro-stabiliteit. Dit betekent dat vanaf het huidige maaiveldniveau, ca. NAP 

+10,3m tot NAP +9,5m een talud van 1:2,5 gemaakt kan worden. Tussen NAP +9,5m en NAP 

+6,5m, in deze zone kan sprake zijn uittredend grondwater, dient de helling niet steiler dan 1:4 te 

zijn. Op diepere niveau’s dan NAP +6,5m kan het talud 1:2,5 bedragen. Deze geometrie is 

weergegeven in figuur 3.6, een alternatieve oplossing is gegeven in figuur 3.7. 

 

De lokale verdieping tot NAP +1,0m is mogelijk mits het talud niet steiler dan 1:2,5 wordt 

opgezet. 

 

In de analyses bedraagt de maximaal toelaatbare bovenbelasting 10 kPa, direct grenzend aan de 

ontgraving/het talud. In het werk dient te worden voorkomen dat hogere bovenbelastingen, in de 

vorm van gronddepots e.d., voorkomen. 

 

4 .2 Aanbevel ingen 

Door tijdens de graafwerkzaamheden het gerealiseerde talud regelmatig te peilen wordt inzicht 

verkregen in de geometrie en of wordt voldaan aan de gestelde eisen hieraan. De frequentie van 

deze peilingen is sterk afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden en dient daarop te 

worden afgestemd. Deze aspecten dienen in het zandwinplan van de uitvoerende partij te 

worden meegenomen 

 

Indien in de loop van het project veranderingen optreden in de uit te voeren werkzaamheden of 

in de in dit rapport gehanteerde uitgangspunten verzoeken wij contact met ons bureau op te 

nemen, zodat wij ons rapport hierop kunnen toetsen. 
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Notitie 
 

 
Aan : Gemeente Ooststellingwerf, mw. G. Barendregt 
Van : R. Drewes 
Datum : 6 februari 2014 
Kopie :  
Onze referentie : BC8704/N001/RDRE/NVW/Gron 
   
Betreft : Appelscha Hoog: grondbalans 

 
 
1. Inleiding 
Binnen het plangebied Appelscha Hoog wordt een recreatieplas aangelegd. In deze notitie is 
de grondbalans voor de aanleg van de plas weergegeven. 
 
De grondbalans voor de plas is doorgerekend op basis van grondsoort (teelaarde – leem – 
zand). De onderverdeling in teelaarde, leem en zand is gemaakt op basis van de 
uitgevoerde bodemonderzoeken.  
De grondbalans is beschouwd voor de aanleg van een ondiepe recreatieplas met twee 
eilanden. De plas zal een oppervlakte van 10,5 ha hebben en tot een gemiddelde diepte van 
6,0 m-mv. worden aangelegd. Hiermee zal in de zomer een waterkolom van ca. 2,0 m 
aanwezig zijn. Midden in de plas wordt een verdieping in de bodem aangebracht (ca. 2,0 ha) 
tot maximaal 8,0 m-mv. om de waterkwaliteit in de zomer te kunnen borgen.  
 
Eerst zijn de uitgangspunten en aannames voor de grondbalans beschreven. Daarna volgt 
een korte omschrijving met de grondbalans.  
 
2. Uitgangspunten en aannames opstellen grondbalans 
De werkwijze en de aannames die gebruikt zijn bij het opstellen van de grondbalans staan 
puntsgewijs hieronder weergegeven.  
 De (ontgrondings-)grens van de recreatieplas is gebaseerd op de visiekaart ‘Ondiep 

variant’. 
 De dikte van de teelaarde, het zand en de leemlaag is gebaseerd op de sonderingen en 

boringen in het gebied (Geotechnisch onderzoek Hildenberg Appelscha en het 
stabiliteitsonderzoek).  

 Een vlakdekkende kaart van de zanddikte in het gebied is gemaakt door middel van 
interpolatie1 van de zanddikte ter plaatse van de boorpunten (zie kaart 1). Op deze kaart 
staat de totale hoeveelheid mogelijk geschikt zand. Dit is de totale hoeveelheid zand tot 
8,0 m –mv exclusief de teelaardelaag en het leem. 

 Op plaatsen waar zowel een sondering als een boring is zijn de laagdiktes van de zand- 
en kleilagen uit de boring gebruikt. De voor de interpolatie gebruikte boringen en 
sonderingen staan ook in kaart 1 (zie bijlage) 

                                                  
1 De gebruikte interpolatie methode is Inverse Distance Weighting (IDW). De gebruikte interpolatie maakt 
gebuikt van een machtsfunctie die bepaald hoeveel invloed een meting heeft op een bepaalde afstand van die 
meting. Deze machtsfunctie wordt ook wel de ‘power parameter’ genoemd. De invloed van een meting neemt 
af wanneer de afstand tot de meting toeneemt. Voor de interpolatie van de zanddikte is gebruikt gemaakt van 
een ‘power parameter’ van 3. 
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 Dikte van de teelaarde-laag is 0,3 m. Opgemerkt wordt dat in de bodemlaag van 0,3 tot 
0,6 m-mv. brokken veen zijn waargenomen waardoor dit zand civieltechnisch niet 
geschikt is om in werken op te nemen. Vooralsnog is deze laag in de totale hoeveelheid 
zand meegerekend.  

 Talud van de natuurvriendelijke oever is tot 4 m-mv 1:10. 
 De overige taluds variëren, afhankelijk van de gebruiksfunctie van het deel van de plas,  

van 1: 2,5 tot 6,5. 
 De gemiddelde diepte van de recreatieplas ligt op 6 m-mv. (NAP +5 m) en midden in de 

plas maximaal 8 m-mv. (NAP +3 m). 
 Al het aanwezige zand is civieltechnisch geschikt, dat wil zeggen voldoet aan ‘zand in 

zandbed’. Laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat een gedeelte van het zand niet 
voldoet aan deze RAW-specificatie. Door menging met bodemlagen die voldoen is de 
verwachting dat dit bodemateriaal alsnog geschikt kan worden gemaakt.  

 
3. Berekeningswijze volumes 
Bij het berekenen van de grondbalans voor de recreatieplas is gebruikt gemaakt van 
gemiddelde dieptes. In de onderstaande tabel staat hoe de gemiddelde dieptes voor de 
verschillende delen van de plas zijn gehanteerd. 

 
Tabel 1: gehanteerde taluds en gemiddelde dieptes voor de verschillende voor delen plas 

 
Deel van de plas  Talud  Gemiddelde diepte (m –mv) 

Ontgronding talud diepte 0 tot 4 m –mv.

 natuur vriendelijke oever) 

 strand 

 zwemgedeelte 

 zuid‐ & westkant boven waterlijn 

 zuid‐ & westkant onder waterlijn 

1:10 
1:10 
1:6,5 
1:6 
1:2,5 

2 

Ontgronding talud diepte 4 tot 6 m ‐mv  1:2,5  5 

Ontgronding aanlegdiepte 6 m –mv  ‐  6 

Ontgronding talud diepte 6 tot 8 m ‐mv  1:2,5  7 

Ontgronding aanlegdiepte 8 m –mv  ‐  8 

Eilanden 

 boven waterpeil 

 onder waterpeil 

1:4 
1:2,5 

 

 
Voor de plas is geen 3D model van de ondergrond gemaakt. Daardoor is niet inzichtelijk op 
welke diepte zich ongeschikt zand of keileem bevindt. Voor het gedeelte met een ontgraving 
van 8,0 m-mv is dit geen probleem, omdat in die 8,0 m zich de teellaag, het zand en het 
keileem bevindt. In de gedeeltes van de plas die minder dan 8,0 m ontgraven worden, wordt 
aangenomen dat het ongeschikte materiaal zich in het bovenste deel van de bodem bevindt. 
Dit levert een onderschatting van de totale hoeveelheid beschikbaar zand op, aangezien het 
mogelijk is dat het ongeschikte materiaal dieper ligt dan de ontgravingsdiepte. 
 
Om een inschatting te kunnen maken van de mate van onderschatting van de hoeveelheid 
zand en de overschatting van de hoeveelheid leem, door de aanname dat de leemlaag zich 
boven in de bodem bevindt, zijn profielen getekend. In de navolgende profielen is steeds in 
het bovenste profiel de schematische opbouw van de ondergrond te zien.  
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Eerst een teellaag van 30 cm met daaronder een zandpakket met daar onder vanaf 
ongeveer 2,5 m beneden maaiveld een leemlaag van ongeveer 2,3 m. Onder deze leemlaag 
ligt weer een zandpakket. In het profiel daaronder staat hoe bij de berekening de 
ondergrond geschematiseerd is. Eerst een teellaag van 30 cm dan 2,3 m leem met 
daaronder het zandpakket. 
 

 
 Profielen met links eerst een natuurvriendelijke oever (talud 1:10) en een daarna een talud van 1:6.5 en 
rechts de profielen met alleen het 1:6.5 talud. De bovenste profielen geven de gemiddelde situatie weer ter 
plaatse van de recreatieplas en de onderste profielen geven weer hoe er gerekend is. 

 
In de profielen is te zien dat bij delen van de plas die ondieper zijn dan 6 m-mv een 
overschatting plaats vindt van de hoeveelheid leem en een onderschatting van de 
hoeveelheid zand. Op basis van deze profielen is een correctiefactor bepaald. Deze 
correctiefactor bepaalt hoeveel berekend leem eigenlijk zand is. De correctiefactor is 
conservatief geschat, aangezien keileem laag soms ook ondieper ligt dan 2,5 m-mv. 
 
Tabel 2: correctie factoren per deel plas 

 
Deel van de plas  Gemiddeld Talud  Correctie factor 

Ontgronding talud diepte 0 tot 4 m‐mv.  1:7,5  0.4 (40% berekende leem is zand) 
Ontgronding talud diepte 4 tot 6 m‐mv  1:5  Geen correctie factor nodig 
Ontgronding talud diepte 6 tot 8 m‐mv  1:2,5  Geen correctie factor nodig 
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4. Resultaten 
In tabel 3 zijn de vrijkomende hoeveelheden teelaarde, leem en zand weergegeven. De 
correctiefactoren voor overschatting van de vrijkomende hoeveelheid leem en 
onderschatting van het zand zijn toegepast. In de bijlage zijn de vrijkomende hoeveelheden 
naar deel van de plas meer in detail weergegeven. 

Tabel 3: grondbalans ondiepe recreatieplas ‘Appelscha Hoog’ 
 

Nr. 

Ondiepe recreatieplas Volume Totaal

Teelaarde Leem Zand 

1 
Recreatieplas 
(0,0 - 6,0 m – mv.) 

31.200 182.100 235.800 449.100 

2 
Verdieping midden plas 
(6,0 - 8,0 m – mv.) 

- - 32.500 32.500 

 Totaal 31.200 182.100 268.300 481.600 

 
In het midden van de plas wordt een gedeelte van de plas dieper aangelegd waarin koude kan 
worden gebufferd. In de zomerperiode kan de koude worden aangewend om de 
watertemperatuur niet te hoog te laten oplopen. Het diepere deel van de plas (8,0 m-mv) zal een 
oppervlakte van ca. 2 ha hebben waarbij ca. 32.500 m3 zand vrij zal komen. 
 
In de bodem van een gedeelte van de plas2 kan keileem worden teruggeplaatst. Dit is alleen 
mogelijk op de bodem van de plas waarbij 10 m uit de taludlijn van de oever wordt 
aangehouden (opp. ca. 1,5 ha = 25% van totale bodemoppervlak). Voor het terugplaatsen 
van leem zal 2 m dieper worden ontgraven. Het zand zal worden ontgraven en het leem 
worden teruggeplaatst. Uit de berekening blijkt het om een volume van ca. 32.500 m3 te 
gaan. Binnen de grondbalans zal dan minder leem vrijkomen (149.600 m3 i.p.v. 182.100 m3) 
en meer zand (300.800 m3 i.p.v. 268.300 m3). De totaal vrijkomende hoeveelheid binnen de 
grondbalans blijft gelijk. 
 
Naast de bodem van de plas is er nog een aantal andere mogelijkheden om leem binnen het 
plangebied te verwerken zoals: 
 ophogen zuidelijk eiland (niet in ontwerp meegenomen); 
 aan noordzijde strand bij zwemdeel kan een wal worden aangelegd. Deze wal kan enige 

beschutting aan het strand geven; 
 aan de zuidzijde van de plas waar een heuvel kan worden aangelegd (zie 

inrichtingsschets in bijlage 2). 
 

Tabel 4: verwerkingsmogelijkheden vrijkomende leem binnen plangebied Appelscha Hoog. 

Deellocatie plangebied Indicatie toe te passen grondvolume (m3) 

Leem in bodem plas 32.500 

Zuidelijk eiland 750 

‘wal’ om noordzijde zwemlocatie 7.500 

Heuvel zuidzijde plas 8.000 

Totaal 48.750 

 

 
                                                  
2 Het terugplaatsen van keileem is niet mogelijk tussen het noordelijke eiland en het strand, de koude buffer en de 

oevertaluds van de plas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 februari 2014 BC8704/N001/RDRE/NVW/Gron 5/7 

 
Bijlage 1: Specificatie grondbalansen 
Datum:  6 februari 2014 
Referentie: BC8704/N001/RDRE/NVW/Gron 
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In de onderstaande tabel staan de oppervlakten en hoeveelheden teelaarde, zand en leem 
die vrij komen bij de aanleg van de ondiepe recreatieplas. De correctiefactoren om een 
overschatting van de hoeveelheid leem en onderschatting van de hoeveelheid zand zijn 
toegepast. In deze tabel is geen rekening gehouden met de civieltechnische kwaliteit van het 
zand.  

Tabel 1: Grondbalans aanleg ondiepe plas Appelscha Hoog  

Deel van het terrein Volumes (m3) 

teellaag  leem  zand 

Ontgronding talud 0 tot 4 m –mv.  12.200  41.900  30.000 

Ontgronding talud 4 tot 6 m –mv.  3.900  28.900  31.600 

Ontgronding diepte plas 6,0 m‐mv.  15.100  111.300  174.200 

Ontgronding diepte plas 8,0 m –mv. (koude buffer) ‐  ‐  32.500 

       

Totaal:  31.200  182.100  268.300 
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Bijlage 2: Tekeningen 
Datum:  6 februari 2014 
Referentie: BC8704/N001/RDRE/NVW/Gron 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In het plangebied Appelscha Hoog komt een recreatieplas met een oppervlakte van  
10,5 ha en een diepte van 10-15 m-mv in het midden van de plas. De belangrijkste 
functie van deze plas is recreatie in de vorm van zwemmen en (elektrisch) waterskiën. 
Voor dergelijke functies is een goede (zwem)waterkwaliteit vereist. 
 
Vooruitlopend op de aanleg van de plas is er behoefte om inzicht te krijgen in de te 
verwachten waterkwaliteit. Met de uitvoering van dit onderzoek is hier een inschatting 
van gemaakt. 
 
In bijlage 1 is een tekening van het plangebied met de ligging van de recreatieplas en 
een dwarsdoornede opgenomen. 
 

1.2 Doel 

Het doel van het onderzoek is het beschrijven van: 
 De te verwachten waterkwaliteit. 
 Inrichtings-, beheer- en onderhoudsmaatregelen die bijdragen aan het bereiken en 

handhaven van een goede waterkwaliteit.  
 

1.3 Aanpak 

Om de te verwachten oppervlaktewaterkwaliteit van de plas ‘Appelscha Hoog’ te kunnen 
voorspellen is onderzoek verricht naar onderstaande factoren. 
1. Waterbalans, aan- en afvoer van water. 
2. Processen, fysische, chemische en biologische processen. 
3. Inrichting-, bedrijfsvoering en onderhoud. 
 
Tevens is een kort meetprogramma doorlopen om daadwerkelijk kwaliteitsgegevens van 
grond- en oppervlaktewater te verzamelen. Ook zijn kwaliteitsgegevens bij het 
Wetterskip Fryslân (WF) opgevraagd en betrokken bij de analyse. 
 
In de volgende paragrafen zijn de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten van het 
onderzoek beschreven.  
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2 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

Voor het onderzoek is een bureaustudie verricht in combinatie met het doorlopen van 
een kort meetprogramma. Hieronder zijn de verrichte werkzaamheden voor deze beide 
onderdelen toegelicht. 
 

2.1 Bureaustudie 

Bij de bureaustudie zijn de volgende factoren onderzocht: 
 
Waterbalans, 
Voor de waterplas is een waterbalans opgesteld zodat inzicht wordt verkregen in de 
aan- en afvoer van water. Hierbij is gebruik gemaakt van het model dat is opgesteld 
voor het hydrologisch onderzoek dat voor de plas is uitgevoerd1. 
 
Processen 
In waterplassen spelen zich allerlei fysische, chemische en biologische processen die 
de waterkwaliteit beïnvloeden. Met de oppervlakte en diepte voor de waterplas 
‘Appelscha Hoog’ in gedachte, zijn deze processen toegelicht. 
 
Inrichting-, bedrijfsvoering en onderhoud 
Om de vereiste waterkwaliteit voor gebruiksfunctie van de recreatieplas nu en in de 
toekomst te garanderen, is de inrichting en het beheer van de recreatieplas belangrijk. 
In dit kader zijn maatregelen geformuleerd die bij het project kunnen worden betrokken. 
 

2.2 Meetprogramma 

Om waterkwaltietsgegevens te verkrijgen is een kort meetprogramma uitgevoerd. 
Hieronder zijn de uitgevoerde werkzaamheden toegelicht. 
 
Opzet meetprogramma 
Ter plaatse van het plangebied is het grondwater op drie plaatsen bemonsterd. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de peilbuizen die geplaatst zijn voor het grondwatermeetnet. Het 
betreffen peilbuizen met filters in het 2e watervoerend pakket (onder het keileem). 
Ook heeft bemonstering van oppervlaktewater plaatsgevonden. Hiervoor zijn 
vergelijkbare plassen in de directe omgeving van het plangebied geselecteerd2. 
 
In tabel 2.1 is de ligging, het type water en het bodemgebruik waarin de meetpunten 
liggen weergegeven. De ligging van de bemonsteringspunten is weergegeven in bijlage 
2. 
 
 
 
 
 
 

                                                  
1 Hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog met kenmerk 9X5759.23/R00006/RDRE/LM/Gron 

d.d. 16 mei 2013 en Oplegmemo hydrologisch onderzoek met kenmerk 9X5759.109/M00001/CST/Gron d.d. 16 
mei 2013 

2 Het oppervlaktewater in het Canadameer wordt door het WF bemonsterd op zuurstofgehalte, bacteriologische en 
enkele fysische parameters. Nutriëntengehalten worden niet geanalyseerd. 
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Tabel 2.1: meetpunten monitoring recreatieplas Appelscha Hoog en meetpunten WSF 

Meetpunt Ligging 

(t.o.v. plangebied)

Type water Bodemgebruik 

Omgeving 

B002 

(filter 5,0 -6,0 m-mv.)

noordelijk grondwater landbouwgebied 

B004 

(filter 6,8 -7,8 m-mv.)

zuidoostelijk grondwater landbouwgebied 

B009 

(filter 6,0 – 7,0 m-mv.) 

zuidwestelijk grondwater natuurgebied 

Calduran zuidoostelijk (7 km) oppervlaktewater 

(geïsoleerd) 

landbouw – bosgebied 

Koers noordoostelijk (6 km) oppervlaktewater 

(geïsoleerd) 

landbouwgebied 

Meetpunten Wetterskip Fryslân 

Meetpunt 0114 

(wijk) 

noordelijk (4 km) oppervlaktewater 

(open) 

landbouwgebied 

Meetpunt 0641 

(vijver) 

noordelijk (2 km) oppervlaktewater 

(open) 

bebouwde kom 

Meetpunt 2002 

(ven) 

westelijk (4 km) oppervlaktewater 

(geïsoleerd) 

natuurgebied (bos) 

Meetpunt 2003 

(ven) 

westelijk (4 km) oppervlaktewater 

(geïsoleerd) 

natuurgebied (bos) 

Meetpunt 2004 

(ven) 

westelijk (4 km) oppervlaktewater 

(geïsoleerd) 

natuurgebied (bos) 

 
Voor het meetprogramma zijn 3 meetronden uitgevoerd, namelijk in de weken 28, 32 en 
34 van 2013. 
 
De watermonsters zijn geanalyseerd op N-totaal, P-totaal, P-ortho, chloride, 
bicarbonaat, zwevend stof, pH en zuurstofgehalte. 
 
Naast de analyseresultaten uit het boven beschreven meetprogramma zijn ook recente 
en minder recente gegevens van enkele meetpunten van Wetterskip Fryslân 
meegenomen. Opgemerkt wordt dat dit soms meetpunten betreffen die niet 
representatief zijn voor geïsoleerde plassen maar wel een indruk geven van aanwezige 
concentraties in het gebied. 
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3 RESULTATEN 

Voordat ingegaan wordt op de resultaten van het onderzoek zijn de kwaliteitseisen voor 
zwemwater toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de waterbalans, processen 
binnen de plas, de uitgevoerde kwaliteitsmetingen en de verwachte waterkwaliteit. 
  

3.1 Kwaliteitseisen zwemwater 

In 2006 is een nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn3 opgesteld waarin onder meer is 
aangegeven aan welke kwaliteitseisen open zwemwateren moeten voldoen. De 
recreatieplas ‘Appelscha Hoog’ zal hier ook onder vallen. De daarin opgenomen 
zwemwaternormen hebben betrekking op de bacteriologische samenstelling 
(Enterokokken en E.coli) en op het risico van het optreden van een explosieve groei van 
blauwalgen (chlorofyl-a).  
 
In onderstaande tabel zijn de normen voor de bacteriologische parameters voor 
binnenwateren en de typering in kwaliteit weergegeven. 
Voor het optreden van blauwalg is Cyano-chlorofyl de risico-indicator. Indien het 
gemeten gehalte lager ligt dan 12,5 µg/l of indien er minder dan 2,5 mm3/l aan 
biovolume4 is, zal geen blauwalgengroei optreden (bron: Blauwalgenprotocol 2012). 
 

Tabel 3.1:  Normen voor de bacteriologische parameters voor binnenwateren en de typering in 

kwaliteit 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Waterbalans 

Het oppervlaktewater van de geplande recreatieplas zal een samenstelling van lokaal 
aanwezig grondwater, directe neerslag en afstromend hemelwater zijn. Er vindt geen 
verversing/doorspoeling plaats via aanvoer van ander oppervlaktewater (geïsoleerde 
plas).  
 
Op de locatie van de toekomstige plas zal gedurende een periode van circa 18 
maanden zand worden gewonnen tot in het 2e watervoerende pakket (wvp) onder de 
keileemlaag. Gezien de lokale verschillen in doorlaatvermogen tussen het 1e en 2e 

watervoerende pakket mag er vanuit geohydrologisch oogpunt vanuit worden gegaan 
dat de recreatieplas nagenoeg volledig gevuld zal raken met grondwater uit het 2e wvp.  

                                                  
3 EU-Richtlijn 2006/7/EG van 15 februari 2006. 
4 Dit is het biovolume van de potentieel giftige blauwalggeslachten Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, 

Planktothrix en/of Woronichinia. 
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De samenstelling van dat grondwater zal dan bepalend zijn voor de waterkwaliteit van 
de toekomstige recreatieplas. Een analyse van de waterbalans met behulp van het 
hydrologisch model5 bevestigt dit beeld. Het water in de plas is voor:  
 ca. 90% afkomstig uit het 2e wvp. 
 ca. 8% afkomstig uit het 1e wvp. 
 ca. 2% afkomstig van neerslag, zowel direct op de plas als via afstromend 

hemelwater (indirect). 
 
Uit het hydrologisch model blijkt tevens dat ter plaatse van het plangebied gemiddeld 
900 mm neerslag per jaar valt en dat de verdamping 550 mm bedraagt. Hiermee is het 
neerslagoverschot ter plaatse van het plangebied 350 mm per jaar. 
  
De 2% bijdrage en invloed van directe neerslag en afstromend hemelwater op de 
waterkwaliteit is zeer beperkt. 
 

 
3.3 Processen 

In het oppervlaktewater zorgen fysische, chemische en biologische processen voor een 
continue verandering van de samenstelling van het water. Binnen de waterkolom 
bestaat er een dynamisch evenwicht tussen waterplanten/algen (levend organisch 
materiaal), afgestorven algen-/plantenmateriaal (dood organische materiaal) en de 
stoffen die zij opnemen uit de waterkolom/bodem voor hun groei (anorganische stoffen). 
De groei van algen, kroos en overige waterplanten (vooral in de ondiepe delen van de 
plas) is afhankelijk van de beschikbaarheid van nutriënten, licht en de watertemperatuur. 
Elke soort kent zijn eigen optimale condities. In plassen concurreren algen, kroos en 
overige waterplanten om nutriënten en licht. Naarmate de nutriëntenconcentraties in een 
plas hoger zijn winnen de algen deze strijd. In plassen met lage concentraties nutriënten 
komen waterplanten als winnaar uit de bus. 
 
De belangrijkste fysische, chemische en biologische processen die in het 
oppervlaktewater optreden zijn: 
 toevoer van voedingsstoffen (met name nutriënten) en fecale besmetting door 

zwemmers, watervogels, honden, enz.; 
 groei van fytoplankton, macrofyten, macrofauna en vissen; 
 aërobe en anaërobe afbraak van organisch materiaal; 

                                                  
5 Om de hydrologische effecten van de aanleg van de plas in kaart te brengen is een hydrologisch model gemaakt. 

Dit model is ook gebruikt om aan de waterbalans te rekenen. 
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 bezinking van onopgeloste bestanddelen; 
 menging van het water door wind (bovenstaande laag), bioturbatie (sliblaag) of 

inversie van boven- en onderliggende waterlagen (stratificatie, zie hierna); 
 heersende fysische omstandigheden: buitentemperatuur, zonlicht (UV) en 

zuurstofgehalte. 
 
Processen die de waterkwaliteit verder lokaal kunnen beïnvloeden zijn: 
 
Diffuse belasting door uitspoeling van nutriënten van de landbouw: via diepe en ondiepe 
kwel kunnen nutriënten vanuit de omliggende landbouwgronden in het oppervlaktewater 
terechtkomen. Deze diffuse belasting kan lokaal erg verschillen. Daar staat tegenover 
dat deze belasting - indien aanwezig - moeilijk beheersbaar is. Zo zal aanscherping van 
generieke normen voor de gift aan dierlijk mest en kunstmest pas op langere termijn een 
positief effect hebben op deze uitspoeling en daarmee de waterkwaliteit. Dit geldt dan 
vooral voor fosfaat dat in de loop der tijd in fosfaatverzadigde gronden is opgeslagen. 
Uitspoeling van nutriënten dient vastgesteld te worden door regelmatige analyse van het 
ondiepe en diepere grondwater in de directe omgeving. De uitgevoerde analyse van de 
genomen grondwatermonsters laten vooralsnog vrij hoge nutriëntengehalten zien  
(zie § 3.4). 
 
Mate van vervuiling vanaf de oevers: bladinval kan tot nutriëntenbelasting leiden van 
een stilstaand water. Het is afhankelijk van het type oever (talud) en de inrichting van de 
oever hoe sterk de belasting van het watersysteem zal zijn. Zwerfafval en dierlijke 
ontlasting (honden, ganzen) kunnen hier ook bij horen evenals het voeren en de 
ontlasting van watervogels zelf. Met te treffen goede inrichtings- en beheersmaatregelen 
is de mate van vervuiling vanaf de oevers te minimaliseren. 
 
Organisch materiaal: over langere tijd zal organisch materiaal zich verzamelen op de 
bodem en zal enig opslibben plaatsvinden ( slibaanwas circa 1 cm per jaar). Nalevering 
van nutriënten vanuit deze sliblaag naar het bovenstaande water kan aanleiding geven 
tot interne eutrofiëring. Dit gebeurt vooral door verstoring (turbatie) van de sliblaag door 
hogere organismen zoals bodemwoelende vis. Onderhoud van de waterbodem van de 
ondiepere gedeelten is op de langere termijn dan ook noodzakelijk. 
 
Kwaliteit van regenwater: nutriënten worden direct en indirect (via afstroming) met 
regenwater aangevoerd. Met de kennis over de waterbalans (2% aanvoer door 
neerslag) wordt de invloed hiervan op de waterkwaliteit van de totale plas als beperkt 
beschouwd. 
  
Stratificatie: in plassen dieper dan circa 6 m treedt gelaagdheid of stratificatie op. Als 
gevolg hiervan ontstaan over de diepte verschillen in temperatuur, dichtheid en 
samenstelling. In de bovenlaag (epilimnion) overheersen opbouwprocessen en in de 
onderlaag (hypolimnion) afbraakprocessen. Laatstbedoelde processen kunnen in de 
onderlaag gepaard gaan met onder meer zuurstoftekorten. Onder meer onder invloed 
van de wind kan er in de herfst een omslag plaatsvinden van de afgekoelde bovenlaag 
met de dan warmere onderlaag. Mocht stratificatie zich voordoen, dan is het de vraag of 
het temperatuurverschil tussen de koude en warme waterlaag groot genoeg is om tot 
omkering van beide lagen te komen. Menging van deze lagen leidt alleen tot een 
slechtere waterkwaliteit, indien de betreffende onderlaag zuurstofarm en rijk aan 
nutriënten is.  
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Zoals hiervoor is aangegeven vormt zich in een nieuw te graven, diepe plas echter pas 
na een langere tijd een nutriëntenrijke sliblaag die mogelijk een negatief effect op de 
waterkwaliteit kan hebben. Mocht zich dit probleem op de langere termijn voordoen, dan 
kunnen maatregelen worden getroffen om stratificatie tegen te gaan en daarmee de 
negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit worden voorkomen (zie hoofdstuk 4). 
 

3.4 Meetprogramma 

In bijlage 3 zijn de analyseresultaten van het meetprogramma voor oppervlaktewater- en 
grondwaterbemonstering weergegeven. In bijlage 4 zijn de waterkwaliteitsgegevens van 
enkele vaarten en kanalen in de omgeving van Appelscha, ontvangen van het 
Wetterskip Fryslân, weergegeven.  
 
Ter illustratie zijn in beide tabellen de werknormen voor chloride en nutriënten 
opgenomen die gelden voor een goed ecologische potentieel (GEP) voor KRW-
oppervlaktewatertype M10, zijnde laagveenvaarten en -kanalen (STOWA 20126). Dit 
watertype M10 sluit het beste aan en hierbij behorende waterkwaliteitsnormen kunnen 
als meest representatief voor de plas worden beschouwd. De meetwaarden die boven 
deze normen liggen zijn in beide tabellen vet en cursief weergegeven. 

Grondwater: 
De grondwaterkwaliteit op de drie bemonsteringspunten is wat betreft nutriënten goed te 
noemen. De concentratie P-totaal - geldend als limiterend voor algenbloei - schommelt 
rond de GEP-norm van 0,15 mg/l die voor vergelijkbare watertypen voor de KRW wordt 
gehanteerd. Totaal stikstof ligt op twee meetpunten boven de norm van 2,8 mg/l. 
Op meetpunt B002 liggen beide nutriëntenconcentraties van de grondwatermonsters 
boven de KRW-normen. Het bodemgebruik waar de meetpunten liggen verklaart 
mogelijk deze verhoogde concentraties (zie tabel 2.1). 
Op de andere twee grondwatermeetpunten liggen de nutriëntengehalten in dezelfde 
ordegrootte als die in het oppervlaktewater en onder de GEP-normen. 
 
Oppervlaktewater: 
Zowel de waterkwaliteitsmetingen van het oppervlaktewater in het uitgevoerde 
meetprogramma als de aanvullende gegevens van het wetterskip laten een goed beeld 
zien. Bij slechts één meting op meetpunt Calduran lag alleen de concentratie P-totaal 
boven norm van 0,15 mg/l. Mogelijk betreft dit een éénmalige overschrijding. De tweede 
meting laat een lage waarde zien (<0,15), waardoor de hoge waarde misschien een 
uitbijter is. Door de lage ortho-fosfaatgehalten op alle meetpunten (ook die van WF) 
wordt algenbloei onwaarschijnlijk geacht. 
 
Bij vergelijking van beide tabellen vallen verder de relatief hoge totaal stikstof gehalten 
op van de twee noordelijk gelegen WF-meetpunten 0114 (Eerste Wijk, Ravenswoud) en 
0641 (Appelscha, Vondelingstraat). Deze meetpunten zijn gezien het type watergang 
(niet-geisoleerd) in mindere mate representatief om verder te betrekken bij de 
beoordeling van de waterkwaliteit van een geïsoleerde plas ‘Appelscha Hoog’. De 
meetpunten Calduran en Koers (geïsoleerde plassen) zijn representatiever en 
maatgevend. 
 

                                                  
6 STOWA 2012 (34). Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water  

2015-2021. 
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3.5 Verwachte oppervlaktewaterkwaliteit  

Op basis van de voorgaande paragrafen is de verwachte oppervlaktewaterkwaliteit voor 
de plas ‘Appelscha Hoog’ beschreven. 
  
Uit de waterbalans blijkt dat de plas voor 98% wordt gevoed door grondwater en voor  
2% uit directe en afstromende neerslag. Hieronder is voor deze beide sporen de N- en 
P-belasting berekend en het risico van blauwalgengroei ingeschat. 
 
Belasting via grondwater: Uitgaande van een eindsituatie waarbij 98% van het 
watervolume van de plas afkomstig is van grondwater, zal er bij een wateroppervlak van 
10 ha en een gemiddelde waterdiepte van 10 m circa 980.000 m3 grondwater in zitten. 
De totale P-vracht daarvan bedraagt bij een P-gehalte van 0,15 mg/l dan 147 kg P. 
 
Belasting via directe en afstromende neerslag: Op basis van het hydrologisch model 
blijkt ter plaatse van de plas 900 mm neerslag te vallen. Uitgaande van een gemiddeld 
P-totaal gehalte van 0,1 mg/l in regenwater (STOWA, 20077) en geen andere grote 
externe P-bronnen zal de jaarlijkse P-vracht circa 9 kg bedragen, overeenkomend met 
0,1 gr P per m2 per jaar. Bij de 2% opvulling van de plas met hemelwater bij een totaal 
watervolume van 1 miljoen m3 is dat 20.000 m3 waarmee de plas dan in de eindsituatie 
met 2 kg P wordt belast. 
 
Risico algengroei: Uit de berekeningen van de fosfaatbelasting via het grondwater en 
neerslag blijkt dat in de eindsituatie na zandwinning 149 kg fosfaat in de plas is 
gekomen. Dit leidt dan bij een totaal watervolume van 1 miljoen m3 tot een gehalte dat 
onder de landelijke MTR norm van 0,15 mg/l voor oppervlaktewater (RIVM, 20138) ligt. 
Het risico op ontstaan van (blauw)alg is bij deze lage concentratie niet te verwachten. 
 
Het risico op algenbloei door fosfaatbelasting kan beoordeeld worden met het 
metamodel PClake (PBL 20113) . Om dat het ontwerp van de recreatieplas niet voldoet 
aan de gestelde maximale waterdiepte van 4 m en een minimum debiet van 4 mm/dag 
(1.460 mm neerslag per jaar), is op basis van expert judgement een inschatting 
gemaakt. Met een gemiddelde P-totaal gehalte van 0,1 mg P/l op de langere termijn, 
wordt geen algenbloei verwacht waardoor troebel oppervlaktewater zal ontstaan. 
 
Het grondwater ter plaatse van het plangebied bevat vrij hoge nutriëntengehalten dat 
door het huidige bodemgebruik als landbouwgrond verklaard kan worden. Door de 
functieverandering (bodem wordt water) zal geen bemesting meer plaatsvinden en zal 
de nutriëntenrijke grond ter plaatse van de toekomstige plas verwijderd worden.  
Uitgaande van de gemiddeld gemeten N- en P-gehalten in het grondwater is de 
verwachting dat er geen algenbloei zal optreden en de toekomstige waterkwaliteit als 
goed kan worden beoordeeld.  
 
De oppervlaktewatergegevens in de omgeving van het plangebied laten over het 
algemeen een goede waterkwaliteit zien. Dit mag ook verwacht worden in de 
toekomstige plas.  
 

                                                  
7 STOWA (2007), De feiten over de kwaliteit van afstromend regenwater. STOWA-rapport 2007-21. 
8 RIVM (2013) http://www.rivm.nl/rvs/Normen. 
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Op de korte termijn worden geen problemen met de waterkwaliteit verwacht. Op de 
lange termijn (>10 jaar) kan bij het achterwege blijven van effectieve onderhouds- en 
beheermaatregelen bij omslag van de stratificatie-inversie nutriëntenrijk water uit het 
diepe gedeelte van de zwemplas naar boven komen. Hierdoor zou het fosfaatgehalte 
boven de kritische belasting voor het optreden van (blauw)algenbloei kunnen komen. Dit 
kan opgelost worden met maatregelen die beschreven zijn in hoofdstuk 4. 
 
Door de activiteit waterskiën zal extra zuurstof in het oppervlaktewater terecht komen.  
De extra hoeveelheid zuurstof is op het totale volume van de plas waarschijnlijk niet 
meetbaar. Het effect op de waterkwaliteit is zeer gering.  
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4 INRICHTINGS- EN BEHEERMAATREGELEN 

Om de vereiste waterkwaliteit voor de  gebruiksfunctie van de recreatieplas nu en in de 
toekomst te garanderen, is de inrichting en het beheer van de recreatieplas belangrijk.  
Hieronder is een aantal aandachtspunten genoemd en de relatie met waterkwaliteit 
gegeven. 
 
Bacteriologische waterkwaliteit 
De bacteriologische kwaliteit van het oppervlaktewater wordt bepaald door de mate van 
fecale besmetting door recreanten en aanwezige fauna (honden, ganzen, eenden en 
andere watervogels).  
 
De volgende voorzieningen en maatregelen dragen bij aan een goede waterkwaliteit: 
 Aanleggen goede sanitaire voorzieningen (met name bij de zwemzones). 
 De recreatieplas minder aantrekkelijk maken voor watervogels door voeren te 

verbieden. 
 Geen honden in de recreatieplas te laten zwemmen. 
 
Blauwalgen 
Blauwalgenbloei treedt op wanneer nutriëntengehaltes (met name het fosfaatgehalte) 
boven bepaalde kritische waarden komen. De bronnen van deze nutriënten zijn 
gewoonlijk divers: uit- en afspoeling van landbouwgrond, emissie vanuit overstorten, 
recreanten (o.a. eenden voeren, vissen) en zwemmers zelf, belasting via hemel- of 
toestromend water enz.  
 
De volgende maatregelen dragen bij aan een goede waterkwaliteit: 
 Aanleggen goede sanitaire voorzieningen (met name bij de zwemzones). 
 Schoonhouden van zwemstrand: afvalbakken plaatsen, in zwemseizoen afval op 

strand dagelijks opruimen, verbod op aanwezigheid honden en paarden. 
 De recreatieplas minder aantrekkelijk te maken voor watervogels door (bij)voeren te 

verbieden. 
 Beperken van bladinval en indien aanwezig bladeren tijdig verwijderen. 
 
Stratificatie 
Op langere termijn kan bij omslag van de stratificatie-inversie nutriëntenrijk water uit het 
diepe gedeelte van de zwemplas naar boven komen waardoor bloei van (blauw)algen 
kan optreden. 
 
De volgende maatregelen dragen bij om het effect van stratificatie te voorkomen: 
 Aanleg van rietkragen, ondiepe gedeelten en eilandjes. 
 Toepassen van natuurlijke peilfluctuatie. 
 
Aan deze maatregelen wordt binnen het ontwerp van de plas min of meer al voldaan. 
Rietkragen zijn aan de oostzijde voorzien in verband met de ligging van een ecologische 
verbindingszone aan deze zijde van het plangebied. De waterplas wordt niet 
aangesloten op het oppervlaktewatersysteem. Door het jaar heen zal het peil van de 
plas fluctueren met de grondwaterstand. 
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Technische maatregelen9 kunnen worden genomen. Hiermee kan stratificatie in het 
zwemseizoen worden voorkomen.  
 
Zwemveiligheid 
Een goede inrichting van de zwemzone is bepalend voor de fysieke veiligheid van en 
gezondheidsrisico’s voor mens en dier. Belangrijke beoordelingscriteria in dit verband 
zijn de vaste toestandscriteria voor zwemlocaties in stilstaande wateren. 
 

De onderstaande maatregelen dragen bij aan veilige zwemzones: 
 Aanwezigheid van goede zweminformatie.  
 Afscheiding zwemzone en waterskiërs.  
 Steil talud waterbodem.  
 Ondermijnde, zuigende of grillige waterbodem.  
 
Met de laatste drie aandachtspunten is in het ontwerp van de plas al rekening 
gehouden. 
 
 
 
 
  

                                                  
9 Toepassen van luchtmengsysteem. 
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5 CONCLUSIE 

De volgende conclusie kunnen op basis van het onderzoek worden getrokken dat: 
 
 De recreatieplas ‘Appelscha Hoog’ voor 90% wordt gevoed met grondwater uit het 

tweede watervoerend pakket, met 8% met grondwater uit het eerste watervoerend 
pakket en voor 2% door neerslag. Ter plaatse van het plangebied valt gemiddeld 
900 mm neerslag en zal de verdamping uit de plas circa 550 mm bedragen 
(neerslagoverschot 350 mm). 

 
 Uit de berekeningen van de fosfaatbelasting via het grondwater en neerslag blijkt 

dat het fosfaatgehalte van de toekomstige plas onder de landelijke MTR norm van 
0,15 mg/l voor oppervlaktewater ligt. Hierdoor is het risico op (blauw)algengroei 
laag. 

 
 Het grondwater ter plaatse van het plangebied vrij hoge nutriëntengehalten bevat 

die vanuit het grondgebruik (agrarisch) zijn te verklaren. Op basis van de 
gemiddelde gemeten N- en P-gehalten wordt geen algengroei verwacht. Door de 
functieverandering van de bodem met de aanleg van de plas zal landbouwgrond  
water worden en ontgraving van de nutriëntenrijke grond plaatsvinden. 

 
 De oppervlaktewaterkwaliteit nabij het plangebied als goed kan worden beoordeeld. 

Plaatselijk wordt een verhoogd gehalte fosfaat of stikstof gemeten waarbij het de 
vraag is of deze watertypen voldoende representatief zijn om te betrekken bij de 
beoordeling van de waterkwaliteit ter plaatse van de recreatieplas. Tijdens de 
monstername is ter plaatse van nabijgelegen (zandwin)plassen helder water met 
lagere nutriënten gehalten aangetroffen zonder dat sprake was van overmatige 
algengroei. De verwachting is dat deze kwaliteit ook in de aan te leggen 
recreatieplas behaald zal worden. 

 
Samenvattend concluderen wij dat de zwemwaterkwaliteit van de toekomstige 
recreatieplas bij aanvang goed zal zijn. Bij een goede inrichting en het treffen van de 
nodige beheermaatregelen zal de waterkwaliteit ook daarna naar verwachting voldoen 
aan de normen die volgens de Europese zwemwaterrichtlijn gelden. Deze conclusie 
wordt ondersteund door het gegeven dat de waterkwaliteit van diepe plassen in de 
provincie Fryslân zowel chemisch als ecologisch als goed wordt aangemerkt10. 
 
Ondiepe plas 
Het voorliggend onderzoek naar de waterkwaliteit is verricht voor een diepe plas tot 10 á 
15 m – mv. Het ontwerp van de plas is in tussentijd aangepast. De plas zal gelijk van 
oppervlakte blijven maar minder diep worden aangelegd. De aanlegdiepte is gewijzigd 
naar 6 tot 8 m- mv. In de zomer zal de waterkolom variëren van 2 tot 4 m. 
 
Het aanleggen van een minder diepe plas heeft voor- en nadelen voor de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Een voordeel van een ondiepe plas (waterkolom 1,5 á 2,0 m) 
is de aanwezigheid van meer waterplanten. Dit is bevorderlijk voor de waterkwaliteit. 
Een nadeel is dat in de zomerperiode het relatief ondiepe water sneller zal opwarmen 
waardoor het risico op een bacteriologisch ongewenste situatie toeneemt. Hierdoor kan 

                                                  
10 Claassen, T.H.L. en M.E.M. de Vries. Waterkwaliteitsonderzoek van diepe plassen in Friesland; Een overzicht 

van 25 jaar onderzoek 1981 – 2005. Wetterskip Fryslân, sept 2008. 



 
 
 
 
 
 
 

Waterkwaliteit Appelscha Hoog  BC5366-102/R00002/TSCH/NVW/Gron 

Rapport - 13 -  6 februari 2014 

  

 

botulisme ontstaan of kan het gehalte aan E.coli en/of fecale enterokokken de norm 
voor een goede zwemwaterkwaliteit overschrijden.  
 
Om de watertemperatuur in de zomer niet te hoog te laten oplopen, zal in het midden 
van de plas een verdieping worden aangelegd. Over een oppervlakte van circa2 ha zal 
niet tot 6,0 m–mv maar tot 8,0 m- mv worden ontgraven. Met de koude buffering die hier 
zal optreden in combinatie met de toestroming van ‘koud’ grondwater uit het 1e 
watervoerend pakket, zal de watertemperatuur in de plas voldoende laag kunnen 
worden gehouden11 waardoor het risico op een ongewenste situatie wordt. 
geminimaliseerd. 
 
 

                                                  
11 Het betreft een geïsoleerde plas die niet is aangesloten op het oppervlaktewatersysteem. 
Met in gedachte dat de plas voor 90% wordt gevoed met toestromend grondwater uit het 2e 
watervoerend pakket. 
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Bijlage 1 
 Plangebied Appelscha Hoog met recreatieplas en 

dwarsdoorsnede 
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Figuur 1.  Ligging van oppervlakte- en grondwater meetpunten in de omgeving van Appelscha 



 

 

Waterkwaliteit Appelscha Hoog  BC5366-102/R00002/TSCH/NVW/Gron 

Rapport   6 februari 2014 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 
 Ligging bemonsteringspunten meetprogramma 
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Figuur 2.  Ligging van de meetpunten voor oppervlaktewaterkwaliteit van Wetterskip Fryslân in de omgeving van Appelscha 
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Bijlage 3 
 Analyseresultaten meetprogramma 
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Analyseresultaten eigen meting waterkwaliteit grond- en oppervlaktewater in omgeving Appelscha 

Parameter Dimensie Datum Meetpunt B002 Meetpunt B004 Meetpunt B009 Meetpunt Calduran Meetpunt Koers GEP-norm 

Grondwater Grondwater Grondwater Oppervlaktewater Oppervlaktewater M10 opp. Water 

  Filterdiepte (m-mv.) 5,0 - 6,0 6,8 – 7,8 6,0 – 7,0 -- -- -- 

Chloride mg/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

EGV: 144 EGV: 323 EGV: 51 26 

26 

26 

30 

29 

30 

≤ 300 

Totaal stikstof mg N/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

7,6 4,3 < 1 1,7 

1,5 

1,6 

1,9 

1,3 

1,4 

≤ 2,8 

Nitriet mg N/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

 

Nitraat mg N/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

6,2 < 0,17 < 0,17 1,2 

1,2 

1,2 

0,79 

0,76 

0,75 

 

Kjeldahl stikstof mg N/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

1,4 4,3 0,8 0,5 

< 0,5 

< 0,5 

1,1 

0,5 

0,5 

 

Totaal fosfaat mg P/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

0,19 0,15 < 0,15 0,30 

<0,15 

<0,15 

< 0,15 

< 0,15 

<0,15 

< 0,15 

 

Ortho fosfaat mg P/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

   < 0,10 

< 0,10 

< 0,10 

< 0,10 

< 0,10 

< 0,10 

 

Bicarbonaat mg/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

   < 20 

62 

21 

76 

77 

95 

 

Onopgeloste bestanddelen mg/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

   < 10 

< 10 

< 10 

< 10 

 



 
 
 
 
 
 
 

Waterkwaliteit Appelscha Hoog Bijlage 3 BC5366-102/R00002/TSCH/NVW/Gron 

Rapport - 2 -  6 februari 2014 

  

 

 

Parameter Dimensie Datum Meetpunt B002 Meetpunt B004 Meetpunt B009 Meetpunt Calduran Meetpunt Koers GEP-norm 

Grondwater Grondwater Grondwater Oppervlaktewater Oppervlaktewater M10 opp. Water 

  Filterdiepte (m-mv.) 5,0 - 6,0 6,8 – 7,8 6,0 – 7,0 -- -- -- 

19 aug 2013 < 10 < 10 

pH - 10 juli 2013 

05 aug 2013 

7,1 6,4 6,5 8 

8,2 

7,9 

8,4 

 

Zuurstof mg/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

0,26 0,16 0,44 9,78 

8,7 

9,58 

8,4 
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Bijlage 4 
 Waterkwaliteitsgegevens Wetterskip Fryslân 
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Waterkwaliteitsgegevens Wetterskip Fryslân van oppervlaktewater in omgeving Appelscha 

 
Parameter Dimensie Meetpunt 0114 Meetpunt 0641 Meetpunt 2002 Meetpunt 2003 Meetpunt 2004 GEP-norm 

Eerste wijk 

Appelscha 

Vijver kom 

Appelscha 

Ven Terwisscha Ven Terwisscha Ven Terwisscha  

2006 2010 2007 2007 2007  

Chloride mg/l 36 (13)* 40 (13) 22 (2) 13 (1) 14 (2) ≤ 300 

Totaal stikstof mg N/l 5,12 (13) 3,99 (13) 1,15 (2) 0,64 (1) 0,50 (2) ≤ 2,8 

Nitriet mg N/l 0,05 (13) 0,03 (13) 0,01 (2) 0,01 (1) 0,01 (2)  

Nitraat mg N/l 2,38 (13) 0,92 (13) 0,02 (2) 0,02 (1) 0,02 (2)  

Kjeldahl stikstof mg N/l 2,69 (13) 3,04 (13) 1,12 (2) 0,61 (1) 0,47 (2)  

Totaal fosfaat mg P/l 0,24 (13) 0,11 (13) 0,05 (2) 0,02 (1) 0,02 (2) ≤ 0,15 

Ortho fosfaat mg P/l 0,13 (13) 0,04 (13) 0,01 (2) 0,01 (1) 0,015 (2)  

Bicarbonaat mg/l 87 (2) 84 (2) 19 (2) 9,2 (1) 9,8 (2)  

Onopgeloste bestanddelen mg/l -- 46 (2) -- -- --  
* (..) aantal metingen 
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 INLEIDING 1

In opdracht van de gemeente Ooststellingwerf is een akoestisch onderzoek verricht ten 
behoeve van de aanvraag om een omgevingsvergunning conform de Wabo.  
 
Het betreft het realiseren van een recreatieplas in het project “Appelscha Hoog”. Omdat 
de locatie meer dan 6 maanden in werking zal zijn als een zandwinlocatie, is deze 
activiteit omgevingsvergunningplichtig (milieudeel).  
 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
en de maximale geluidsniveaus ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen zoals 
deze ten gevolge van activiteiten in en bij de inrichting (zullen) ontstaan. Tevens zullen 
de te verwachten geluidsniveaus ter plaatse van de nabijgelegen natuurgebieden 
inzichtelijk worden gemaakt.  
 
Aan de hand van bronvermogens van bestaande, vergelijkbare en elders opgestelde 
geluidsbronnen is een prognose opgesteld van de geluidsemissie van de inrichting. Op 
grond van de emissieberekeningen is vervolgens het rekenmodel van de inrichting en 
zijn directe omgeving opgesteld. 
 
Met behulp van het rekenmodel is de geluidsbelasting op de beoordelingspunten 
berekend en getoetst aan de mogelijk te stellen geluidsvoorschriften. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 'Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai', HMRI 1999 (methode II) van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), 1999. 
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 SITUATIE EN BEDRIJFSBESCHRIJVING 2

 
2.1 Situering 

De inrichting is gelegen in het buitengebied van de kern Appelscha (ten zuiden) met 
daarin enkele woningen. Westelijk naast de toekomstige recreatieplas ligt een bestaand 
recreatiepark met een golfbaan. De woningen op het recreatiepark zijn bestemd als 
recreatiewoningen. In principe mag hier geen permanente bewoning plaatsvinden. De 
aanwezige recreatiewoningen zijn gerealiseerd na 2003 en komen hierdoor ook niet in 
aanmerking voor het gedoogbeleid. Of er feitelijk permanente bewoning plaatsvindt, is 
niet bekend, maar wel waarschijnlijk. Daarom worden deze woningen ook beschouwd in 
het onderzoek. Daarnaast bevinden zich in alle richtingen verspreid liggende 
boerderijen. 
 
Direct ten zuiden en op een afstand van circa 300 m ten westen van het plangebied 
bevindt zich een stiltegebied. Op een afstand van circa 300 m ten zuiden van het 
plangebied bevindt zich het Natura-2000 gebied het Drents-Friese Wold & 
Leggelderveld. 
 
Onderstaande afbeelding geeft de ligging van het plangebied (in rood) en van het 

stiltegebied (in bruin). 
 

2.2 Gehanteerde informatie 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende 
gegevens: 
 Door Royal HaskoningDHV opgestelde PlanMer d.d. 10 juni 2013; 
 Door Royal HaskoningDHV opgestelde Passende Beoordeling d.d. 28 mei 2013. 
 Nieuwe inrichtingstekeningen d.d. januari 2014. 
 

Afbeelding 1: Ligging plangebied en stiltegebied 
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2.3 Bedrijfsbeschrijving 

In figuur 1 is een overzicht gegeven van de situering van de inrichting. 
 
De recreatieplas zal circa 10 ha groot zijn inclusief oevers (ca. 500x200m). 
De aanlegdiepte bedraagt gemiddeld 6,0 m – mv. In het midden van de plas wordt een 
gedeelte (ca. 2 ha) dieper aangelegd (maximaal 8,0 m – mv.).  
 

In het gronddepot zal het zand, dat wordt ontgraven, worden ontwaterd. Het water dat 
hierbij vrijkomt wordt terug gevoerd naar de aan te leggen recreatieplas. 
 
Er zijn verschillende opties voor het ontgraven van de recreatieplas. Deze worden alle 
doorgerekend in deze rapportage: 
 Mogelijk door middel van een zandzuiger, afvoer per as en/of per persleiding.  
 Mogelijk door middel van een hydraulische kraan, afvoer per as.  
 
Aanlegfase werkterrein zandwinlocatie (fase 1) 
Er zal gestart worden met het in den droge ontgraven (en gedeeltelijk afvoeren) van de 
laag teelaarde en een klein gedeelte van het zand en leem van het werkterrein. Dit zal 
waarschijnlijk 2 à 3 maanden duren. Het werkterrein van de zandwinlocatie zal ongeveer 
1,5 ha groot zijn. De aanlegfase van het werkterrein kan niet worden beschouwd als een 
inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, vanwege de beperkte duur van de 
werkzaamheden. Hiervoor is een rekenmodel opgesteld, waarmee de maximale 
geluidsuitstraling in deze fase wordt berekend.  
 
Het werkterrein van de zandwinlocatie zal bestaan uit depots voor het ontwateren, een 
tijdelijke weg voor vrachtauto’s (afvoer zand), een locatie voor een kantoor/kantine-unit, 
en een opstelplaats voor materieel. 
 
Na aanleg werkterrein en een startpunt voor de zandzuiger zal de zandwinlocatie (met 
zandzuiger) in gebruik worden genomen.  
 
Gebruiksfase zandwinlocatie 
Het ontwaterde zand wordt per as afgevoerd. Ook bestaat de mogelijkheid dat het zand 
rechtstreeks via een persleiding door de zandzuiger naar een locatie elders wordt 
getransporteerd (buiten plangebied). Ook bij gebruik van deze persleiding bestaat nog 
steeds de mogelijkheid dat er gebruik wordt gemaakt van de depots op het werkterrein 
zelf en wordt er dus ook per as afgevoerd. 
 
Het in te zetten materieel is: 
 
Bij afgraven middels zandzuiger: 
 Zandzuiger (max. debiet 350m3/uur). 
 Duwbootje (verleggen drijvende persleiding richting depot). 
 2x mobiele kraan (laden/lossen zand in de depots) of 1x bulldozer (herschikken zand 

in depots). 
 2x dumper met tractor (intern transport). 
 1x aggregaat (stroomvoorziening, indien nodig). 
 Extra zandpomp (mogelijk tussenstation persleiding). 
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Bij afgraven middels hydraulische kraan: 
Inzet materieel graven plas: 
 1 robuuste hydraulische kraan (verlengde giek).  
 4 tractoren met dumper (voor vervoer van natte grond naar depot binnen 

plangebied) 
 
Inzet materieel depot: 
 1 hydraulische kraan (normaal) (voor laden vrachtwagens) 
 1x shovel (voor fatsoeneren en bijhouden depot) 
 
Daarnaast vinden binnen de inrichting vrachtwagenbewegingen en/of het gebruik van 
een persleiding plaats t.b.v. de afvoer van grond.  
 
Het gewonnen zand wordt niet op het werkterrein gezeefd, maar “onbewerkt” afgevoerd. 
De werktijden van de inrichting zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. 
 
In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de directe hinder (dit zijn de 
geluidsbronnen die op het bedrijfsterrein gesitueerd zijn) en de indirecte hinder (dit zijn 
de geluidsbronnen buiten het bedrijfsterrein). De indirecte hinder wordt gevormd door 
verkeer op de openbare weg en/of de persleiding buiten het terrein van de inrichting. De 
directe hinder en de indirecte hinder worden in dit onderzoek separaat berekend en 
getoetst aan de hiervoor geldende normen.  
 
Voor de directe hinder zijn 5 bedrijfssituaties separaat in beeld gebracht (3 voor het 
afgraven middels een zandzuiger, 2 voor het afgraven middels hydraulische kraan). Het 
verschil tussen deze is verder de locatie van de zandzuiger/hydraulische kraan. De 
locatie van deze (belangrijke) bronnen varieert in de loop der tijd, daarom variëren de 
geluidsniveaus die in de omgeving optreden ook. Het gaat om de volgende 
bedrijfssituaties: 
 
Afgraven middels zandzuiger: 
 Bedrijfssituatie 1, hierbij bevindt de zandzuiger zich in het noordwesten. Dit levert de 

hoogste geluidsniveaus op bij bepaalde recreatiewoningen en de meeste woningen 
aan de Tilgrupsweg. 

 Bedrijfssituatie 2, hierbij bevindt de zandzuiger zich in het zuidoosten. Dit levert de 
hoogste geluidsniveaus op bij de Tilgrupsweg 2 en in het stiltegebied en Natura-2000 
gebied ten zuiden. 

 Bedrijfssituatie 3, hierbij bevindt de zandzuiger zich in het zuidwesten. Dit levert de 
hoogste geluidsniveaus op bij bepaalde andere recreatiewoningen. 

 
Afgraven middels hydraulische kraan: 
 Bedrijfssituatie 4, hydraulische kraan aan zuidzijde. 
 Bedrijfssituatie 5, hydraulische kraan aan noordzijde. 
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Indirecte hinder (transport per as) 
Onderstaande afbeelding geeft weer welke mogelijke afvoerroutes er zijn. De routes A 
en C betreffen de aan- en afvoer per as, B en D geven een mogelijke locatie voor de 
persleiding (globaal). 
 

 
Als besloten wordt het zand volledig per as te transporteren, rijden vrachtwagens van en 
naar de zandwinlocatie. Maximaal zal het gaan om: 
 72 volle en 72 lege vrachtwagens per dag, bij afgraven middels zandzuiger; 
 70 volle en 70 lege vrachtwagens per dag, bij afgraven middels hydraulische kraan. 

We gaan er voorlopig van uit dat beide routes A en C worden gebruikt: 1 voor aanvoer 
en 1 voor afvoer. We zullen in het onderzoek echter ook weergeven wat de resulterende 
geluidsniveaus zijn indien de aan- en afvoer volledig via route A of route C plaatsvindt. 
Wij merken op dat de indirecte hinder niet afhankelijk is van de gemodelleerde 
representatieve bedrijfssituatie (1, 2 of 3 dan wel 4 of 5). 
 
In het onderzoek zijn de volledige routes A en C gemodelleerd, tot aan de N381 (zie 
tevens figuur 2). 
 
Voor de verkeer aantrekkende werking is een maximum snelheid gehanteerd van 60 
km/uur, vanwege de kwaliteit (o.a. de breedte) van de wegen.  
  

Afbeelding 2: Afvoerroutes 
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Persleiding 
Het tracé van de mogelijke persleiding is nu nog globaal. De persleiding wordt tevens 
voorzien van een retourleiding om het gebruikte water terug te leiden naar de plas. Door 
eventuele stenen in het zand produceert deze leiding geluid. Het tracé van de 
persleiding loopt buiten het Natura-2000 gebied en wordt beschouwd tot daar waar het 
tracé een knik maakt bij de N381 (zie afbeelding 2). Op deze locatie wordt mogelijk een 
tussenstation gerealiseerd met een extra zandpomp (waarschijnlijk diesel aangedreven). 
Het geluid van de persleiding (inclusief zandpomp) wordt door ons eveneens 
beschouwd als indirecte hinder.  
 
In het onderzoek zal in beeld worden gebracht welke geluidsniveaus optreden indien het 
zand volledig per persleiding wordt afgevoerd. Tevens zal, als worst case variant, in 
beeld worden gebracht wat het effect is indien het geluid vanwege de persleiding 
volledig wordt gecumuleerd met het geluid vanwege het aan- en afrijden van 
vrachtwagens. 
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 GELUIDSVOORSCHRIFTEN 3

 
3.1 Circulaire Bouwlawaai 

De aanlegfase werkterrein zandwinlocatie (fase 1) valt onder de circulaire Bouwlawaai 
(2010). In deze circulaire wordt aanbevolen uit te gaan van een voorkeursgrenswaarde 
van 60 dB(A) in de dagperiode.  
 

3.2 Handreiking industrielawaai 

De toetsing van geluidsniveaus ten gevolge van inrichtingen en het opstellen van 
geluidsvoorschriften voor een milieuvergunning, verloopt volgens de systematiek, 
beschreven in hoofdstuk 4 van de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening', 
uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in 
oktober 1998. 
 

3.2.1 Referentieniveau van het omgevingsgeluid 

Bij het beoordelen van de geluidsniveaus afkomstig van een inrichting in relatie tot 
vergunningverlening speelt het referentieniveau van het omgevingsgeluid een 
belangrijke rol. Dit referentieniveau wordt gedefinieerd als de hoogste waarde van de 
volgende geluidsniveaus: 
 Het L95 van het omgevingsgeluid. Dit is de waarde van het geluidsniveau dat, 

gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt 
overschreden. Tijdens de betreffende periode is het optredende geluidsniveau dus 
95% van de tijd hoger dan het L95. Aldus vormt dit niveau een goede maat voor het 
achtergrondniveau in de omgeving van de beoordelingspunten; 

 Het berekend equivalent geluidsniveau ten gevolge van zoneringsplichtig 
wegverkeer, minus 10 dB(A). Voor de nachtperiode geldt hierbij dat de intensiteit 
minimaal 500 voertuigen moet bedragen. 

 
3.2.2 Richt- en grenswaarde 

Bij het vaststellen van geluidsnormen in een vergunning zijn drie elementen te 
onderscheiden: 
 richtwaarde; 
 grenswaarde van 50 dB(A); 
 ontheffingen. 
 
De richtwaarde geldt als eerste toets en is afhankelijk van de aard van de omgeving (zie 
tabel 1). 
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tabel 1: Richtwaarden voor woonomgeving (Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening) 

Aard van de omgeving Aanbevolen richtwaarde in de woonomgeving in dB(A) 
Dag Avond Nacht 

Landelijke omgeving 40 35 30 
Rustige woonwijk, weinig 
verkeer 

45 40 35 

Woonwijk in de stad 50 45 40 
 
In de praktijk kunnen de richtwaarden niet altijd worden gerealiseerd. Op grond van een 
bestuurlijk afwegingsproces kan een hogere waarde worden toegelaten. Het 
referentieniveau van het omgevingsgeluid speelt hierin een belangrijke rol. Als 
grenswaarde op een geluidsgevoelige bestemming geldt in het algemeen de 50 dB(A) 
etmaalwaarde. 
 
 
Voor het stiltegebied kan worden uitgegaan van een streefwaarde van 40 dB(A) 
etmaalwaarde. 
 

3.2.3 Toetsing nieuwe inrichting 

Bij de eerste toetsing worden de waarden van tabel 1 gehanteerd. Overschrijding van 
deze richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond van een bestuurlijk afwegingsproces. 
Een belangrijke rol daarbij speelt het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Als 
maximum geldt de etmaalwaarde van 50 dB(A) op de gevels van de dichtstbijzijnde 
woningen of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. 
 
Toetsing maximale geluidsniveaus (Lmax) 
De door de inrichting veroorzaakte maximale geluidsniveaus kunnen aan grenswaarden 
worden gebonden. Hierbij dient gestreefd te worden naar het voorkómen van maximale 
geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het equivalent geluidsniveau uitkomen. In 
gevallen waarbij niet aan deze waarde kan worden voldaan, kunnen op basis van de 
afwijkingsbevoegdheid hogere maximale geluidsniveaus worden vergund. Hierbij wordt 
sterk aanbevolen niet hoger te vergunnen dan: 
 70 dB(A) in de dagperiode; 
 65 dB(A) in de avondperiode; 
 60 dB(A) in de nachtperiode. 
 
Ontheffing van deze waarde in de dagperiode is mogelijk tot 75 dB(A), waarbij de 
uitzonderlijke bedrijfssituatie die deze geluidsniveaus tot gevolg heeft, in de vergunning 
dient te worden aangegeven. In de avondperiode is geen ontheffing mogelijk. Ontheffing 
in de nachtperiode is mogelijk tot maximaal 65 dB(A), hierbij moet aan het volgende 
worden voldaan: 
 Er is sprake van een bestaande, reeds vergunde en noodzakelijke activiteit; 
 Er wordt voldaan aan BBT; 
 De veroorzakende bedrijfssituatie wordt in de vergunning vermeld; 
 Maximale geluidsniveaus in woningen in de omgeving mogen niet meer bedragen 

dan 45 dB(A). Zo nodig moet een pakket met geluidwerende voorzieningen aan 
omwonende worden aangeboden en geaccepteerd. 
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Bij het indienen van de vergunningaanvraag moet aangetoond worden dat aan de 
ontheffingswaarde kan worden voldaan. 
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3.3 Circulaire Natte grindwinningen 

Voor gebieden rondom grindwinlocaties geldt een specifieke normstelling, zoals is 
aangegeven in de circulaire Natte grindwinningen d.d. 27 februari 1992; daarbij is van 
belang dat blijkens de jurisprudentie deze circulaire ook van toepassing is op 
industriezandwinlocaties indien daarbij sprake is van de inzet van productieapparatuur 
welke meer dan 100 ton grind per uur kan produceren. Dit is voor het eerst vastgesteld 
in de uitspraak van de toenmalige Afdeling geschillen van bestuur van 10 augustus 
1992, G05.90.0055, waarnaar door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State nadien stelselmatig wordt verwezen. Het bovenstaande is ook weergegeven in de 
Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening, die op onderhavige situatie 
eveneens van toepassing is.  
 
Volgens de circulaire Natte grindwinningen moet het, vanwege het tijdelijke karakter van 
een grindwinning en het voortdurend verplaatsen van de winwerktuigen, toelaatbaar 
worden geacht om op bepaalde immissiepunten tijdelijk hogere geluidgrenswaarden 
voor het equivalente geluidniveau voor te schrijven dan de in de Handreiking 
Industrielawaai aanbevolen streefwaarde van 40 à 50 dB(A). Hierbij worden de 
volgende normen gehanteerd: 
 Voorkeursgrenswaarde 50 dB(A). 
 Aaneengesloten woonbebouwing: 50 dB(A). 
 Verspreid liggende woningen: maximaal 60 dB(A). 
 

3.4 Indirecte hinder 

Bij de bepaling van de geluidsbelasting ten gevolge van de verkeer aantrekkende 
werking dient uitgegaan te worden van de Circulaire van het Ministerie van VROM d.d. 
29 februari 1996 inzake de geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar 
een inrichting. In deze Circulaire wordt onder meer geadviseerd uitsluitend de 
equivalente geluidsbelasting op de gevels van woningen ten gevolge van deze 
verkeersbewegingen te toetsen en wel aan een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde, waarbij een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde geldt. 
De verkeer aantrekkende bewegingen dienen in zoverre meegenomen te worden als dit 
verkeer akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het overige verkeer.  
 

3.5 Voorschriften 

Het stellen van voorschriften is voorbehouden aan het bevoegd gezag.  
 
Op grond van het voorgaande gaan wij vooralsnog uit van onderstaand toetsingskader 
voor de directe hinder (We besteden hierbij alleen aandacht aan de dagperiode, omdat 
de inrichting alleen in de tijd in werking is): 
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3.5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte 
werkzaamheden en activiteiten mag, bepaald en beoordeeld overeenkomstig de 
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', HMRI 1999 van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), 1999, ter plaatse van 
de gevels van woningen van derden, niet meer bedragen dan: 
 50 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode). 
 
Wij stellen voor om voor de recreatiewoningen direct ten westen van de inrichting 5 dB 
hogere geluidsniveaus aan te houden.  
 
Hierbij is rekening gehouden met het volgende: 
 Het gebied is een landelijke omgeving. 
 De maatgevende woningen betreffen enkele verspreid liggende woningen (geen 

aaneengesloten bebouwing). 
 De werkzaamheden zijn van tijdelijke aard, waarschijnlijk 2 tot (maximaal) 4 jaar. 
 De geluidsuitstraling van de inrichting (met name de locatie van de zandzuiger) 

varieert. Gemodelleerd zijn de worst case bedrijfssituaties (waarbij de 
geluidsbelasting van de woningen het hoogst is). Deze bedrijfssituaties treden maar 
een zeer beperkte tijd op. Daarnaast geldt dat voor de bedrijfsduur van de 
maatgevende zandzuiger ook een worst case aanname is gedaan, namelijk 12 uur 
per dag, hetgeen in de praktijk maar beperkt zal optreden. Daarnaast is het nog 
mogelijk dat een kleiner type zandzuiger zal worden ingezet, met een lager 
geluidsvermogen. In het onderzoek is rekening gehouden met een grote 
zandzuiger, die maximaal 350 m3 zand per uur kan verplaatsen. Gedurende het 
graafproces wordt de zandzuiger geleidelijk van zuid naar noord verplaatst, waarbij 
er telkens banen van west naar oost worden afgelegd. Verwacht kan dus worden 
dat de maatgevende woningen telkens gedurende een paar weken wat hogere 
geluidsbelastingen ondervinden, waarna deze gedurende een aantal maanden 
geringer zijn. Het is ook zinvol op te merken dat de zandzuiger zich het grootste 
deel van de tijd min of meer in het midden van de toekomstige recreatieplas (op het 
toekomstige laagste punt) zal bevinden. Op het moment dat vanuit het midden zand 
wordt opgezogen, zal dit deels vanaf de zijkanten, door de zwaartekracht, worden 
aangevuld, waardoor ook aan de zijkanten zand wordt weggenomen. Gemiddeld 
genomen zijn de geluidsniveaus voor de omgeving in deze bedrijfssituatie het 
laagst.  

 Voor de recreatiewoningen is permanente bewoning niet toegestaan. Als dit ook 
daadwerkelijk niet plaatsvindt, zijn de recreatiewoningen niet geluidsgevoelig, en 
hoeven ze in het onderzoek niet beoordeeld te worden. Omdat wij verwachten dat 
een aantal woningen wel permanent bewoond worden, hebben we deze woningen 
wel beschouwd. Wij achten het echter redelijk hiervoor een minder strenge norm te 
hanteren, mede vanwege het feit dat permanente bewoning niet is toegestaan. Bij 
de voorgestelde norm achten wij de kans op hinder nog altijd beperkt. Hierbij speelt 
tevens een rol dat de inrichting niet in de avond- en nachtperiode in werking is, 
waardoor de kans op slaapverstoring beperkt is. Wat ook een rol speelt is dat de 
recreatiewoningen zijn gelegen direct naast de aan te leggen recreatieplas. 
Verwacht kan worden dat de recreatieplas een kwaliteitsverhoging geeft aan de 
recreatiewoningen, en de recreatiewoningen in zekere zin kunnen worden 
beschouwd als “bedrijfswoningen” bij de recreatieplas. 



 
 
 
 
 
 
 

Akoestisch onderzoek  BC8704-100-101/R003/LM/Gron 

Definitief rapport - 12 - 6 februari 2014 

  

 

3.5.2 Maximale geluidsniveaus LAmax 

Onverminderd het gestelde in paragraaf 3.2.1 mogen de maximale geluidsniveaus LAmax 
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door 
de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, bepaald en beoordeeld 
overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', HMRI 1999 van het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), 1999, 
ter plaatse van de gevels van woningen van derden, niet meer bedragen dan: 
 70 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode). 
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 REKENMODEL 4

 
4.1 Algemeen 

In figuur 3.1 (bedrijfssituatie 1), figuur 3.2 (bedrijfssituatie 2), figuur 3.3 (bedrijfssituatie 
3), figuur 3.4 (bedrijfssituatie 4), figuur 3.5 (bedrijfssituatie 5) en figuur 3.6 (aanlegfase) 
wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel. De invoergegevens hiervan zijn 
opgenomen in bijlage 1 (inclusief gebruik zandzuiger) en bijlage 1.2 (inclusief gebruik 
hydraulische kraan). Bijlage 5 geeft de gegevens voor de aanlegfase van het 
werkterrein. 
 
Met behulp van deze modellen kan de geluidsbelasting ten gevolge van de ingevoerde 
geluidsbronnen op elk gewenst waarneempunt en op elke gewenste hoogte worden 
berekend. 
 
Gerekend is met een overwegend zachte bodem (bodemfactor van 0,8) buiten de 
ingevoerde bodemvlakken. Het werkterrein is als een voornamelijk hard bodemvlak 
(bodemfactor 0,2) ingevoerd.  
 
Per immissiepunt wordt het gestandaardiseerde immissieniveau Li berekend voor iedere 
bron met behulp van het overdrachtsmodel (/HMRI 1999, methode II.8). Uit het 
gestandaardiseerde immissieniveau Li per bron wordt per beoordelingsperiode en per 
relevante bedrijfstoestand het LAr,LT en/of het LAmax bepaald.  
 

4.2 Berekeningspunten 

De berekeningspunten zijn gelegen op de gevels van woningen, zodat het ter plaatse 
invallende geluidsniveau berekend wordt. Voor de dagperiode wordt een 
beoordelingshoogte van 1,5 m aangehouden (begane grond).  
 

4.3 Bronsterkten en bedrijfsduur  

Onderstaande tabellen geven weer welke bedrijfstijden en bronvermogens voor de 
diverse bronnen zijn gehanteerd.  
 

tabel 4.1: Geluidsbronnen aanlegfase werkterrein 

Installatie Bedrijfsduur  
[in uur, in dagperiode] 

Bronvermogen per 
stuk [dB(A)] 

Mobiele kraan (5x)  8 106 
Dumper met trekker (5x) 4 104 
Shovel (2x) 8 104 

Vrachtwagens binnen 
inrichting (2x)  

4 103  
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tabel 4.2: Geluidsbronnen gebruiksfase, afgraven met zandzuiger 

Installatie Bedrijfsduur [in uur, in 
dagperiode] 

Bronvermogen 
[dB(A)] 

Zandzuiger**  12 111 
Mobiele kraan (2x)  8 106 
Dumper met trekker (2x) 6 104 
Grind persleiding  12 80/m 

Zandpomp persleiding 12 95 
Aggregaat 12 94 
Vrachtwagens binnen 
inrichting 

72 stuks 103 (20 km/uur) 

Diverse stootgeluiden  Piekbron 119 
 
** Op dit moment is nog niet bekend of een elektrische zandzuiger of een 
dieselzandzuiger zal worden gehanteerd. De bronvermogens van beide zijn echter 
vergelijkbaar, omdat een elektrische zandzuiger ook zal worden voorzien van een 
dieselaggregaat.  
 
Het geluid vanwege het duwbootje t.b.v. het verleggen van de drijvende persleiding 
richting het depot is verwaarloosbaar, aangezien de bedrijfstijd hiervan beperkt is. 
Daarnaast geldt dat, tijdens de werking van het duwbootje, de zandzuiger niet in 
werking is. De bedrijfssituatie met de zandzuiger gedurende de gehele dag in werking 
(en het duwbootje niet) is maatgevend, aangezien voor het duwbootje rekening 
gehouden kan worden met een bronvermogen van circa 98 dB(A).  

 

tabel 4.3: Geluidsbronnen gebruiksfase, afgraven met hydraulische kraan 

Installatie Bedrijfsduur [in uur, in 
dagperiode] 

Bronvermogen [dB(A)] 

Mobiele kraan (1x)  8 106 
Dumper met trekker (max 
4x) 

8 104 

Hydraulische kraan in 
depot (1x) 

8 106 

Shovel in depot (1x) 8 105 
Vrachtwagens binnen 
inrichting 

70 stuks 103 (20 km/uur) 

Vrachtwagens openbare 
weg 

70x2 stuks (heen en terug)  109 (60 km/uur) 

 
De bronvermogens van de geluidsbronnen in tabel 4.1 t/m tabel 4.3 zijn gebaseerd op 
kentallen en bronvermogens die door Royal HaskoningDHV bij vergelijkbare projecten 
zijn gemeten en/of vastgesteld.  
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4.4 Beste Beschikbare Technieken (BBT) 

In artikel 8.11 van de Wet milieubeheer is de regeling Beste Beschikbare Technieken 
opgenomen. In deze regeling geldt dat aan de vergunning, in het belang van het 
bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu, voorschriften worden 
verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan 
veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur 
bij de bron – te beperken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste 
de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken worden 
toegepast, mits deze economisch en technisch haalbaar zijn in de bedrijfstak waartoe 
de inrichting behoord en die voor diegene die de inrichting drijft, redelijkerwijs te 
verkrijgen zijn. Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de 
inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, evenals de wijze van 
bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld. 
 
De installaties waarmee in het rekenmodel rekening is gehouden hebben een 
geluidvermogen niveau conform de huidige stand der techniek. De in dit onderzoek 
gehanteerde uitgangspunten voor de voornoemde installaties dienen als taakstellend te 
worden gehanteerd.  
 
Gelet op het bovenstaande kan gesteld worden dat het bedrijf, in het kader van de BBT, 
voldoende geluid beperkende maatregelen heeft getroffen. 
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 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 5

 
5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

Voor de aanwezige berekeningspunten is de geluidsbelasting ten gevolge van de 
werkzaamheden en installaties binnen de grenzen van de inrichting bepaald. 
 

5.1.1  Aanlegfase werkterrein 

Tabel 5.1 geeft de geluidsbelasting in de aanlegfase werkterrein. 
 
tabel 5.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus gedurende de dagperiode op de 

beoordelingspunten in de aanlegfase. 

Beoordelingspunten 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in 

dB(A) 
nr. Omschrijving Dagperiode (07.00-19.00 uur) 
01_A woning Tilgrupsweg 1 47 
02_A woning Tilgrupsweg 2 42 
03_A woning Alkenhaer 7 41 
04_A woning Hildenberg 2 48 
04_A woning Hildenberg 2 49 
05_A woning Hildenberg 5 38 
05_A woning Hildenberg 5 37 
06_A recreatiewoning Gruun 6 51 
07_A recreatiewoning Gruun 12 50 
08_A recreatiewoning Gruun 7 48 
09_A recreatiewoning Gruun 15 46 
10_A recreatiewoning Gruun 21 44 
11_A recreatiewoning Gruun 52 
21_A woning Tilgrupsweg 29 
22_A woning Hildenberg 45 
23_A woning Tilgrupsweg 29 
31_A stiltegebied west 42 
32_A stiltegebied zuid 40 
33_A natura 2000 gebied zuid 36 
34_A natura 2000 gebied west 34 

 
Uit tabel 5.1 blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting in de 
gebruiksfase ter plaatse van de woningen ten hoogste 52 dB(A) bedraagt: Hiermee 
wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de circulaire Bouwlawaai.  
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5.1.2  Gebruiksfase  

Een overzicht van de op de beoordelingspunten in figuur 2 berekende geluidsniveaus 
voor de gebruiksfase is gegeven in bijlage 2 (bedrijfssituatie 1, 2,3) en bijlage 3 
(bedrijfssituatie 4,5) en in tabel 5.2 en tabel 5.3. 
 
tabel 5.2: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus gedurende de dagperiode op de 

beoordelingspunten in de gebruiksfase, gebruik zandzuiger 

Beoordelingspunten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

nr. Omschrijving 

Dagperiode (07.00-19.00 uur) 
Bedrijfssituatie 
1, zandzuiger 

noordwestzijde 

Bedrijfssituatie 2, 
zandzuiger 

zuidoostzijde 

Bedrijfssituatie 3, 
zandzuiger 

zuidwestzijde 
01_A woning Tilgrupsweg 1 42 43 42 
02_A woning Tilgrupsweg 2 43 48 46 
03_A woning Alkenhaer 7 39 38 38 
04_A woning Hildenberg 2 47 45 45 
04_A woning Hildenberg 2 48 46 46 
05_A woning Hildenberg 5 36 35 36 
05_A woning Hildenberg 5 36 35 36 
06_A recreatiewoning Gruun 6 52 48 49 
07_A recreatiewoning Gruun 12 53 48 49 
08_A recreatiewoning Gruun 7 50 49 51 
09_A recreatiewoning Gruun 15 47 50 53 
10_A recreatiewoning Gruun 21 46 51 53 
21_A woning Tilgrupsweg 28 29 29 
22_A woning Hildenberg 44 42 42 
23_A woning Tilgrupsweg 28 30 30 
31_A stiltegebied west 41 40 40 
32_A stiltegebied zuid 41 47 45 
33_A Natura-2000 gebied zuid 36 39 38 
34_A Natura-2000 gebied west 34 33 33 

 
Uit tabel 5.2 blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting in de 
gebruiksfase (bij gebruik zandzuiger) ten hoogste bedraagt:  
 53 dB(A) ter plaatse van de recreatiewoningen; 
 48 dB(A) ter plaatse van de overige woningen. 
 
De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus overschrijden de in hoofdstuk 3 
voorgestelde norm niet. Wel kunnen met name ter plaatse van het stiltegebied dat direct 
ten zuiden van het plangebied is gelegen vrij hoge geluidsniveaus optreden. Om dit 
nader inzichtelijk te maken is een contourberekening uitgevoerd van de mogelijkerwijs in 
totaal optredende geluidsniveaus (directe hinder en indirecte hinder gecumuleerd). 
Figuur 4, figuur 5 en figuur 6 geven deze contourberekeningen voor respectievelijk 
bedrijfssituatie 1, 2 en 3.  
  



 
 
 
 
 
 
 

Akoestisch onderzoek  BC8704-100-101/R003/LM/Gron 

Definitief rapport - 18 - 6 februari 2014 

  

 

 
In bijlage 2 is tevens de per bron uitgesplitste bijdrage gegeven voor een aantal 
berekeningspunten. Hieruit blijkt dat de zandzuiger de dominante bron vormt. 
 
tabel 5.3: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus gedurende de dagperiode op de 

beoordelingspunten in de gebruiksfase, gebruik hydraulische kraan 

Beoordelingspunten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

nr. Omschrijving 

Dagperiode (07.00-19.00 uur) 
Bedrijfssituatie 1, 

afgraving zuidzijde  
Bedrijfssituatie 2, afgraving 

noordzijde 
01_A woning Tilgrupsweg 1 38 43 
02_A woning Tilgrupsweg 2 41 38 
03_A woning Alkenhaer 7 35 37 
04_A woning Hildenberg 2 42 44 
04_A woning Hildenberg 2 43 44 
05_A woning Hildenberg 5 32 33 
05_A woning Hildenberg 5 34 33 
06_A recreatiewoning Gruun 6 45 48 
07_A recreatiewoning Gruun 12 45 46 
08_A recreatiewoning Gruun 7 47 44 
09_A recreatiewoning Gruun 15 49 42 
10_A recreatiewoning Gruun 21 49 40 
21_A woning Tilgrupsweg 26 25 
22_A woning Hildenberg 39 40 
23_A woning Tilgrupsweg 26 25 
31_A stiltegebied west 36 38 
32_A stiltegebied zuid 40 36 
33_A Natura-2000 gebied zuid 34 32 
34_A Natura-2000 gebied west 30 30 

 
Uit tabel 5.3 blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting in de 
gebruiksfase (gebruik hydraulische kraan) ten hoogste bedraagt:  
 49 dB(A) ter plaatse van de recreatie-woningen;  
 44 dB(A) ter plaatse van de overige woningen.  
Bij nagenoeg alle woningen geeft dit een lager geluidsniveau dan bij het gebruik van de 
zandzuiger.  
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5.2 Maximale geluidsniveaus gebruiksfase 

De berekende maximale geluidsniveaus (ten gevolge van diverse stootgeluiden) zijn 
voor de belangrijkste punten weergegeven in bijlage 2 en in tabel 5.4. Deze zijn voor 
alle gemodelleerde bedrijfssituaties hetzelfde.  
 
tabel 5.4: Berekende maximale geluidsniveaus gedurende de dagperiode op de 

beoordelingspunten. 

Beoordelingspunten Maximaal geluidsniveau LAMax in dB(A) 
nr. Omschrijving Dagperiode (07.00-19.00 uur) 
01_A woning Tilgrupsweg 1 58 
02_A woning Tilgrupsweg 2 56 
03_A woning Alkenhaer 7 48 
04_A woning Hildenberg 2 57 
04_A woning Hildenberg 2 57 
05_A woning Hildenberg 5 44 
05_A woning Hildenberg 5 44 
06_A recreatiewoning Gruun 6 60 
07_A recreatiewoning Gruun 12 60 
08_A recreatiewoning Gruun 7 57 
09_A recreatiewoning Gruun 15 55 
10_A recreatiewoning Gruun 21 55 
21_A woning Tilgrupsweg 36 
22_A woning Hildenberg 52 
23_A woning Tilgrupsweg 36 

 
Uit tabel 5.4 blijkt dat de maximale geluidsniveaus ten gevolge van de activiteiten binnen 
de grenzen van de inrichting ter plaatse van de woningen ten hoogste 60 dB(A) in de 
dagperiode bedragen.  
 
De maximale geluidsniveaus overschrijden de in hoofdstuk 3 voorgestelde norm niet. 
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5.3 Verkeer aantrekkende werking 

De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder is bepaald. Hierbij zijn de 
geluidsbelasting vanwege afvoer per as en afvoer per persleiding separaat in beeld 
gebracht. Ter plaatse van de woningen blijken ten hoogste de volgende 
geluidsbelastingen op te treden:  
 Afvoer per as:  46 dB(A) (zowel bij gebruik zandzuiger als bij hydraulische 

kraan);  
 Afvoer per persleiding:  48 dB(A). 
 
Bijlage 4 geeft een volledig overzicht van de op de diverse woningen optredende 
geluidsniveaus.  
 
Indien de afvoer deels per as en deels per persleiding plaatsvindt, zal de maximale 
geluidsbelasting liggen tussen 46 en 48 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Wet geluidhinder.  
 
Bij de afvoer per as is er vanuit gegaan dat de helft van het verkeer route A kiest, en 
tevens de helft route C. In het meest ongunstige geval dat al het verkeer route A kiest, 
kan de geluidsbelasting 3 dB hoger zijn, dus 49 dB(A). Hiermee wordt nog altijd voldaan 
aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder.  
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Bijlage 1 
 Invoergegevens rekenmodel 

 



bijlage 1: geluidsbronnenAppelscha Hoog

Model: bedrijfssituatie 1

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) Max.afst. GeenRefl. GeenDemping GeenProces LwM 31 LwM 63 LwM 125 LwM 250 LwM 500

01 persleiding direct      0,75      0,00 Relatief False   0,00 -- --  25,00 Nee Nee Nee   44,00   52,00   61,00   71,00   74,00

01 persleiding      0,75      0,00 Relatief False   0,00 -- --  25,00 Nee Nee Nee   44,00   52,00   61,00   71,00   74,00

29-5-2013 23:01:18Geomilieu V2.13



bijlage 1: geluidsbronnenAppelscha Hoog

Model: bedrijfssituatie 1

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM 1k LwM 2k LwM 4k LwM 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k

01   75,00   73,00   66,00   58,00   68,98   76,98   85,98   95,98   98,98   99,98   97,98   90,98   82,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

01   75,00   73,00   66,00   58,00   72,07   80,07   89,07   99,07  102,07  103,07  101,07   94,07   86,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

29-5-2013 23:01:18Geomilieu V2.13



bijlage 1: geluidsbronnenAppelscha Hoog

Model: bedrijfssituatie 1

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 2k Red 4k Red 8k

01    0,00    0,00    0,00

01    0,00    0,00    0,00

29-5-2013 23:01:18Geomilieu V2.13



bijlage 1: geluidsbronnenAppelscha Hoog

Model: bedrijfssituatie 1

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63

vrachtwagen binnen inrichting      1,50      0,00 Relatief   144 -- --  18,29 -- --  20  25,00   59,00   75,00

03 Tilgrupsweg route A verkeersaantrekkend      0,75      0,00 Relatief    72 -- --  26,05 -- --  60  25,00 --   83,00

05 route C verkeersaantrekkend      0,75      0,00 Relatief    72 -- --  26,06 -- --  60  25,00 --   83,00

29-5-2013 23:02:16Geomilieu V2.13



bijlage 1: geluidsbronnenAppelscha Hoog

Model: bedrijfssituatie 1

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

  82,00   90,00   99,00  100,00   94,00   85,00   68,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

03   91,00   98,00  103,00  105,00  101,00   95,00   87,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

05   91,00   98,00  103,00  105,00  101,00   95,00   87,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

29-5-2013 23:02:16Geomilieu V2.13



bijlage 1: geluidsbronnenAppelscha Hoog

Model: bedrijfssituatie 1

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125

01 zandzuiger     2,00     -3,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   88,00

02 kraan/bulldozer     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   85,00

03 dumper met traktor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   3,01 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

02 kraan/bulldozer     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   85,00

03 dumper met traktor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   3,01 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

15 piekbron     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   90,00

15 piekbron     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   90,00

15 piekbron     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   90,00

15 piekbron     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   90,00

18 aggregaat     0,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee Nee   45,00   55,00   62,00

51 zandpomp     0,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee Nee   38,00   64,00   71,00

29-5-2013 23:02:47Geomilieu V2.13



bijlage 1: geluidsbronnenAppelscha Hoog

Model: bedrijfssituatie 1

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

01   96,00  102,00  107,00  106,00   97,00   90,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

02   90,00  102,00  102,00   98,00   90,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

03   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

02   90,00  102,00  102,00   98,00   90,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

03   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15   98,00  108,00  116,00  115,00  102,00   90,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15   98,00  108,00  116,00  115,00  102,00   90,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15   98,00  108,00  116,00  115,00  102,00   90,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15   98,00  108,00  116,00  115,00  102,00   90,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

18   70,00   78,00   89,00   91,00   85,00   75,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

51   80,00   90,00   91,00   88,00   78,00   69,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

29-5-2013 23:02:47Geomilieu V2.13



Bijlage 1.2:  geluidsbronnenAppelscha Hoog, gebruik hydraulische kraan

Model: bedrijfssituatie 4, jan 2014 ondiep, zuidzijde

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125

01 kraan     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   85,00

04 dumper met traktor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   6,02 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

07 dumper met traktor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   6,02 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

08 dumper met traktor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   6,02 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

10 dumper met traktor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   6,02 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

11 kraan in depot     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   85,00

14 shovel     2,00     -3,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   81,00

5-2-2014 15:20:05Geomilieu V2.13



Bijlage 1.2:  geluidsbronnenAppelscha Hoog, gebruik hydraulische kraan

Model: bedrijfssituatie 4, jan 2014 ondiep, zuidzijde

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

01   90,00  102,00  102,00   98,00   90,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

04   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

07   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

08   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11   90,00  102,00  102,00   98,00   90,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14   89,00   95,00  101,00  100,00   92,00   90,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5-2-2014 15:20:05Geomilieu V2.13



 

 

Akoestisch onderzoek  BC8704-100-101/R003/LM/Gron 

Definitief rapport  6 februari 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 
 Berekende geluidsniveaus bedrijfssituatie 1, 2, 3 

 



bijlage 2: rekenresultaten bedrijfssituatie 1Appelscha Hoog

Rapport: Resultatentabel

Model: bedrijfssituatie 1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: directe hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Tilgrupsweg 1 1,50 42,5 -- -- 42,5 63,3

02_A woning Tilgrupsweg 2 1,50 43,0 -- -- 43,0 62,4

03_A woning Alkenhaer 7 1,50 38,8 -- -- 38,8 56,8

04_A woning Hildenberg 2 1,50 47,4 -- -- 47,4 64,5

04_A woning Hildenberg 2 1,50 47,8 -- -- 47,8 64,9

05_A woning Hildenberg 5 1,50 36,3 -- -- 36,3 52,4

05_A woning Hildenberg 5 1,50 36,1 -- -- 36,1 51,9

06_A recreatiewoning Gruun 6 1,50 52,5 -- -- 52,5 68,0

07_A recreatiewoning Gruun 12 1,50 52,6 -- -- 52,6 67,3

08_A recreatiewoning Gruun 7 1,50 50,3 -- -- 50,3 65,6

09_A recreatiewoning Gruun 15 1,50 47,3 -- -- 47,3 64,0

10_A recreatiewoning Gruun 21 1,50 45,6 -- -- 45,6 63,0

21_A woning Tilgrupsweg 1,50 28,1 -- -- 28,1 45,8

22_A woning Hildenberg 1,50 44,2 -- -- 44,2 61,1

23_A woning Tilgrupsweg 1,50 28,4 -- -- 28,4 46,2

31_A stiltegebied west 1,50 41,4 -- -- 41,4 58,3

32_A stiltegebied zuid 1,50 40,9 -- -- 40,9 58,7

33_A natura 2000 gebied zuid 1,50 35,5 -- -- 35,5 53,7

34_A natura 2000 gebied west 1,50 33,5 -- -- 33,5 50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-5-2013 22:16:22Geomilieu V2.13



bijlage 2: rekenresultaten bedrijfssituatie 1Appelscha Hoog

Rapport: Resultatentabel

Model: bedrijfssituatie 1

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A - recreatiewoning Gruun 12

Groep: directe hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

07_A recreatiewoning Gruun 12 1,50 52,6 -- -- 52,6 67,3

01 zandzuiger 2,00 51,4 -- -- 51,4 55,2

02 kraan/bulldozer 3,00 42,7 -- -- 42,7 48,3

02 kraan/bulldozer 3,00 39,5 -- -- 39,5 45,5

03 dumper met traktor 1,50 37,7 -- -- 37,7 45,0

01 persleiding direct 0,75 36,4 -- -- 36,4 41,1

vrachtwagen binnen inrichting 1,50 35,0 -- -- 35,0 57,6

03 dumper met traktor 1,50 33,8 -- -- 33,8 41,4

18 aggregaat 0,00 24,6 -- -- 24,6 29,4

15 piekbron 3,00 -39,5 -- -- -39,5 63,2

15 piekbron 3,00 -41,7 -- -- -41,7 61,2

15 piekbron 3,00 -46,7 -- -- -46,7 56,7

15 piekbron 3,00 -46,9 -- -- -46,9 56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-5-2013 22:17:36Geomilieu V2.13



bijlage 2: rekenresultaten maximale geluidsniveausAppelscha Hoog

Rapport: Resultatentabel

Model: bedrijfssituatie 2

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: directe hinder

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A woning Tilgrupsweg 1 1,50 57,9 -- --

02_A woning Tilgrupsweg 2 1,50 56,3 -- --

03_A woning Alkenhaer 7 1,50 47,7 -- --

04_A woning Hildenberg 2 1,50 56,7 -- --

04_A woning Hildenberg 2 1,50 57,2 -- --

05_A woning Hildenberg 5 1,50 43,9 -- --

05_A woning Hildenberg 5 1,50 43,7 -- --

06_A recreatiewoning Gruun 6 1,50 59,8 -- --

07_A recreatiewoning Gruun 12 1,50 59,7 -- --

08_A recreatiewoning Gruun 7 1,50 56,8 -- --

09_A recreatiewoning Gruun 15 1,50 55,4 -- --

10_A recreatiewoning Gruun 21 1,50 55,1 -- --

21_A woning Tilgrupsweg 1,50 35,8 -- --

22_A woning Hildenberg 1,50 52,5 -- --

23_A woning Tilgrupsweg 1,50 36,3 -- --

31_A stiltegebied west 1,50 48,8 -- --

32_A stiltegebied zuid 1,50 50,4 -- --

33_A natura 2000 gebied zuid 1,50 45,1 -- --

34_A natura 2000 gebied west 1,50 39,8 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-5-2013 22:41:25Geomilieu V2.13



Bijlage 2.2:  geluidsniveaus bedrijfssituatie 2Appelscha Hoog, gebruik zandzuiger

Rapport: Resultatentabel

Model: bedrijfssituatie 2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: directe hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Tilgrupsweg 1 1,50 43,1 -- -- 43,1 63,3

02_A woning Tilgrupsweg 2 1,50 47,6 -- -- 47,6 62,6

03_A woning Alkenhaer 7 1,50 37,6 -- -- 37,6 56,7

04_A woning Hildenberg 2 1,50 45,2 -- -- 45,2 64,4

04_A woning Hildenberg 2 1,50 45,7 -- -- 45,7 64,8

05_A woning Hildenberg 5 1,50 35,1 -- -- 35,1 52,3

05_A woning Hildenberg 5 1,50 35,3 -- -- 35,3 51,8

06_A recreatiewoning Gruun 6 1,50 48,5 -- -- 48,5 67,8

07_A recreatiewoning Gruun 12 1,50 48,1 -- -- 48,1 67,1

08_A recreatiewoning Gruun 7 1,50 48,8 -- -- 48,8 65,6

09_A recreatiewoning Gruun 15 1,50 50,4 -- -- 50,4 64,2

10_A recreatiewoning Gruun 21 1,50 51,4 -- -- 51,4 63,5

21_A woning Tilgrupsweg 1,50 29,4 -- -- 29,4 45,9

22_A woning Hildenberg 1,50 41,9 -- -- 41,9 61,0

23_A woning Tilgrupsweg 1,50 29,9 -- -- 29,9 46,3

31_A stiltegebied west 1,50 39,5 -- -- 39,5 58,2

32_A stiltegebied zuid 1,50 46,8 -- -- 46,8 59,2

33_A natura 2000 gebied zuid 1,50 38,6 -- -- 38,6 53,9

34_A natura 2000 gebied west 1,50 32,8 -- -- 32,8 50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2014 15:26:00Geomilieu V2.13



Bijlage 2.3:  geluidsniveaus bedrijfssituatie 3Appelscha Hoog, gebruik zandzuiger

Rapport: Resultatentabel

Model: bedrijfssituatie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: directe hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Tilgrupsweg 1 1,50 42,3 -- -- 42,3 63,3

02_A woning Tilgrupsweg 2 1,50 46,0 -- -- 46,0 62,5

03_A woning Alkenhaer 7 1,50 37,8 -- -- 37,8 56,7

04_A woning Hildenberg 2 1,50 45,4 -- -- 45,4 64,4

04_A woning Hildenberg 2 1,50 45,8 -- -- 45,8 64,8

05_A woning Hildenberg 5 1,50 35,7 -- -- 35,7 52,3

05_A woning Hildenberg 5 1,50 36,4 -- -- 36,4 51,9

06_A recreatiewoning Gruun 6 1,50 48,9 -- -- 48,9 67,8

07_A recreatiewoning Gruun 12 1,50 48,9 -- -- 48,9 67,2

08_A recreatiewoning Gruun 7 1,50 51,0 -- -- 51,0 65,7

09_A recreatiewoning Gruun 15 1,50 53,4 -- -- 53,4 64,6

10_A recreatiewoning Gruun 21 1,50 53,2 -- -- 53,2 63,8

21_A woning Tilgrupsweg 1,50 29,2 -- -- 29,2 45,9

22_A woning Hildenberg 1,50 42,2 -- -- 42,2 61,0

23_A woning Tilgrupsweg 1,50 29,6 -- -- 29,6 46,2

31_A stiltegebied west 1,50 39,9 -- -- 39,9 58,2

32_A stiltegebied zuid 1,50 45,3 -- -- 45,3 59,0

33_A natura 2000 gebied zuid 1,50 37,8 -- -- 37,8 53,9

34_A natura 2000 gebied west 1,50 33,0 -- -- 33,0 50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2014 15:32:58Geomilieu V2.13



 

 

Akoestisch onderzoek  BC8704-100-101/R003/LM/Gron 

Definitief rapport  6 februari 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 
 Berekende geluidsniveaus bedrijfssituatie 4,5 

 



Bijlage 3.1:  geluidsniveaus bedrijfssituatie 4Appelscha Hoog, gebruik zandzuiger

Rapport: Resultatentabel

Model: bedrijfssituatie 4, jan 2014 ondiep, zuidzijde

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: directe hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Tilgrupsweg 1 1,50 38,4 -- -- 38,4 54,1

02_A woning Tilgrupsweg 2 1,50 41,3 -- -- 41,3 52,9

03_A woning Alkenhaer 7 1,50 35,4 -- -- 35,4 49,1

04_A woning Hildenberg 2 1,50 42,4 -- -- 42,4 55,5

04_A woning Hildenberg 2 1,50 42,9 -- -- 42,9 56,0

05_A woning Hildenberg 5 1,50 32,5 -- -- 32,5 45,1

05_A woning Hildenberg 5 1,50 33,7 -- -- 33,7 45,2

06_A recreatiewoning Gruun 6 1,50 45,0 -- -- 45,0 59,0

07_A recreatiewoning Gruun 12 1,50 45,3 -- -- 45,3 58,9

08_A recreatiewoning Gruun 7 1,50 46,6 -- -- 46,6 58,2

09_A recreatiewoning Gruun 15 1,50 48,7 -- -- 48,7 57,5

10_A recreatiewoning Gruun 21 1,50 49,4 -- -- 49,4 57,0

21_A woning Tilgrupsweg 1,50 25,7 -- -- 25,7 38,5

22_A woning Hildenberg 1,50 38,9 -- -- 38,9 52,5

23_A woning Tilgrupsweg 1,50 26,1 -- -- 26,1 38,8

31_A stiltegebied west 1,50 36,5 -- -- 36,5 50,0

32_A stiltegebied zuid 1,50 40,4 -- -- 40,4 51,0

33_A natura 2000 gebied zuid 1,50 33,6 -- -- 33,6 45,7

34_A natura 2000 gebied west 1,50 29,6 -- -- 29,6 42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2014 15:35:46Geomilieu V2.13



Bijlage 3.2:  geluidsniveaus bedrijfssituatie 5Appelscha Hoog, gebruik zandzuiger

Rapport: Resultatentabel

Model: bedrijfssituatie 5, jan 2014 ondiep, noordzijde

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: directe hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Tilgrupsweg 1 1,50 42,8 -- -- 42,8 55,0

02_A woning Tilgrupsweg 2 1,50 38,5 -- -- 38,5 51,9

03_A woning Alkenhaer 7 1,50 36,5 -- -- 36,5 49,4

04_A woning Hildenberg 2 1,50 44,0 -- -- 44,0 56,1

04_A woning Hildenberg 2 1,50 44,5 -- -- 44,5 56,5

05_A woning Hildenberg 5 1,50 33,3 -- -- 33,3 45,3

05_A woning Hildenberg 5 1,50 32,9 -- -- 32,9 45,0

06_A recreatiewoning Gruun 6 1,50 47,6 -- -- 47,6 59,5

07_A recreatiewoning Gruun 12 1,50 46,5 -- -- 46,5 59,1

08_A recreatiewoning Gruun 7 1,50 44,2 -- -- 44,2 57,4

09_A recreatiewoning Gruun 15 1,50 41,8 -- -- 41,8 55,2

10_A recreatiewoning Gruun 21 1,50 40,4 -- -- 40,4 53,8

21_A woning Tilgrupsweg 1,50 24,7 -- -- 24,7 38,2

22_A woning Hildenberg 1,50 40,5 -- -- 40,5 52,9

23_A woning Tilgrupsweg 1,50 25,0 -- -- 25,0 38,5

31_A stiltegebied west 1,50 37,5 -- -- 37,5 50,3

32_A stiltegebied zuid 1,50 36,3 -- -- 36,3 49,7

33_A natura 2000 gebied zuid 1,50 31,7 -- -- 31,7 45,1

34_A natura 2000 gebied west 1,50 29,8 -- -- 29,8 42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2014 15:34:36Geomilieu V2.13



 

 

Akoestisch onderzoek  BC8704-100-101/R003/LM/Gron 
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Bijlage 4 
 Berekende geluidsniveaus indirecte hinder 

 



bijlage 4: rekenresultaten indirecte hinderAppelscha Hoog

Rapport: Resultatentabel

Model: bedrijfssituatie 1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: indirecte hinder per as

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Tilgrupsweg 1 1,50 40,1 -- -- 40,1 69,7

02_A woning Tilgrupsweg 2 1,50 39,4 -- -- 39,4 68,8

03_A woning Alkenhaer 7 1,50 27,2 -- -- 27,2 58,0

04_A woning Hildenberg 2 1,50 43,1 -- -- 43,1 71,6

04_A woning Hildenberg 2 1,50 39,5 -- -- 39,5 69,1

05_A woning Hildenberg 5 1,50 46,3 -- -- 46,3 73,6

05_A woning Hildenberg 5 1,50 43,6 -- -- 43,6 72,1

06_A recreatiewoning Gruun 6 1,50 30,9 -- -- 30,9 61,6

07_A recreatiewoning Gruun 12 1,50 30,0 -- -- 30,0 60,8

08_A recreatiewoning Gruun 7 1,50 29,2 -- -- 29,2 60,1

09_A recreatiewoning Gruun 15 1,50 28,6 -- -- 28,6 59,5

10_A recreatiewoning Gruun 21 1,50 28,2 -- -- 28,2 59,0

21_A woning Tilgrupsweg 1,50 44,5 -- -- 44,5 72,3

22_A woning Hildenberg 1,50 43,9 -- -- 43,9 72,3

23_A woning Tilgrupsweg 1,50 46,3 -- -- 46,3 73,3

31_A stiltegebied west 1,50 54,6 -- -- 54,6 80,9

32_A stiltegebied zuid 1,50 26,4 -- -- 26,4 57,3

33_A natura 2000 gebied zuid 1,50 26,0 -- -- 26,0 56,8

34_A natura 2000 gebied west 1,50 42,3 -- -- 42,3 70,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-5-2013 22:53:05Geomilieu V2.13



bijlage 4: rekenresultaten indirecte hinderAppelscha Hoog

Rapport: Resultatentabel

Model: bedrijfssituatie 1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: indirecte hinder persleiding

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Tilgrupsweg 1 1,50 28,6 -- -- 28,6 33,4

02_A woning Tilgrupsweg 2 1,50 47,7 -- -- 47,7 51,5

03_A woning Alkenhaer 7 1,50 24,7 -- -- 24,7 29,6

04_A woning Hildenberg 2 1,50 27,7 -- -- 27,7 32,5

04_A woning Hildenberg 2 1,50 27,8 -- -- 27,8 32,7

05_A woning Hildenberg 5 1,50 18,9 -- -- 18,9 23,8

05_A woning Hildenberg 5 1,50 19,3 -- -- 19,3 24,2

06_A recreatiewoning Gruun 6 1,50 30,7 -- -- 30,7 35,5

07_A recreatiewoning Gruun 12 1,50 31,9 -- -- 31,9 36,7

08_A recreatiewoning Gruun 7 1,50 34,0 -- -- 34,0 38,8

09_A recreatiewoning Gruun 15 1,50 35,2 -- -- 35,2 39,9

10_A recreatiewoning Gruun 21 1,50 35,9 -- -- 35,9 40,6

21_A woning Tilgrupsweg 1,50 25,3 -- -- 25,3 30,1

22_A woning Hildenberg 1,50 26,4 -- -- 26,4 31,3

23_A woning Tilgrupsweg 1,50 26,0 -- -- 26,0 30,8

31_A stiltegebied west 1,50 25,3 -- -- 25,3 30,2

32_A stiltegebied zuid 1,50 39,1 -- -- 39,1 43,7

33_A natura 2000 gebied zuid 1,50 42,9 -- -- 42,9 47,2

34_A natura 2000 gebied west 1,50 20,8 -- -- 20,8 25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-5-2013 22:53:52Geomilieu V2.13
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Bijlage 5 
 Invoergegevens en rekenresultaten fase 1 

 

 



bijlage 5.1:invoergegevens fase 1 (aanleg werkterrein)Appelscha Hoog

Model: fase 1 aanlegfase

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125

01 vrachtwagen     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   4,77 -- -- Nee Nee Nee   59,00   75,00   82,00

02 vrachtwagen     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   4,77 -- -- Nee Nee Nee   59,00   75,00   82,00

03 shovel     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

04 shovel     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

05 kraan     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   85,00

06 kraan     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   85,00

07 kraan     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   85,00

08 kraan     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   85,00

09 kraan     3,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   78,00   85,00

10 dumper met trekker     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

11 dumper met trekker     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

12 dumper met trekker     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

13 dumper met trekker     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

14 dumper met trekker     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee Nee   70,00   73,00   85,00

31-5-2013 23:27:43Geomilieu V2.13



bijlage 5.1:invoergegevens fase 1 (aanleg werkterrein)Appelscha Hoog

Model: fase 1 aanlegfase

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

01   90,00   99,00  100,00   94,00   85,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

02   90,00   99,00  100,00   94,00   85,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

03   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

04   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

05   90,00  102,00  102,00   98,00   90,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

06   90,00  102,00  102,00   98,00   90,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

07   90,00  102,00  102,00   98,00   90,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

08   90,00  102,00  102,00   98,00   90,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

09   90,00  102,00  102,00   98,00   90,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14   88,00   98,00  100,00   97,00   92,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

31-5-2013 23:27:43Geomilieu V2.13



bijlage 5.2: rekenresultaten fase 1 (aanleg werkterrein)Appelscha Hoog

Rapport: Resultatentabel

Model: fase 1 aanlegfase

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Tilgrupsweg 1 1,50 47,2 -- -- 47,2 53,4

02_A woning Tilgrupsweg 2 1,50 42,4 -- -- 42,4 49,1

03_A woning Alkenhaer 7 1,50 40,6 -- -- 40,6 47,3

04_A woning Hildenberg 2 1,50 48,4 -- -- 48,4 54,6

04_A woning Hildenberg 2 1,50 48,9 -- -- 48,9 55,1

05_A woning Hildenberg 5 1,50 37,5 -- -- 37,5 43,7

05_A woning Hildenberg 5 1,50 37,0 -- -- 37,0 43,2

06_A recreatiewoning Gruun 6 1,50 51,2 -- -- 51,2 57,2

07_A recreatiewoning Gruun 12 1,50 50,2 -- -- 50,2 56,4

08_A recreatiewoning Gruun 7 1,50 48,0 -- -- 48,0 54,4

09_A recreatiewoning Gruun 15 1,50 45,7 -- -- 45,7 52,3

10_A recreatiewoning Gruun 21 1,50 44,3 -- -- 44,3 50,9

11_A recreatiewoning Gruun 1,50 51,8 -- -- 51,8 57,7

21_A woning Tilgrupsweg 1,50 28,8 -- -- 28,8 35,7

22_A woning Hildenberg 1,50 44,6 -- -- 44,6 51,1

23_A woning Tilgrupsweg 1,50 29,1 -- -- 29,1 36,0

31_A stiltegebied west 1,50 41,7 -- -- 41,7 48,3

32_A stiltegebied zuid 1,50 40,2 -- -- 40,2 47,0

33_A natura 2000 gebied zuid 1,50 35,8 -- -- 35,8 42,6

34_A natura 2000 gebied west 1,50 34,0 -- -- 34,0 40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2013 23:29:00Geomilieu V2.13
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1 AANLEIDING 

Voor de aanleg van de recreatieplas binnen het plangebied Appelscha Hoog is in 
opdracht van de gemeente Ooststellingwerf een werkplan opgesteld. Het werkplan 
maakt onderdeel uit van de aanvraag van een ontgrondingvergunning bij de provincie 
Fryslân. 
 
De recreatieplas zou tot een diepte van 10 á 15 m-mv worden aangelegd met behulp 
van een zandzuiger In tussentijd is het ontwerp aangepast en wordt de plas gemiddeld 
tot 6,0 m-mv en maximaal tot 8 m-mv diep aangelegd. Door de aanpassing kan de plas 
nu ook met behulp van hydraulische kranen gegraven worden. 
 
Beide winningstechnieken zijn in dit plan beschreven. Binnen de gestelde 
uitgangspunten en voorwaarden maakt de uitvoerende partij een keuze over de 
graaftechniek en zal dit in het op te stellen zandwinplan nader uitwerken.  
 
In dit werkplan wordt naast algemene gegevens en informatie, de uitgangspunten en de 
wijze van uitvoering voor het winnen van verschillende vrijkomende grondstromen 
beschreven. Het betreft een beschrijving op hoofdlijnen. Nadere detaillering zal 
plaatsvinden in het zandwinplan dat door de uitvoerend aannemer zal worden 
opgesteld. 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

Werkplan ontgronding Appelscha Hoog  9X5759-108/R00001/RDRE/NVW/Gron 

Definitief  - 2 - 6 februari 2014 

  

 

2 ALGEMENE GEGEVENS 

 

Vergunninghouder : Gemeente Ooststellingwerf 

’t Oost 11 

8431 LE Oosterwolde 

Postbus 38 

8430 AA Oosterwolde (Fr) 

Telefoon :( 0516)  56 62 22 

Verantwoordelijk persoon 

vergunninghouder 

: Mevr. M. de Wilde 

Gemeente Ooststellingwerf 

Verantwoordelijk persoon op de 

zandwinning 

: Nog niet bekend 

 

Uitvoerend aannemer : Nog niet bekend 

 

Kadastrale gegevens : Gemeente Makkinga 

Sectie L 

Nrs. 336G, 330G, 331G en 337G 

Eigendom  Gemeente Ooststellingwerf. 

Bedrijfstijden : Zandzuiger:  ma t/m vr 07.00 u - 19.00 u 

Overig materieel:  ma t/m vr 07.00 u - 19.00 u 

Terreingegevens : Bruto oppervlakte:  11,5 ha. 

Netto oppervlakte:  10,5 ha. 

Terreinhoogte:   NAP +10 – 12 m 

Max. ontgrondingsdiepte: 8,0 m-mv  ( NAP +2,7 m) 

Verhouding water/land: 83% / 17% (o.b.v. bruto / netto opp.) 

Wingegevens : Volume ontgronding: ca. 480.000 m3 grond 

Samenstelling:   ca. 31.200 m3 teelaarde 

   ca. 268.300 m3 zand 

   ca. 182.100 m3 leem 

Taludhelling:   boven waterlijn. 1 : 6,0 tot 10  

   Onder waterlijn  1 : 2,5 tot 1:6,5
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3 ACHTERGRONDINFORMATIE 

3.1 Situering 

De recreatieplas ‘Appelscha Hoog’ zal ten zuiden van de kern Appelscha in de 
gemeente Ooststellingwerf komen te liggen. Het plangebied wordt ten noorden 
begrensd door de wegen Hildenberg en Tilgrupsweg, ten westen door villapark 
Buitenplaats De Hildenberg en ten zuiden door Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold 
en Leggelderveld. 
 
Het gebied bevindt zich in een landbouwlandschap, waarin verspreid langs de wegen 
enkele boerderijen/huizen met enige erfbeplanting staan. 
 
Het totale plangebied heeft een oppervlakte van circa 26 ha waarvan 10,5 ha wordt 
ingericht als recreatieplas. 
 
In figuur 1 is de globale ligging van het plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 1. Situering Appelscha Hoog (bron: maps.google.nl) 

 
3.2 Ruimtelijke ordening 

3.2.1 Streekplan 

De toekomstige afstemming van vraag en aanbod van oppervlaktedelfstoffen wordt in 
het nieuwe rijksbeleid aan marktwerking overgelaten. Het provinciale beleid vult dit met 
de vergunningverlening voor ontgrondingen verder in. Het provinciale beleid met 
betrekking tot ontgrondingen is opgenomen in het Streekplan Fryslân 2007. De winning 
van oppervlaktedelfstoffen beschouwt de provincie als een noodzakelijke 
maatschappelijke activiteit waarvoor geschikte locaties kunnen worden benut, rekening 
houdend met omgevingsfactoren.  
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De recreatieplas Appelscha Hoog betreft een functionele ontgronding gericht op de 
aanleg en is niet gericht op de winning van delfstoffen. Bij een functionele ontgronding 
worden gewenste maatschappelijke doelen zoals woningbouw, natuurontwikkeling, 
waterberging, recreatie, etc. nagestreefd. De recreatieplas ‘Appelscha Hoog’ past in dit 
beleid van de provincie. 
 
Het ontgrondingenbeleid van de provincie is uitgewerkt in de Ontgrondingenverordening 
Friesland (1996). Hierin is de vergunningverlening voor ontgrondingen geregeld. In 
voorwaarde 3.c is de verplichting van een werkplan benoemd. 
 

3.2.2 Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied correctieve en partiële herziening 2009’ is van 
toepassing. Om de gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog planologisch mogelijk te 
maken wordt het bestemmingsplan partieel herzien. Vaststelling van de partiële 
herziening van het bestemmingsplan door de gemeente Ooststellingwerf is voorzien in 
maart 2014. 
 
De in het kader van het project opgestelde gebiedsvisie Appelscha Hoog1 dient als 
basis voor het te wijzigen bestemmingsplan en vergunningverlening. 
 

3.3 Bodemopbouw 

Binnen het plangebied zijn 23 sonderingen variërend in diepte van 10 tot 24 m en 3 
handboringen tot circa 8 m diep geplaatst. Onder de teelaarde (ca. 0,3 m) bevindt zich 
zand tot circa 3,5 m-mv. Gebiedsdekkend is sprake van een keileemlaag met dikte 
variërend van 1,0 tot circa 2,0 m op een diepte van circa 3 à 5 m-mv. In het zuidelijke 
deel van de recreatieplas wordt het keileem vlak onder maaiveld aangetroffen. In drie 
sonderingen in het noordelijk deel van het plangebied is potklei aangetroffen op een 
diepte van circa 9 tot 10 m-mv met een dikte variërend van enkele meters tot 8 m. Het 
voorkomen in het noordelijk gebied komt goed overeen met het regionale beeld van de 
verbreiding van de potklei. 
 

3.4 Hydrologie 

De recreatieplas ‘Appelscha Hoog’ staat niet direct in verbinding met ander 
oppervlaktewater (geïsoleerde plas). Hierdoor vindt er geen aan- of afvoer via bestaand 
oppervlaktewatersysteem plaats. Het oppervlaktewaterpeil zal in de toekomstige situatie 
fluctueren met het grondwaterniveau en staat ook onder invloed van neerslag en 
verdamping. Gemiddeld zal het zomerpeil rond 4 m-mv liggen en het winterpeil rond 3 
m-mv. 
 
Appelscha ligt voor Friese begrippen hoog (ca. NAP +10 m). De hoogte ter plaatse van 
het plangebied is ca. NAP +11 m. In het gebied is er sprake van een freatisch pakket 
met een dikte van ca. 3 tot 4 m. Het freatische pakket en het 1e watervoerende pakket 
worden van elkaar gescheiden door een slecht doorlatende keileemlaag, behorende tot 
de formatie van Drenthe.  

                                                  
1 Gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog met kenmerk 9X5759.A0/R00002/RDRE/RDEVEGron d.d. 5 

februari 2013 
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Deze keileemlaag is sterk bepalend voor de grondwaterstand in dit gebied. Keileem is 
een weerstandsbiedende laag voor grondwater. Tijdens de uitvoering dient hier rekening 
mee te worden gehouden. 
De berekende Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) ter plaatse van het 
plangebied bevindt zich op ca. 1,5 m-mv waarbij de grondwaterstand in het noordelijk 
deel van het plangebied ondieper wordt berekend dan in het zuidelijk deel van het 
plangebied. Dit komt overeen met metingen in het gebied. Uit modelberekeningen volgt 
dat de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) dieper dan 2 m-mv kan uitzakken. 
Uit de isohypsen is op te maken dat de stromingsrichting van het grondwater westelijk 
gericht is, vanuit het plangebied beredeneerd. Het grondwater stroomt vanuit noordelijke 
en zuidelijke richting naar richting het plangebied. Het gebied is een overwegend 
infiltratiegebied. De infiltratie bedraagt ca. 1 tot 2 mm/dag.  
 
In een eerder stadium van het project Appelscha Hoog is een hydrologisch onderzoek 
uitgevoerd2. Hieruit blijkt dat de aanleg van de plas voornamelijk effect heeft op de 
ondiepe grondwaterstanden. De grondwaterstand verandert door het verwijderen van de 
keileemlaag. Het berekende plaspeil zal gemiddeld ca. 65 cm lager komen te liggen dan 
de huidige grondwaterstand. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met een 
fluctuatie van ca. 1 m in het peil van de plas. Dit betreft de eindsituatie, maar ook in de 
uitvoeringsfase zal het plaspeil fluctueren. 
 
 
  

                                                  
2 Hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog met kenmerk 

9X5759.23/R00006/RDRE/LM/Gron d.d. 16 mei 2013 en Oplegmemo hydrologisch onderzoek met 

kenmerk 9X5759.109/M00001/CST/Gron d.d. 16 mei 2013 
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4 BESCHRIJVING ONTGRONDING 

In de volgende paragrafen zijn de voorbereidingen, de civieltechnische werkzaamheden 
en de fasering beschreven.  Het hoofdstuk geeft een beeld hoe de werkzaamheden 
straks uitgevoerd kunnen worden. De uitvoering is afhankelijk van de toe te passen 
winningstechniek ‘aanleggen met een zandzuiger’ en/of ‘graven met hydraulische 
kraan’. Deze keuze zal binnen de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden aan de 
markt worden over gelaten. Afhankelijk van deze keuze worden wel of geen depots 
binnen het plangebied aangelegd. Hier zal in hoofdstuk 6 nader op in worden gegaan. 
 
In de eerste paragraaf zijn de uitgangspunten samengevat weergegeven die bij de 
uitwerking zijn gehanteerd. Eventuele wijzigingen kunnen plaatsvinden mits blijft worden 
voldaan aan de gestelde uitgangspunten. 
 

4.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 
 Bruto ontgrondingsoppervlak: 11,5 ha. 
 Netto ontgrondingsoppervlak: 10,5 ha (= recreatieplas). 
 Aanlegdiepte plas: maximaal 8,0 m-mv. (NAP +2,7m). 
 Taludhelling: maximaal 1: 2,5 en min. 1:10. 
 Geen grondwaterbemaling. Vrijkomend water bij ontgrondingswerkzaamheden dient 

geloosd te worden op de recreatieplas. 
 Vrijkomend leem kan in de bodemlaag van de plas op een diepte van 6,0 tot 8,0 m-

mv worden teruggeplaatst Geotechnisch is hiervoor geen belemmering mits 10 
meter uit het onder insteek talud van de oever wordt aangehouden. 

 De plas wordt aangelegd met de winningstechnieken ‘aanleggen met zandzuiger’, of 
‘graven met hydraulische kraan’ of met een combinatie van beide technieken. 

 Als de plas met een zandzuiger aangelegd wordt dienen nieuwe 
stabiliteitsberekeningen te worden verricht om de ontgravingswijze en 
verhaalsnelheid voor het ontwerp van de ondiepe plas te bepalen. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met het gestelde ontwerptalud van minimaal 1:2,5 en 
dat binnen het ontgrondingsoppervlak geen ruimte is voor het hanteren van 
onvergraven stroken. Voor de diepe plas zijn destijds deze berekeningen uitgevoerd 
waaruit bleek dat (zie ook bijlage 1): 
 laagsgewijs ontgraven moet worden (dikte maximaal 5 m); 
 verhaalsnelheid 1 tot 1,5 mm/sec aangehouden. 

 Aanleg recreatieplas vóór 1 januari 2019. 
 
Bij de gehanteerde uitgangspunten voor de ondiepe plas en de winningstechniek 
‘graven met hydraulische kraan’ zijn geen veiligheidsstroken (onvergraven stroken) 
noodzakelijk. 
 

4.2 Voorbereidingen 

4.2.1 Inrichting werkterrein 

Het werkterrein is aan de noordzijde van de toekomstige recreatieplas gepland en heeft 
een oppervlakte van circa 2 ha. Binnen de grenzen van het werkterrein worden de 
werkketen geplaatst, het materieel opgesteld en de opslagdepots aangelegd. 
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Op tekening 2 (in de bijlage) is een indeling van het werkterrein weergegeven. 
 
Werkketen 
Gedurende de aanlegfase staan werkketen op het terrein. Vanuit de keten wordt het uit 
te voeren werk aangestuurd en georganiseerd. Verder vinden hier de administratieve 
werkzaamheden door de beheerder van de locatie plaats. 
  
Opstelplaats materieel 
Gedurende de aanlegfase is materieel aanwezig om civieltechnische werkzaamheden te 
kunnen verrichten. Het materieel zal onder andere bestaan uit shovels, hydraulische 
kranen en tractoren met dumpers. 
 
Op de plas kan de uitvoerende partij een zandzuiger plaatsen voor de winning van het 
zand dat  onder de keileem ligt. 
 
Om dat de uitvoerende partij nog niet bekend is, kan nog geen exacte beschrijving van 
het materieel worden gegeven. 
 
Opslagdepots 
Het merendeel van het werkterrein zal in gebruik zijn voor opslag van de vrijkomende 
grondstromen. In de beginfase liggen deze depots gedeeltelijk binnen de contouren van 
de toekomstige plas. In de eindfase worden de depots kleiner gemaakt zodat het laatste 
gedeelte van de plas aangelegd kan worden. 
 
Afhankelijk van de winningstechniek en de transportwijze, wordt de depotruimte door de 
uitvoerende partij ingedeeld. De depots worden zo ingericht dat een gelijkmatige en 
efficiënte afvoer van vrijkomende grond wordt verkregen. 
 
Voor een vlotte ontwatering en de beheersing van het vrijkomende water, wordt een 
drainagesysteem op de bodem van de depots aangebracht. Hiermee kan het 
vrijkomende water worden opgevangen en gecontroleerd worden afgevoerd naar de 
recreatieplas (uitgangspunt). 
 
De kaden van de depots kunnen aangelegd worden met het vrijkomende leem bij de 
aanleg van de recreatieplas. 
 
Indien besloten wordt het zand (onder grondwaterniveau) af te voeren met een 
transportleiding, worden wel depots ingericht binnen het plangebied. De depotruimte 
wordt dan gebruikt voor het tijdelijk opslag van de vrijkomende teelaarde, zand en leem 
gelegen boven grondwaterniveau. 
 
Ontsluiting, afrastering en verkeersmaatregelen 
Het werkterrein wordt aan de Tilgrupsweg ontsloten. Hierlangs kunnen de vrachtwagens 
de opslagdepots op het werkterrein bereiken. 
 
Het werkterrein wordt met hekwerk van de Tilgrupsweg en langs eventuele overige 
openbare terreinen afgesloten van de omgeving. Ook op andere plaatsen langs het 
werkterrein wordt hekwerk geplaatst ter voorkoming van betreding door onbevoegden. 
 
De uitrit van het werkterrein aan de Tilgrupsweg wordt van verkeersborden voorzien 
conform de geldende richtlijnen. 
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4.3 Uitvoering civieltechnische werkzaamheden 

In de volgende twee subparagrafen zijn globaal de uitvoeringswerkzaamheden en de 
technieken beschreven. De uitvoerend aannemer zal een zandwinplan opstellen waarin 
nadere detaillering plaats zal vinden. 
 

4.3.1 Beschrijving werkzaamheden 

De werkzaamheden voor de ontgronding zijn afhankelijk van de grondsoorten, de diepte 
van voorkomen en de aanwezige grondwaterstand. Hieronder zijn de 
ontgrondingsstappen toegelicht. 
 
De bovenste laag bestaat uit ongeveer 0,3 m teelaarde. Daaronder bevindt zich een 
laag zand tot circa 4 m-mv. De keileemlaag bevindt zich op een diepte van 3 tot 5 m-mv 
en varieert in dikte van 1,0 tot 2,0 m. De grondwaterstand bevindt zich gemiddeld op 1,5 
m-mv. 
  
1. Ontgraving teelaarde en zand boven grondwater (droog): de bovenste grondlaag 

bestaande uit teelaarde (bovenste laag) wordt over de volle diepte(ca. 30 cm), ‘in 
den droge’ ontgraven. Vervolgens wordt het zand ontgraven. De 
graafwerkzaamheden worden met een hydraulische kraan verricht. De vrijkomende 
teelaarde en zand wordt via tussenopslag op locatie of direct van de locatie 
afgevoerd naar elders. 

 
2. Ontgraving zand en keileem onder grondwater(nat): het zand en keileem dat zich 

onder de grondwaterstand bevindt, wordt met een hydraulische kraan en/of met 
een zandzuiger ontgraven. Het vrijkomende zand zal ter plaatse van de 
toekomstige depots op het maaiveld worden gezet waarbij ontwatering richting de 
recreatieplas zal plaatsvinden. De verwachting is dat deze ontwateringsstap bij de 
ontgraving van het leem niet noodzakelijk is gezien de textuur van dit type bodem 
(vrij droog). Ontwatering: in de depots wordt het zand ontwatert waarna het 
afgevoerd kan worden naar elders Als vervoer met transportleiding plaats zal 
vinden, zal geen tussenopslag in depots binnen plangebied noodzakelijk zijn. Een 
retourleiding zal het gebruikte werkwater terug moeten leiden naar de recreatieplas.  

 
3. Ontgronding eindfase: in de eindfase van de werkzaamheden worden de depots 

kleiner gemaakt zodat ook het laatste deel van de recreatieplas aangelegd kan 
worden. 

 
4. Terug plaatsen leem in bodem plas: het vrijkomende leem kan in de bodem van de 

plas (zie uitgangspunten par. 4.1) worden teruggeplaatst. Hiervoor zal het 
aanwezige zand worden ontgraven en afgevoerd waarna het leem wordt 
teruggeplaatst. 

 
5. Afwerking recreatieplas: na de uitvoering van de ontgronding zal er een 

eindafwerking rond de plas plaatsvinden. Hierbij zal plaatselijk teelaarde worden 
aangebracht, taluds worden geprofileerd en glooiingen worden aangebracht. 
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Door het open landschap kan in de aanlegfase verstuiving van grond plaatsvinden. Door 
de bodem nat te houden, kan dit worden voorkomen. Na de aanlegfase neemt de kans 
op verstuiving af door begroeiing van de oevers. 
 
De uitvoerend aannemer zal een zandwinplan opstellen waarin nadere uitwerking zal 
plaatsvinden. 
 

4.3.2 Ontgrondingstechnieken 

De droge ontgravingswerkzaamheden worden met shovels en hydraulische kranen 
uitgevoerd. Shovels kunnen de teelaarde ontgraven en de eerste laag zand tot aan de 
grondwaterstand. Het zand en de keileem onder de grondwaterstand, zal worden 
ontgraven met een hydraulische kraan. Mogelijk vinden deze graafwerkzaamheden 
plaats vanaf een ponton. 
 
Na verwijdering van de keileemlaag kan  het aanwezige zand met een winzuiger worden 
gewonnen. Deze spuit het zand in de naastgelegen opslagdepots en/of zorgt voor 
afvoer met behulp van de transportleiding De uitvoerende partij kan ook besluiten de 
plas in zijn geheel met een hydraulische kraan aan te leggen. 
 
Het talud dat zal ontstaan tijdens de winning met de zandzuiger is naast de 
korreldiameters en winmethodiek afhankelijk van de snelheid waarmee de zuigkop het 
talud in beweegt (de verhaalsnelheid). Voor de diepe recreatieplas (aanlegdiepte 10 á 
15 m-mv en talud 1:6,5)  zijn berekeningen uitgevoerd voor meerdere verhaalsnelheden 
waarbij het hanteren van veiligheidsstroken is beschouwd (zie bijlage 1). 
Uit de berekeningen blijkt dat het zand laagsgewijs moet worden gewonnen (anders 
ontstaat een te steil talud). Hierbij kan een laagdikte van 5 m worden aangehouden en 
een verhaalsnelheid van ca. 1 mm/sec (3,6 m/uur) á 1,5 mm/sec. Het hanteren van 
onvergraven stroken (voor de veiligheid) is dan niet noodzakelijk. 
 
Om dat de plas nu minder diep wordt aangelegd (max. 8,0 m-mv.) zijn 
stabiliteitsberekeningen uitgevoerd voor de winningstechniek ‘graven met hydraulische 
kraan’. Mocht de uitvoerende partij besluiten een zandzuiger in te zetten voor de aanleg 
van de plas, moeten nieuwe stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd. Hierbij zal 
rekening moeten worden gehouden met het gestelde ontwerptalud van 1:2,5 en dat 
binnen het ontgrondingsoppervlak geen ruimte is voor het hanteren van onvergraven 
stroken.  
 
In figuur 2 is de ontwikkeling van een talud in een zandwinput schematisch 
weergegeven. 
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Figuur 2. Schematische weergave taludontwikkeling in zandwinput ten gevolge van zuigen 

 (bron: Oeverstabiliteit bij verdieping waterbodems, Delft Cluster, september 2009) 

 
 

4.4 Afwerking recreatieplas en ontmanteling werkterrein 

4.4.1 Afwerking recreatieplas 

Na de ontgronding van de recreatieplas wordt de plas afgewerkt zoals omschreven in de 
gebiedsvisie.  Aan de noordzijde en zuidwesthoek is ruimte voor een strandje, nabij een 
mogelijk paviljoen. Mogelijk kan elders aan de oever van de plas een visplek worden 
gerealiseerd. Door wandelroutes langs de plas kunnen passanten genieten van het 
uitzicht.  
 
De oostelijke oever van de recreatieplas gaat onderdeel uitmaken van de EVZ, en krijgt 
een flauwer talud. Het oevergebied zal natuurvriendelijk worden ingericht. Vanwege de 
fluctuerende waterstand zullen zich rietvegetaties ontwikkelen. Boven de waterlijn zullen 
de oevers begroeid zijn met natuurlijk grasland en ruigte. Indien nodig kan de oever op 
sommige plekken gemaaid worden, zodat waterskiërs hier de kant op kunnen komen.  
 
De westelijke oever van de plas zal plaatselijk een steiler talud krijgen. 
 

4.4.2 Ontmanteling werkterrein 

Nadat de recreatieplas is aangelegd zal het werkterrein met ketenpark, hekwerk, wegen 
en opslagdepots worden ontmanteld. Het voormalige werkterrein zal dan weer 
onderdeel vormen van de gebiedsontwikkeling (zie gebiedsvisie). 
 

4.5 Fasering werkzaamheden 

De fasering van de werkzaamheden is in par. 4.3.1’Beschrijving werkzaamheden’ 
toegelicht. De plas zal vóór 1 januari 2019 aangelegd zijn of eerder zover dat mogelijk 
is. 
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In tabel 4.1 is een globale planning van de werkzaamheden weergegeven die 
afhankelijk is van de winningstechniek. Het aanleggen van de plas zal ca. 18 maanden 
in beslag nemen. Een gedetailleerd(e) planning/tijdschema kan worden gegeven als de 
werkzaamheden zijn aanbesteed en de uitvoerend aannemer bekend is. 
 
Tabel 4.1: globale planning aanleg recreatieplas Appelscha Hoog 

Omschrijving werkzaamheden Tijd 

Voorbereiding  (zie par. 4.2.1 en afhankelijk van transportwijze) 1 tot 2 maanden 

Uitvoering civieltechnische werkzaamheden (zie par. 4.3.1.) ca. 18 maanden 

Afwerken recreatieplas en ontmantelen werkterrein (zie par. 4.5) 3 tot 6 maanden 
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5 VRIJKOMENDE GRONDSTROMEN 

De teelaarde zal deels binnen de gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog worden 
toegepast een deels elders worden toegepast. 
 
Het vrijkomende leem wordt deels binnen en deels buiten het plangebied toegepast. 
Binnen het plangebied worden mogelijk wallen aangelegd, glooiingen in het maaiveld 
aangebracht (bijvoorbeeld aan zijde golfbaan) of wordt leem in de bodem van de plas3 
toegepast. Het overige deel van het vrijkomende leem zal van de locatie worden 
afgevoerd naar elders. Gedacht wordt aan het versterken van kaden of bij 
natuurontwikkelingsprojecten (dempen watergangen). De toepassingsmogelijkheden 
buiten het plangebied worden in beeld gebracht.  
Het vrijkomende zand zal hoogstwaarschijnlijk in het project ‘Verbreding N381’ worden 
toegepast. Mocht dit niet lukken dan zal een andere toepassingsmogelijkheid worden 
gezocht. 
 
In de onderstaande tabel zijn de vrijkomende grondstromen weergegeven. 
 

Nr. 

Ondiepe recreatieplas Volume Totaal 

Teelaarde Leem Zand 

1 
Recreatieplas 
(0,0 - 6,0 m – mv.) 

31.200 182.100 235.800 449.100 

2 
Verdieping midden plas 
(6,0 - 8,0 m – mv.) 

- - 32.500 32.500 

 Totaal 31.200 182.100 268.300 481.600 

 
In bijlage 2 is een notitie opgenomen waarin uitgebreider op de vrijkomende 
grondstromen wordt ingegaan. 
 
 
  

                                                  
3 Het toekomstige oppervlaktewater van de plas kan troebel raken door toepassing van leem in de 

oevers. Hier zal bij de nadere uitwerking aandacht aan worden besteed om dat dit niet wenselijk is 

gezien de recreatieve functie van de plas.  
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6 TRANSPORT 

Het transport van de vrijkomende grondstromen kan op verschillende manieren 
plaatsvinden. Hieronder zijn de twee meest voor de hand liggende beschreven.  
 
1. Vrachtwagens (per as): de totaal vrijkomende hoeveel grond wordt per as afgevoerd 

uit het plangebied. De vrijkomende grond onder de grondwaterstand wordt in depots 
binnen het plangebied ontwaterd. 

  
2. Vrachtwagens & persleiding: de grondstromen boven de grondwaterstand en het 

leem worden ontgraven en per as afgevoerd uit het plangebied. Alleen het zand 
onder de grondwaterstand zal met behulp van een persleiding naar een depot buiten 
het plangebied worden getransporteerd, waar vervolgens ontwatering plaats zal 
vinden. Het vrijkomende water wordt met een retourleiding terug naar het 
plangebied gepompt en in de recreatieplas geloosd. In deze optie worden geen of 
kleinere depots nabij de toekomstige recreatieplas aangelegd. 

 
De keuze zal aan de uitvoerende partij worden gelaten op welke wijze het transport van 
de grondstromen zal plaatsvinden. Bij de aanbesteding zal uitwerking van dit onderdeel 
in het op te stellen Plan van Aanpak gevraagd worden. 
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7 BEHEER & MONITORING 

7.1 Beheer 

De uitvoerend aannemer zal gedurende de aanlegfase zorgen voor het beheer van het 
terrein. Tevens zal vanuit de opdrachtgever directie worden gevoerd over het werk. 
 

7.2 Monitoring 

Het ontgravingsmaterieel is uitgerust met het Differential Global Positioning System 
(DGPS) waardoor zorgvuldig en gecontroleerd kan worden ontgrond. Hiermee kan  de 
zandwinning in de bodem precies worden gevolgd. 
 
In de aanlegfase worden peilingen verricht om de vorderingen in relatie tot het ontwerp 
te monitoren. In het op te stellen zandwinplan zal hier nadere invulling door de 
uitvoerend aannemer aan worden gegeven. Indien daar aanleiding voor is wordt de 
werkmethodiek aangepast. 
 
Ook zal monitoring van het oppervlaktewaterpeil gedurende de aanlegfase (maar ook in 
eindfase) plaatsvinden. Hiervoor zal een peilpunt in de plas worden aangelegd die wordt 
voorzien van een datalogger zodat meetwaarden vastgelegd kunnen worden. Dit 
meetpunt maakt onderdeel uit van het grondwatermeetnet dat de gemeente reeds heeft 
aangelegd in het gebied (zie figuur 3). 
 

 
 
Figuur 3  Ligging peilbuizen grondwatermeetnet Appelscha Hoog
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1  Inleiding 

In opdracht van Royal HaskoningDHV BV te Groningen heeft Raadgevend Ingenieursbureau 

Wiertsema & Partners bv een stabiliteitsberekening uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van 

een recreatieplas te Appelscha. 

 

De werkzaamheden zijn verricht in aanvulling op het eveneens door ons bureau uitgevoerde 

veld- en laboratoriumonderzoek 

[1] Geotechnisch onderzoek, project VN-56498-1, R20187, d.d. 11 september 2012; 

[2] Geotechnisch onderzoek, project VN-57357-1, R22045, d.d. 1 februari 2013; 

[3] Grondwatermonitoring, project VN-57453-1, R26537, d.d. 3 december 2013. 

 

De volgende analyses, die betrekking hadden op een andere uitvoeringsvariant, zijn door ons 

bureau reeds gerapporteerd: 

[4] Review Hydrologisch onderzoek Royal HaskoningDHV, VN-57481-2, d.d. 18 maart 2013; 

[5] Review Analyse Oeverstabiliteit Royal HaskoningDHV, VN-57481-2, d.d. 19 maart 2013; 

[6] Beschouwing dynamische taludstabiliteit, project VN-58031-1, R23620, d.d. 17 mei 2013. 

1 .1 Referenties 

De volgende relevante gegevens en of rapportages zijn gebruikt voor de uitgevoerde analyse: 

[7] Geo-Tubomechanica, Deel 1 Grondmechanica, Provinciale Waterstaat Zuid Holland, 1977 

[8] CUR-Aanbeveling 113 ‘Oeverstabiliteit bij zandwinputten’, Gouda 2008; 

[9] NEN 9997-1+C1 ‘Geotechnische ontwerp van constructies’ Deel - 1 Algemene regels; 

[10] Rapport ‘Hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog’, Royal Haskoning-

DHV, 9X5759.23, d.d. 21 februari 2013;  

[11] Rapport ‘Analyse Oeverstabiliteit Aanleg recreatieplas Appelscha Hoog’, Royal Haskoning-

DHV, 9X5759.23, conceptrapport, d.d. 27 november 2012; 

[12] Rapport ‘Analyse Oeverstabiliteit Aanleg recreatieplas Appelscha Hoog’, Royal Haskoning-

DHV, 9X5759.23, d.d. 11 januari 2013; 

 

1 .2 Aanle iding en doel   

De recreatieplas Appelscha Hoog is gelegen ten zuiden van de kern Appelscha in zuidoost 

Friesland. De globale ligging van de plas is in Figuur 1.1 weergegeven. 
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Figuur 1.1: Projectlocatie. 

 

Gezien de beoogde diepte van de recreatieplas, ca. 6m minus maaiveld en de aangetroffen 

bodemopbouw zal de plas middels mechanisch graafwerk vanaf een ponton (inzet 

graafmachines met graafbakken) worden gerealiseerd.  

 

Het doel van deze rapportage is het talud te bepalen dat in de gebruiksfase voldoende 

grondmechanische stabiliteit kent. Hierbij wordt naar de macrostabiliteit gekeken, afschuiven van 

het gehele talud en naar de microstabiliteit. Laatstgenoemde betreft de stabiliteit van individuele 

zandkorrels. 

1 .3 Leeswijzer  

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgen in het tweede hoofdstuk de beschrijving van de 

lokale bodemopbouw. Vervolgens staan in hoofdstuk 3 de uitgangspunten de 

stabiliteitsanalyses, macro en micro, beschreven. In hoofdstuk 4 volgen de conclusies en 

aanbevelingen 

1.4 Kwal ite itswaarborging  

Deze rapportage is opgesteld onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en milieu-

managementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners voldoet aan het VGM-

beheersysteem VCA**. 
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2  Bodemopbouw 

In de volgende paragrafen zal op basis van de beschikbare gegevens een beschrijving van de 

lokale bodemopbouw worden gegeven, inclusief een representatief grondprofiel voor het gebied. 

Op basis van de sondeer- en boorgegevens (zie [1] en [2]) en tabel 2.b van de NEN 9997-1+C1, 

zullen de grondparameters worden geschat voor de te onderscheiden grondlagen. 

2 .1 Bodemopbouw 

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekspunten varieerde ten tijde van het grond-

onderzoek van N.A.P. +10,45 m tot +11,17 m.  

 

Het grondonderzoek toont onder de teelaarde een pallet vast gepakt fijn zand tot een niveau van 

gemiddeld N.A.P. +8,0 m. Hieronder wordt een leemlaag gevonden met een dikte van 1,5 à 2 m. 

Uitzondering hierop is sondering DKM-6 waar de leemlaag een dikte heeft van 4,1 m. De 

leemlaag is lokaal sterk zandig en/of zwak grindig (keileem). Vanaf een niveau van ongeveer 

N.A.P. +6,0 m wordt vast gepakt zand gevonden tot de maximaal verkende diepte van  

N.A.P. –12 m. Alleen de sonderingen DKM-10 en DKM022 laten zandige potklei zien tussen 

globaal N.A.P. +1 m en –8 m. Ook bij DKM-1 wordt potklei gevonden vanaf N.A.P. +0,6 m tot de 

maximaal verkende diepte van N.A.P. –1,4 m. 

 

De grondwaterstand werd tijdens het grondonderzoek ingemeten op een niveau van ongeveer 

N.A.P. +8,9 m tot +9,3 m. Deze waarneming is een momentopname en zegt niets over het verloop 

van de grondwaterstand over een langere periode. 

 

2 .2 Grondparameters 

De representatieve grondparameters zijn bepaald aan de hand van sondering. De verschillende 

lagen zijn bepaald conform tabel 2b van NEN 9997-1.  

 

Tabel 2.1 Grondprofiel en representatieve grondparameters 

Hildenberg Appelscha DKM-6 DKM-12  / sat ’ c’ 

 [m+ N.A.P.] [m+ N.A.P.] [kN/m3] [ °] [kPa] 

zand, fijn, vast +10,2 +10,4 19 / 21 32,5 0 

zand, s3 +8,0 n.v.t. 18 / 20 27,5 0 

leem, z1, slap +6,8 +8,0 19 27,5 1 

zand, zeer vast +3,9 +6,1 19 / 21 32,5 0 

Hierin is: 

sat het volumegewicht van volledig verzadigde grond 

’ effectieve hoek van inwendige wrijving 

c’ effectieve cohesie 
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3  Taludstabilite it 

3.1 Uitgangspunten 

Voor de analyse zijn de volgende randvoorwaarden als uitgangspunten gehanteerd. 

 

Geometrie 

In figuur 3.1 is globaal de ontvangen ‘concept inrichtingsschets’ weergegeven ten opzichte van 

het grondonderzoek. Op basis van de inrichtingsschets en het grondonderzoek wordt de 

stabiliteit van de in het figuur weergegeven doorsneden berekend. Maatgevend voor deze 

doorsneden zijn de sonderingen DKM-6 en DKM-12. 

 

 
Figuur 3.1 Locatie grondonderzoek met concept inrichtingsschets 

 

Profiel DKM-6 is maatgevend voor de zuidoosthoek van de recreatieplas. Profiel DKM-12 kan 

worden gehanteerd voor het overige gedeelde van de plas. 

 

Waterstanden  

Uit het hydrologisch onderzoek [10] blijkt dat de lokale freatische grondwaterstand (GHG) zich op 

1,5 m– mv bevindt, wat overeenkomt met ongeveer N.A.P. +9,5 m. De GLG is door Royal 

HaskoningDHV berekend op N.A.P. +8,3 m (zie figuur 3.2). Ten gevolge van het verwijderen van 

de waterscheidende leemlaag zal de waterstand zich gelijk stellen aan de stijghoogte van het  

1e watervoerend pakket. Het plaspeil zal daarmee 0,5 à 1,0 m lager komen van de freatische 

grondwaterstand, op circa N.A.P. +7,8 m (zie figuur 3.2) 
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Figuur 3.2 Berekende grondwaterstand voor en na aanleg recreatieplas (bron: [10]) 

 

In de berekening wordt uitgegaan van een plaspeil van N.A.P. +7,8 m en een freatische grond-

waterstand van N.A.P. +8,8 m op een afstand van 10 m buiten de plas. 

 

Methode van ontgraving  

De ontgraving van de plas zal volgens opgave van de opdrachtgever mechanisch plaats vinden 

met een snijkopzuiger of graafbak, vanaf een ponton. 

 

Belastingen  

In verband met eventuele oeverafwerking is een bovenbelasting van 10 kN/m2 in rekening 

gebracht, werkend over een breedte van circa 10 m (incl. de plasberm), gerekend vanaf de 

insteek van het talud.  
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3.2 Af schuiving 

Voor de stabiliteit van een talud in de gebruiksfase kan men twee stabiliteitscriteria 

onderscheiden, namelijk macrostabiliteit en microstabiliteit. In deze paragraaf wordt ingegaan op 

de macro- en microstabiliteit. 

 

3 .2 .1 Macrostab ilite it  

Bij verlies van macrostabiliteit is sprake van een evenwichtsverlies of afschuivingen langs een 

min of meer cirkelvormig schuifvlak, zonder dat er sprake is van verweking van, of water-

overspanning in het afschuivende grondmassief. Oorzaken van het optreden van een afschuiving 

kunnen onder andere zijn: 

1. Een grote belasting op het maaiveld. 

2. Het optreden van micro-instabiliteit op grote diepte bij steile hellingen. 

3. Een te steile taludhelling. 

 

De stabiliteitsberekeningen van het onderwatertalud zijn uitgevoerd met behulp van een 

computerprogramma (D-Geo Stability 10.1), waarbij gekozen is voor de Methode van Bishop om 

de statische macrostabiliteit van de taluds te toetsen. Een voldoende veilig talud bezit een 

evenwichtsfactor van tenminste 1,0 gebaseerd op de rekenwaarden van de grondparameters. 

Eventuele dynamische aspecten, zoals bv. een aardbeving, zijn niet beschouwd. 

 

Het talud wordt conform NEN 9997-1 en NEN-EN1990 getoetst aan veiligheidsklasse RC1 

(definitie: geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, of kleine of 

verwaarloosbare economische gevolgen, sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving; 

betrouwbaarheidsindex ß = 3,3 (dit betreft de minst ‘zware’ veiligheidsklasse)). Hiertoe worden 

de grondparameters gedeeld door de volgende partiële factoren: 

 Hoek van inwendige wrijving [tan ’]  y ’ = 1,2 

 Cohesie [c’]     yc’ = 1,3 

 Volumiek gewicht [y]    yy = 1,0 

 

Tabel 3.1 Rekenwaarde grondparameters  

Hildenberg Appelscha  / sat ’rep c’rep ’d c’d 

 [kN/m3] [ °] [kPa] [ °] [kPa] 

zand, fijn, vast 19 / 21 32,5 0 28,0 0 

zand, s3 18 / 20 27,5 0 23,5 0 

leem, z1, slap 19 27,5 1 23,5 0,77 

zand, zeer vast 19 / 21 32,5 0 28,0 0 

 

De rekenwaarde van de terreinbelasting is bepaald door deze waarde te vermenigvuldigen met 

een factor 1,3. 
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Resultaten  

Uit de berekening volgens de theorie van Bishop blijkt dat ter plaatse van DKM-6 de statische 

macrostabiliteit van een talud met een helling van 1:2,5 (v:h) onder normale condities voldoende 

verzekerd is tegen afschuiven. De kleinste berekende veiligheidsfactor tegen afschuiven (SF) 

bedraagt 1,10  1,0. (zie figuur 3.3) 

 

Xm : 23,50 [m]
Ym : 19,86 [m]

Radius : 14,56 [m]
Safety : 1,10

Zand, zeer vast

Leem

Zand, siltig

Zand, vast

T1 T1

 
Figuur 3.3 Resultaat veiligheid tegen afschuiven profiel DKM-6 

 

Ook bij profiel DKM-12 kan onder normale condities worden volstaan met een taludhelling van 

1:2,5 (v:h) (zie figuur 3.4) 

 

Xm : 24,81 [m]
Ym : 19,19 [m]

Radius : 13,13 [m]
Safety : 1,14

Zand, zeer vast

Leem

Zand, vast

T1 T1

 
Figuur 3.4 Resultaat veiligheid tegen afschuiven profiel DKM-12 

 

Een verhoging van het plaspeil en de freatische grondwaterstand met 1m resulteert in een 

veiligheidsfactor van 1,10 (bij DKM-6). Hetzelfde geldt voor een verlaging van beide 

waterstanden met 1,0m. De statische macrostabiliteit van een talud 1:2,5 is voldoende. Bij 
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toepassing van een minder stijl talud zal de macrostabiliteit van het talud eveneens voldoende 

zijn. 

 

Verdieping in de plas 

Lokaal wil de opdrachtgever de plas verdiepen tot circa N.A.P. +1,0 m waarbij dezelfde 

ontgravingswijze wordt toegepast. Hiervoor is een aanvullende berekening gemaakt, uitgaande 

van het grondprofiel van DKM-6 en het taludprofiel volgens figuur 3.6 (aanpassing in verband 

met micro-stabiliteit). 

 

Uit de berekening blijkt dat de statische macrostabiliteit van een talud met een helling van 1:2,5 

èn 1:4 (v:h) ook bij een grotere windiepte van N.A.P. +1,0 m voldoende verzekerd is tegen 

afschuiven. De kleinste berekende veiligheidsfactor tegen afschuiven (SF) bedraagt 1,42  1,0. (zie 

figuur 3.5) 

 

 

Xm : 3,16 [m]
Ym : 19,87 [m]

Radius : 18,86 [m]
Safety : 1,42

Zand, zeer vast

Leem

Zand, siltig

Zand, vast

T1 T1

-5

0

5

10

15

m

 
Figuur 3.5 Resultaat veiligheid tegen afschuiven windiepte N.A.P. +1,0 m 

 

 

 

 

3 .2 .2 Mi crostab ili te it  

Onder microstabiliteit wordt de stabiliteit van individuele zandkorrels verstaan. Wanneer er 

sprake is van uittredend water dient de stabiliteit van de zandkorrels voldoende te zijn om micro-

instabiliteit te voorkomen. Uitstromend water uit het talud is een gevolg van een hogere 

freatische grondwaterstand in de omgeving, die afstroomt naar de plas met een lager peil. Er 

moet sprake zijn van een voldoende groot verhang in de grondwaterstanden, wil er 

evenwichtsverlies optreden.  

 

Het plaspeil in de recreatieplas zal de stijghoogte in het diepe zandpakket (onder de leemlaag) 

gaan volgen. Aangezien de freatische grondwaterstand boven de leemlaag 0,5 à 1,0 m hoger is 

dan de onderliggende stijghoogte zal water vanuit de zandtoplaag naar de recreatieplas 

toestromen (zie paragraaf 3.1). Dit beïnvloedt de (micro)stabiliteit van het talud. In deze paragraaf 

wordt nagegaan of dit proces kan leiden tot lokale micro-instabiliteit  
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De (micro)stabiliteit van het talud is afhankelijk van de onderstaande factoren: 

 Hoek van inwendige wrijving ( ’d) van het zand (rekenwaarde). 

 Volumiek gewicht ( ), van het zand. 

 Het verhang van de grondwaterstroming ter plaatse van het uittrede punt. 

 

De rekenwaarde van de grondparameters zijn overgenomen uit tabel 3.1.  

 

In het reeds uitgevoerde geohydrologische onderzoek [10] is gekeken naar verhang van de 

grondwaterstroming op lokale schaal. Hierbij is het grondwaterverhang op microniveau niet 

bepaald. Het daadwerkelijk verhang van het grondwater op micro niveau ten tijde van de winning 

(extra verlaging) is niet bekend. Echter voor de beschouwing is uitgegaan van een “worst-case”- 

benadering, nl. het maximale verhang dat kan worden gerealiseerd. Dit maximale verhang van 

de grondwaterstroming ter plaatse van het talud komt overeen met de taludhelling.  Hierbij volgt 

de freatische lijn het talud zonder deze te snijden (meest ongunstige aanname). Meer inzicht in 

de grondwaterstroming ter plaatse van het talud kan worden verkregen door aanvullend 

geohydrologisch veldonderzoek te verrichten. 

 

Om inzicht te krijgen in het risico op het ontstaan van loopzand is de benodigde minimale hoek 

van inwendige wrijving afgezet tegen de rekenwaarde van de aanwezige hoek van inwendige 

wrijving ’d. Indien de ’d groter is dan de benodigde ’ wordt voldaan aan de toetsing en is het 

risico op ontstaan van loopzand minimaal. In tabel 3.2 zijn de uitkomsten van de toetsing 

weergegeven waarbij het rekentalud (1:2,5) is getest op taluderosie volgens Bernatzik en Schultze 

[7]. Uit de toetsing blijkt dat een taludhelling van 1:2,5 (uitkomst berekening macrostabiliteit) 

onvoldoende veiligheid biedt tegen micro-instabiliteit als gevolg van mogelijk optreden van 

loopzand.  

 

Tabel 3.2: indicatieve toetsing micro-instabiliteit. 

Grondsoort Verhang [i] ’d [°] sat;d  [kN/m3] Talud (v:h) Voldoet  (ja/nee) 

zand, fijn, vast 0,4 28,0 19 1:2,5 Nee 

zand, s3 0,4 23,5 18 1:2,5 Nee 

 

Om inzicht te krijgen in het benodigd minimaal talud waarbij wel wordt voldaan aan de toetsing 

zijn de berekeningen nogmaals uitgevoerd. Bij taludhelling van 1:4 wordt wel voldaan aan de 

toetsing (zie tabel 3.3). 

 

Tabel 3.3: Indicatieve toetsing voor minimaal benodigd talud op basis van micro-instabiliteit. 

Grondsoort Verhang [i] ’d [°] sat;d  [kN/m3] Talud (v:h) Voldoet  (ja/nee) 

zand, fijn, vast 0,25 28,0 19 1:4 Ja 

zand, s3 0,25 23,5 18 1:4 Ja 

 

Loopzand ontstaat op de plaats waar grondwater uit kan treden uit het talud. Op basis van het 

voorhanden geohydrologische onderzoek [10] blijkt dat het plaspeil kan fluctueren tussen 

minimaal N.A.P. +7,0 m en maximaal N.A.P. +9,0 m. Dit is inclusief een verlaging als gevolg van 

de ontgraving. Het in tabel 3.3 aangegeven talud (1:4) dient dan ook alleen gerealiseerd te 

worden over het tracé waar sprake kan zijn van uittredend grondwater. Uitgaande van 
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veiligheidsmarge van 0,5 m komt dit overeen met een aanpassing van het talud over de hoogte 

van N.A.P. +6,5 m tot N.A.P. +9,5 m (zie figuur 3.6). 

 

 
Figuur 3.6: Talud opbouw op basis van macro- en microstabiliteit 

 

Als alternatief voor het aanpassen van het talud kan een kwelscherm rondom de zandwinplas 

aangebracht worden. Dit kwelscherm dient aangebracht te worden tot in de aanwezige leemlaag 

(zie figuur 3.7). Voor kwelscherm kan eventueel gebruik gemaakt worden van tijdens de winning 

vrijkomende leem. Doel van dit kwelscherm is uitstroming van grondwater boven de leemlaag 

naar de plas te voorkomen en daarmee het risico op ontstaan van loopzand.  

 

 

 
Figuur 3.7: Taludopbouw 1:2,5 doormiddel van een kwelscherm. 
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4  Conclusies en aanbevelingen  

4.1 Conclusie s  

De te realiseren taluds van de recreatieplas, ingedeeld in veiligheidsklasse RC1, dienen te worden 

gedimensioneerd op micro-stabiliteit. Dit betekent dat vanaf het huidige maaiveldniveau, ca. NAP 

+10,3m tot NAP +9,5m een talud van 1:2,5 gemaakt kan worden. Tussen NAP +9,5m en NAP 

+6,5m, in deze zone kan sprake zijn uittredend grondwater, dient de helling niet steiler dan 1:4 te 

zijn. Op diepere niveau’s dan NAP +6,5m kan het talud 1:2,5 bedragen. Deze geometrie is 

weergegeven in figuur 3.6, een alternatieve oplossing is gegeven in figuur 3.7. 

 

De lokale verdieping tot NAP +1,0m is mogelijk mits het talud niet steiler dan 1:2,5 wordt 

opgezet. 

 

In de analyses bedraagt de maximaal toelaatbare bovenbelasting 10 kPa, direct grenzend aan de 

ontgraving/het talud. In het werk dient te worden voorkomen dat hogere bovenbelastingen, in de 

vorm van gronddepots e.d., voorkomen. 

 

4 .2 Aanbevel ingen 

Door tijdens de graafwerkzaamheden het gerealiseerde talud regelmatig te peilen wordt inzicht 

verkregen in de geometrie en of wordt voldaan aan de gestelde eisen hieraan. De frequentie van 

deze peilingen is sterk afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden en dient daarop te 

worden afgestemd. Deze aspecten dienen in het zandwinplan van de uitvoerende partij te 

worden meegenomen 

 

Indien in de loop van het project veranderingen optreden in de uit te voeren werkzaamheden of 

in de in dit rapport gehanteerde uitgangspunten verzoeken wij contact met ons bureau op te 

nemen, zodat wij ons rapport hierop kunnen toetsen. 

 

 

 

Blad 14 van 14 59449-1 R27474 Stabiliteitsanalyse - versie 2.pdf



 

 

Werkplan ontgronding Appelscha Hoog  9X5759-108/R00001/RDRE/NVW/Gron 

Definitief   6 februari 2014 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 
 Vrijkomende grondstromen 

 



 

 

 

6 februari 201 BC8704/N001/RDRE/NVW/Gron 
 

 

1/7 

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

PLANNING & STRATEGY

A company of Royal HaskoningDHV

 

 
 
Notitie 
 

 
Aan : Gemeente Ooststellingwerf, mw. G. Barendregt 
Van : R. Drewes 
Datum : 6 februari 2014 
Kopie :  
Onze referentie : BC8704/N001/RDRE/NVW/Gron 
   
Betreft : Appelscha Hoog: grondbalans 

 
 
1. Inleiding 
Binnen het plangebied Appelscha Hoog wordt een recreatieplas aangelegd. In deze notitie is 
de grondbalans voor de aanleg van de plas weergegeven. 
 
De grondbalans voor de plas is doorgerekend op basis van grondsoort (teelaarde – leem – 
zand). De onderverdeling in teelaarde, leem en zand is gemaakt op basis van de 
uitgevoerde bodemonderzoeken.  
De grondbalans is beschouwd voor de aanleg van een ondiepe recreatieplas met twee 
eilanden. De plas zal een oppervlakte van 10,5 ha hebben en tot een gemiddelde diepte van 
6,0 m-mv. worden aangelegd. Hiermee zal in de zomer een waterkolom van ca. 2,0 m 
aanwezig zijn. Midden in de plas wordt een verdieping in de bodem aangebracht (ca. 2,0 ha) 
tot maximaal 8,0 m-mv. om de waterkwaliteit in de zomer te kunnen borgen.  
 
Eerst zijn de uitgangspunten en aannames voor de grondbalans beschreven. Daarna volgt 
een korte omschrijving met de grondbalans.  
 
2. Uitgangspunten en aannames opstellen grondbalans 
De werkwijze en de aannames die gebruikt zijn bij het opstellen van de grondbalans staan 
puntsgewijs hieronder weergegeven.  
 De (ontgrondings-)grens van de recreatieplas is gebaseerd op de visiekaart ‘Ondiep 

variant’. 
 De dikte van de teelaarde, het zand en de leemlaag is gebaseerd op de sonderingen en 

boringen in het gebied (Geotechnisch onderzoek Hildenberg Appelscha en het 
stabiliteitsonderzoek).  

 Een vlakdekkende kaart van de zanddikte in het gebied is gemaakt door middel van 
interpolatie1 van de zanddikte ter plaatse van de boorpunten (zie kaart 1). Op deze kaart 
staat de totale hoeveelheid mogelijk geschikt zand. Dit is de totale hoeveelheid zand tot 
8,0 m –mv exclusief de teelaardelaag en het leem. 

 Op plaatsen waar zowel een sondering als een boring is zijn de laagdiktes van de zand- 
en kleilagen uit de boring gebruikt. De voor de interpolatie gebruikte boringen en 
sonderingen staan ook in kaart 1 (zie bijlage) 

                                                  
1 De gebruikte interpolatie methode is Inverse Distance Weighting (IDW). De gebruikte interpolatie maakt 
gebuikt van een machtsfunctie die bepaald hoeveel invloed een meting heeft op een bepaalde afstand van die 
meting. Deze machtsfunctie wordt ook wel de ‘power parameter’ genoemd. De invloed van een meting neemt 
af wanneer de afstand tot de meting toeneemt. Voor de interpolatie van de zanddikte is gebruikt gemaakt van 
een ‘power parameter’ van 3. 
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 Dikte van de teelaarde-laag is 0,3 m. Opgemerkt wordt dat in de bodemlaag van 0,3 tot 
0,6 m-mv. brokken veen zijn waargenomen waardoor dit zand civieltechnisch niet 
geschikt is om in werken op te nemen. Vooralsnog is deze laag in de totale hoeveelheid 
zand meegerekend.  

 Talud van de natuurvriendelijke oever is tot 4 m-mv 1:10. 
 De overige taluds variëren, afhankelijk van de gebruiksfunctie van het deel van de plas,  

van 1: 2,5 tot 6,5. 
 De gemiddelde diepte van de recreatieplas ligt op 6 m-mv. (NAP +5 m) en midden in de 

plas maximaal 8 m-mv. (NAP +3 m). 
 Al het aanwezige zand is civieltechnisch geschikt, dat wil zeggen voldoet aan ‘zand in 

zandbed’. Laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat een gedeelte van het zand niet 
voldoet aan deze RAW-specificatie. Door menging met bodemlagen die voldoen is de 
verwachting dat dit bodemateriaal alsnog geschikt kan worden gemaakt.  

 
3. Berekeningswijze volumes 
Bij het berekenen van de grondbalans voor de recreatieplas is gebruikt gemaakt van 
gemiddelde dieptes. In de onderstaande tabel staat hoe de gemiddelde dieptes voor de 
verschillende delen van de plas zijn gehanteerd. 

 
Tabel 1: gehanteerde taluds en gemiddelde dieptes voor de verschillende voor delen plas 

 
Deel van de plas  Talud  Gemiddelde diepte (m –mv) 

Ontgronding talud diepte 0 tot 4 m –mv.

 natuur vriendelijke oever) 

 strand 

 zwemgedeelte 

 zuid‐ & westkant boven waterlijn 

 zuid‐ & westkant onder waterlijn 

1:10 
1:10 
1:6,5 
1:6 
1:2,5 

2 

Ontgronding talud diepte 4 tot 6 m ‐mv  1:2,5  5 

Ontgronding aanlegdiepte 6 m –mv  ‐  6 

Ontgronding talud diepte 6 tot 8 m ‐mv  1:2,5  7 

Ontgronding aanlegdiepte 8 m –mv  ‐  8 

Eilanden 

 boven waterpeil 

 onder waterpeil 

1:4 
1:2,5 

 

 
Voor de plas is geen 3D model van de ondergrond gemaakt. Daardoor is niet inzichtelijk op 
welke diepte zich ongeschikt zand of keileem bevindt. Voor het gedeelte met een ontgraving 
van 8,0 m-mv is dit geen probleem, omdat in die 8,0 m zich de teellaag, het zand en het 
keileem bevindt. In de gedeeltes van de plas die minder dan 8,0 m ontgraven worden, wordt 
aangenomen dat het ongeschikte materiaal zich in het bovenste deel van de bodem bevindt. 
Dit levert een onderschatting van de totale hoeveelheid beschikbaar zand op, aangezien het 
mogelijk is dat het ongeschikte materiaal dieper ligt dan de ontgravingsdiepte. 
 
Om een inschatting te kunnen maken van de mate van onderschatting van de hoeveelheid 
zand en de overschatting van de hoeveelheid leem, door de aanname dat de leemlaag zich 
boven in de bodem bevindt, zijn profielen getekend. In de navolgende profielen is steeds in 
het bovenste profiel de schematische opbouw van de ondergrond te zien.  
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Eerst een teellaag van 30 cm met daaronder een zandpakket met daar onder vanaf 
ongeveer 2,5 m beneden maaiveld een leemlaag van ongeveer 2,3 m. Onder deze leemlaag 
ligt weer een zandpakket. In het profiel daaronder staat hoe bij de berekening de 
ondergrond geschematiseerd is. Eerst een teellaag van 30 cm dan 2,3 m leem met 
daaronder het zandpakket. 
 

 
 Profielen met links eerst een natuurvriendelijke oever (talud 1:10) en een daarna een talud van 1:6.5 en 
rechts de profielen met alleen het 1:6.5 talud. De bovenste profielen geven de gemiddelde situatie weer ter 
plaatse van de recreatieplas en de onderste profielen geven weer hoe er gerekend is. 

 
In de profielen is te zien dat bij delen van de plas die ondieper zijn dan 6 m-mv een 
overschatting plaats vindt van de hoeveelheid leem en een onderschatting van de 
hoeveelheid zand. Op basis van deze profielen is een correctiefactor bepaald. Deze 
correctiefactor bepaalt hoeveel berekend leem eigenlijk zand is. De correctiefactor is 
conservatief geschat, aangezien keileem laag soms ook ondieper ligt dan 2,5 m-mv. 
 
Tabel 2: correctie factoren per deel plas 

 
Deel van de plas  Gemiddeld Talud  Correctie factor 

Ontgronding talud diepte 0 tot 4 m‐mv.  1:7,5  0.4 (40% berekende leem is zand) 
Ontgronding talud diepte 4 tot 6 m‐mv  1:5  Geen correctie factor nodig 
Ontgronding talud diepte 6 tot 8 m‐mv  1:2,5  Geen correctie factor nodig 
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4. Resultaten 
In tabel 3 zijn de vrijkomende hoeveelheden teelaarde, leem en zand weergegeven. De 
correctiefactoren voor overschatting van de vrijkomende hoeveelheid leem en 
onderschatting van het zand zijn toegepast. In de bijlage zijn de vrijkomende hoeveelheden 
naar deel van de plas meer in detail weergegeven. 

Tabel 3: grondbalans ondiepe recreatieplas ‘Appelscha Hoog’ 
 

Nr. 

Ondiepe recreatieplas Volume Totaal

Teelaarde Leem Zand 

1 
Recreatieplas 
(0,0 - 6,0 m – mv.) 

31.200 182.100 235.800 449.100 

2 
Verdieping midden plas 
(6,0 - 8,0 m – mv.) 

- - 32.500 32.500 

 Totaal 31.200 182.100 268.300 481.600 

 
In het midden van de plas wordt een gedeelte van de plas dieper aangelegd waarin koude kan 
worden gebufferd. In de zomerperiode kan de koude worden aangewend om de 
watertemperatuur niet te hoog te laten oplopen. Het diepere deel van de plas (8,0 m-mv) zal een 
oppervlakte van ca. 2 ha hebben waarbij ca. 32.500 m3 zand vrij zal komen. 
 
In de bodem van een gedeelte van de plas2 kan keileem worden teruggeplaatst. Dit is alleen 
mogelijk op de bodem van de plas waarbij 10 m uit de taludlijn van de oever wordt 
aangehouden (opp. ca. 1,5 ha = 25% van totale bodemoppervlak). Voor het terugplaatsen 
van leem zal 2 m dieper worden ontgraven. Het zand zal worden ontgraven en het leem 
worden teruggeplaatst. Uit de berekening blijkt het om een volume van ca. 32.500 m3 te 
gaan. Binnen de grondbalans zal dan minder leem vrijkomen (149.600 m3 i.p.v. 182.100 m3) 
en meer zand (300.800 m3 i.p.v. 268.300 m3). De totaal vrijkomende hoeveelheid binnen de 
grondbalans blijft gelijk. 
 
Naast de bodem van de plas is er nog een aantal andere mogelijkheden om leem binnen het 
plangebied te verwerken zoals: 
 ophogen zuidelijk eiland (niet in ontwerp meegenomen); 
 aan noordzijde strand bij zwemdeel kan een wal worden aangelegd. Deze wal kan enige 

beschutting aan het strand geven; 
 aan de zuidzijde van de plas waar een heuvel kan worden aangelegd (zie 

inrichtingsschets in bijlage 2). 
 

Tabel 4: verwerkingsmogelijkheden vrijkomende leem binnen plangebied Appelscha Hoog. 

Deellocatie plangebied Indicatie toe te passen grondvolume (m3) 

Leem in bodem plas 32.500 

Zuidelijk eiland 750 

‘wal’ om noordzijde zwemlocatie 7.500 

Heuvel zuidzijde plas 8.000 

Totaal 48.750 

 

 
                                                  
2 Het terugplaatsen van keileem is niet mogelijk tussen het noordelijke eiland en het strand, de koude buffer en de 

oevertaluds van de plas. 
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Bijlage 1: Specificatie grondbalansen 
Datum:  6 februari 2014 
Referentie: BC8704/N001/RDRE/NVW/Gron 
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In de onderstaande tabel staan de oppervlakten en hoeveelheden teelaarde, zand en leem 
die vrij komen bij de aanleg van de ondiepe recreatieplas. De correctiefactoren om een 
overschatting van de hoeveelheid leem en onderschatting van de hoeveelheid zand zijn 
toegepast. In deze tabel is geen rekening gehouden met de civieltechnische kwaliteit van het 
zand.  

Tabel 1: Grondbalans aanleg ondiepe plas Appelscha Hoog  

Deel van het terrein Volumes (m3) 

teellaag  leem  zand 

Ontgronding talud 0 tot 4 m –mv.  12.200  41.900  30.000 

Ontgronding talud 4 tot 6 m –mv.  3.900  28.900  31.600 

Ontgronding diepte plas 6,0 m‐mv.  15.100  111.300  174.200 

Ontgronding diepte plas 8,0 m –mv. (koude buffer) ‐  ‐  32.500 

       

Totaal:  31.200  182.100  268.300 
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Bijlage 2: Tekeningen 
Datum:  6 februari 2014 
Referentie: BC8704/N001/RDRE/NVW/Gron 
 
 



#

#

#

#

#
DKM-24

DKM-23

DKM-22

DKM-21

DKM-20

301
8

B5
9.2

B4
8.5

B3
8.2

B2
7.8

B1
8.2

303
7.5

302
8.5

DKM-5
8

DKM-4
7

DKM-3
8

DKM-2
7

DKM-1
8

DKM-19
8

DKM-18
8

DKM-17
8

DKM-16
7

DKM-15
8

DKM-14
7

DKM-11
8

DKM-10
7

DKM-9
7.5

DKM-8
7.5

DKM-7
7.5

DKM-13
7.5

DKM-12
7.5

Pa
d: 

F:\
pro

jec
ten

\9V
88

59
\Te

ch
nic

al_
Da

ta\
GI

S\
MX

D\
20

14
01

16
 di

kte
 za

nd
pa

kk
et 

zo
nd

er 
tee

lla
ag

.m
xd

Figuur

Datum Schaal

Titel

Opdrachtgever

Project

1dikte zand pakket

Gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog

gemeente Ooststellingwerf

16/1/2014 1:3500

Gecontroleerd door Volgnummer

CheckedBy 1

±

Legenda
dikte zand pakket tot 10 m - mv 
(m) dikte zand pakket tot 10 m -mv in boringen en sondering 

0 125 250 375 50062.5
Meters

4.5 - 5.0
5.0 - 5.5
5.5 - 6.0
6.0 - 6.5
6.5 - 7.0
7.0 - 7.5
7.5 - 8.0
8.0 - 8.5
8.5 - 9.0

contour ontgrondingsgrens recreatieplas
# aanvullende sonderingen
!



Pa
d: 

F:\
pro

jec
ten

\9V
88

59
\Te

ch
nic

al_
Da

ta\
GI

S\
MX

D\
20

14
01

16
 ge

m 
die

pte
 pl

as
 m

et 
go

lfb
aa

n.m
xd

Figuur

Datum Schaal

Titel

Opdrachtgever

Project

2gemiddelde diepte ontgronding

Gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog

gemeente Ooststellingwerf

16/1/2014 1:3500

Gecontroleerd door Volgnummer

CheckedBy 1

±

0 125 250 375 50062.5
Meters

Legenda
contour ontgrondingsgrens recreatieplas

contour
Ontgrondingsdiepte

koude buffer (8 m -mv)
talud (6 -8 m -mv)
diepte 6 m -mv
onderwater oever (4 - 6 m -mv)
oever (2 - 4 m -mv)
strand/ natuurvriendelijke oever (0 - 4 m -mv)
strand (mv)
heuvel (0.5 m +mv)
heuvel (1.5 m +mv)
heuvel (2.5 m +mv)
heuvel (3 m +mv)



 

 

Werkplan ontgronding Appelscha Hoog  9X5759-108/R00001/RDRE/NVW/Gron 

Definitief   6 februari 2014 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tekeningen 

 
 



2

1

18

5

1

Drentseweg

2

5

Tilgrupsweg

10

1

Tilgrupsweg

Hildenb
erg

16

14

12
puinpad

omschrijving

projectnummer

tekeningnummer

/

formaat schaal fase

projectopdrachtgever

Telefoon

Fax

E-mail

Internet

revisie
omschrijving

getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

www.royalhaskoningdhv.com

F
i
l
e

n
a

m
e

 
:

Postbus 8064

9702 KB Groningen

Chopinlaan 12

+31 (0)50 5 214 214

+31 (0)50 5 261 453

info@groningen.royalhaskoning.com

9X5759 2

A4 1:25000 vergunning

DDV RDRE RDRE 16.MEI.2013

Topografische kaart met ligging locatie en toekomstige recreatieplas

Gebiedsontwikkeling Appelscha HoogGemeente Ooststellingwerf

L
:
\
S

i
t
e

s
\
N

L
-
G

r
o

n
i
n

g
e

n
\
P

r
o

j
e

c
t
\
9

X
5

7
5

9
\
T

e
c
h

n
i
c
a

l
_

D
a

t
a

\
0

8
 
T

e
k
e

n
i
n

g
e

n
\
T

e
k
e

n
i
n

g
e

n
 
V

e
r
g

u
n

n
i
n

g
\
9

X
5

7
5

9
C

0
2

 
v
.
d

w
g

HASKONING NEDERLAND B.V.
Planning & Strategy

Ligging zoekgebied met globale

ligging recreatieplas





Indicatieve ligging ontgrondingsgrens ca 10,5m+ NAP

Legenda

Indicatieve ligging recreatieplas (zomerpeil)

Percelen waar ontgronding zal plaatsvinden

Ontgravingscontour 1m- mv

Ontgravingscontour 2m- mv

Maximale bodem recreatieplas 6 m- mv

Maximale bodem recreatieplas 8 m- mv

Ontgravingscontour 3m- mv

Ontgravingscontour 4m- mv

Ontgravingscontour 5m- mv

Gruun

Gruun

2

5

Tilgrupsweg

puinpad

C'
C

D'
D

B'
B

A'

A

variabel

1:2,5

1:6

1:6,5

1:10

1:5

1:10

1:2,5

1:2,5
1:2,5

1:4

1:6

1:2,5

1:6

1:5

zomerpeil ca 7m+ NAP

maaiveld = ca 10,5+ NAP

maaiveld = ca 10,5m+ NAP

maaiveld = ca 10,5m+ NAP

maaiveld = ca 10,5m+ NAP

maaiveld = ca 10,5+ NAP

zomerpeil ca 7m+ NAP

zomerpeil ca 7m+ NAP

zomerpeil ca 7m+ NAP

 ca 3,0m+ NAP

ca 8,5m+ NAP

winterpeil ca 8m+ NAP

winterpeil ca 8m+ NAP

winterpeil ca 8m+ NAP

winterpeil ca 8m+ NAP

ca 5m+ NAP

ca 5m+ NAP

ca 5m+ NAP

ca 5m+ NAP

DWARSDOORSNEDE A-A'

DWARSDOORSNEDE B-B'

DWARSDOORSNEDE C-C'

DWARSDOORSNEDE D-D'

DWARSDOORSNEDE A-A'

DWARSDOORSNEDE B-B'

DWARSDOORSNEDE C-C'

DWARSDOORSNEDE D-D'

DWARSDOORSNEDE A-A' 1:500

DWARSDOORSNEDE B-B' 1:500

DWARSDOORSNEDE C-C' 1:500

DWARSDOORSNEDE D-D' 1:500

variabel

1:2,5

1:6

1:6,5

1:10

1:5

1:10

1:2,5

1:2,5
1:2,5

1:4

1:6

1:2,5

1:6

1:5

zomerpeil ca 7m+ NAP

maaiveld = ca 10,5+ NAP

maaiveld = ca 10,5m+ NAP

maaiveld = ca 10,5m+ NAP

maaiveld = ca 10,5m+ NAP

maaiveld = ca 10,5+ NAP

zomerpeil ca 7m+ NAP

zomerpeil ca 7m+ NAP

zomerpeil ca 7m+ NAP

 ca 3,0m+ NAP

ca 8,5m+ NAP

winterpeil ca 8m+ NAP

winterpeil ca 8m+ NAP

winterpeil ca 8m+ NAP

winterpeil ca 8m+ NAP

ca 5m+ NAP

ca 5m+ NAP

ca 5m+ NAP

ca 5m+ NAP

omschrijving

projectnummer tekeningnummer

/

formaat schaal fase

project

opdrachtgever

Telefoon

Fax

E-mail

Internet

revisie
omschrijving

getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

www.royalhaskoningdhv.com

Postbus 8064

9702 KB Groningen

Chopinlaan 12

+31 (0)50 5 214 214

+31 (0)50 5 261 453

info@groningen.rhdhv.com

BC5366 4A2 1:2000 vergunning

EHON RDRE RDRE 3 feb 2014

Ontgronding in detail met oppervlakten en diepten 

en principe profielen

Gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog

Gemeente Ooststellingwerf

HASKONING NEDERLAND B.V.
Planning & Strategy

D
:
\
A

p
p
e
l
s
c
h
a
\
B

C
5
3
6
6
-
1
0
7
o
n
t
g
r
o
n
d
i
n
g
0
0
0
.
d
w

g







Bijlage G  Oplegmemo samenvatting 
hydrologische onderzoeken, 
inclusief bijlagen 

  





 

 

10 februari 2014 BC8704/N002/904234/LM/Gron 
 

 

1/10 

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

PLANNING & STRATEGY

A company of Royal HaskoningDHV

 
 
 
Notitie 
 

 
Aan : Gemeente Ooststellingwerf 
Van : R. Drewes 
Datum : 10 februari 2014 
Kopie :  
Onze referentie : BC8704/N002/904234/LM/Gron 
   
Betreft : Samenvatting hydrologische onderzoeken 

 
1.1 Inleiding 
De gemeente Ooststellingwerf is voornemens een recreatieplas aan te leggen als onderdeel van 
de gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog. Hiervoor is onder andere hydrologisch onderzoek 
verricht, met als doel de mogelijke effecten van de plas naar de omgeving in beeld te brengen. 
De resultaten van dit onderzoek zijn gerapporteerd in de rapportage ‘Hydrologisch onderzoek, 
gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog, 16 mei 2013’. Naar aanleiding van het hydrologische 
onderzoek zijn meerdere vervolg onderzoeken en nadere analyse uitgevoerd, tevens zijn de 
ontwerpuitgangspunten voor de plas begin 2014 gewijzigd. Voorliggende oplegnotitie beschrijft 
de samenhang en de conclusies uit de verschillende onderzoeken. De notitie geeft een overzicht 
van de onderzoeken en vervolgens de belangrijkste uitkomsten. 
 
De volgende rapportages en memo’s zijn opgesteld ten behoeve van het aspect hydrologie 

- Hydrologisch onderzoek Appelscha Hoog, Rapport Royal HaskoningDHV, 16 mei 2013 

- Gevoeligheidsanalyse keileemweerstand, Oplegmemo Royal HaskoningDHV, d.d. 16 mei 2013 

- Globale analyse effecten grondwaterstandsverandering op tuinen, Notitie Royal HaskoningDHV d.d. 

7 februari 2014  

- Aanpak compensatie droogteschade, Notitie Royal HaskoningDHV d.d. 16 september 2013 

- Recreatieplas Appelscha Hoog Oplegnotitie uitwerking ondiepe variant, Rapport Royal 

HaskoningDHV, 6 februari 2014  

- Beoordeling effecten verlaging grondwaterstanden golfbaan Hildenberg te Appelscha, Notitie 

Grontmij, 14 februari 2014 

- Recreatieplas Appelscha Hoog, onderzoek waterkwaliteit, Rapport Royal HaskoningDHV, 6 februari 

2014 

- Grondwatermeetnet Appelscha, Wiertsema en Partners, 28 augustus 2013 

 
1.2 Hydrologische effecten 
Om de effecten op de grondwaterstanden ten gevolge van de aanleg van de plas vast te stellen 
is door Royal HaskoningDHV geohydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten 
veranderingen van de grondwaterstanden en de afgeleide effecten. De resultaten van dit 
onderzoek zijn gerapporteerd in rapportage Hydrologisch onderzoek Appelscha Hoog, 16 mei 
2013. De rapportage gaat in op de effecten op de grondwaterstanden in de omgeving en 
daarmee mogelijk op de aspecten natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur. Om deze 
effecten in beeld te brengen is voorliggend hydrologisch onderzoek uitgevoerd. De effecten op 
natuur zijn uitgebreid gerapporteerd in ’Passende Beoordeling gebiedsontwikkeling Appelscha 
Hoog, Royal HaskoningDHV, 28 mei 2013’ waar meerdere effecten dan alleen de veranderingen 
van de grondwaterstand zijn verwoord.  
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Grondwatermodel 
De veranderingen van de grondwaterstanden zijn berekend met een grondwatermodel. Het 
grondwatermodel dat is ingezet ten behoeve van het bepalen van grondwaterstandseffecten van 
de plas betreft een sterk verbeterde versie van het oorspronkelijke MIPWA model. In 2010 heeft 
Royal Haskoning MIPWA in het Drentse Friese Wold en directe omgeving van het Drents Friese 
Wold sterk verbeterd. Dit geldt ook voor de omgeving van de plas. De verbeteringen zijn o.a. 
gericht op het goed in het model brengen van de potklei en het omliggende 
oppervlaktewatersysteem.  
 
Om de effecten voldoende betrouwbaar te kunnen voorspellen is het van belang dat het model 
groot genoeg is, zodat de ligging van modelgrenzen niet beperkend is. Ten behoeve van deze 
studie is voor de berekeningen een modelgrens op ca. 3 km afstand van het plangebied 
aangehouden. In onderstaande figuur 1 staat het modelgebied weergegeven. De effecten vinden 
plaats ruim binnen de modelgrenzen, buiten deze grenzen doen zich geen effecten voor. Het 
model kijkt naar de ‘stabiele eindsituatie’, dat wil zeggen naar de situatie nadat de plas is 
aangelegd en de situatie is gestabiliseerd. Effecten zijn daardoor voor de lange termijn te 
beschrijven. 
 

  
Figuur 1. Modelgebied (lichtblauw) ten opzichte van plangebied (rode lijnen) 
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Voor het modelleren van de recreatieplas zijn in het MIPWA model de parameters aangepast 
van grond naar open water. Het gaat om de volgende parameters ter plaatse van de toekomstige 
plas:  
• Landgebruik. 
• Nat oppervlak ( waterlopen). 
• Wortelzone gewas. 
• Doorlaatvermogen van 1e, 2e en 3e watervoerend pakket. 
• Weerstand van de 1e en 2e (keileem) scheidende laag. 
 
Grondwaterstandsveranderingen 
Uit het hydrologisch onderzoek volgt dat de aanleg van de recreatieplas voornamelijk effect heeft 
op de ondiepe grondwaterstanden. Deze grondwaterstand verandert doordat er sprake is van 
een toename van de verdamping en het verwijderen van de keileemlaag doordat de plas een 
diepte krijgt van ca. 10-15 m-mv. De waterstand in de plas stelt zich daarmee gelijk aan de 
stijghoogte van het 1e watervoerend pakket, waardoor deze niet of nauwelijks wijzigt. De 
verandering van de grondwaterstand straalt tot maximaal 500 m uit. 
 
Landbouw 
De verandering van grondwaterstanden heeft effect op de landbouw. De veranderingen van de 
grondwaterstand leiden in de toekomst tot een verandering van de doelrealisatie als gevolg van 
een toename van droogteschade. De huidige droogteschade in de omgeving van de plas varieert 
van de droogteschade van 10% tot maximaal 30%. Deze droogteschade neemt toe als gevolg 
van lagere grondwaterstanden in de omgeving. Ook na aanleg van de plas varieert de 
droogteschade van 10% tot maximaal 30%. De verandering van de droogteschade bedraagt 
enkele procenten. Er wordt over een oppervlak van ca. 32 ha een toename van de 
droogteschade van 1-5 % berekend. Over een oppervlak van ca. 2 ha bedraagt de toename 
meer dan 5%. De mate van verandering van de doelrealisatie als gevolg van de 
grondwaterstandsverlaging straalt uit tot op enkele locaties maximaal ca. 250 m vanuit de 
toekomstige plas. 
 
Natuur 
Het invloedsgebied waar grondwaterstandsverlaging optreedt, ligt grotendeels buiten het Natura 
2000-gebied. Echter uit de berekeningen blijkt dat de GLG nabij één van de vennen (deelgebied 
Hildenberg) 1 tot 5 centimeter zal dalen. Op basis van een nadere analyse van de zeer lokale 
geohydrologie van het ven (o.a. bodemopbouw en 
grondwaterstanden) door DLG volgde dat het berekende effect in de praktijk niet te verwachten 
valt. 
 
In Boswachterij Appelscha (ten noorden van de N381) liggen natuurwaarden (H3150 Zure 
vennen en H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen) die afhankelijk zijn van lokale 
hydrologische systemen. Om de mogelijke gevolgen voor deze systemen in beeld te brengen is 
een eerste verkenning met MIPWA uitgevoerd, om mogelijke 
veranderingen in stromingsrichtingen te bepalen. Hieruit blijkt dat de grondwaterstromingen ter 
plaatse niet veranderen. 
 
Effecten op bebouwing en infrastructuur 
Uit de boringen en sonderingen in het plangebied volgt dat tot 3 m-mv zich zand in de 
ondergrond bevindt. De grondwaterstandsverlaging vindt plaats binnen dit zandpakket. Zand is 
niet zettingsgevoelig, waardoor geen zettingen zijn te verwachten en daarmee geen gevolgen 
voor bebouwing en infrastructuur zoals wegen. 
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Golfbaan en tuinen 
De aanleg heeft mogelijk een verdrogend effect op tuinen waardoor mogelijk eerder sproeien 
noodzakelijk is. Voor de golfbaan geldt dat de afvoer via drainage in natte tijden minder wordt. In 
droge tijden zal mogelijk eerder moeten worden gesproeid.  
 
Door Royal HaskoningDHV is globaal ingeschat op basis van beperkt beschikbare gegevens van 
de golfbaan wat het effect zou kunnen zijn op de golfbaan. Door Grontmij is een uitgebreide 
analyse en veldbezoek uitgevoerd, waarvan de resultaten staan verwoord in de notitie 
‘Beoordeling effecten verlaging grondwaterstanden golfbaan Hildenberg te Appelscha, Notitie 
Grontmij, 7 februari 2014’ zie ook paragraaf 1.5.  
Door RoyalHaskoningDHV is verder onderzocht wat het effect zou kunnen zijn op de omliggende 
tuinen. De resultaten hiervan zijn verwoord in de notitie ‘Globale analyse effecten 
grondwaterstandsverandering op tuinen, Notitie Royal HaskoningDHV d.d. 7 februari 2014, zie 
ook paragraaf 1.6 
 
Aanbevelingen 
In de rapportage worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 Om de effecten te kunnen blijven monitoren wordt aanbevolen om een meetnet in te 
richten en de modeluitkomsten te verifiëren met de metingen uit het meetnet. Dit meetnet 
is ingericht en is inmiddels twee keer uitgelezen zie paragraaf 1.7 

 Het rapport geeft een aantal handreikingen voor de toekomstige inrichting van de plas. 
Deze zijn meegenomen in het ontwerp van de plas.  

 De civieltechnische uitvoeringswijze van de aanleg recreatieplas kan invloed hebben op 
de hydrologie in en rond het plangebied. Voorkomen moet worden dat het bedrijf die de 
plas straks gaat aanleggen een werkwijze hanteert, die meer hydrologische effecten 
veroorzaakt dan binnen dit onderzoek is beoordeeld. Daartoe is een werkplan bij de 
ontgrondingsvergunning opgenomen, evenals een aantal voorschriften.  

 
1.3 Gevoeligheidsanalyse keileem 
De provincie Fryslân gaf aan in principe in te kunnen stemmen met de uitkomsten van het 
uitgevoerde hydrologisch onderzoek, met dien verstande dat zij verzocht om nader te 
onderzoeken welke invloed de keileemweerstand heeft op de uitkomsten van de modellering. 
Daartoe is een gevoeligheidsanalyse naar de keileemweerstand uitgevoerd. De uitkomsten zijn 
beschreven in de oplegmemo ‘Gevoeligheidsanalyse keileemweerstand, Royal HaskoningDHV, 
d.d. 16 mei 2013’. In de memo is beoordeeld in hoeverre de keileemdikte zoals die is 
aangetroffen in de boringen in het plangebied overeenkomen met de keileemdiktes in MIPWA. 
Daarnaast is de in modellering gebruikte keileemweerstand vergeleken met de nieuwe inzichten 
ten aanzien van de keileemweerstanden. Om de gevoeligheid van het model voor het verhogen 
van de keileemweerstand in beeld te brengen, is met de aangepaste keileemweerstand de 
verlaging van de gemiddelde grondwaterstand door het aanleggen van de plas berekend. 
 
Vergelijking verbreiding 
Uit de vergelijking is te zien dat ter plaatse van het plangebied de dikte van de keileemlaag in het 
modelgebied redelijk goed overeenkomt met de boringen. In zowel de boringen als in het model 
neemt in het plangebied de dikte van de leemlaag af in zuidelijke richting. De ordegrootte van de 
dikte loopt van 0,5 m tot 2 a 3 m in het noordelijk deel, waarbij de keileem gebiedsdekkend in het 
gebied is aangetroffen. De boringen geven een dikte van 0,8 tot ca 2,2 m dikte. 
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Gevoeligheid keileemweerstand 
In MIPWA is voor de keileemlaag een bepaalde weerstand opgenomen. De weerstand is 
bepaald door middel van automatische kalibratie. Mogelijk is deze weerstand niet hoog genoeg 
en zijn nog veiliger aannames gewenst (worst case). Daarom is deze vergeleken met de 
nieuwste inzichten ten aanzien van de weerstand van de keileem. Hiervoor is de formule van 
Bakker gebruikt die leidt tot hoger weerstanden van de keileemlaag.  
 
Het vergroten van de keileemweerstand zorgt voor hogere grondwaterstanden doordat de 
neerslag minder gemakkelijk kan infiltreren naar de diepere lagen. Door deze hogere 
grondwaterstanden is de uitstraling van de grondwaterstandsverlaging door het aanleggen van 
de plas ook groter. In figuur 2 zijn de contouren te zien van de grondwaterstandsverlaging tot 5 
cm van de twee berekeningen. Door het vergroten van het keileemweerstand in het model wordt 
de verlagingscontour door het aanleggen van de plas groter. De verlagingscontour wordt in het 
noorden, zuiden en oosten van de plas ongeveer 180 meter groter. Ook bij een grotere 
keileemweerstand worden binnen het Natura2000 gebied geen verlagingen van meer dan 5 cm 
berekend. Wel zal in een groter landbouwgebied verdroging optreden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2 verlagingscontour (tot 5 cm ) door het aanleggen van de plas (geel worstcase) 
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1.4 Effecten op de landbouw  
De aanleg van de recreatieplas leidt tot effecten op de droogteschade voor de landbouw. De 
gemeente heeft hiertoe in samenspraak met de ABO een voorstel gedaan voor een financiële 
compensatieregeling en een aangepast meetnet voorstel. In overleg met hen is het reeds 
geslagen grondwatermeetnet uitgebreid met 7 extra grondwatermeetpunten in het omliggende 
agrarisch gebied. De ABO blijft betrokken bij de vertaling van de aanpak naar overeenkomsten 
per eigenaar c.q. pachter. Dit staat verwoord in de memo ‘Aanpak compensatie droogteschade, 
Notitie Royal HaskoningDHV d.d. 16 september 2013 ’ 
 
1.5 Effecten op de golfbaan  
In het hydrologisch onderzoek is aangeven dat de grondwaterstanden dalen ter plaatse van de 
golfbaan. De effecten op de golfbaan zijn nader gekwantificeerd in de notitie ‘Beoordeling 
effecten verlaging grondwaterstanden golfbaan Hildenberg te Appelscha, 7 februari 2014’ 
opgesteld door Grontmij.  
 
Grontmij constateert dat er ten gevolge van de verlaging van het grondwaterniveau geen 
zettingen te verwachten. Ook is er geen verdrogingsrisico. Omdat de grasvegetaties op de 
golfbaan voor de vochtvoorziening niet afhankelijk zijn van het grondwater, zal de verlaging geen 
direct nadelig effect hebben op de kwaliteit van de vegetatie. Voor de aanwezige bomen kan een 
verminderde fluctuatie mogelijk ook een gunstig effect hebben.  
Als gevolg van de grondwaterverlaging, is er voor de beregening van de bestaande green en 
tees niet meer water nodig dan nu verbruikt wordt. De hoeveelheid water die nu gebruikt wordt 
voor beregening van greens en tees staat los van grondwaterstanden. Er is dus geen sprake van 
een extra waterbehoefte voor beregening van de greens en tees.  
 
Voor de beregening van de baan wordt wel gebruik gemaakt van de watervoorraad in de 
bergingsvijvers. Omdat deze in belangrijke mate worden gevoed door het grondwater zal een 
verlaging van het grondwaterniveau ook van invloed zijn op de beschikbare hoeveelheid 
beregeningswater. Zeker in droge perioden, dus als de waterbehoefte het grootst is en de 
aanvoer van regenwater minimaal is, zal er onvoldoende water beschikbaar zijn om minimaal de 
greens en tees adequaat te kunnen beregenen. Overigens is dit reeds een bestaand probleem in 
de huidige situatie (zonder plas). De aanleg van de plas en de daarmee gepaard gaande 
fluctuering in de grondwaterstand zal dit reeds bestaande probleem doen vergroten. Om die 
reden is het wenselijk dat aanvullende maatregelen worden genomen. 
 
Mogelijke maatregelen Golfbaan 
Zoals gemeld is het van belang aandacht te besteden aan de watervoorziening. In de droge 
periode dient er namelijk voldoende water beschikbaar te zijn om (minimaal) de greens en tees 
te kunnen beregenen. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat er per keer een watervoorraad nodig is 
om minimaal 20 mm/m2 te kunnen. Omdat er in de bergingsvijvers naar verwachting 
onvoldoende water beschikbaar zal zijn om de baan in droge perioden adequaat te kunnen 
beregenen, wordt geadviseerd om dit aspect nader te beschouwen. Naar verwachting zullen er 
maatregelen noodzakelijk zijn om de beschikbare watervoorraad en mogelijk ook de 
bergingscapaciteit in de vijvers te vergroten. Enkele te verkennen mogelijkheden daartoe zijn: 
 Het verdiepen van de bergingsvijvers. Dit vooral voor het vergoten van de direct beschikbare 

watervoorraad. Beperkende factor is de diepte van keileem. Deze laag mag niet worden 
vergraven.  
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 Het voorzien in een wateraanvoer uit de recreatieplas. Dit kan door het voor de beregening 
benodigde water direct uit de plas te onttrekken of door de bergingsvijvers met het water uit 
de recreatieplas te voeden en de baan vanuit deze bergingsvijvers te blijven beregenen. 
Vanwege het te overbruggen peilverschil, is een rechtstreekse aanvoer niet mogelijk; het 
benodigde water zal vanuit de plas moeten worden opgepompt of kan doormiddel van een 
ondergrondse afvoerleiding vanaf de plas richting de golfbaan worden gebracht. 

 Om waterverliezen uit de bergingsvijvers te beperken (vooral als gevolg van infiltratie), zou 
kunnen worden overwogen om de vijvers te bekleden, bijvoorbeeld met een laag slecht 
waterdoorlatend leem. Nadeel hiervan is dat de wateraanvoer via het grondwater dan 
stagneert en er dus meer water vanuit de recreatieplas moet worden aangevoerd. 

 
Ten behoeve van het nader vastleggen van de nul situatie zal het reeds aangelegde 
grondwatermeetnet worden uitgebreid met twee extra peilbuizen op de golfbaan. 
 
1.6 Effecten op tuinen 
Door het aanleggen van de recreatieplas bij Appelscha Hoog verandert de grondwaterstand niet 
alleen ter plaatse van de plas maar o.a. ook bij de woningen op het terrein de Hildenberg. De 
verandering van de grondwaterstand zal effect hebben op het vochttekort in de bodem en 
daarmee op de tuinen. In de memo ‘Globale analyse effecten grondwaterstandsverandering op 
tuinen, Royal HaskoningDHV, d.d. 7 februari 2014’ is verkend hoe groot het effect van de 
grondwaterstandsveranderingen is ter plaatse van de tuinen.  
 
De verlaging van de grondwaterstand heeft invloed op de droge perioden als er reeds sprake is 
van een zogenaamd vochttekort. In deze situatie bevindt zich geen of een beperkte hoeveelheid 
bodemvocht in de wortelzone. Dit wordt het vochttekort genoemd. Dit vochtekort neemt toe door 
de verlaging van de grondwaterstand. Van de 17,3 ha van het terrein waar extra vochttekort 
optreedt door het aanleggen van de plas bestaat 4,7 ha uit bebouwde percelen. Hiervan liggen 
45 percelen geheel en 20 gedeeltelijk in het deel waar extra vochttekort optreedt. Bij een 
gemiddelde perceeloppervlak van 750 m2 waarvan 130 m2 bebouwd is er 620 m2 onbebouwd 
terrein. Vastgesteld is dat er sprake is van een gemiddeld extra vochttekort van 22 mm. Per 
perceel is er sprake een vochttekort van 620 m2 * 0,022 m = 13,6 m3 per jaar. Ter vergelijking in 
een gemiddeld jaar regent het 850 tot 875 mm, in een droog jaar kan dit 100 tot 200 mm minder 
zijn.  
 
De effecten op de tuinen zijn beoordeeld voor de woningen op de golfbaan. Daarnaast is er nog 
sprake van huizen met tuinen langs de Valouwe in het bos en enkele woningen langs de 
Hildenberg, de Tilgrupsweg en de Drentse Weg. De grondwaterstanden bevinden zich langs de 
Valouwe aanmerkelijk dieper onder maaiveld dan ter plaatse van de golfbaan. Tevens worden de 
grondwaterstanden hier sterk beïnvloed door de bomen. Dit betekent dat deze tuinen niet 
grondwaterafhankelijk zijn en er voor dit deel geen effecten worden verwacht bij een verdere 
verlaging van de grondwaterstand. De verwachting is dat dit laatste ook geldt voor de Drentse 
Weg. Ter plaatse van de woningen direct aan de plas zal het effect groter zijn. 
 
Opgemerkt wordt dat de situatie per tuin kan verschillen afhankelijk van type planten, inrichting 
en bodemopbouw. Bovenstaande uitkomst geeft een beeld van de ordegrootte waar aan moet 
worden gedacht. 
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1.7 Hydrologische effecten aangepaste inrichting 
Begin 2014 is de inrichting van een ondiepe variant voor de recreatieplas uitgewerkt. Hierin is 
ook ingegaan op de Hydrologische effecten. Deze staan beschreven in de rapportage 
’Recreatieplas Appelscha Hoog, Oplegnotitie uitwerking ondiepe variant, Rapport Royal 
HaskoningDHV, 6 februari 2014 ‘ 
 
Voor de variant van de recreatieplas waarin 2 eilanden liggen en de diepte varieert van 6 tot 8 m 
–mv is, is geen nieuwe hydrologische berekening gedaan. De effecten van het aanleggen van de 
recreatieplas met dit ontwerp zijn vergelijkbaar met de variant die is gebruikt voor de 
hydrologische studie van mei 2013. De twee belangrijkste ontwerp parameters die invloed 
hebben op de veranderingen in grondwaterstand zijn namelijk ongewijzigd gebleven. De twee 
belangrijkste parameters zijn het doorgraven van de leemlaag en het oppervlak buiten contour 
van de plas. Zowel voor de variant van de plas waarvoor de hydrologische berekeningen zijn 
gemaakt als het huidige ontwerp van de plas wordt de keileem laag doorgraven. In beide 
gevallen is uitwisseling met het diepe grondwater mogelijk en zal het aanleggen van de plas ook 
invloed hebben op het diepe grondwater. Het oppervlak en de buiten contour van de 
recreatieplas is met uitzondering van de twee eilanden gelijk aan de variant van het hydrologisch 
onderzoek. De hydrologische effecten op de omgeving zullen dan ook gelijk zijn. Om deze 
redenen komen de hydrologische effecten van de recreatieplas met 2 eilanden overeen met de 
reeds berekende hydrologische effecten zoals beschreven in paragraaf 1.2.  
 
1.8 Meetnet grondwaterstanden 
Naar aanleiding van de hydrologische onderzoeken en overleg met de streek is door Wiertsema 
en Partners in 2013 een meetnet ingericht, waarin de grondwaterstanden door middel van 
automatische opnemers (divers) worden gemeten. De metingen vinden zowel boven als onder 
de keileemlaag plaats. Het meetnet staat beschreven in de rapportage ‘Grondwatermeetnet 
Appelscha, Wiertsema en Partners, 28 augustus 2013’. Het meetnet wordt jaarlijks uitgelezen en 
de gegevens worden geïnterpreteerd. In bijlage 1 is een kaart opgenomen met het huidige 
meetnet. Beoordeeld wordt of de verlaging van de grondwaterstand overeenkomt met de 
berekende grondwaterstandverlaging. Het meetnet wordt nog uitgebreid met twee meetpunten 
op de golfbaan en een aanvullend ondiep meetpunt in het natuurgebied.  
 
1.9 Waterkwaliteit 
Naast effecten op de grondwaterstanden is de te verwachten waterkwaliteit van de recreatieplas 
onderzocht en staan gerapporteerd in ‘Recreatieplas Appelscha Hoog, onderzoek waterkwaliteit, 
Rapport Royal HaskoningDHV, 23 januari 2014’.  
De volgende conclusie kunnen op basis van het onderzoek worden getrokken: 
 

- De recreatieplas Appelscha Hoog voor 90% wordt gevoed met grondwater uit het tweede 

watervoerend pakket en met 8% met grondwater uit het eerste watervoerend pakket, Voor 2% door 

neerslag.  

- Uit de berekeningen van de fosfaatbelasting via het grondwater en neerslag blijkt het fosfaatgehalte 

van de toekomstige plas onder de landelijke MTR norm van 0,15 mg/l voor oppervlaktewater ligt. 

Hierdoor is het risico op (blauw)algengroei laag. 

- Het grondwater ter plaatse van het plangebied vrij hoge nutriëntengehalten bevat die vanuit het 

grondgebruik (agrarisch) zijn te verklaren. Op basis van de gemiddelde gemeten N- en P-gehalten 

wordt geen algengroei verwacht.  

- De oppervlaktewaterkwaliteit nabij het plangebied als goed kan worden beoordeeld. Tijdens de 

monstername is ter plaatse van nabijgelegen (zandwin)plassen helder water met lagere nutriënten 
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gehalten aangetroffen zonder dat sprake was van overmatige algengroei. De verwachting is dat deze 

kwaliteit ook in de aan te leggen recreatieplas behaald zal worden. 

 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de zwemwaterkwaliteit van de toekomstige recreatieplas 
bij aanvang goed zal zijn. Bij een goede inrichting en het treffen van de nodige 
beheermaatregelen zal de waterkwaliteit ook daarna naar verwachting voldoen aan de normen 
die volgens de Europese zwemwaterrichtlijn gelden.  
 
Ondiepe plas 
Het aanleggen van een minder diepe plas heeft voor- en nadelen voor de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Een voordeel van een ondiepe plas (waterkolom 1,5 á 2,0m) is de 
aanwezigheid van meer waterplanten. Dit is bevorderlijk voor de waterkwaliteit. Een nadeel is dat 
in de zomerperiode het relatief ondiepe water sneller zal opwarmen waardoor het risico op een 
bacteriologisch ongewenste situatie toeneemt. Hierdoor kan botulisme ontstaan of kan het 
gehalte aan E.coli en/of fecale enterokokken de norm voor een goede zwemwaterkwaliteit 
overschrijden. Om de watertemperatuur in de zomer niet te hoog te laten oplopen, zal in het 
midden van de plas een verdieping worden aangelegd. Over een oppervlakte van circa 2,0 ha 
zal niet tot 6,0 m–mv. maar tot 8,0 m- mv. worden ontgraven. Met de koude buffering die hier zal 
optreden in combinatie met de toestroming van ‘koud’ grondwater uit het 1e watervoerend 
pakket, zal de watertemperatuur in de plas voldoende laag kunnen worden gehouden waardoor 
het risico op ongewenste situaties zal worden geminimaliseerd. 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

De gemeente Ooststellingwerf is voornemens een recreatieplas aan te leggen binnen de 
gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog. Dit plangebied ligt ten zuiden van Appelscha (zie 
figuur 1.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1.1 Ligging plangebied Appelscha Hoog 

 
De aanleg van de recreatieplas heeft invloed op de grondwaterstanden in de omgeving 
en daarmee mogelijk op de aspecten natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur. 
Het onderzoek is een nadere uitwerking van het ‘Hydrologisch onderzoek recreatieplas 
Appelscha’1 dat in opdracht van Appelscha Outdoor is uitgevoerd. 
 
Voorbereidend op dit hydrologisch onderzoek is een variantenstudie uitgevoerd om 
inzicht te krijgen in de dimensies van de toekomstige recreatieplas2. Daarnaast is een 
gebiedsvisie opgesteld waarin invulling gegeven is aan de ligging van de recreatieplas 
en het omliggende plangebied3. De resultaten van de variantenstudie en de 
gebiedsvisie zijn betrokken bij dit hydrologisch onderzoek. 
 

                                                   
1
 Hydrologisch onderzoek recreatieplas Appelscha  Royal Haskoning, 9V8859/N00001/WTER/Gron, 
d.d. 19 april 2010. 

2 Variantenstudie Appelscha Hoog, Royal Haskoning, 9X5372/R00003/RDRE/Gron d.d. 9 januari 2013. 
3 Gebiedsvisie Appelscha Hoog (concept), Royal Haskoning, 9X5759.03/R00001/RDRE/Gron d.d. 25 oktober 2012. 
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1.2 Doel 

Het onderzoek heeft als doel de effecten van de aanleg van de recreatieplas naar de 
omgeving in beeld te brengen. Hierbij worden de effecten op natuur, landbouw, 
bebouwing en infrastructuur beschouwd. 
 
Voorliggend onderzoek kan als bijlage bij vergunningsaanvragen, te volgen procedures 
of bij overige voorbereidende werkzaamheden worden gebruikt. Voorbeelden zijn: 
 
• Plan-MER. 
• Ontgrondingsvergunning, Watervergunning en Watertoets. 
• Het bepalen van ontwerpeisen aan de recreatieplas. 
 

1.3 Leeswijzer 

De rapportage is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de 
huidige situatie. In hoofdstuk 3 worden berekeningsresultaten weergegeven. Hoofdstuk 
4 gaat in op de effecten voor natuur, landbouw en bebouwing/infrastructuur. In 
hoofdstuk 5 wordt een uitwerking voor monitoringsmeetnet gegeven en hoofdstuk 6 gaat 
in op de aandachtspunten van het te handhaven peil voor de toekomst. 
Hoofdstuk 7 sluit af met conclusies en aanbevelingen. 
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2 HUIDIGE SITUATIE 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de huidige (geo)hydrologische situatie. 
 

2.1 Ligging en maaiveld 

Het plangebied ligt ten zuiden van het dorp Appelscha. Appelscha ligt in het zuidwesten 
van de provincie Fryslân tegen de grens met Drenthe. Hydrologisch gezien behoort 
Appelscha tot het Drentsch Plateau. Het Drentsch Plateau is een geologische eenheid, 
een ‘hoogvlakte’, zwak naar het westen afhellend. Het plateau wordt gekenmerkt als 
een keileemgebied met een dunne bedekking van zand en veen en het strekt zich uit 
van Coevorden tot Groningen en van Emmen tot Steenwijk. Ondiep voorkomende 
keileem is sterk bepalend voor de grondwaterstand in dit gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1  Ligging plangebied 

 
Appelscha ligt voor Friese begrippen hoog (circa NAP +10 m). De hoogte ter plaatse 
van het plangebied is circa NAP +11 m. Het plangebied ligt tussen verschillende 
landgebruikfuncties. Dit zijn natuur (Drents-Friese Woud), recreatie (recreatiepark, 
golfbaan), bebouwing (dorp Appelscha) en landbouw. 
 

2.2 Geohydrologie 

2.2.1 Regionale bodemopbouw 

De regionale bodemopbouw is afgeleid uit REGIS en staat schematisch weergegeven in 
tabel 2.1. In het gebied is er sprake van een freatisch pakket met een dikte van circa 3 
tot 4 m. Het freatische pakket en het 1e watervoerende pakket worden van elkaar 
gescheiden door een slechtdoorlatende laag bestaande uit keileem, behorende tot de 
formatie van Drenthe. De dikte van deze laag varieert regionaal van 2 tot meer dan  
10 m.  
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Tabel 2.1  Schematische weergave regionale bodemopbouw 

Schematisatie Formatie Regis codering 

Freatisch pakket Zand (Twente) Wvp1a 

1e Scheidende laag Keileem (Drenthe) Sdl1b 

1e Watervoerend pakket Zand (Peelo) Wvp1c 

2e Scheidende laag* Potklei (Peelo) Sdl1 

2e Watervoerend pakket Zand Wvp2a + 2b. 

* lokaal afwezig 

 
Het 1e watervoerend pakket en het 2e watervoerende pakket worden daar waar potklei 
aanwezig is in de ondergrond van elkaar gescheiden. Deze potklei heeft een zeer grillig 
voorkomen en heeft daar waar aanwezig een dikte oplopend tot circa 30 m. Op basis 
van de regionale informatie is de potklei ter plaatse van het plangebied zelf afwezig, 
maar net ten noorden is deze wel aanwezig. De geohydrologische basis en daarmee de 
onderkant van het 2e watervoerend pakket bevindt zich op circa 120 m-mv. De 
bodemopbouw staat in onderstaande figuur schematisch weergegeven. De gebruikte 
codes voor de verschillende bodemlagen corresponderen met de Regis codes zoals ook 
vermeld in tabel 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.2 Schematische weergave bodemopbouw in noord-zuid richting 

 
2.2.2 Lokale bodemopbouw 

De lokale bodemopbouw is in beeld gebracht op basis van DINO gegevens, aangevuld 
met sonderingen en boringen afkomstig van het aanvullend bodemonderzoek 
uitgevoerd in het kader van de genoemde variantenstudie. 
 
Binnen het plangebied is in 1965 een grondboring uitgevoerd (B12C0020). Deze boring 
is 20 m diep een geeft aan dat de bovenste 3,70 m bestaat uit voornamelijk matig fijn 
zand met op 0,20 m beneden maaiveld een zwarte veenlaag van 0,20 m dik. Op 3,70 m 
beneden maaiveld bevindt zich een 2,5 m dikke keileemlaag. Onder de leemlaag 
bevindt zich circa 3 m matig fijn zand en daaronder bevindt zich op 10 m beneden 
maaiveld weer een weerstandsbiedende kleilaag van 2 m dikte. Onder deze kleilaag 
wordt tot aan het einde van de boring matig fijn zand aangetroffen, in grofheid 
toenemend met de diepte tot matig grof zand. 
 
 
 

N381   
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Ten behoeve van dit project zijn 23 sonderingen variërend in diepte van 10 tot 24 m 
diepte en 3 handboringen tot circa 8 m diep geplaatst. De boringen bevestigen dat er 
gebiedsdekkend sprake is van een keileemlaag met dikte variërend van 1,0 tot circa 2,5 
m op een diepte van circa 3 à 4 m-mv. In het zuidelijke deel van de recreatieplas wordt 
het keileem vlak onder maaiveld aangetroffen. In drie sonderingen in het noordelijk deel 
van het plangebied wordt potklei aangetroffen op een diepte van circa 9 tot 10 m-mv 
met een dikte variërend van enkele meters tot 8 meter. Het voorkomen in het noordelijk 
gebied komt goed overeen met het regionale beeld van de verbreiding van de potklei. 
 

2.2.3 Lokale grondwaterstand 

Er zijn geen meerjarige gegevens van de grondwaterstanden in het plangebied 
beschikbaar. Wel zijn er gegevens beschikbaar van peilbuis B12C0237 op circa 1000 m 
ten zuidoosten van de beoogde plas gelegen en van peilbuis B11H0312, op circa 1400 
m ten westen van de plas gelegen. Peilbuis B12C0237 geeft een gemiddelde 
grondwaterstand van 2 m beneden maaiveld en buis B11H0312 geeft een gemiddelde 
grondwaterstand van 1,55 m beneden maaiveld. 
 
Tijdens het veldwerk in april 2012 zijn de grondwaterstanden eveneens in beeld 
gebracht. Deze bevonden zich op circa 1,5 m-mv en bevestigen daarmee het 
bovenstaande beeld. Hoewel het een eenmalige meting betreft komt de gemeten 
waarde ook goed overeen met de door het grondwatermodel berekende 
grondwaterstanden. 
 

2.3 Oppervlaktewater 

Het oppervlaktewatersysteem wordt vooral gekenmerkt door greppels om het 
overtollige, op de keileem stagnerende regenwater, snel af te kunnen voeren. Er is geen 
sprake van wateraanvoer. Het plangebied watert in oostelijke richting af en ligt in binnen 
een peilvak waar een peil van 9,4 m NAP in de zomer en 9,2 m NAP in de winter wordt 
nagestreefd.  
 
In het watergebiedsplan Appelscha e.o.is af te leiden dat het peil wijzigt als gevolg van 
de aanleg van een geplaatste stuw naar 9,7 m NAP (bron concept Watergebiedsplan 
Appelscha e.o). 
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3 GRONDWATERSTANDSVERANDERINGEN 

De effecten van de aanleg van de recreatieplas zijn doorgerekend met het 
grondwatermodel MIPWA. Met ditzelfde model is het ‘Hydrologisch onderzoek 
recreatieplas Appelscha’ in 2010 uitgevoerd. Het model is ook ingezet ten behoeve van 
het opstellen van de planMER Oude Willem. Hiertoe is door Royal Haskoning in 2010 
het model nader geijkt, zie kader. In het voortraject zijn diverse varianten (omvang 
plas/aanlegdiepten) doorgerekend. 
 
Deze rapportage beschrijft de berekeningsresultaten en effecten van de definitieve 
aanlegvariant. Het gaat hierbij om de vormgeving van de recreatieplas en de 
aanlegdiepte van 10 m-mv. Hierbij zal de keileemlaag worden verwijderd.  
 
Uitgevoerde modelaanpassingen ten opzichte van oorspronkelijk MIPWA model 
Het grondwatermodel dat is ingezet ten behoeve van het bepalen van grondwaterstandseffecten van 
de plas betreft een sterk verbeterde versie van het oorspronkelijke MIPWA model. In 2010 heeft Royal 

Haskoning MIPWA in het Drentse Friese Wold en directe omgeving van het Drents Friese Wold sterk 
verbeterd (Memo 6-1-2011, beschrijving werkzaamheden modeluitbreiding). Dit geldt ook voor de 
omgeving van de plas. De verbeteringen zijn o.a. gericht op het goed in het model brengen van de 
potklei en het omliggende oppervlaktewatersysteem. De volgende aanpassingen hebben 
plaatsgevonden: 

- Aanpassingen verbreiding en weerstand scheidende lagen 

- Verbetering oppervlaktewatersysteem 
 
Aanpassingen verbreiding en weerstand scheidende lagen 
De weerstand van de ondiepe keileem en het veen is aangepast op basis van de volgende informatie: 

- Geïnventariseerde keileem en keileem- en veendiktes uit boringen (Dino-loket) 
- Weerstand van geleidelaag o.b.v. gemeten grondwaterstanden en expert judgement 

 
De aanpassingen van de verbreiding van de potklei is tot stand gekomen op basis van: 

- Diepe boringen (Dino loket) 
- Potkleiverbreiding uit Triwaco model 

 
Verbetering oppervlaktewatersysteem 

Het oppervlaktewatersysteem in het model is aangepast op basis van de volgende gegevens: 
- Inventarisatie slootbodemhoogtes en peilen door middel van een AHN2 analyse 
- Veldbezoek 

 
De modelschematisaties komt goed overeen met de aangetoonde bodemopbouw 
tijdens de voorbereidende bodemonderzoeken binnen het plangebied zijn uitgevoerd. 
 

3.1 Huidige situatie 

Met behulp van MIPWA zijn de grondwaterstanden en diepe stijghoogtes in de huidige 
situatie berekend. De kaarten staan weergegeven in bijlage 1. 
 
De berekende GHG ter plaatse van het gebied bevindt zich op circa 1,5 m-mv waarbij 
de grondwaterstand in het noordelijk deel van het plangebied ondieper wordt berekend 
dan in het zuidelijk deel van het plangebied (kaart 1.1). De GVG geeft een vergelijkbaar 
beeld (kaart 1.2). Uit de modelberekeningen volgt dat de GLG dieper dan 2 m-mv kan 
uit zakken (kaart 1.3).  
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De kaarten 1.4 tot en 1.7 geven de GxG’s ten opzichte van NAP weer. Uit de isohypsen 
is op te maken dat de stromingsrichting van het grondwater westelijk gericht is vanuit de 
plangebied beredeneerd. Het grondwater stroomt vanuit noordelijke en zuidelijke 
richting naar richting het plangebied. In onderstaande figuur is dit schematisch 
weergegeven. 
 

 
Figuur 3.1 Schematische weergave stromingsrichting grondwater 

In de kaarten 1.8 en 1.9 staan de berekende grondwaterstand en stijghoogte van het 1e 
en 2e watervoerend pakket weergegeven. De stromingsrichting in het 1e watervoerend 
pakket is overwegend westelijk gericht. Ten noorden van het plangebied wordt deze 
beïnvloed door de aanwezigheid van potklei die het 1e en 2e watervoerend pakket van 
elkaar scheidt. De stromingsrichting in het 2e watervoerend pakket is westelijk gericht. 
 
Op kaart 1.7 staat de berekende kwel- en infiltratie weergegeven. Het gebied is een 
overwegend infiltratiegebied. De infiltratie bedraagt ca. 1 tot 2 mm/dag. 
 

3.2 Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie wordt de plas aangelegd met een diepte van ca. 10 m-mv. Dit 
betekent dat de keileemlaag die het freatische pakket en het 1e watervoerend pakket 
van elkaar scheidt wordt verwijderd. De toekomstige situatie staat schematisch 
weergegeven in figuur 3.2. 
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Figuur 3.2 Schematische weergave bodemopbouw en toekomstige situatie in noord-zuid 

richting 

 
De uitgevoerde modelaanpassingen staan beschreven in het bijgevoegde kader. In de 
berekeningen is er vanuit gegaan dat het oppervlaktewaterpeil in de toekomstige situatie 
fluctueert. De fluctuatie vindt plaats onder invloed van neerslag en verdamping. De plas 
wordt niet gekoppeld aan het bestaande oppervlaktewatersysteem, waardoor er geen 
aan of afvoer plaatsvindt via watergangen.  
 

MODELSCHEMATISATIE 
Voor het modelleren van de recreatieplas zijn in het MIPWA model tot 10 m-mv parameters 
aangepast van grond naar open water. Het gaat om de volgende parameters:  

• Landgebruik. 
• Nat oppervlak ( waterlopen). 
• Wortelzone gewas. 
• Doorlaatvermogen van 1e, 2e en 3e watervoerenpakket. 
• Weerstand van de 1e en 2e (keileem) scheidende laag. 
 

De modelparameters landgebruik, nat oppervlak van waterlopen en de dikte van de wortelzone 
wijzigen, omdat er door de aanleg van de waterplas een ander landgebruik ontstaat, geen sprake 
meer is van een wortelzone ter plaatse van de waterplas (water is geen gewas) en het natte 
oppervlak toeneemt vanwege het ontstaan van open water.  
 
Watervoerende pakketten en scheidende lagen zijn hydrologische parameters voor het 

schematiseren van de ondergrond. Watervoerende pakketten bestaan over het algemeen uit zand of 
grind en scheidende lagen bestaan over het algemeen als weerstandsbiedende lagen voor water als 
klei, veen of leem. De aanleg van de plas heeft gevolgen voor de waardes van deze parameters 
doordat er grond wordt afgegraven en er open water ontstaat. 

 
Uit de berekeningsresultaten volgt dat de aanleg voornamelijk effect heeft op de 
ondiepe grondwaterstanden. De grondwaterstand verandert doordat er sprake is van 
een toename van de verdamping en het verwijderen van de keileemlaag. De waterstand 
in de plas stelt zich daarmee gelijk aan de stijghoogte van het 1e watervoerend pakket 
in, waardoor deze niet of nauwelijks wijzigt. De stijghoogte in het 1e watervoerende 
pakket verandert niet doordat de verdamping over een relatief klein oppervlak zeer 
beperkt is in verhouding tot het doorlaatvermogen van het watervoerende pakket. Dit 
grote doorlaatvermogen zorgt voor voldoende toestroom van diep grondwater. Netto 
gebeurt er daarmee niets.  
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Hieronder wordt een nadere beschrijving gegeven van de berekeningsresultaten. In de 
kaarten 2.1 tot en 2.4 (bijlage 1) staan de berekende GxG’s ten opzichte van maaiveld 
weergegeven. In de kaarten 3.1 tot en met 3.5 in bijlage 1 staan de veranderingen van 
de GxG’s ruimtelijk weergegeven. In figuur 3.3 staat de berekende grondwaterstand 
voor en na aanleg van de plas (= plaspeil) weergegeven. 
 

 
Figuur 3.3  Berekende grondwaterstandsverloop voor en na aanleg recreatieplas* 

 
Uit de figuur 3.3 is op te maken dat het berekende plaspeil gemiddeld circa 65 cm lager 
ligt dan de huidige grondwaterstand. De kaarten met de ruimtelijke effecten laten zien 
dat de verlaging van zowel de GHG, GVG en GLG vooral ten noorden van de plas 
optreedt. Hier wordt tot op een afstand van circa 500 m nog een verlaging van 5 cm 
berekend. In zuidelijke richting strekken de effecten zich uit tot circa 150 m. Daarnaast 
wordt nabij een ven in het Drents Friese Wold een op zich zelf staande verlaging van de 
GLG berekend van circa 5 cm (kaart 3.3).  
 
Dit berekende effect is niet direct te verklaren. Uit eerder onderzoek in het gebied blijkt 
dat dergelijke vennen niet altijd goed gemodelleerd kunnen worden met MIPWA. 
Daarom is een nadere analyse uitgevoerd van de mogelijke effecten bij dit ven. Hiertoe 
is op 7 februari 2013 contact geweest met Dienst Landelijk Gebied, die de vennen in het 
Drents Friese Wold in eerdere studies nader in beeld heeft gebracht. Voor een 
inschatting van de (mogelijke) effecten bij het ven zijn de volgende overwegingen van 
belang.  
• Het is opvallend dat in de MIPWA berekeningen de freatische grondwaterstanden in 

het gebied tussen de recreatieplas en het ven niet wijzingen. 
• Ter plaatse van het ven komt met vrij grote zekerheid een laag keileem van 

tenminste ongeveer 1 m dik voor. Potklei zit er waarschijnlijk niet. Het verschil in 
stijghoogte tussen het diepe en ondiepe grondwater is ongeveer 1 m. Er is dus 
duidelijk sprake van slecht doorlatende lagen bij het ven.  

• Het venpeil is volgens de analyse van DLG NAP +10.15 m; de venbodem ligt 
geschat op NAP +9.15 m. De GHG in de directe omgeving zou NAP +10.10 m zijn 
en de GLG NAP +9.10 m, terwijl de regionale stijghoogte NAP +8.35 m zou zijn.  
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De regionale stijghoogte ligt dus ruimschoots (> 1m) lager dan de freatische 
grondwaterstand. Dat wijst op de aanwezigheid van slecht doorlatende lagen en 
weinig of geen invloed van het diepe naar het ondiepe grondwater. De waterstand in 
het ven ligt redelijk in de buurt van de freatische grondwaterstand in de omgeving. 
Aannemelijk is dat de waterstand van het ven de freatische grondwaterstand in de 
directe omgeving weerspiegelt. 
 

Gezien de bovenstaande informatie over de aanwezigheid van slecht doorlatende lagen 
en de lokale hydrologie kan geconcludeerd worden dat er geen reden is om aan te 
nemen dat er ter plaatse van het ven wel sprake is van een hydrologisch effect en in het 
gebied tussen het ven en de recreatieplas niet. Op basis van deze informatie kan 
worden geconcludeerd, dat het berekende effect niet juist is en dat er geen hydrologisch 
effect wordt verwacht ter plaatse van dit ven. 
 
De aanwezigheid van keileem is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Keileem is 
een weerstandsbiedende laag voor grondwater wat resulteert in hogere 
grondwaterstanden ten opzichte van vergelijkbare gebieden zonder keileem, door 
stagnatie van het infiltrerende regenwater.  
 
Op kaarten 2.5 tot en 2.7, bijlage 1 is de stromingsrichting van de grondwaterstand over 
het keileem weergegeven na inrichting in het gebied. De stromingsrichting verandert 
alleen ter plaatse van de plas door de aanleg ervan. De grondwaterstroming direct rond 
de plas richt zich direct naar de plas vanuit noord, zuid en oostzijde. De stroming blijft 
vanuit de plas in westelijke richting. Uit de met MIPWA uitgevoerde berekening volgt dat 
het stromingspatroon niet lijkt te wijzigen in het Drents Friese Wold.  
 
Het verwijderen van de keileemlaag leidt er toe dat het plaspeil vrijwel gelijk wordt aan 
de stijghoogte van het 1e watervoerende pakket. Dit betekent dat de stijghoogte in het 
eerste watervoerend pakket nauwelijks verandert. Alleen aan de noord- en de zuidzijde 
vindt een geringe wijziging plaats (kaart 3.5, bijlage 2) als gevolg van het nivelleren van 
het plaspeil, hiermee verandert de stromingsrichting niet. Met het doorsnijden van de 
keileemlaag verdwijnt de kwel- en infiltratie vanuit het freatisch pakket naar het 1 
watervoerend pakket. De verandering van de kwel- en infiltratie vinden alleen plaats 
binnen de begrenzing van de plas.  
 
De isohypsen van het 1e en 2e watervoerend pakket staan weergegeven op kaarten 2.8 
en 2.9. De aanleg van de plas heeft geen invloed op de stijghoogte van het 2e 
watervoerend pakket (kaart 3.6, bijlage 1). Daarmee wordt de stromingsrichting in de 
omgeving niet beïnvloed (o.a. Drents Friese Wold en Oude Willem). 
 
In de effectberekening heeft met name het doorsnijden van een scheidende laag effect. 
Een verschil in aanlegdiepte van de plas (bijvoorbeeld 15 m-mv in plaats van 10 m-mv), 
zal niet leiden tot duidelijk verschillende effecten. De verdieping vindt plaats in een groot 
watervoerend pakket met dikte van circa 100 m en een groot doorlaatvermogen. De 
toestroming vanuit dit watervoerend pakket zal door het grote doorlaatvermogen niet 
wijzigen waardoor er geen verlaging van de grondwaterstand plaatsvindt. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Hydrologische effecten Appelscha Hoog  9X5759.23/R00006/RDRE/LM/Gron 

Rapport - 11 - 16 mei 2013 

  

 

3.3 Aanlegfase recreatieplas 

De uitvoeringswijze van de aanleg van de recreatieplas kan invloed hebben op de 
hydrologische effecten naar de omgeving. De plaats van de ontwatering van het 
ontgraven zand is belangrijk. Als het depot direct bij de toekomstige plas ligt, zal 
vrijkomende water terugstromen naar de plas en is sprake van minimale belasting. 
Daarbij ontstaat tijdelijk een niet-evenwichtssituatie door het ontgraven van grond en het 
weer toestromen van grondwater. Dit leidt tot een geringer extra verlaging ten opzichte 
van de berekende verlaging na aanlegfase. 
 
Aan de hand van een eenvoudige berekening is het effect bepaald van de te 
verwachten verlaging bovenop de berekende effecten van de situatie na aanleg. Hier 
zijn de volgende uitgangspunten en formule voor gehanteerd: 
 
• Oppervlakte plas: 10 ha; 
• Ontgravingsvolume per dag: 2.500 m3; 
• Porositeit: 0,15 - 0,33. 
 
Verlaging = [[ontgravingsvolume] x [1-porositeit] / oppervlakte plas] 
 
Bij een porositeit van 0,15 is de toestroming naar het weggegraven volume 2125 m3 dat 
2,1 cm verlaging van de waterstand in de recreatieplas geeft. Bij een porositeit van 0,33 
is de toestroming 1675 m3 dat 1,7 cm verlaging geeft. 
 
Uit de berekening blijkt een extra tijdelijk effect ter plaatse van de plas van enkele 
centimeters, waar reeds een verlaging van ordegrootte 60 cm wordt berekend. 
Verhoudingsgewijs is dit effect zeer beperkt en zal niet leiden tot een grotere uitstraling 
van de grondwaterstandsveranderingen ten opzichte van de situatie na aanleg en 
daarmee niet uitstralen naar het N2000 gebied. 
 
Als het ontgraven zand met een transportleiding naar een locatie elders wordt geperst, 
zal veel water uit de omgeving van de toekomstige plas worden onttrokken. Er ontstaat 
een soort van grondwaterbemaling. Als voor deze uitvoeringswijze wordt gekozen, zal 
met een extra leiding het gebiedseigen water weer terug naar de plas worden geleid 
(retourleiding). Deze effecten van deze laatste uitvoeringswijze zijn niet onderzocht. 
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4 AFGELEIDE EFFECTEN 

4.1 Landbouw 

De verandering van de grondwaterstand heeft mogelijk effect op de landopbouw in het 
omliggende gebied. Op de landgebruikskaart (5.1) is af te leiden dat de landbouw in de 
omgeving voornamelijk akkerbouw betreft. De effecten op landbouw zijn in beeld 
gebracht door de verandering in doelrealisatie te bepalen. De doelrealisatie is een 
maatlat die aangeeft in welke mate de grondwaterstanden (goed) zijn afgestemd op de 
functie landbouw (zie ook kader). 
 
Als referentie situatie is de in Watergebiedsplan Appelscha e.o. berekende 
doelrealisatie voor de huidige situatie gehanteerd. Op basis van de berekende 
verandering in de GxG’s zijn de gebruikte GxG kaarten van Appelscha aangepast en is 
bepaald wat de toekomstige doelrealisatie is.  
 
In de huidige situatie is een doelrealisatie berekend van 70-80% ter plaatse van het 
plangebied van de plas en meer dan 80% in de omgeving (kaart 4.1, bijlage 1). Dit 
betekent dat in de huidige situatie omstandigheden in de omgeving van de toekomstige 
plas goed zijn afgestemd op het grondgebruik landbouw. De berekende droogteschade 
en natschade bedragen minder dan 10% en tussen de 10 en 20% in de directe 
omgeving van het plangebied (kaarten 4.2 en 4.3, bijlage 1). Op enkele percelen aan de 
zuidoostzijde van het plangebied en ten westen van het plangebied wordt een 
droogteschade berekend van 20 tot 30%. Dit zijn in de huidige situatie al erg droge 
omstandigheden. 
 

Wat is doelrealisatie? 
Doelrealisatie is de maat om te meten of de grondwaterstanden goed zijn afgestemd op het 
grondgebruik.  
 
Doelrealisatie voor de functie landbouw is de mate waarin de optimale gewasopbrengst wordt bereikt. 
Deze mate wordt uitgedrukt in een percentage. Hierbij is 100% de maximale (theoretische) 

gewasopbrengst waarbij geen enkele sprake is van nat- en droogteschade.  Deze doelrealisatie wordt 
alleen in theorie bereikt onder optimale hydrologische en bodemkundige omstandigheden. Indien de 
omstandigheden droger zijn wordt er gesproken van droogteschade uitgedrukt in een percentage. Voor 
nattere onmstandigheden wordt dit uitgedrukt een percentage natschade. De doelrealisatie wordt 
daarmee als volgt berekend. 
 

Doelrealisatie landbouw = 100% - (% natschade) – (% droogteschade)   
 
 In de praktijk is onder goede veldomstandigheden een doelrealisatie van 80% of meer te halen. 
Wetterskip Fryslan beoordeelt de doelrealisatie van zowel landbouw als volgt: 
• als de doelrealisatie kleiner is dan 70%, is sprake van een knelpunt en wordt onderzocht of de 

doelrealisatie kan worden verbeterd; 
• als de doelrealisatie tussen 70 en 80% ligt, wordt onderzocht of de doelrealisatie met relatief 

eenvoudige maatregelen kan worden verbeterd; 
• als de doelrealisatie 80% of meer is, voldoen de grondwaterstanden voor het betreffende 

grondgebruik. Het actuele peilbeheer is dan het Gewenste peilbeheer. 
 
De doelrealisaties voor landbouw en natuur worden berekend met computermodellen. De resultaten 
worden daarna gecontroleerd en aangevuld door mensen met kennis van het gebied. 
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De veranderingen van de grondwaterstand leiden in de toekomst tot een verandering 
van de droogte en de natschade en daarmee de totale doelrealisatie. Een verlaging van 
de grondwaterstand betekent dat de omstandigheden enigszins droger worden en 
daarmee de gewasopbrengst als gevolg van drogere omstandigheden afnemen, wat 
leidt tot een toename van de droogteschade met enkele procenten.  
 
De berekende droogte en natschade in de situatie na aanleg van de plas staan 
weergegeven op kaarten 4.4 tot en met 4.6 (in bijlage 1). Uit de kaarten is af te leiden 
dat in de directe omgeving van de plas de droogteschade en de natschade minder dan 
10% en tussen de 10 en 20% bedraagt. De percelen die in de huidige situatie al 
aanzienlijke droogteschade hebben, vallen na aanleg van de plas in de dezelfde 
categorie van 20-30% (zuidoosten en ten westen van de plas). De omvang van deze 
categorie neemt ten noorden van de plas toe. 
 
De verandering van de doelrealisatie, droogte en natschade staat op de kaarten (4.7 t/m 
4.9, bijlage 1). De verlaging van de grondwaterstand heeft een toename van enkele 
procenten van de droogteschade tot gevolg in de directe omgeving van de plas tot 
maximaal 250 m uit de toekomstige plas. De verandering van de droogteschade betreft 
overwegend enkele procenten (1 tot 5%), dit verklaart waarom het droogteschadebeeld 
beperkt verandert. 
 

4.2 Natuur 

Effect grondwaterstandsverandering Natura-2000 gebied. 
Het invloedsgebied waar grondwaterstandsverlaging optreedt, ligt grotendeels buiten 
het Natura 2000-gebied. Echter uit de berekeningen blijkt dat de GLG nabij één van de 
vennen (deelgebied Hildenberg) 1 tot 5 centimeter zal dalen. Dit kan negatieve gevolgen 
hebben voor het habitattype H3130 Zwakgebufferde vennen en de omliggende Vochtige 
heiden (H4010A). Op basis van een nadere analyse van de zeer lokale geohydrologie 
van het ven (o.a. bodemopbouw en grondwaterstanden) door DLG volgde dat het 
berekende effect in de praktijk niet te verwachten valt. 
 
In Boswachterij Appelscha (ten noorden van de N381) liggen natuurwaarden (H3150 
Zure vennen en H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen) die afhankelijk zijn van 
lokale hydrologische systemen. Om de mogelijke gevolgen voor deze systemen in beeld 
te brengen is een eerste verkenning met MIPWA uitgevoerd, om mogelijke 
veranderingen in stromingsrichtingen te bepalen. Hieruit blijkt dat de 
grondwaterstromingen ter plaatse niet veranderen. Het is echter moeilijk om 
veranderingen in dergelijke lokale hydrologische systemen in beeld te brengen met het 
regionale model MIPWA. 
 

4.3 Bebouwing en infrastructuur 

Effecten op bebouwing en infrastructuur kunnen mogelijk optreden als gevolg van 
zettingen. In deze stap is op basis van de gegevens van de bodemopbouw en 
berekende grondwaterstandsveranderingen kwalitatief beoordeeld of zettingen te 
verwachten zijn. Zettingen kunnen optreden indien de grondwaterstandveranderingen 
plaats vinden in een zettingsgevoelige bodemlaag (bijvoorbeeld veen). 
 
Binnen de huidige contouren van het de grondwaterstandverlaging bevinden zich de 
volgende wegen en bebouwing: 
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• Wegen: 

• Hildenberg (25 tot 50 cm verlaging). 
• Tilgrupsweg (max 60 cm verlaging). 
• Drentse weg (5 tot 10 cm verlaging). 

• Bebouwing: 
• Aan- en inliggende bedrijven plangebied (Tilgrupsweg en Hildenberg)  

(ca.50-60 cm verlaging). 
• Recreatiewoningen langs de Valouw (5 tot 10 cm verlaging). 
• Aanliggend recreatiepark/golfbaan Hildenberg (5 tot 25 cm verlaging). 

 
Uit de boringen en sonderingen in het plangebied volgt dat tot 3 m-mv zich zand in de 
ondergrond bevindt. De grondwaterstandsverlaging vindt plaats binnen dit zandpakket. 
Zand is niet zettingsgevoelig, waardoor geen zettingen te verwachten zijn 
 

4.4 Overigen 

De grondwaterstandsverlaging strekt zich uit tot de tuinen van omliggende bewoners. 
De grondwaterstandsverlaging kan leiden tot drogere tuinen. De effecten zijn zeer 
afhankelijk van de inrichting van de tuin en het seizoen (droge/natte zomer). Mogelijk zal 
in droge tijden eerder moeten worden gesproeid (kraanwater).  
De effecten strekken zich ook uit naar de golfbaan. Golfbanen zijn bij de aanleg 
voorzien van drainage. De verlaging van de grondwaterstand betekent dat minder water 
moet worden afgevoerd in natte tijden. In droge tijden zal mogelijk eerder moet worden 
gesproeid (kraanwater). 
 

4.5 Regionale context  

Nabij het plangebied Appelscha Hoog vinden ook andere ontwikkelingen plaats, 
namelijk de Waterwinning Terwisscha en de natuurontwikkeling Oude Willem. Deze 
ontwikkelingen maken onderdeel uit van de Ontwikkelagenda Appelscha. Deze 
ontwikkelingen beïnvloeden elkaar hydrologisch niet. Wel spelen zelfde thema’s zoals 
verdroging en natuur bij ieder afzonderlijke ontwikkeling een rol. Tussen de genoemde 
ontwikkelingen bestaat wel een maatschappelijke relatie. In de Ontwikkelagenda 
is/wordt hier door betrokken partijen richting gegeven. 
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5 ONTWERP GRONDWATERMEETNET 

Om de huidige situatie nu zo goed mogelijk in beeld te brengen en de eventuele 
toekomstige effecten te kunnen monitoren is een grondwatermeetnet ontwerp 
opgesteld. In dit ontwerp is beoordeeld welke peilbuizen in de huidige situatie 
beschikbaar zijn en waar aanvulling noodzakelijk is. Het grondwatermeetnet heeft twee 
doelstellingen: 
 
• Vastleggen van de grondwaterstanden in en direct buiten het plangebied. 
• Meetgegevens verzamelen om de grondwatermodellering te verifiëren. 
 
Het grondwatermeetnet is zodanig ingericht dat het verloop van de (veranderingen van 
de) grondwaterstand kunnen worden gemonitoord door middel van raaien. Hierbij is 
gekozen voor 3 raaien. Twee raaien richting het Drents Friese Wold (noordelijke en 
zuidelijke richting) en een raai richting het oostelijk gelegen bos en landbouwgebied.  
 
Voorgesteld wordt de stijghoogte boven het keileem (filter van 2 tot 3 m-mv) te plaatsen 
(rode en groen stippen) en te voorzien van divers (dataloggers) die periodiek kunnen 
worden uitgelezen. Daarnaast wordt op 3 locaties voorgesteld om ook de stijghoogte 
onder de keileem (filter van 4 tot 5 m-mv) te monitoren (rode stip)  en een meetpunt dat 
het plas van de waterpeil meet (blauwe stip). Voor alle meetpunten wordt een 
meetfrequentie van 1x per dag voorgesteld. 
 
In onderstaande figuur staat het voorstel weergegeven. De bestaande peilbuizen liggen 
te ver van het plangebied om te kunnen gebruiken om de effecten te monitoren.  
 

  
Figuur 5.1  Ontwerp monitoringsmeetnet grondwater   
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6 HYDROLOGISCHE ONTWERPEISEN RECREATIEPLAS 

Na aanleg van de recreatieplas is het toekomstige waterpeil belangrijk. De toekomstige 
fluctuatie van het waterpeil in de plas brengt een aantal praktische punten met zich mee, 
die in de uitwerking van belang zijn. In onderstaande figuur staat de verwachte 
fluctuatie* weergegeven. 
 

 
Figuur 6.1  Berekende fluctuatie toekomstig waterpeil* 

 
Deze fluctuatie betekent dat bij de inrichting van het gebied rekening moet worden 
gehouden met een variatie van circa 1 m in het peil van de plas. Dit heeft effect op de 
volgende aspecten: 
 
Recreatiestrand 
Door de fluctuatie van het waterpeil staat in de winter het peil hoger dan in de zomer en 
varieert in droge en natte jaren. Door te kiezen voor een steiler talud over het deel van 
de oever waar deze fluctuatie in waterpeil plaatsvindt, neemt de oppervlakte van de 
oever waar dit effect optreedt af (zie onderstaande figuur).  
 

 
Figuur 6.2  Dwarsdoorsnee talud met variatie waterpeil 
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Ontwerp van waterskivoorzieningen 
De fluctuatie van de waterspiegel heeft effect op de waterskivoorzieningen. Mogelijk op 
de lengte van de kabels en ook de startplaats dient zo te worden ontworpen dat starten 
in het water mogelijk is, gedurende het seizoen. Dit kan worden bewerkstelligd door 
bijvoorbeeld een steiger die kan meebewegen met variërend waterplaspeil 
 
Waterkwaliteit 
Voor de toekomstige recreatiefunctie van de plas is het belangrijk dat de waterkwaliteit 
voldoet. Deze kwaliteit is van veel factoren afhankelijk. Hieronder zijn enkele inzichten 
gegeven waar bijvoorbeeld in de ontwerpfase rekening mee kan worden gehouden. 
 
Bij nieuw plassen met een zandondergrond, is in het begin de waterkwaliteit erg goed, 
maar is er nog vrij weinig leven (zoals waterplanten en dieren) aanwezig.  
 
Hoe de waterkwaliteit zich vervolgens ontwikkelt in de tijd, is afhankelijk van een aantal 
factoren:  
 
• Initiële waterkwaliteit, hoe is de samenstelling van het aanwezige grondwater dat na 

aanleg van de plas oppervlaktewater wordt. 
 
• Stroming binnen plas (voorkomen stilstaand water), stroming van water in de plas 

kan ontstaan wind. 
 
• Nutriëntenbelasting, door hoge belasting komt er (te) veel voedsel in het water 

waardoor bijvoorbeeld algen gaan groeien.  
 
• Temperatuur, als de plas te ondiep wordt aangelegd zal het water in de 

zomerperiode opwarmen. Bij hoge watertemperatuur groeien bijvoorbeeld algen 
gemakkelijker. Om dit te voorkomen zal de plas met voldoende diepte aangelegd 
moeten worden. 

 
Voor de oevers en de ondiepe delen van de plas worden de volgende aandachtspunten 
genoemd: 
 
• Voor goede ontwikkeling van vegetatie moet het talud niet te steil zijn. Voor 

bijvoorbeeld rietontwikkeling moet de oever af en toe droogvallen zodat zaden 
kunnen kiemen. In wateren dieper dan 0,75 meter is de ontwikkeling van 
kroosdekken zeer onwaarschijnlijk. 

 
• Voor de biodiversiteit is de aanwezigheid van zowel diepe als ondiepe delen van 

belang met geleidelijke gradiënten. Vissen hebben bijvoorbeeld zowel ondiep als 
diep water (winter) nodig.  

 
• Voor water- en oevervegetatie zijn de volgende factoren belangrijk: 

• aanwezigheid van zaadbank; 
• voldoende doorzicht; 
• rustige gebieden waar vegetatie zich kan ontwikkelen;  
• beheer van de oevers.  
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7 CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 

Als onderdeel van de ontwikkeling van Appelscha Hoog wordt een recreatieplas 
aangelegd. De recreatieplas heeft invloed op de grondwaterstanden in de omgeving en 
daarmee mogelijk op de aspecten natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur. Om 
deze effecten in beeld te brengen is voorliggend hydrologisch onderzoek uitgevoerd.  
 
Grondwaterstandsveranderingen 
Uit de berekening en resultaten volgt dat de aanleg voornamelijk effect heeft op de 
ondiepe grondwaterstanden. De grondwaterstand veranderd doordat er sprake is van 
een toename van de verdamping en het verwijderen van de keileemlaag. De waterstand 
in de plas stelt zich daarmee gelijk aan de stijghoogte van het 1e watervoerend pakket, 
waardoor deze niet of nauwelijks wijzigt. De verandering van de grondwaterstand straalt 
tot maximaal 500 m uit. 
 
Landbouw 
In de huidige situatie is een doelrealisatie berekend van 70-80% ter plaatse van het 
plangebied van de plas en meer dan 80% in de omgeving van de plas. Dit betekent dat, 
in de huidige situatie, de omstandigheden in de omgeving van de toekomstige plas goed 
zijn afgestemd op het grondgebruik landbouw. Als norm hiervoor wordt een 
doelrealisatie van meer dan 80% gehanteerd.   �
 
De veranderingen van de grondwaterstand leiden in de toekomst tot een verandering 
van de doelrealisatie als gevolg van een toename van droogteschade. De huidige 
droogteschade in de omgeving van de plas varieert van de droogteschade van 10% tot 
maximaal 30%. Deze droogteschade neemt toe als gevolg van lagere 
grondwaterstanden in de omgeving. Ook na aanleg van de plas varieert de 
droogteschade van 10% tot maximaal 30%. De verandering van de droogteschade 
bedraagt enkele procenten. Er wordt over een oppervlak van circa 32 ha een toename 
van de droogteschade van 1-5 % berekend. Over een oppervlak van ca. 2 ha bedraagt 
de toename meer dan 5%. De mate verandering van de doelrealisatie als gevolg van de 
grondwaterstandsverlaging straalt uit tot op enkele locaties maximaal ca. 250 m vanuit 
de toekomstige plas. 
  
Natuur 
Effect grondwaterstandsverandering Natura-2000 gebied. 
Het invloedsgebied waar grondwaterstandsverlaging optreedt, ligt grotendeels buiten 
het Natura 2000-gebied. Echter uit de berekeningen blijkt dat de GLG nabij één van de 
vennen (deelgebied Hildenberg) 1 tot 5 centimeter zal dalen. Op basis van een nadere 
analyse van de zeer lokale geohydrologie van het ven (o.a. bodemopbouw en 
grondwaterstanden) door DLG volgde dat het berekende effect in de praktijk niet te 
verwachten valt. 
 
In Boswachterij Appelscha (ten noorden van de N381) liggen natuurwaarden (H3150 
Zure vennen en H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen) die afhankelijk zijn van 
lokale hydrologische systemen. Om de mogelijke gevolgen voor deze systemen in beeld 
te brengen is een eerste verkenning met MIPWA uitgevoerd, om mogelijke 
veranderingen in stromingsrichtingen te bepalen. Hieruit blijkt dat de 
grondwaterstromingen ter plaatse niet veranderen. 
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Effecten op bebouwing en infrastructuur 
Uit de boringen en sonderingen in het plangebied volgt dat tot 3 m-mv zich zand in de 
ondergrond bevindt. De grondwaterstandsverlaging vindt plaats binnen dit zandpakket. 
Zand is niet zettingsgevoelig, waardoor geen zettingen zijn te verwachten. 
 
Overigen 
De aanleg heeft een verdrogend effect op tuinen waardoor mogelijk eerder sproeien 
noodzakelijk is. Voor de golfbaan geldt dat de afvoer via drainage in natte tijden minder 
wordt. In droge tijden zal eerder moeten worden gesproeid.  
 
Aanbevelingen 
 
• Om de effecten te kunnen blijven monitoren wordt aanbevolen om een meetnet in te 

richten. In deze rapportage is een eerste ontwerp voor het meetnet opgenomen. 
• De fluctuatie van oppervlaktewaterpeil heeft invloed op de toekomstige inrichting 

van het gebied. Dit rapport geeft een aantal handreikingen ten aanzien van het 
strand, oevers en beschoeiingen en een eventuele waterskivoorziening. Deze 
aspecten dienen mee te worden genomen in de verdere planuitwerking. 

• De civieltechnische uitvoeringswijze van de aanleg recreatieplas kan invloed hebben 
op de hydrologie in en rond het plangebied. Aanbevolen wordt hier nader onderzoek 
naar te verrichten. Voorkomen moet worden dat het bedrijf die de plas straks gaat 
aanleggen een werkwijze hanteert, die meer hydrologische effecten veroorzaakt dan 
binnen dit onderzoek is beoordeeld.  

• Met het grondwatermodel zijn zogenaamde superpositie berekeningen uitgevoerd. 
Dit betekent dat met model de verwachtte veranderingen in de grondwaterstand zijn 
berekend. Het model is voor het plangebied zelf niet geijkt. Op basis van metingen 
in het veld lijken de grondwaterstanden redelijk overeen te komen met de berekende 
standen. Geadviseerd wordt om de uitkomsten van het model te verifiëren met 
meetgegevens uit het in te richten meetnet. 
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Bijlage 1 
 Overzicht figuren 
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1.1 Huidige situatie Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 
1.2 Huidige situatie Gemiddelde voorjaars grondwaterstand (GVG) 
1.3 Huidige situatie Gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) 
1.4 Huidige situatie Gemiddelde grondwaterstand (GG) 
1.5 Huidige situatie Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG t.o.v. mNAP) 
1.6 Huidige situatie Gemiddelde voorjaars grondwaterstand (GVG t.o.v. mNAP) 
1.7 Huidige situatie Gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG t.o.v. mNAP) 
1.8 Huidige situatie Gemiddelde stijghoogte watervoerend pakket 1 
1.9 Huidige situatie Gemiddelde stijghoogte watervoerend pakket 2 

1.10 Huidige situatie Kwel en infiltratie 
      
2.1 Recreatieplas Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 
2.2 Recreatieplas Gemiddelde voorjaars grondwaterstand (GVG) 
2.3 Recreatieplas Gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) 
2.4 Recreatieplas Gemiddelde grondwaterstand (GG) 
2.5 Recreatieplas Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG t.o.v. mNAP) 
2.6 Recreatieplas Gemiddelde voorjaars grondwaterstand (GVG t.o.v. mNAP) 
2.7 Recreatieplas Gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG t.o.v. mNAP) 
2.8 Recreatieplas Gemiddelde stijghoogte watervoerend pakket 1 
2.9 Recreatieplas Gemiddelde stijghoogte watervoerend pakket 2 

2.10 Recreatieplas Kwel en infiltratie 
      
3.1 Recreatieplas Verandering gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 
3.2 Recreatieplas Verandering gemiddelde voorjaars grondwaterstand (GVG) 
3.3 Recreatieplas Verandering gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) 
3.4 Recreatieplas Verandering gemiddelde grondwaterstand (GG) 
3.5 Recreatieplas Verandering gemiddelde stijghoogte watervoerend pakket 1 
3.6 Recreatieplas Verandering gemiddelde stijghoogte watervoerend pakket 2 
3.7 Recreatieplas Verandering kwel en infiltratie 

      
4.1 Huidige situatie Doelrealisatie landbouw 
4.2 Huidige situatie Droogteschade landbouw 
4.3 Huidige situatie Natschade landbouw 
4.4 Recreatieplas Doelrealisatie landbouw 
4.5 Recreatieplas Droogteschade landbouw 
4.6 Recreatieplas Natschade landbouw 
4.7 Recreatieplas Verandering doelrealisatie landbouw 
4.8 Recreatieplas Verandering droogteschade landbouw 
4.9 Recreatieplas Verandering natschade landbouw 

    
5.1 Huidige situatie Landgebruikskaart 
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Kopie :  

Onze referentie : 9X5759.109/M00001/CST/Gron 

   

Betreft : Gevoeligheidsanalyse keileemweerstand 

 

Inleiding 
De gemeente Ooststellingwerf is voornemens een recreatieplas aan te leggen binnen de 

gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog. Hiervoor is hydrologisch onderzoek verricht, met als doel 

de mogelijke effecten van de plas naar de omgeving in beeld te brengen (kenmerk 

9X5759.23/R00005/RDRE/LM/Gron, d.d. 21 februari 2013).  

 

Tijdens de opstelling van dit onderzoek is overleg gevoerd met de provincie Fryslân en het 

Wetterskip. Het resultaat van het onderzoek is eveneens aan hen voorgelegd. De provincie gaf 

aan in principe in te kunnen stemmen met de uitkomsten, met dien verstande dat zij verzocht om 

nader te onderzoek welke invloed de keileemweerstad heeft op de uitkomsten van de 

modellering. Daartoe is een gevoeligheidsanalyse naar de keileemweerstand uitgevoerd.  

Deze oplegmemo geeft hiervan de resultaten, en wordt los bijgevoegd bij het onderzoek.  

 

De gevoeligheidsanalyse bestaat uit de volgende onderdelen. Eerst wordt gekeken in hoeverre 

de keileem dikte zoals die is aangetroffen in de boringen in het plangebied overeenkomen met 

de keileemdiktes in MIPWA, daarna worden de in modellering gebruikte keileemweerstand 

vergeleken met de nieuwe inzichten ten aanzien van de keileemweerstand die berekend is met 

de formule van Bakker. Vervolgens zijn de veranderingen in de gemiddelde grondwaterstand 

door het aanleggen van de plas die berekend zijn met de standaard keileemweerstand en de 

aangepaste keileemweerstand met elkaar vergeleken. 

 

Dikte van de keileemlaag 
In de boringen die gezet zijn in het plangebied is keileem aangetroffen. De dikte van de leemlaag 

is vergeleken met de dikte van de keileem in het MIPWA model. In het studiegebied is de 

keileem opgenomen in de weerstandlaag 2 (c2) van het MIPWA model. Deze laag ligt tussen de 

watervoerende lagen 1 en 2. De top van de keileemlaag is gelijk aan de onderkant van 

watervoerende laag 1 en de onderkant van de keileemlaag is gelijk aan de bovenkant van 

watervoerende laag 2. 
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In figuur 1 staat de dikte van de keileemlaag zoals opgenomen in het MIPWA model en de dikte 

van de keileemlaag die is aangetroffen in de boringen in het plangebied. 

 

 
Figuur 1.  Dikte van de kleileemlaag in MIPWA en in de boringen 

 

In figuur 1 is te zien dat ter plaatse van het plangebied de dikte van de keileemlaag in het 

modelgebied redelijk goed overeenkomt met de boringen. In zowel de boringen als in het model 

neemt in het plangebied de dikte van de leemlaag af in zuidelijke richting. De ordegrootte van de 

dikte loopt van 0,5 m tot 2 a 3 m in het noordelijk deel, waarbij de keileem gebiedsdekkend in het 

gebied is aangetroffen. De boringen geven een dikte van 0,8 tot ca 2,2 m dikte.  

 

Weerstand van de keileemlaag 
In MIPWA is voor de keileemlaag een bepaalde weerstand opgenomen. De weerstand is 

bepaald door middel van automatische kalibratie. Mogelijk is deze weerstand niet hoog genoeg 

en zijn nog veiliger aannames gewenst (worst case). Daarom is deze vergeleken met de 

nieuwste inzichten ten aanzien van de weerstand van de keileem. Een alternatieve methode voor 

het bepalen van de keileemweerstand is het schatten van de weerstand op basis van de dikte 

van de keileem. Hiervoor is de formule van Bakker gebruikt.  
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De formule van Bakker: 

 

Voor keileem diktes tot 2 meter: 

c = 102,57.d2 + 4,9505.d 

Voorkeileem diktes vanaf 2 meter 

c = 400.d - 400 

 

als d = 0 ; dan c = 0.02  

(minimale weerstand voor het functioneren van het model) 

 

c = weerstand van de keileem in dagen   

d= dikte van de keileem laag in meters 

 

In figuur 2 staat de kaart de weerstand van de keileemlaag zoals die standaard in MIPWA is 

opgenomen en in figuur 3 staat de weerstand van de keileemlaag berekend met de formule van 

Bakker. 

 

Door de formule van Bakker te gebruiken voor het bereken van de keileemweerstand neemt die 

weerstand ter hoogte van plas toe van 5-10 naar 10-100 dagen aan de zuid kant van de plas. 

Aan de noordkant van de plas neemt de weerstand toe van 400 – 800 naar > 800 dagen. In het 

gebied rondom de plas is de verandering van de keileemweerstand het grootst ten noorden en 

ten westen van het plangebied. In dit gebied neemt de keileemweerstand toe van 200 – 800 

dagen tot > 800 dagen. Ten oosten en ten zuiden van het plangebied zijn de veranderingen niet 

zo groot. In het oosten blijft de weerstand gelijk en in het zuiden neemt de weerstand iets toe. 
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Figuur 2. Keileem weerstand uit MIPWA 
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Figuur 3. Keileemweerstand berekend met de formule van Bakker 

 

Effecten van het aanpassen van de keileemweerstand op de 
grondwaterstandsverandering door het aanleggen van de plas 
 

Om de gevoeligheid van het model voor het verhogen van de keileem weerstand in beeld te 

brengen, zijn met de aangepast keileem weerstand de verlaging van de gemiddelde 

grondwaterstand door het aanleggen van de plas berekend.  In figuur 4 zijn de verlagingen van 

de gemiddelde grondwaterstand bij gebruikt van de standaard keileem weerstand te zien. In 

figuur 5 staan de verlagingen door het aanleggen van de plas bij de aangepaste keileem 

weerstand. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 mei 2013 9X5759.109/M00001/CST/Gron 6/1 

 

 
Figuur 4. Verandering van de gemiddelde grondwaterstand door het aanleggen van de plas bij gebruik 

 van standaard keileem weerstand 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 mei 2013 9X5759.109/M00001/CST/Gron 7/1 

 

 
Figuur 5. Verandering van de gemiddelde grondwaterstand door het aanleggen van de plas bij gebruik 

 van keileemweerstand die berekend is met de formule van Bakker 

 

Het vergoten van de keileemweerstand zorgt voor hoger grondwaterstanden doordat de neerslag 

minder makkelijk kan infiltreren naar de diepere lagen. Door deze hogere grondwaterstanden is 

de uitstraling van de grondwaterstandsverlaging door het aanleggen van de plas ook groter. In 

figuur 6 is zijn de twee contouren te zien van de grondwaterstandsverlaging tot 5 cm van de twee 

berekeningen. 
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Figuur 6. Verlagingscontour (tot 5 cm ) door het aanleggen van de plas 

 

Door het vergroten van de keileemweerstand in het model wordt de verlagingscontour door het 

aanleggen van de plas groter. De verlagingscontour wordt in het noorden, zuiden en oosten van 

de plas ongeveer 180 meter groter. Ook bij een grotere keileemweerstand worden binnen het 

natura 2000 gebied geen verlagingen van meer dan 5 cm berekend.  

 

Doordat de verlagingscontour groter wordt, kan het effect van droogteschade optreden op een 

groter areaal. Er is sprake van een groter aandeel gebied waar de daling van de gemiddelde 

grondwaterstand -10/-25 cm bedraagt. De droogteschade neemt toe in een groter areaal (ca 15 

ha extra). De doelrealisatie blijft binnen 80-100% en de 70-80%, met overwegend een daling van 

1-5% op perceelsgedeelten. Op de kaarten in de bijlage is de verandering in doelrealisatie en 

droogteschade weergegeven.  

 

 

Conclusie 
De conclusies van de gevoeligheidsanalyse van de keileemweerstand zijn als volgt: 
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1. De in MIPWA opgenomen keileem dikte in het plangebied komt overeen met de 

aangetroffen keileem in de boringen. 

2. Wanneer in plaats van de standaard keileemweerstand van MIPWA met de formule van 

Bakker de keileemweerstand wordt berekend dan neemt de weerstand vooral in het 

noorden en westen van gebied toe. 

3. De verlagingscontour door het aanleggen van de plas wordt groter als de 

keileemweerstanden volgens de formule van Bakker worden gebruikt. 

4. De grotere verlagingscontour blijft buiten het N2000 gebied. 

5. Het oppervlak waar sprake is van een toename van droogteschade neemt toe met ca 15 ha. 

De doelrealisatie blijft binnen de klasse 80-100% en de 70-80%.  
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Bijlage 1 
 

Kaarten 

 

4.4a Doelrealisatie landbouw worstcase, gevoeligheidsanalyse 

4.5a Droogteschade landbouw worstcase, gevoeligheidsanalyse 

4.6a Natschade landbouw worstcase, gevoeligheidsanalyse 

4.7a Verandering doelrealisatie landbouw worstcase, gevoeligheidsanalyse 

4.8a Verandering droogteschade landbouw worstcase, gevoeligheidsanalyse 

4.9a Verandering landbouw worstcase, gevoeligheidsanalyse 
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Memo 
 

 
Aan : Geske Barendregt 
Van : Carolien Steinweg/Martijn van Houten 
Datum : 7 februari 2014 
Kopie :  
Onze referentie : BC8704/N001/904234/Gron 
   
Betreft : Globale analyse effect 

grondwaterstandsveranderingen tuinen  

 
Inleiding	
Door het aanleggen van de recreatieplas bij Appelscha Hoog verandert de grondwaterstand niet 
alleen ter plaatse van de plas maar ook bij het terrein de Hildenberg. De verandering van de 
grondwaterstand zal effect hebben op het vochtgehalte in de bodem en dan met name in droge 
perioden op het moment dat er zich geen of bijna geen bodemvocht in de wortelzone bevindt. Dit 
wordt uitgedrukt in het zogenaamde vochttekort. 
 
Op het terrein van de Hildenberg is zowel sprake van een golfbaan als van huizen met tuinen. In 
deze memo wordt verkend hoe groot het effect van de grondwaterstandsveranderingen is ter 
plaatse van de tuinen. De effecten op de golfbaan zijn gedetailleerd door Grontmij onderzocht en 
staan beschreven in de memo ‘Beoordeling effecten verlaging grondwaterstanden golfbaan 
Hildenberg te Appelscha, 14 februari 2014’. 
 
Methode	
Om het extra vochttekort te bepalen dat veroorzaakt wordt door de aanleg van de recreatieplas 
wordt gebruik gemaakt van tabellen waaruit het vochttekort voor gras bij verschillende 
grondwaterstanden kan worden afgeleid. Hiermee kan ook worden bepaald hoe het vochttekort 
verandert bij een verandering van de grondwaterstand.  
 
Om het vochttekort te kunnen aflezen uit de tabel zijn de volgende gegevens nodig  

 Het bodemtype 
 De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 
 De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) 

Van het terrein zijn geen specifieke kenmerken van de bodemopbouw bekend, daarom is het 
bodemtype is bepaald aan de hand van de bodemkaart. Het bodemtype ter plaatse van de 
golfbaan is: veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21). 
  
Extra	vochttekort 	ter	plaatse	van	tuinen	
Op basis van de GHG en de GLG is de grondwatertrap bepaald en is afgeleid dat in de huidige 
situatie er al sprake is van een vochttekort ter plaatse van het terrein. Het gemiddelde extra 
vochttekort op het terrein -in het gebied waar de grondwaterstand verandert – bedraagt 22 mm. 
Dit berekende vochttekort geldt voor een gemiddeld jaar.  
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Van de 17,3 ha van het terrein waar extra vochttekort optreedt door het aanleggen van de plas 
bestaat 4,7 ha uit bebouwde percelen. Hiervan liggen 45 percelen geheel en 20 gedeeltelijk in 
het deel waar extra vochttekort optreedt. Bij een gemiddelde perceeloppervlak van 750 m2 
waarvan 130 m2 bebouwd is er 620 m2 onbebouwd terrein. Vastgesteld is dat er sprake is van 
een gemiddeld extra vochttekort van 22 mm. Per perceel is er sprake een vochttekort van 620 
m2 * 0,022 m = 13,6 m3 per jaar. Ter vergelijking in een gemiddeld jaar regent het 850 tot 875 
mm, in een droog jaar kan dit 100 tot 200 mm minder zijn.  
 
De effecten op de tuinen zijn beoordeeld voor de woningen op de golfbaan. Daarnaast is er nog 
sprake van huizen met tuinen langs de Valouwe in het bos en enkele woningen langs de 
Hildenberg, de Tilgrupsweg en de Drentse Weg. De grondwaterstanden bevinden zich langs de 
Valouwe aanmerkelijk dieper onder maaiveld dan ter plaatse van de golfbaan. Tevens worden de 
grondwaterstanden hier sterk beïnvloed door de bomen. Dit betekent dat de tuinen niet 
grondwaterafhankelijk zijn en er voor dit deel geen effecten worden verwacht bij een verdere 
verlaging van de grondwaterstand. De verwachting is dat dit laatste ook geldt voor de 
Drentseweg. Ter plaatse van de woningen direct aan de plas zal het effect groter zijn. 
 
Opgemerkt wordt dat de situatie per tuin kan verschillen afhankelijk van type planten, inrichting 
en bodemopbouw. Bovenstaande uitkomst geeft een beeld van de ordegrootte waar aan moet 
worden gedacht. 
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Aan : Geske Barendregt 

Van : Martijn van Houten 

Kopie :  

Dossier :       

Project :       

Betreft : Voorstel aanpak compensatie droogteschade agrariërs Appelscha Hoog 

 

Ons kenmerk :       

Datum : 16 september 2013 

  

 

Inleiding 

In de hydrologische rapportage d.d. 16 mei 2013 is vastgesteld dat er sprake is van een verlaging van de 

grondwaterstanden. Deze verlaging van de grondwaterstanden heeft een toename van de droogteschade tot 

gevolg. In een aanvullende memo d.d. 16 mei 2013 is een nadere gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar het 

invloedsgebied van de verlaging van grondwaterstanden en de verwachting van het optreden van droogteschade.  

 

Op 20 juni 2013 hebben met de betrokken agrariërs gesprekken plaatsgevonden over mogelijke compenserende 

maatregelen en het landgebruik. De agrariërs geven aan dat het gebied als akkerbouwgebied moet worden 

beschouwd. Het gewastype varieert per jaar, er is niet aan te geven wat het overwegende type is. Naast sprake van 

toename van droogteschade is er ook sprake van afname van natschade.  

 

Op dit moment vindt in het grootste deel van de omgeving beregening plaats, enkele percelen hebben geen 

beregeningsinstallatie. De mate van beregening is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Door de 

agrariërs wordt daarbij zelf ingeschat op welk moment beregening noodzakelijk is. Compensatie van de extra 

grondwaterstandsverlaging door middel van het langer of eerder beregenen is lastig in te schatten. Verder is door 

de hoge ligging van het gebied is wateraanvoer niet mogelijk. Het treffen van maatregelen in het watersysteem zal 

daarmee weinig effect hebben.  

 

Voorgesteld wordt om op basis van de berekende grondwaterstandverlagingen en de daarbij behorende toename 

van de droogteschade de betreffende agrariërs financieel te compenseren. Hierbij vormen de berekeningsresultaten 

zoals ze zijn gepresenteerd in bovengenoemde rapportages en memo’s de basis. De voorgestelde methodiek en de 

te hanteren eenheidsprijzen voor compensatie zijn op 19 augustus 2013 nader afgestemd met de ABO.  

 

Voorstel methodiek compensatie toename droogteschade 

Voor het compenseren van de toename van de droogteschade wordt de volgende methodiek voorgesteld: 

1. Bepalen % toename droogteschade / % afname natschade en aantal ha per perceelseigenaar 

2. Bepalen netto schade in euro’s op basis van landelijk vastgestelde kentallen 

3. Vastleggen afspraken in overeenkomst 

4. Monitoren van grondwaterstandsverlagingen door middel van grondwaterstandsmetingen. 

5. Afhankelijk van grondwaterstandsmetingen opnieuw doorlopen stappen 1 t/m 3. 

 

De stappen 1 tot en met 3 gelden voor de agrariërs die binnen de maximale berekende verlagingscontour vallen 

zoals weergegeven in onderstaande figuur 1 (gele contour). Hier worden de verlagingen verwacht op basis van de 

grondwatermodelberekeningen. Monitoring van de grondwaterstanden vindt ook buiten de verlagingscontour plaats 

(zie bijlage 1). 
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Afbeelding 1 Verlagingscontour grondwaterstand (blauw = verwacht, geel = worstcase) 

 

Ad 1.  

Op basis van de berekeningen die reeds zijn uitgevoerd wordt per perceelseigenaar bepaald wat het percentage 

toename van droogteschade / afname natschade is en over hoeveel ha dit optreedt. De berekening van de toename 

van de droogteschade/natschade wordt berekend aan de hand van de berekende grondwaterstanden in combinatie 

met HELP-tabellen. Deze methodiek wordt Nederland breed ingezet bij vergelijkbare ontwikkelingen. De tabellen 

geven voor grasland en bouwland de gemiddelde opbrengstdepressies door vochttekort (in de onverzadigde zone) 

en wateroverlast. Hiervoor is het van belang dat het juiste gewastype wordt gehanteerd en ook de grenzen van de 

perceelseigenaren zijn hierbij van belang. Ten aanzien van het gewastype is aangegeven dat er vrijwel altijd sprake 

is van akkerbouw, waarbij het gewastype over de jaren verschilt. (zie ook Ad 2)  
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De volgende gegevens worden gebruikt: 

- Verlaging grondwaterstanden:  Grondwatermodel 

- Bodem:     Bodemkaart 1:50.0000 

- Gewastypen:   Overleg met betrokken agrariërs 

- Normbedrag voor gewas:  Tabel normbedragen Advies Commissie Schade Grondwater (ASCG) 

 

Ad 2.  

De toename van de schade wordt bepaald op basis van het verschil tussen de toename van de droogteschade en 

de afname van de natschade. De droogteschade en natschade in euro’s wordt vastgesteld op basis van de 

opbrengst per jaar voor de gewassen en de daarbij behorende eenheidsprijzen. Aangezien er sprake is van 

wisselende gewassen wordt de gemiddelde opbrengstprijs per jaar voor akkerbouw gehanteerd. Als leidraad 

worden hierbij de tabel van de Advies Commissie Schade Grondwater (ASCG gehanteerd). Het voor 2012 

vastgesteld normbedrag voor akkerbouw per % opbrengst bedraagt 23,00 €/ha. 

 

Het recht op vergoeding komt toe aan de feitelijke grondgebruiker en er wordt uitgegaan van afkoop door eenmalig 

een uitkering van een som geld. De bepaling van de vergoeding vindt plaats door de gemiddelde netto schade  te 

vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor. Hiermee wordt het verlies dat de agrariër de komende jaren zal lijden 

afgekocht. Het is aan de agrarier om te bepalen wat hij met het ontvangen bedrag doet. De gemeente 

Ooststellingwerf niet nog aanvullend bijdragen in compenserende maatregelen. 

 

Ten aanzien van het grondgebruik zijn 3 situaties mogelijk. Dit is van belang voor de kapitalisatiefactor: 

- Eigendom van grondgebruiker 

- De gronden worden meerjarig gepacht 

- Er is sprake van kortlopende huur 

 

In geval van eigendom van de gronden wordt een kapitalisatiefactor van 10 gehanteerd. Voor een pachter wordt 

vanwege de tijdelijkheid van het gebruiksrecht een lagere kapitalisatiefactor gehanteerd. In geval van pacht over 

een langere tijd van losse grond bedraagt deze 8. Dit wordt zowel met de eigenaar van de grond als de pachter 

afgestemd. Daarnaast kan er nog sprake zijn van kortlopende verhuur van gronden. Hiertoe wordt een vergoeding 

aan de eigenaar gegeven die vervolgens dit eventueel kan verrekenen in zijn huurprijs. Ook hier geldt een 

kapitalisatiefactor van 10. 

 

Dit betekent dat per agrariër de volgende formule wordt gehanteerd: 

 

Vergoeding = [(% toename droogteschade * ha) - (% afname natschade * ha)] * [gewasopbrengst/ha per %] *   

[kapitalisatiefactor] 

 

- Bij afkoop van de inkomensschade komen de opvolgende grondgebruikers in principe niet meer in 

aanmerking voor schadevergoeding.  

- Er wordt een minimum perceel oppervlak gehanteerd van 0,5 ha om in aanmerking te komen voor 

compensatie. Bij vergelijkbare projecten wordt veelal een vergelijkbare ondergrens gehanteerd. De 

compensatie is gericht het compenseren van negatieve bedrijfseconomische effecten. Bij deze 

oppervlaktes zijn de effecten niet of nauwelijks terug te vinden in de bedrijfsvoering.  

 

Ad 3. 

Bovenstaande punten worden vastgelegd in een overeenkomst. 
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Ad 4. 

Rondom de recreatieplas is een grondwatermeetnet ingericht. Het meetnet is na overleg met de agrariërs uitgebreid 

en ingericht volgens bijgevoegde figuur. Het meetnet wordt gebruikt om de daadwerkelijke 

grondwaterstandsverlaging te monitoren met een tweeledig doel: 

- Vaststellen daadwerkelijke grondwaterstandsverlaging 

- Vaststellen invloedsgebied 

 

Het meetnet wordt jaarlijks uitgelezen en de gegevens worden geïnterpreteerd. Jaarlijks wordt beoordeeld of de 

verlaging van de grondwaterstand overeenkomt met de berekende grondwaterstandverlaging.  

 

Ad 5. 

Mocht uit de jaarlijkse interpretatie blijken dat het invloedsgebied groter is of de daadwerkelijke 

grondwaterstandsverlaging groter zijn dan eerder berekend, dan worden de stappen 1 tot en met 3 opnieuw 

doorlopen. Hierbij wordt de toename van de droogteschade dan bepaald op basis van de gemeten 

grondwaterstanden en grondwaterstandsverlagingen. Dit geldt zowel voor de agrariërs binnen als buiten de 

verlagingscontour zoals weergegeven in Bijlage 1. 
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BIJLAGE 1  MEETNET 
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1 TOELICHTING 

De gemeente Ooststellingwerf werkt al enige jaren intensief met partners en 
ondernemers aan de recreatieve ontwikkeling van Appelscha en omstreken, met als 
doel te investeren in werkgelegenheid en leefbaarheid van deze regio. Een van de 
projecten in dit kader is Appelscha Hoog: de ontwikkeling van 28 ha grond tot een 
dagrecreatief gebied. Onderdeel hiervan is de aanleg van een recreatieplas. Na diverse 
voorbereidingen hebben alle voor de recreatieplas benodigde ontwerp-besluiten net 
voor de zomer van 2013 ter visie gelegen. Hierop zijn diverse zienswijzen 
binnengekomen. 
 
Insteek van zowel gemeente als provincie is steeds geweest het vrijkomende zand te 
benutten voor de verbreding van de N381. Daartoe is op 19 juli 2012 een 
intentieovereenkomst getekend door beide partijen. Bij de aanbesteding van de N381, 
na de zomer van 2013, werd duidelijk dat dit werk is aanbesteed met een gesloten 
grondbalans. Dit betekent dat er geen zand gebruikt wordt voor de opwaardering van de 
weg. En dat de opgave om zoveel mogelijk zand – binnen voorwaarden – uit de 
recreatieplas te halen is komen te vervallen.  
 
Het doel van de recreatieplas – stimuleren werkgelegenheid / leefbaarheid – staat nog 
onverkort overeind. De uitvoering ervan kan wel op een andere wijze: niet met de afvoer 
van zoveel mogelijk zand, maar met zo min mogelijk zand. Hiermee kan ook tegemoet 
gekomen worden aan diverse zienswijzen. Deze oplegnotitie brengt in beeld wat deze 
andere manier van uitvoeren voor consequenties heeft. Deze worden meegenomen bij 
de besluitvorming.  
 
Naar aanleiding van bovenstaande is het ontwerp van de plas op details aangepast. De 
oppervlakte van de plas is niet gewijzigd (10,5 ha). De veranderingen hebben alleen 
betrekking op: 

 de aanlegdiepte van de plas 
 aanleggen van twee eilanden in de plas  
 de vorm van de plas (lus zuidzijde opgeheven) 
 de mogelijkheid van een andere winningstechniek. 

De aanlegdiepte zal wijzigen naar gemiddeld 6,0 m – mv. waardoor in de zomer een 
waterkolom van circa 2,0 meter aanwezig is. In het midden van de plas wordt een 
gedeelte (circa 2 ha) dieper aangelegd (maximaal 8,0 m – mv.). Met de verdieping kan 
‘koude’ worden gebufferd waardoor de watertemperatuur in de zomer minder hoog zal 
oplopen en de waterkwaliteit kan worden geborgd. 
 
Vanwege de genoemde wijzigingen is een deel van de onderzoeken uit de ontwerpfase 
geactualiseerd. De onderstaande onderzoeken zijn aangepast of opnieuw verricht. De 
resultaten zijn samenvattend beschreven in hoofdstuk 2. In de bijlagen zijn de nieuwe 
onderzoeksrapportages of tekeningen opgenomen. 
 
Door de verandering van aanlegdiepte kan de plas ook met graafmachines worden 
aangelegd. Het is aan de uitvoerende partij welke winningstechniek (zandzuiger en/of 
graafmachine) wordt toegepast, waarbij voldaan moet worden aan de in de ontwerpfase 
benoemde randvoorwaarden . 
 

 Stabiliteit: binnen het onderzoek zijn de te hanteren taluds berekend waarbij uit 
is gegaan van graven met hydraulische kraan 

 Ontwerp recreatieplas: het ontwerp van de plas is aangepast. Bij het 
zwemgedeelte en in het zuidelijk deel van de plas worden eilanden aangelegd.  
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Het flauwe talud aan de westzijde voor de aanleg van de ecologische 
verbindingszone is gehandhaafd. Bij het nieuwe ontwerp is rekening gehouden 
met de stabiliteitsberekeningen.  

 Grondstromen: de vrijkomende grondstromen zijn opnieuw berekend omdat het 
ontwerp van de recreatieplas is gewijzigd. 

 Hydrologie: de hydrologische effecten zijn opnieuw beoordeeld. Tevens is het 
effect van terugplaatsen van leem in de bodem van de plas beschouwd. 

 Waterkwaliteit: de waterkwaliteit is beschouwd op basis van de wijzigingen in het 
ontwerp. 

 Stikstof depositie: de depositieberekeningen zijn opnieuw uitgevoerd voor de 
winningstechniek ‘graven met hydraulische kraan’ en ook andere 
grondhoeveelheden vrijkomen. 

 Geluidsonderzoek: het geluidsonderzoek is opnieuw verricht voor de 
winningstechniek ‘graven met hydraulische kraan’. 

 Werkplan: het werkplan is aangevuld met de winningstechniek ‘graven met 
hydraulische kraan’. 

 
In het plan-MER is uitgegaan van de aanleg van een plas met een diepte van 10-15 m-
mv. Zoals hiervoor is aangegeven is de aanlegdiepte gewijzigd naar gemiddeld 6 m-mv 
en in het midden van de plas naar 8 m-mv. Dit betreft geen wezenlijke wijziging van het 
plan en zorgt er niet voor dat de in het MER beschreven milieueffecten wezenlijk 
wijzigen.  
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2 RESULTATEN 

2.1 Stabiliteit 

De plas zal tot slechts een gemiddelde diepte van circa 6,0 m-mv. worden aangelegd en 
gegraven worden met hydraulische graafmachines. Bij de diepe plas was uitgegaan van 
aanleg met een winzuiger. Door de verandering van de winningstechniek voor de aanleg 
van de plas kunnen steilere taluds voor de oevers worden gehanteerd, hetgeen ten 
goede komt aan het ontwerp van de plas. Ter bepaling van haalbare en voldoende 
veilige taluds zijn voor de ondiepe plas: 

 twee statische stabiliteitsberekeningen (met D-Geostability (Deltares software)) 
uitgevoerd; 

 verflauwing taluds t.g.v. aanwezigheid fijn zand beschouwd (risico van 
'loopzand'). 

De stabiliteitsberekeningen zijn door Wiertsema & Partners uitgevoerd. De volledige 
rapportage is opgenomen in bijlage 1.  
 
In tabel 2.1 zijn de maximaal te hanteren taluds voor de aanleg van de plas 
weergegeven. De zone waar grondwater kan uittreden is het meest kritisch (gestreepte 
deel in figuur 2.1). Vandaar dat hier ook een minder steil talud mag worden gehanteerd.  
  
Tabel 2.1: maximaal te hanteren taluds ondiepe plas Appelscha Hoog. 

Bodemlaag diepte (+m NAP) talud 

Maaiveld tot zone uittreding 

grondwater 

10,3 tot 9,5m 1 : 2,5 

zone uittreding grondwater 9,5 tot 6,5m 1 : 4 

dieper – onder de waterlijn onder 6,5m 1 : 2,5 

 
In figuur 2.1 zijn de maximale te hanteren taluds schematisch weergegeven. 
 

 
Figuur 2.1: maximaal te hanteren taluds ondiepe recreatieplas Appelscha Hoog 

 
Op basis van de berekeningen zijn voor het ontwerp de volgende taluds gehanteerd: 

 Boven de toekomstige waterlijn is gezien de gebruiksfunctie van de oeverzone 
voor de gehele plas een flauwer talud toegepast (variatie van 1:6 tot 1: 10). 
Hiermee wordt ruim voldaan aan het gestelde maximum van 1:2,5 en 1:4. 

 Onder de laagste toekomstige waterlijn (zomerpeil) is het talud van 1: 2,5 
toegepast, uitgezonderd het zwemgedeelte waar voor het garanderen van de 
zwemveiligheid een talud van 1:6,5 naar de bodem van de recreatieplas is 
aangehouden. Ook hiermee wordt voldaan aan het maximum. 
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Bij een ondiepe plas kan de watertemperatuur in de zomer sneller stijgen waardoor de 
waterkwaliteit kan afnemen. Om de stijging van de watertemperatuur te voorkomen zal 
midden in de plas een verdieping worden aangelegd. Met de verdieping kan ‘koude’ 
worden gebufferd waardoor in de zomer de watertemperatuur minder hoog zal oplopen 
en de waterkwaliteit kan worden geborgd. Over een oppervlak van circa 2 ha zal de plas 
hier tot 8 m – mv. ( +3m NAP) worden aangelegd.  
Omdat de verdieping volledig onder water ligt, is hier een talud van 1:2,5 toegepast. 
Geotechnische zijn hier geen belemmeringen voor. 
 
Bij de aanleg van de recreatieplas zal leem vrijkomen. Mogelijk zal een gedeelte van het 
leem in de bodem van de plas worden toegepast. Uitgegaan is dat een leemlaag van 
2,0 meter wordt aangebracht in de bodemlaag 6,0 tot 8,0 m – mv. Geotechnisch zijn 
hiervoor geen belemmeringen mits dit vanaf 10 meter uit de taludlijn van de oever wordt 
aangebracht. 
 
Voor details van de werkzaamheden wordt verwezen naar de rapportage in bijlage 1. 
 

2.2 Ontwerp recreatieplas 

Aan de hand van de stabiliteitsberekeningen en veranderende uitgangspunten is het 
ontwerp van de recreatieplas aangepast. De nieuwe variant ligt binnen de contouren 
van de oorspronkelijke variant. Naast de taluds, is ook de vorm van de plas aan de 
zuidzijde veranderd en worden twee eilanden gerealiseerd.  
 
De wijziging in taluds heeft een technische reden (zie voorgaand hoofdstuk) en een 
praktische reden (voldoende wateroppervlak voor zowel zwemmen als waterskiën). 
De lus aan de zuidzijde van de plas in het vorige ontwerp was bedoeld om extra zand te 
kunnen genereren. Nu deze vraag is weggevallen, kan deze lus achterwege blijven.  
De twee eilanden leiden eveneens tot een lagere zandafvoer en hebben bovendien een 
recreatieve en landschappelijke meerwaarde. 
Het noordelijk gelegen eilandje ligt nabij het zwemgedeelte. Dit eiland is openbaar 
toegankelijk. Men kan er naar toe zwemmen en er op zonnen/spelen e.d. Het maakt 
onderdeel uit van de recreatieve beleving. Ook is het met droge voeten toegankelijk, via 
een bruggetje. Het eilandje vormt tevens een natuurlijke scheiding tussen het 
zwemgedeelte en het deel dat bedoeld is om te waterskiën. De scheiding verhoogt 
bovendien de veiligheid. Het zuidelijke eiland kan recreatief geëxploiteerd worden door 
bijvoorbeeld de waterski-ondernemer (survival ed.).  
  
Landschappelijk gezien hebben de eilanden een meerwaarde: het vormt een afwisseling 
tussen de open vlakte en de meer beschutte plekken achter en op de eilanden met 
spannende zichtlijnen.  Vanaf de wal (strand, terras en oevers), maar ook vanaf het 
water (zwemmen naar een eiland, skiën rondom een eiland). Ook vanuit de omgeving – 
bijvoorbeeld vanuit de vakantiewoningen op de Hildenberg -  zorgt het voor een 
gedifferentieerd beeld. Het uit verschillende locaties zien en niet-zien van het strand, de 
plas-dras en de natuurvriendelijke oevers, vormen zo een afwisselend beeld van actieve 
recreatie en rust.  
  
In bijlage 2 is een nieuwe inrichtingsschets, de plas met gehanteerde taludlijnen en 
dwarsprofielen opgenomen (3 tekeningen). 
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Enkele zienswijzen benoemden de grootschaligheid van de plas. Met de nieuwe situatie 
- de eilandjes en zonder zuidelijke lus – wordt hierop ingespeeld. Door het weglaten van 
de zuidelijk lus komen enkele woningen op de Hildenberg op grotere afstand van de 
plas te liggen, eveneens een tegemoetkoming aan de zienswijzen. Aanvullend hierop 
vormen de eilanden een manier om enige mate van scheiding te creëren tussen 
vakantiewoningen  en waterrecreanten.  
Tenslotte, diverse zienswijzen betroffen de nut en noodzaak van de diepte van de plas 
(tot -15 m). Het nieuwe ontwerp komt ook hieraan tegemoet.  
 

2.3 Grondstromen 

Door de wijzigingen in het ontwerp van de recreatieplas zijn de vrijkomende 
grondstromen veranderd. Nieuwe berekeningen zijn verricht en in tabel 2.2 
samenvattend weergegeven. In bijlage 3 is een uitgebreidere toelichting op de 
vrijkomende grondstromen opgenomen. 
 
Tabel 2.2: Grondbalans aanleg ondiepe recreatieplas Appelscha Hoog 

Deel van het terrein Volumes (m3) 

teellaag  leem  zand 

Ontgronding talud 0 tot 4 m –mv.  12.200  41.900  30.000 

Ontgronding talud 4 tot 6 m –mv.  3.900  28.900  31.600 

Ontgronding diepte plas 6,0 m‐mv.  15.100  111.300  174.200 

Ontgronding diepte plas 8,0 m –mv. 
(t.b.v. koude buffer) 

‐  ‐  32.500 

       

Totaal:  31.200  182.100  268.300 

       

Terugplaatsen leem in bodem plas 
(zie toelichtend alinea onder tabel) 

31.200  149.600  300.800 

 
Bij de aanleg van de recreatieplas tot 6,0 m –mv. zal totaal circa480.000 m3 grond 
vrijkomen. In het midden van de plas wordt een gedeelte dieper (8,0 m-mv.) aangelegd 
om koude te bufferen. Het diepere deel van de plas zal een oppervlakte van circa 2 ha 
hebben waarbij circa 32.500m3 zand vrij zal komen. 
 
Bij het aanleggen van de recreatieplas zal leem vrijkomen. Om de kosten van afvoer 
van leem te beperken, zal gestreefd worden om zo veel mogelijk leem binnen het 
plangebied te verwerken. Hieronder zijn enkele mogelijkheden toegelicht en in tabel 2.3 
samengevat weergegeven. Mogelijk dat binnen de volgende fasen van het project nog 
meer mogelijkheden worden gevonden. 
 
In de bodem van een gedeelte van de plas1 kan keileem worden teruggeplaatst. Dit 
is alleen mogelijk op de bodem van de plas waarbij 10 meter uit de taludlijn van de 
oever wordt aangehouden (opp. circa 1,5 ha = 25% van het totale bodemoppervlak). 
Voor het terugplaatsen van leem zal 2 meter dieper worden ontgraven. Het zand zal 

                                                  
1 Het terugplaatsen van keileem is niet mogelijk tussen het noordelijke eiland en het strand, de koude 
buffer en de oevertaluds van de plas. 
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worden ontgraven en het leem worden teruggeplaatst. Uit de berekening blijkt het 
om een volume van circa 32.500 m3 te gaan. Op de grondbalans hoeft in dat geval 
dan minder leem te worden afgevoerd (149.600 m3 i.p.v. 182.100m3) en meer zand 
(300.800 m3 i.p.v. 268.300m3). De totaal vrijkomende hoeveelheid binnen de 
grondbalans blijft gelijk (het in de bodem aanwezige zand wordt vervangen door 
leem). 
 
Naast de bodem van de plas zijn er nog een aantal andere mogelijkheden om leem 
binnen het plangebied te verwerken zoals: 

 ophogen van het zuidelijk eiland; 
 aan de noordzijde van het strand bij het zwemgedeelte kan een wal worden 

aangelegd. Deze wal kan enige beschutting aan het strand geven; 
 aan de zuidzijde van de plas kan een heuvel kan worden aangelegd (zie 

inrichtingsschets in bijlage 2); 
Deze ideeën maken geen onderdeel uit van de ontgrondingsaanvraag omdat het om 
toepassen van grondstromen gaat. Ze kunnen te zijner tijd bij de inrichting van het 
plangebied betrokken worden.  
 
Tabel 2.3: verwerkingsmogelijkheden vrijkomende leem binnen plangebied Appelscha Hoog. 

Deellocatie plangebied Indicatie toe te passen grondvolume (m3) 

Leem in bodem plas (reeds meegenomen 

in tabel 2.1) 

32.500 

Zuidelijk eiland 750 

‘wal’ om noordzijde zwemlocatie 7.500 

Heuvel zuidzijde plas 8.000 

Totaal 48.750 

 
2.4 Hydrologie 

Voor de recreatieplas in Appelscha wordt een plas gegraven met een diepte van tot 6,0 
m –mv. en met een koude buffer tot 8,0 m -mv. Bij het aanleggen van een plas met deze 
diepte wordt de keileemlaag die in het gebied aanwezig is doorgraven. In het 
hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog2 is de variant van de 
recreatieplas uitgewerkt met een aanlegdiepte van 10 tot 15 m- mv. De effecten van de 
recreatieplas bij een aanlegdiepte van 6 m –mv. zijn vergelijkbaar met een recreatieplas 
van met een aanlegdiepte van 10 tot 15 m –mv., omdat in beide gevallen de 
keileemlaag wordt doorgraven en de bodem van plas in het 1e watervoerend pakket ligt. 
 
Uit het hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog blijkt dat het 
plaspeil in de zomer kan dalen tot +7m NAP (4 m-mv). Bij het aanleggen van de 
recreatieplas tot +5m NAP (6 m –mv.) is er in de zomer 2 meter waterkolom in de plas. 
Uit de beperkte meetreeks afkomstig van het grondwatermeetnet ter plaatse van de 
recreatieplas (april-nov 2013)3 blijkt dat de laagste grondwaterstand in het 1e 
watervoerende pakket +8m NAP (3,2 m –mv) is geweest. Uit het hydrologische 

                                                  
2 Hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog met kenmerk 
9X5759.23/R00006/RDRE/LM/Gron d.d. 16 mei 2013 en Oplegmemo hydrologisch 
onderzoek met kenmerk 9X5759.109/M00001/CST/Gron d.d. 16 mei 2013 
3 Grondwatermonitoring meetnet Appelscha, Wiertsema & Partners met kenmerk VN57453-
1/2 d.d. 3 december 2013 
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onderzoek blijkt dat het plaspeil gemiddeld 0,65 m lager ligt dan de grondwaterstand 
wanneer er geen plas zou zijn aangelegd. In 2013 zou het laagste plaspeil +7,35 m NAP 
3,65 m –mv. zijn geweest. Bij een aanlegdiepte van 6 m –mv (+5 m NAP) zou er in 2013 
2,15 m waterkolom zijn geweest. Dit voldoet aan de recreatieve invulling: t.b.v. het 
waterskiën waarvoor een minimale waterkolom van 1,5 meter is vereist. 
 
Bij het aanleggen van de plas bestaat de mogelijkheid tot het terugplaatsen van keileem 
in de bodem van gedeelte van de plas (zie ook voorgaande paragraaf). Het oppervlak 
van de bodem dat overblijft voor het terugplaatsen van de keileem is circa 1,5 ha  
(25% van het totale bodemoppervlak). 
Het grootste deel van de bodem van de plas (4,5 ha) blijft een directe uitwisseling 
houden met het grondwater in het 1e watervoerende pakket. Gezien de diepte van het 
terugplaatsen (6,0 – 8,0 m-mv.) en doordat de keileem alleen teruggeplaatst wordt op 
delen van de bodem van de plas, heeft het geen aansluiting meer op de keileem in het 
gebied buiten de plas. Hierdoor is er geen sprake meer van één afsluitende laag. Het 
terugplaatsen van keileem heeft geen functie in het ‘dichten’ van de doorbroken 
keileemlaag. 
 
De hydrologische effecten van het terugplaatsen van de keileem zijn, door de 
verwerkingsdiepte, het kleine oppervlak en de geïsoleerde ligging van de 
teruggeplaatste keileem, vergelijkbaar met de situatie waarbij geen keileem wordt 
teruggeplaatst. 
 

2.5 Waterkwaliteit 

Om inzicht te krijgen in de te verwachten waterkwaliteit van de aan te leggen 
recreatieplas is een waterkwaliteitsonderzoek4 verricht. Naast het opvragen van 
waterkwaliteitsgegevens bij het Wetterskip Fryslân is ook een kort 
monitoringsprogramma doorlopen waarbij bemonstering van grondwater binnen het 
plangebied en omliggend oppervlaktewater heeft plaatsgevonden. In de rapportage is 
het ontwerp van de diepe en de ondiepe plas beschouwd. Hieronder is kort ingegaan op 
de waterkwaliteit voor de ondiepe plas. In bijlage 4 is de volledige rapportage 
opgenomen. 
 
Het aanleggen van een minder diepe plas heeft voor- en nadelen voor de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Een voordeel van een ondiepe plas (waterkolom 1,5 á 2,0m) 
is de aanwezigheid van meer waterplanten. Dit is bevorderlijk voor de waterkwaliteit. 
Een nadeel is dat in de zomerperiode het relatief ondiepe water sneller zal opwarmen 
waardoor het risico op een bacteriologisch ongewenste situatie toeneemt. Hierdoor kan 
botulisme ontstaan of kan het gehalte aan E.coli en/of fecale enterokokken de norm 
voor een goede zwemwaterkwaliteit overschrijden.  
 
Om de watertemperatuur in de zomer niet te hoog te laten oplopen, zal in het midden 
van de plas een verdieping worden aangelegd. Over een oppervlakte van circa 2 ha zal 
niet tot 6,0 m–mv. maar tot 8,0 m- mv. worden ontgraven. Met de koude buffering die 
hier zal optreden in combinatie met de toestroming van ‘koud’ grondwater uit het 1e 
watervoerend pakket, zal de watertemperatuur in de plas voldoende laag kunnen 

                                                  
4 Onderzoek oppervlaktewaterkwaliteit Appelscha Hoog, RHDHV met kenmerk BC5366-
102/R00002/TSCH/Gron 6 feb. 2014 
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worden gehouden5 waardoor het risico op bacteriologisch ongewenste situatie niet 
wordt verwacht. 
 

2.6 Stikstofdepositie 

De recreatieplas kan met verschillende winningstechnieken worden aangelegd, namelijk 
‘met zandzuiger’ of door ‘graven met hydraulische kraan’. Bij het ontwerp van de diepe 
plas is de stikstofdepositie voor de winningstechniek ‘aanleggen met zandzuiger’ 
doorgerekend. Omdat de plas nu minder diep wordt, zou de plas ook door ‘graven met 
hydraulische kraan’ aangelegd kunnen worden. Voor deze winningstechniek is een 
geheel nieuwe berekening uitgevoerd. 
 
In de volgende sub paragrafen zijn de berekeningen voor beide winningstechnieken 
toegelicht. 
  

2.6.1 Winningstechniek ‘aanleggen met zandzuiger’ 

Voor het ontwerp van de diepe plas zijn stikstofberekeningen uitgevoerd waarbij is 
uitgegaan dat de grond wordt verwijderd met een zandzuiger. De resultaten van de 
werkzaamheden zijn hieronder samenvattend weergegeven. Voor een uitgebreidere 
interpretatie van de resultaten wordt verwezen naar de passende beoordeling 6. 
 
De voor stikstofdepositie relevante emissies tijdens de aanlegfase zijn afkomstig van de 
onderstaande bronnen: 
 

 transportbewegingen van vrachtwagens vanaf de ontwikkeling tot aan de N381. 
 zandzuiger(aggregaat, zand- en jetpomp). 
 shovel met middelgrote hydraulische graafmachine voor grondverzet in het 

depot; 
 
In deze studie worden drie aan- en afvoerroutes voor de vrachtwagens in beeld 
gebracht, route A, B en C. Deze zijn in figuur 2.2 inzichtelijk gemaakt. Route D betreft de 
afvoer van het zand met behulp van een persleiding waarvoor de zandpomp van de 
zandzuiger zal worden ingezet. 
 

                                                  
5 Het betreft een geïsoleerde plas die niet is aangesloten op het oppervlaktewatersysteem. 
Met in gedachte dat de plas voor 90% wordt gevoed met toestromend grondwater uit het 1e 
watervoerend pakket. 
6 Passende beoordeling Gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog, RHDHV met kenmerk 
9X5759.04/R00008/SDH/Rott d.d. 28mei 2013 
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Figuur 2.2  Afvoerroutes vrachtwagens grondstromen plangebied Appelscha Hoog 

 
Tijdens de aanleg van de recreatieplas rijden dagelijks 72 vrachtwagens van en naar het 
plangebied. Dit zijn 144 vrachtwagenbewegingen per dag. De depositie ten gevolge van 
het rijden van de vrachtwagens is berekend met behulp van PluimSnelweg. Hierbij zijn 
de wegkenmerken zoals weergegeven in tabel 2.4 toegepast. 
 
Tabel 2.4  Wegkenmerken voor de verschillende routes 

Emissiebron Etmaal-

intensiteit 

vracht-

wagens 

Maximum 

snelheid 

Ruwheids

-klasse 

Wegligging 

t.o.v. 

maaiveld 

Scherm-

hoogte 

t.o.v. 

wegdek 

Congestie

-kans 

Wegtype 

[aantal/dag] [km/uur] [-] [m] [m] [-] [-] 

Route A        

Tilgrupsweg 1 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 

Tilgrupsweg 2 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 

Tilgrupsweg 3 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 

Tilgrupsweg 4 144 50 3 0 0 0 Stad 

Route B        

Tilgrupsweg 1 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 

Fietspad 1 144 30 3 0 0 0 Stad 

Fietspad 2 144 30 3 0 0 0 Stad 

Route C        

Tilgrupsweg 5 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 

Hildenberg 144 50 3 0 0 0 Stad 

Bosberg Zuid 144 80 3 0 0 0 Provinciaal 
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Inzet materieel 
De aanleg van de recreatieplas vindt plaats met behulp van een (diesel) zandzuiger 
(aanname bouwjaar 2008), bestaande uit een zandpomp, een jetpomp en een 
aggregaat. De zandzuiger zal per jaar circa een half jaar lang 8 uur per dag werkzaam 
zijn. De emissies van deze werktuigen zijn berekend via de emissie-eisen, zoals die zijn 
vastgelegd in de diverse Europese richtlijnen voor de uitstoot van werktuigen. 
Uitgangspunt hierbij is dat al het in te zetten materieel minimaal zal voldoen aan de 
emissienorm Euro III (van kracht sinds 1999). Bij de berekening is er van uit gegaan dat 
de werktuigen op vol vermogen in bedrijf zijn. In tabel  2.5. zijn de emissies ten gevolge 
van de zandzuiger berekend. 
 
Tabel 2.5  Emissies ten gevolge van de zandzuiger tijdens de aanlegfase 

Emissiebron Emissiekental Vermogen Bedrijfstijd Emissievracht7 Emissieduur 

[g/kWh] [kW] [uur/dag] [kg/dag] [uur/jaar] 

Zandpomp 5 339 8 13,56 1.040 

Jetpomp 5 180 8 7,20 1.040 

Aggregaat 5 38 8 1,52 1.040 

 
Met behulp van het verspreidingsprogramma Stacks is de depositie in de omgeving 
bepaald. Hierbij zijn naast de berekende emissies de uitgangspunten gehanteerd zoals 
weergegeven in tabel 2.5 en tabel 2.6. De emissie van de zandzuiger is daarbij op één 
punt (in het midden van de recreatieplas) gepositioneerd. 
 
Tabel 2.6  Invoergegevens Stacks rekenmodel voor de zandzuiger 

Bronnen  Rijksdriehoek x, y‐
coördinaten 

[m, m] 

Emissieduur 
[uur/jaar] 

Emissiehoogte 
[m] 

Binnendiameter 
uitlaat 
[m] 

Zandpomp 220060, 550950 1.040 3 0,15 

Jetpomp 220060, 550950 1.040 3 0,15 

Aggregaat 220060, 550950 1.040 3 0,15 

 
Voor de afvoer van de grond met vrachtwagens zijn drie mogelijke routes geanalyseerd 
(a t/m c zie figuur 2.2). De uitvoering voor deze wijze van transport zal ca. 18 maanden 
in beslag nemen waardoor in deze periode extra depositie zal plaatsvinden. Route D 
betreft de afvoer van het zand met behulp van een transportleiding richting de N381 
(route D in figuur 2.2) naar een opslagdepot buiten het plangebied waarmee een kortere 
uitvoeringsperiode kan worden behaald.  
 
Het maximale cumulatieve effect door de zandzuiger en de vrachtwagenbewegingen 
vindt (deels) gelijktijdig plaats en is in beeld gebracht in figuur 2.3 t/m 2.5. 
 

                                                  
7 Gebaseerd op kentallen Euro III. 
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Figuur 2.3  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route A en gebruik zandzuiger. 

Habitattypen versie oktober 2012 

 

 
Figuur 2.4  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route B en gebruik zandzuiger. 

Habitattypen versie oktober 2012 



 
 
 
 
 
 
 

Uitwerking ondiepe variant  BC8704/R001/RDRE/LM/Gron 

Rapport - 13 - 6 februari 2014 

 
  

 

 
Figuur 2.5  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route C en gebruik zandzuiger. 

Habitattypen versie oktober 2012 

 
Samenvattend leidt in de aanlegfase tot dit onderstaande maximale deposities op de 
habitattypen.  
 
Tabel 2.7.  Maximale effect gedurende aanlegfase (zandzuiger en vrachtverkeer) en kritische 

depositiewaarden (Van Dobben et al. 2012) voor de verschillende aanlegvarianten. 

GDN is achtergronddepositie (RIVM, 2012) 

Code Habitattype KDW GDN 2011 GDN 2015 Zandzuiger 

en route A 

Zandzuiger 

en route B 

Zandzuiger 

en route C 

H2310 Stuifzandheiden met  

struikheide 

1071 2080 1750 0,55-0,60 0,50-0,53 1,43-2,43 

H2320 Binnenlandse  

kraaiheibegroeiingen 

1071 1880-2080 1600-1750 0,50-0,60 0,50-0,53 1,15-2,05 

H3130 Zwakgebufferde  

vennen 

571 1640 1440 0,65-0,70 1,03-1,25 0,70-0,73 

H3160 Zure vennen 714 1640-2100 1440-1760 0,50-1,13 0,50-1,65 0,50-0,80 

H4010A Vochtige heiden 1214 1640 1440 0,50-0,58 0,50-1,40 0,50-1,25 

H4030 Droge heiden 1071 1640-2100 1440-1760 0,50-1,08 0,50-2,38 0,50-2,65 

H5130 Jeneverbesstruwelen 1071 1880-2080 1600-1750 0,53-0,60 0,50-0,53 1,25-2,00 

H7150 Pioniervegetaties met  

snavelbiezen 

1429 1640-2100 1440-1760 1,10-1,58 1,25-1,48 0,58-0,60 
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2.6.2 Winningstechniek ‘graven met hydraulische kraan’ 

Indien de winningstechniek hydraulisch graven wordt toegepast dan zorgt dit er voor dat 
tijdens de aanlegfase voor stikstofdepositie relevante emissies vrijkomen van de 
volgende bronnen: 
 
 transportbewegingen van vrachtwagens voor afvoer zand en grond; 
 grote hydraulische graafmachine voor het afgraven; 
 tractoren met dumper voor transport zand en grond over het terrein; 
 shovel voor grondverzet in het depot; 
 middelgrote hydraulische graafmachine voor de werkzaamheden in het depot. 
De wijziging heeft met name betrekking op het materieel genoemd bij de eerste drie 
bullets. Bij de vorige doorrekening werden deze werkzaamheden door de winzuiger met 
transportleiding naar het depot verricht. 
 
De drie aan- en afvoerroutes A, B en C (zie figuur 2.2) voor de vrachtwagens blijven 
ongewijzigd ten opzichte van de eerder berekende situatie met de diepere plas en de 
zandzuiger.  
 
Door de kleinere hoeveelheid grond die wordt ontgraven is het dagelijkse aantal 
vrachtwagenbewegingen verlaagd naar 70 van en naar het plangebied. Dit zijn 140 
vrachtwagenbewegingen per dag. De rekenmethode en overige invoergegevens zijn 
gelijk aan het eerdere onderzoek. 
 
Inzet materieel 
De recreatieplas wordt uitgegraven met een grote hydraulische graafmachine (was 
winzuiger). De vrijkomende grond boven het toekomstige oppervlaktewaterpeil zal direct 
op vrachtwagens worden geladen voor afvoer naar elders. De vrijkomende grond onder 
het oppervlaktewaterpeil zal met tractoren met dumper naar een tijdelijk depot aan de 
noordzijde van de plas worden gereden. In het depot wordt een shovel ingezet voor 
grondverzet en opwerken van de gronddepots. Een hydraulische kraan zorgt voor 
overslag van grond uit het depot in de vrachtwagens voor afvoer naar elders. 
 
Het materieel zal op werkdagen 8 uur per dag worden ingezet gedurende een 
uitvoeringsperiode van 18 maanden. Niet al het materieel zal elke dag volledig ingezet 
worden, op basis van de grondstromen en beschikbare capaciteit is de jaarlijkse 
emissieduur bepaald. De emissies van het materieel zijn berekend op basis van de 
emissie-eisen, zoals deze zijn vastgelegd in de diverse Europese richtlijnen voor de 
uitstoot van werktuigen. Uitgangspunt hierbij is dat al het in te zetten materieel minimaal 
zal voldoen aan de emissienorm Euro IV (van kracht sinds oktober 2006). Bij de 
berekening is er vanuit gegaan dat het gemiddelde vermogen 75% van het maximale 
vermogen bedraagt. In tabel 2.8 zijn de emissies van het materieel berekend. 
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Tabel 2.8  Emissies ten gevolge van het materieel tijdens de aanlegfase 

Emissiebron  Emissiekental  Gemiddeld 
Vermogen 

Bedrijfstijd  Emissievracht8  Emissieduur 

[g/kWh]  [kW]  [uur/dag]  [kg/dag]  [uur/jaar] 

Grote 

graafmachine 
3,5  105  8  2,9  1477 

Tractor met 

Dumper 
3,5  60  8  1,7  1456 

Shovel  3,5  82,5  8  2,3  1560 

Middelgrote 

graafmachine 
3,5  75  8  2,1  1955 

 
De depositie in de omgeving is op dezelfde wijze bepaald als in het eerdere onderzoek 
met de diepere plas en de winning met de zandzuiger (verspreidingsmodel Stacks). De 
emissiepunten van het materieel zijn verdeeld over het werkterrein en weergegeven in 
tabel 2.9. 
 
Tabel 2.9  Invoergegevens Stacks rekenmodel 

Bronnen  Rijksdriehoek 
x, y‐coördinaten 

Emissieduur 
 

Emissiehoogte
 

Binnendiameter 
uitlaat 

 [m, m]  [uur/jaar]  [m]   [m] 

Grote 

graafmachine 
220151,550755  1477  3,0  0,15 

Tractor met 

dumper 

220063,550838 

220083,550675 

220203,550689 

220174,550845 

1456  3,0  0,15 

Shovel  220121,550921  1560  3,0  0,15 

Middelgrote 

graafmachine 
220136,550908  1955  3,0  0,15 

 
Depositie in aanlegfase 
De berekende cumulatieve effecten van de aanleg (ontgraving en transport) zijn 
opgenomen in figuren 2.3 t/m 2.5. Hieruit blijkt dat de depositie in de aanlegfase tot in 
het Natura 2000-gebied reikt. Dit komt overeen met de voorgaande berekeningen.  
 

                                                  
8 Gebaseerd op kentallen Euro IV. 
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Figuur 2.6  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route A en aanleg bij graven met 

hydraulische kraan. Habitattypen versie oktober 2012 

 
Figuur 2.7  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route B en aanleg bij graven met 

hydraulische kraan. Habitattypen versie oktober 2012 
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Figuur 2.8  Stikstofdepositie als gevolg van vrachtverkeer via route C en aanleg bij graven met 

hydraulische kraan. Habitattypen versie oktober 2012 

 
De tijdelijke  extra depositie op de verschillende habitattypen is samengevat in tabel 2.9 
(maximale depositietoename). 
 
Tabel 2.10.  Maximaal effect (mol N/ha/j) gedurende aanlegfase (graven met hydraulische kraan 

en vrachtverkeer) en oppervlak binnen de 0,5 mol-contour (ha)  

Code Habitattype  

Maximale depositie zandwinning 

inclusief transportroute  

(mol N/ha/j) 

Oppervlak binnen 0,5 mol-contour 

(ha) 

Route A Route B Route C Route A Route B Route C 

H2310 Stuifzandheiden met 

struikheide 

0,5 0,6 1,8 0,1 0,1 0,1 

H2320 Binnenlandse  

kraaiheibegroeiingen 

0,6 0,6 2,1 0,2 0,2 0,4 

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,7 1,0 0,7 0,1 0,1 0,1 

H3160 Zure vennen 1,1 1,4 0,8 4,0 4,4 4,1 

H4010A Vochtige heiden 0,7 1,5 0,9 3,7 5,6 4,8 

H4030 Droge heiden 1,2 1,8 2,7 5,6 12,2 6,5 

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,5 0,6 1,8 0,2 0,3 0,4 

H7150 Pioniervegetaties met 

snavelbiezen 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

BC8704/R001/RDRE/LM/Gron  Uitwerking ondiepe variant 

6 februari 2014 - 18 - Rapport 

  
  

Verandering ten opzichte van berekeningen in de Passende Beoordeling 
In het algemeen kan worden gesteld dat indien de winningstechniek ‘graven met 
hydraulische kraan’ wordt toegepast de contour van 0,5 mol N/ha/j verder naar het 
zuiden komt te liggen (maximaal circa 70 m). De contouren van 1,0 en 2,0 mol N/ha/j 
komen juist dichter bij de bron te liggen (vergelijk figuren 2.3 t/m 2.5 met figuren 2.6 t/m 
2.8). Ook treden kleinere veranderingen op in de maximale deposities per habitattype in 
de aanlegfase (vergelijk tabel 2.7 en tabel 2.10). Hieronder zijn de relevante aangepaste 
effectbeoordelingen opgenomen. Voor de aspecten geluid, hydrologie en depositie in de 
gebruiksfase zijn er geen veranderingen ten opzichte van de Passende Beoordeling en 
is aangesloten bij de effectbepalingen in de Passende Beoordeling.  
 
Effectbeoordeling  
 
H2310 Stuifzandheiden met struikheide 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op 0,1 ha van het 
habitattype binnen het invloedsgebied tijdelijk (18 maanden) toenemen. De maximale 
toename is afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A; 0,5 mol N/ha/j, Route B:0,6 
mol N/ha/j, Route C: 1,8 mol N/ha/j). Er worden geen veranderingen in de 
grondwaterstand verwacht.  
 
In de huidige situatie is al sprake van een overschrijding van de KDW. Dit komt tot uiting 
in de kwaliteitsverarming van het habitattype en niet in het areaal. Kenmerkende 
mossen en korstmossen gaan achteruit. Er treedt echter geen vergrassing op op grote 
schaal. De toename in depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn. De 
tijdelijke toename in depositie zal niet leiden tot een meer intensief beheer. De toename 
van maximaal 1,8 mol N/ha/j zou kunnen leiden tot een afname van de bedekking van 
korstmossen van 0,01% (vergelijk Nijssen et al., 2011) over een oppervlak van 0,1 ha 
(totaal binnen Natura 2000-gebied circa 124 ha). Deze afname in bedekking van 
korstmossen resulteert niet in een waarneembare afname van de kwaliteit. De beperkte 
tijdelijke toename van depositie zal naar verwachting geen ecologische gevolgen 
hebben voor het habitattype en niet leiden tot een verandering van de beheerfrequentie. 
Daarnaast gaat het hier slechts om een klein oppervlak van het habitattype. De 
belangrijkste oppervlakten komen voor op het Aekingerzand, waar Appelscha Hoog 
geen extra depositie veroorzaakt. Significant negatieve gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstelling worden uitgesloten.  
 
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op het habitattype binnen 
het invloedsgebied tijdelijk (18 maanden) toenemen. De maximale toename en het 
beïnvloede oppervlak zijn afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A: 0,6 mol N/ha/j, 
Route B: 0,6 mol N/ha/j, Route C: 2,1 mol N/ha/j). Er worden geen veranderingen in de 
grondwaterstand verwacht.  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijding van de KDW. In de praktijk blijkt 
dit weinig aanleiding te geven tot vergrassing van de vegetatie. Dit heeft mogelijk te 
maken met de grote concurrentiekracht van kraaihei als dominante soort. Kraaihei 
wordt, in tegenstelling tot struikhei, niet gemakkelijk verdrongen door bochtige smele 
(Barkman, 1990).  
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Kraaiheide lijkt zelf wel te profiteren van stikstof, waardoor de dominante positie van 
kraaihei alleen maar groter wordt, behalve waar het gaat om opslag van boomsoorten 
(versnelling natuurlijke successie naar bos). Dit lijkt echter niet op te treden in het 
Drents-Friese Wold. Er zijn lokaal oppervlakten van binnenlandse 
kraaiheidebegroeiingen aanwezig die door veroudering soortenarm zijn geworden. De 
bijdrage van maximaal 2,1 mol N/ha/j zou kunnen leiden tot een afname van de 
bedekking van korstmossen van 0,06% (vergelijk Barker, 2011) of 0,03% (vergelijk 
Thomassen et al., 2011) over een oppervlak van 0,4 ha (totaal binnen Natura 2000-
gebied 8 ha). Deze afname leidt niet tot een waarneembare achteruitgang van de 
kwaliteit. De toename in depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn. 
Naar verwachting zal deze tijdelijke toename geen ecologische gevolgen hebben voor 
het habitattype (soortenarme verouderde kraaiheibegroeiingen). Significant negatieve 
gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling kunnen worden uitgesloten.  
 
H3130 Zwakgebufferde vennen  
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op het 0,1 ha van het 
habitattype tijdelijk (18 maanden) toenemen. De maximale toename is afhankelijk van 
de gekozen rijroute (Route A: 0,7 mol N/ha/j, Route B: 1,0 mol N/ha/j, Route C: 0,7 mol 
N/ha/j). Er worden geen grondwaterstandverlagingen verwacht.  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. In de huidige 
situatie, maar ook in het verleden was een overvloed aan stikstof beschikbaar. Hierdoor 
is het aannemelijk dat in de zwakgebufferde vennen vermesting en verzuring is 
opgetreden, zo ook in het ven langs de N381. Daarnaast speelt vermoedelijk verdroging 
als gevolg van de N381 een negatieve rol. Omdat stikstof al in overvloed aanwezig is, is 
het vanuit ecologisch oogpunt bezien niet waarschijnlijk dat de tijdelijke toename leidt tot 
verdere verslechtering van de kwaliteit. Als onderdeel van de omvorming van de N381 
wordt de verdrogende bermsloot deels gedempt, waardoor de verdroging af zou moeten 
nemen. Verder herstel kan plaatsvinden als de atmosferische depositie sterk is gedaald. 
De tijdelijke toename vormt hiervoor geen belemmering. 
 
De toename in depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn. Naar 
verwachting zal deze tijdelijke toename niet leiden tot een verdere verslechtering van de 
kwaliteit en derhalve geen ecologische gevolgen hebben voor het habitattype. 
Bovendien betreft het slechts 1,1% van het totale oppervlak van het habitattype. 
Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling worden uitgesloten.  
 
H3160 Zure vennen 
Er worden geen grondwaterstandverlagingen van 5 centimeter of meer berekend bij 
H3160 Zure vennen. In Boswachterij Appelscha zal een eventuele beperkte verlaging 
(enkele centimeters) naar verwachting geen gevolgen hebben voor het habitattype, 
omdat het hier een zuur ven op een slecht doorlatende laag betreft. Bovendien valt een 
dergelijke beperkte verandering binnen de natuurlijke fluctuaties van de 
grondwaterstand. 
 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op het habitattype tijdelijk 
(18 maanden) toenemen. De maximale toename en het beïnvloede gebied zijn 
afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A: 1,1 mol N/ha/j, Route B: 1,0 mol N/ha/j, 
Route C: 0,7 mol N/ha/j).  
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In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. Dit komt tot uiting in 
te voedselrijke omstandigheden en de daarmee samenhangende matig ontwikkelde 
vegetaties. Doordat echter lokaal herstelmaatregelen worden uitgevoerd is het 
habitattype lokaal verbeterd en (her)ontwikkeld. Dit lijkt niet het geval te zijn voor de 
vennen in het invloedsgebied. In de huidige situatie, maar ook in het verleden was een 
overvloed aan stikstof beschikbaar. Hierdoor is het aannemelijk dat er in de zure vennen 
vermesting is opgetreden. De knolrusvegetaties duiden ook op relatief voedselrijke 
omstandigheden. Omdat stikstof al in overvloed aanwezig is, is het vanuit ecologisch 
oogpunt bezien niet waarschijnlijk dat de tijdelijke toename leidt tot verdere 
verslechtering van de kwaliteit. Herstel kan plaatsvinden als de atmosferische depositie 
sterk is gedaald. De tijdelijke toename vormt hiervoor geen belemmering. 
 
De toename in depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn. Naar 
verwachting zal deze tijdelijke toename niet leiden tot een verdere verslechtering van de 
kwaliteit en derhalve geen ecologische gevolgen hebben voor het habitattype. 
Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling worden uitgesloten.  
 
H4010A Vochtige heiden 
Er zijn geen effecten van verdroging te verwachten voor dit habitattype. Als gevolg van 
de aanlegactiviteiten is wel een tijdelijke (18 maanden) toename van stikstofdepositie te 
verwachten. De maximale toename en het beïnvloede gebied zijn afhankelijk van de 
gekozen rijroute (Route A: 0,7 mol N/ha/j, Route B: 1,5 mol N/ha/j, Route C:0,9 mol 
N/ha/j).  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. Ook bij de huidige 
overschrijding komen Vochtige heiden van goede kwaliteit voor. Dit is met name het 
gevolg van het gevoerde beheer op locaties met goede hydrologische condities. In 
deelgebied de Hildenberg (langs de N381) is lokaal sprake van verdroging. Als 
onderdeel van de omvorming van de N381 wordt de verdrogende bermsloot deels 
gedempt, waardoor de verdroging af zou moeten nemen. Bij handhaving van het huidige 
beheer kan de kwaliteit behouden worden en mogelijk zelfs toenemen. De toename in 
depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn. Naar verwachting zal deze 
tijdelijke toename geen ecologische gevolgen hebben voor het habitattype of voor de 
benodigde beheerintensiteit. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering blijft mogelijk in het 
Dolsummerveld en het Wapserveld (buiten het invloedsgebied). Significant negatieve 
gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling worden uitgesloten.  
 
H4030 Droge heiden 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten is een tijdelijke (18 maanden) toename van 
stikstofdepositie te verwachten. De maximale toename en de omvang van het 
beïnvloede gebied zijn afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A: 1,2 mol N/ha/j, 
Route B: 1,8 mol N/ha/j, Route C:2,7 mol N/ha/j).  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. Dit uit zich lokaal in 
een achteruitgang van de kwaliteit (toename bochtige smele). Bij de huidige 
overschrijding komen ook grotere oppervlakten Droge heiden van goede kwaliteit voor. 
Dit heeft vooral te maken met het uitgevoerde (herstel)beheer.  
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De toename in depositie is beperkt van omvang en zal slechts tijdelijk zijn en heeft 
slechts effect op een klein oppervlak aan Droge heiden. Bij voorzetting van het huidige 
beheer kunnen Droge heiden voor blijven komen. De bijdrage van maximaal 2,7 mol 
N/ha/j zou kunnen leiden tot een afname van de bedekking van korstmossen van 0,07% 
(vergelijk Barker, 2011) of 0,04% (vergelijk Thomassen et al., 2011) over een oppervlak 
van 6,5 ha. Een dergelijke afname van de korstmosbedekking leidt niet tot een 
waarneembare verslechtering van de kwaliteit. Naar verwachting zal deze tijdelijke 
toename geen ecologische gevolgen hebben voor het habitattype of leiden tot een 
intensivering van het beheer. Significant negatieve gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstelling worden uitgesloten.  
 
H5130 Jeneverbesstruwelen 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op het habitattype tijdelijk 
(18 maanden) toenemen. De maximale toename en de omvang van het beïnvloede 
gebied zijn afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A: 0,5 mol N/ha/j, Route B: 0,6 
mol N/ha/j, Route C:1,8 mol N/ha/j).  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. Dit lijkt echter niet 
het belangrijkste knelpunt te zijn voor het habitattype. Er wordt geen verschuiving in 
vegetatie verwacht, omdat jeneverbesstruiken niet snel verdrongen worden. Het 
grootste probleem is de veroudering van het struweel en de beperkte verjonging. 
Kieming wordt beperkt door verzuring van de bodem. De aanlegactiviteiten resulteren 
weliswaar in een tijdelijke toename van de depositie, maar bereikt daarmee zeker niet 
het niveau van de jaren ’80. Voor verjonging blijkt met name enige bodemverstoring 
belangrijk. Bij handhaving van het huidige beheer blijven er mogelijkheden voor 
verjonging. De tijdelijke toename in stikstofdepositie heeft naar verwachting geen 
ecologische gevolgen. Bij voldoende beheer (begrazing) kan het habitattype ondanks de 
hoge depositie met goede kwaliteit voorkomen. Significant negatieve gevolgen voor het 
habitattype worden uitgesloten.  
 
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zal de stikstofdepositie op 0,1 ha van het 
habitattype binnen het invloedsgebied tijdelijk (18 maanden) toenemen. De maximale 
toename is afhankelijk van de gekozen rijroute (Route A: 1,1 mol N/ha/j, Route B: 1,4 
mol N/ha/j, Route C: 0,7 mol N/ha/j).  
 
In de huidige situatie is sprake van een overschrijving van de KDW. Dit uit zich echter 
niet in het oppervlak of de kwaliteit van het habitattype. Met name het ontbreken van 
gunstige pionieromstandigheden vormt een knelpunt voor het habitattype. Doordat het 
habitattype vooral voorkomt op plaatsen waar recent is geplagd blijft plaggen 
noodzakelijk om het habitattype in zijn huidige omvang in stand te houden. Het 
oppervlak waarop deze maatregel wordt voorzien neemt echter af en vindt voor een 
groot gedeelte ook plaats op te droge terreingedeelten waar de omstandigheden voor 
het ontstaan van pioniervegetaties met snavelbiezen niet aanwezig zijn. Ook in de 
toekomst zal echter worden geplagd, onder andere ten gunste van H4010 Vochtige 
heiden. Wanneer geplagd wordt voor H4010 Vochtige heiden zullen ook 
Pioniervegetaties met snavelbiezen zich kunnen ontwikkelen. Uitbreiding van het 
habitattype wordt nagestreefd in de slenken van het Dolsummerveld en het Wapserveld, 
buiten het invloedsgebied. De uitbreidingsopgave ondervindt derhalve geen effecten.  
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De tijdelijke toename in depositie heeft naar verwachting geen ecologische effecten voor 
het habitattype. Met name het beheer is belangrijk voor dit habitattype, waardoor het 
ook bij hoge deposities met goede kwaliteit voor kan komen. Bij voortzetting van het 
huidige beheer kunnen Pioniervegetaties met snavelbiezen zich blijven ontwikkelen. 
Uitbreidingslocaties liggen buiten het invloedsgebied. Binnen het invloedsgebied van 
Appelscha Hoog worden geen negatieve effecten verwacht. Negatieve gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstelling zijn uitgesloten.  
 
Overige habitattypen en soorten 
Uit de Passende Beoordeling blijkt dat overige soorten en habitattypen met een 
instandhoudingsdoelstelling geen negatieve gevolgen ondervinden van stikstofdepositie 
in de aanlegfase. Voor deze soorten en habitattypen wijzigt de beoordeling niet.  
 
Conclusie 
De ondiepe plas biedt mogelijkheden voor een andere winningstechniek, namelijk 
graven met hydraulische kraan. Deze winningstechniek leidt in de aanlegfase tot zeer 
beperkte veranderingen in depositie op de habitattypen (zowel qua oppervlak, maximale 
depositie als duur). Voor de overige aspecten (geluid, hydrologie en stikstofdepositie in 
de gebruiksfase) zijn geen wijzigingen te verwachten. De verschillen in stikstofdepositie 
in de aanlegfase zijn dermate beperkt dat deze niet tot een andere conclusie leiden. De 
conclusie uit de Passende Beoordeling blijft gehandhaafd; er zijn zeker geen significant 
negatieve effecten.  
 

2.7 Geluidsonderzoek 

Voor de ondiepe recreatieplas is een nieuw geluidsonderzoek uitgevoerd waarin de 
verandering in het ontwerp, de afvoer van grond en in te zetten materieel is 
meegenomen. Beide winningstechnieken (aanleg met zandzuiger – graven met 
hydraulische kraan) zijn beschouwd. 
 
Zoals in voorgaande paragrafen al genoemd zal de plas door de verandering in diepte 
mogelijk niet met een zandzuiger worden aangelegd maar met hydraulische kranen. 
Hierbij zal de vrijkomende grond onder waterlijn met tractoren met dumper naar het 
tijdelijk depot (noordzijde plangebied) worden getransporteerd. Vanuit het depot zal de 
vrijkomende grond met vrachtwagens uit het plangebied naar elders worden vervoerd. 
 
Het niet inzetten van een zandzuiger (maar een hydraulische kraan en tractoren met 
dumper) leidt er toe dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij de woningen 
afnemen. Deze afname bedraagt circa 0-4 dB.  
 
De optredende maximale geluidsniveaus zijn onveranderd. Ook de geluidsniveaus als 
gevolg van de verkeersaantrekkende werking (middels vrachtwagens op de openbare 
weg) zijn nagenoeg onveranderd. 
 
In bijlage 5 is de rapportage van het uitgevoerde geluidsonderzoek opgenomen waarin 
beide winningstechnieken zijn beschouwd. 
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2.8 Werkplan 

Door het wijzigingen van de aanlegdiepte, kan de plas nu ook gegraven worden met 
hydraulische kranen. Het werkplan waarin de winningstechniek ‘zandzuigen’ was 
beschreven is aangevuld met deze mogelijkheid. Beide winningstechnieken zijn nu in 
het werkplan beschreven. 
 
Het aangepaste werkplan is opgenomen in bijlage 6. 
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GM-0125248 
 

Betreft 

Beoordeling effecten verlaging grondwaterstanden golfbaan Hildenberg te Appelscha

 

1 Inleiding 
De gemeente Ooststellingwerf is voornemens om een recreatieplas (zandwinning) aan te leggen 
binnen de gebiedontwikkeling Appelscha Hoog. 
Appelscha en grenst direct aan Buitenplaats De
en vrijstaande recreatiewoningen
 

Figuur 1 Situatie (bron: Google Maps)
 
Uit beschikbare onderzoeken (zie ook § 2) blijkt dat 
effect zal hebben op de directe omgeving. De vraag is echter of deze effecten ook nadelige
volgen kunnen hebben voor het onderhoud, beheer en exploitatie van de Buitenplaats De Hi
denberg. Om deze vraag te kunnen beantwoord
basis van een verkenning van de beschikbare gegevens een eerste analyse te maken van de 
mogelijke gevolgen. In deze notitie zijn de resultaten 
 
2 Beschikbare onderzoeken en gegevens
Er is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeken en informatiebronnen: 
[1] ‘Hydrologisch onderzoek gebiedontwikkeling Appelscha Hoog’. Onderzoek uitgevoerd 

door Royal HaskoningDHV in opdracht van gemeente Ooststellingwerf, 16 mei 2013 ra
port 9X5759.23. 

 
[2] ‘Oplegmemo bij hydrologis

analyse’ uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van gemeente Ooststellin
werf, 16 mei 2013 rapport 9X5759.109/M00001/CST/Gron.

 

Buitenplaats De Hildenberg

Notitie 

Datum Kenmerk 
14 februari 2014 333166/10 

Beoordeling effecten verlaging grondwaterstanden golfbaan Hildenberg te Appelscha

stellingwerf is voornemens om een recreatieplas (zandwinning) aan te leggen 
binnen de gebiedontwikkeling Appelscha Hoog. Het te ontwikkelen gebied ligt ten zuidoosten van
Appelscha en grenst direct aan Buitenplaats De Hildenberg, bestaand uit een 9-holes golfbaan 
en vrijstaande recreatiewoningen (zie figuur 1). 

Situatie (bron: Google Maps) 

(zie ook § 2) blijkt dat de aanleg van de recreatieplas een zeker 
effect zal hebben op de directe omgeving. De vraag is echter of deze effecten ook nadelige
volgen kunnen hebben voor het onderhoud, beheer en exploitatie van de Buitenplaats De Hi
denberg. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is aan Grontmij de opdracht verleend om op 
basis van een verkenning van de beschikbare gegevens een eerste analyse te maken van de 
mogelijke gevolgen. In deze notitie zijn de resultaten beschreven. 

Beschikbare onderzoeken en gegevens 
akt van de volgende onderzoeken en informatiebronnen:  

‘Hydrologisch onderzoek gebiedontwikkeling Appelscha Hoog’. Onderzoek uitgevoerd 
door Royal HaskoningDHV in opdracht van gemeente Ooststellingwerf, 16 mei 2013 ra

j hydrologisch onderzoek Appelscha Hoog van 21-02-2013’
uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van gemeente Ooststellin

werf, 16 mei 2013 rapport 9X5759.109/M00001/CST/Gron. 

globale contour recreatieplas

Buitenplaats De Hildenberg 

Beoordeling effecten verlaging grondwaterstanden golfbaan Hildenberg te Appelscha 

stellingwerf is voornemens om een recreatieplas (zandwinning) aan te leggen 
et te ontwikkelen gebied ligt ten zuidoosten van 

holes golfbaan 

 

van de recreatieplas een zeker 
effect zal hebben op de directe omgeving. De vraag is echter of deze effecten ook nadelige ge-
volgen kunnen hebben voor het onderhoud, beheer en exploitatie van de Buitenplaats De Hil-

en is aan Grontmij de opdracht verleend om op 
basis van een verkenning van de beschikbare gegevens een eerste analyse te maken van de 

‘Hydrologisch onderzoek gebiedontwikkeling Appelscha Hoog’. Onderzoek uitgevoerd 
door Royal HaskoningDHV in opdracht van gemeente Ooststellingwerf, 16 mei 2013 rap-

2013’. Aanvullende 
uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van gemeente Ooststelling-
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[3] Boringen die zijn uitgevoerd in het kader van 
 
3 Locatiebezoek 
Op maandag 20 januari 2014 heeft de heer J. Landkroon (hoofdgreenkeeper Grontmij) een ve
kennende inspectie uitgevoerd op de golfbaan De Hildenberg te Appelscha. Hieronder volgt een
opsomming van de door de heer Landkroo
• Golfbaan De Hildenberg is een fraaie 9

verweven met vrijstaande recreatie
• De greens en tees zijn voorzien van 

aan de binnen de contouren van de Buitenplaats 
• De bovenlaag van de fairways is zandig en licht humeus
• Door de jaren heen is de grasmat op de fairways 

de grasmat achteruit is gegaan. Er is sprake van veel mosvorming (zie ook figuur 2). 
ways worden momenteel niet beregend.

 

Figuur 2 Fairway met veel mosvorming 
 
• In de baan zijn enkele vijvers gesitueerd. 

figuur 3 en 4). Volgens de terreinbeheerders kan het waterpeil in droge perioden al na 
weken sterk dalen en kunnen de vijvers al droog komen te staan. 
vers is een probleem, omdat hieruit het water voor de beregening wordt ont

• De inschatting van terreinbeheerder 
daling van het waterpeil in droge perioden onvoldoende beregeningswater beschikbaar 
zijn.  

 

Figuur 3 en 4 Impressie van de bergingsvijvers op de golfbaan
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Boringen die zijn uitgevoerd in het kader van een variantenstudie. 

heeft de heer J. Landkroon (hoofdgreenkeeper Grontmij) een ve
rd op de golfbaan De Hildenberg te Appelscha. Hieronder volgt een
heer Landkroon opgetekende bevindingen. 

Hildenberg is een fraaie 9-holes golfbaan met enkele oefenaccommodaties
recreatiewoningen. 

De greens en tees zijn voorzien van een beregening. Het beregeningswater wordt onttrokken 
aan de binnen de contouren van de Buitenplaats De Hildenberg aanwezige vijvers.

de fairways is zandig en licht humeus. 
is de grasmat op de fairways vaak uitgedroogd, waardoor de kwal

de grasmat achteruit is gegaan. Er is sprake van veel mosvorming (zie ook figuur 2). 
ways worden momenteel niet beregend. 

Fairway met veel mosvorming  

In de baan zijn enkele vijvers gesitueerd. Het waterpeil stond op 20 januari vrij hoog (zie ook 
olgens de terreinbeheerders kan het waterpeil in droge perioden al na 

en kunnen de vijvers al droog komen te staan. Het droogvallen van de vi
, omdat hieruit het water voor de beregening wordt onttrokken.

van terreinbeheerder en de heer Landkroon (Grontmij) is dat er bij een 
in droge perioden onvoldoende beregeningswater beschikbaar 

   
Impressie van de bergingsvijvers op de golfbaan 

heeft de heer J. Landkroon (hoofdgreenkeeper Grontmij) een ver-
rd op de golfbaan De Hildenberg te Appelscha. Hieronder volgt een 

accommodaties, 

Het beregeningswater wordt onttrokken 
De Hildenberg aanwezige vijvers. 

, waardoor de kwaliteit van 
de grasmat achteruit is gegaan. Er is sprake van veel mosvorming (zie ook figuur 2). De fair-

 

Het waterpeil stond op 20 januari vrij hoog (zie ook 
olgens de terreinbeheerders kan het waterpeil in droge perioden al na 3 à 4 

Het droogvallen van de vij-
trokken. 
er bij een verdere 

in droge perioden onvoldoende beregeningswater beschikbaar zal 
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4 Beschrijving huidige situatie
 
4.1 Geologie en bodemopbouw
De Buitenplaats De Hildenberg en de te realiseren recreatieplas (zandwinning) liggen ten zuiden 
van Appelscha, in de zuidwesthoek van de provincie Friesland. 
ligt op een niveau van NAP +10 tot NAP +11 m.
Geologisch gezien behoort het gebied tot d
gebied met een relatief dunne deklaag van zand en soms een (dunne) vee
bare onderzoeken is op te maken dat de keileem zeer bepalend is voor de 
en de freatische grondwaterstanden in het gebied rond de te realiseren recreatieplas. 
De deklaag, te beschouwen als het freatisch pakket, hee
onder een slecht doorlatende laag van keileem. Deze laag zou in dikte variëren van 
circa 2,5 m. In het zuidelijk deel van de recreatieplas wordt de keileem vlak onder het maaiveld 
aangetroffen. In het noordelijke deel wordt op
een laagdikte van enkele meters tot 
 
4.2 Hydrologie en (grond)waterhuishouding
Ter plaatse zijn in april 2012 grondwaterstanden gemeten van 
1,5 m -mv. Modelmatig [1 en 2]  
kunnen variëren tussen waarden van 
tot 9,5 m). In droge perioden kunnen de waterstanden nog
uitzakken. 
Uit de modellen blijkt ook dat de s
van NAP +8,0 à +8,5 m zullen liggen.
 
4.3 Oppervlaktewater en bergingsvijvers
Het (oorspronkelijke) oppervlaktewatersysteem bestaat uit ontwateringgreppels die het overtoll
ge, op de keileem stagnerende water, afvoeren
De bergingsvijvers worden deels gevoed door het wat
in het plangebied. Ook worden deze 
hiervan is wel dat het peil in de bergingsvijvers sterk 
Volgens de beschikbare informatie staan de voor de be
in de huidige situatie als snel droog. 
 
4.4 Golfbaan 
De greens en tees op de golfbaan zijn 
afvoer van de neerslagoverschotten is er in de constructie een draina
hoeve van de watervoorziening ligt er een beregeningsysteem. 
voorwaarden aanwezig om de greens en tees in een goede conditie te kunnen houden. 
De fairways zijn daarentegen opgebouwd 
beregening aanwezig om in droge perioden de neerslagtekorten aan te vullen. 
 
5 Aanleg recreatieplas
De aanleg van de recreatieplas heeft tot gevolg dat de weerstandbiedende keileemlaag wordt 
doorgraven en er een nieuw lokaa
het berekende plaspeil ongeveer 0,65 m lager ligt dan de huidige grondwaterstand 
ërend van NAP +7,75 tot +8,75 m
rend pakket. 
Dit heeft ook consequenties voor het grondwaterniveau in de directe omgeving
plas. De grootste effecten zijn aan de noordzijde van de recreatieplas te verwachten (een verl
ging van 0,05 m op een afstand van circa 500 m). T
zijn effectieve verlagingen berekend van 
noordzijde van de Buitenplaats. 
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uidige situatie 

Geologie en bodemopbouw 
Hildenberg en de te realiseren recreatieplas (zandwinning) liggen ten zuiden 

van Appelscha, in de zuidwesthoek van de provincie Friesland. Het te beschouwen plangebied 
ligt op een niveau van NAP +10 tot NAP +11 m. 
Geologisch gezien behoort het gebied tot de ‘hoogvlakte’ van het Drents Plateau; een keilee

d met een relatief dunne deklaag van zand en soms een (dunne) veenlaag. Uit de beschi
bare onderzoeken is op te maken dat de keileem zeer bepalend is voor de hydrologische situatie 

ndwaterstanden in het gebied rond de te realiseren recreatieplas. 
De deklaag, te beschouwen als het freatisch pakket, heeft een dikte van circa 3 à 4 m met daa
onder een slecht doorlatende laag van keileem. Deze laag zou in dikte variëren van 

n het zuidelijk deel van de recreatieplas wordt de keileem vlak onder het maaiveld 
aangetroffen. In het noordelijke deel wordt op en diepte van 9 à 10 m ook potklei aangetroffen, in 
een laagdikte van enkele meters tot circa 8 m. 

(grond)waterhuishouding 
2012 grondwaterstanden gemeten van minimaal 1,0 m tot gemiddeld 
[1 en 2]  is bepaald dat de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstanden

arden van meer dan 1,0 tot meer dan 2,0 m -mv (ruwweg NAP 
kunnen de waterstanden nog tot ruim 1,0 m onder deze waarden 

Uit de modellen blijkt ook dat de stijghoogten in het eerste watervoerend ongeveer rond waarden 
à +8,5 m zullen liggen. 

Oppervlaktewater en bergingsvijvers 
oppervlaktewatersysteem bestaat uit ontwateringgreppels die het overtoll

ge, op de keileem stagnerende water, afvoeren.  
De bergingsvijvers worden deels gevoed door het water dat afkomstig is van de wegen en daken 

worden deze bergingsvijvers gevoed door het grondwater. Consequentie 
hiervan is wel dat het peil in de bergingsvijvers sterk fluctueert.  
Volgens de beschikbare informatie staan de voor de beregening te gebruiken bergingsvijvers 

snel droog.  

De greens en tees op de golfbaan zijn in feite onafhankelijk van ondergrond opgebouwd. Voor de 
afvoer van de neerslagoverschotten is er in de constructie een drainage aangebracht en ten b
hoeve van de watervoorziening ligt er een beregeningsysteem. Er zijn derhalve voldoende ran
voorwaarden aanwezig om de greens en tees in een goede conditie te kunnen houden. 
De fairways zijn daarentegen opgebouwd met de bestaande ondergrond. Bovendien is er geen 

om in droge perioden de neerslagtekorten aan te vullen.   

Aanleg recreatieplas  
De aanleg van de recreatieplas heeft tot gevolg dat de weerstandbiedende keileemlaag wordt 

lokaal evenwicht zal ontstaan. Uit de beschikbare analyses volgt dat 
het berekende plaspeil ongeveer 0,65 m lager ligt dan de huidige grondwaterstand 

van NAP +7,75 tot +8,75 m) en vrijwel gelijk ligt aan de stijghoogte in het eerste watervo

Dit heeft ook consequenties voor het grondwaterniveau in de directe omgeving van
De grootste effecten zijn aan de noordzijde van de recreatieplas te verwachten (een verl

ging van 0,05 m op een afstand van circa 500 m). Ter plaatse van Buitenplaats De 
effectieve verlagingen berekend van 0,05 tot 0,25 m tot mogelijk circa 0,40 m

noordzijde van de Buitenplaats.  

Hildenberg en de te realiseren recreatieplas (zandwinning) liggen ten zuiden 
Het te beschouwen plangebied 

e ‘hoogvlakte’ van het Drents Plateau; een keileem-
laag. Uit de beschik-
ydrologische situatie 

ndwaterstanden in het gebied rond de te realiseren recreatieplas.  
ft een dikte van circa 3 à 4 m met daar-

onder een slecht doorlatende laag van keileem. Deze laag zou in dikte variëren van 1,0 m tot 
n het zuidelijk deel van de recreatieplas wordt de keileem vlak onder het maaiveld 

otklei aangetroffen, in 

m tot gemiddeld circa 
grondwaterstanden) 

mv (ruwweg NAP +8,5 
der deze waarden 

het eerste watervoerend ongeveer rond waarden 

oppervlaktewatersysteem bestaat uit ontwateringgreppels die het overtolli-

er dat afkomstig is van de wegen en daken 
grondwater. Consequentie 

regening te gebruiken bergingsvijvers ook 

onafhankelijk van ondergrond opgebouwd. Voor de 
ge aangebracht en ten be-

voldoende rand-
voorwaarden aanwezig om de greens en tees in een goede conditie te kunnen houden.  

Bovendien is er geen 
 

De aanleg van de recreatieplas heeft tot gevolg dat de weerstandbiedende keileemlaag wordt 
Uit de beschikbare analyses volgt dat 

het berekende plaspeil ongeveer 0,65 m lager ligt dan de huidige grondwaterstand (ruwweg vari-
) en vrijwel gelijk ligt aan de stijghoogte in het eerste watervoe-

van de recreatie-
De grootste effecten zijn aan de noordzijde van de recreatieplas te verwachten (een verla-

De Hildenberg 
tot mogelijk circa 0,40 m [1 en 2] aan de 
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6 Effectanalyse golfbaan
Op basis van de beschikbare gegevens wordt geconcludeerd dat
een zekere invloed zal hebben op de grondwaterhuishouding in de directe omgeving. 
echter wat de effecten van deze verlagingen op de kwaliteit van de golfbaan, alsmede de beheer
en onderhoudmaatregelen kunnen zij
• Is er een zettingrisico? 
• Is er een verdrogingrisico? 
• Wat is het effect op de watervoorziening?
 
In de onderstaande paragrafen zijn deze vragen op basis van de beschikbare gegevens bean
woord. 
 
6.1 Is er een zettingrisico?
Zoals gemeld bestaat het profiel hoofdzakelijk uit zand, met locaal soms een dunne venige laag.
Deze veen- of venige laag ligt al ruim
waterniveau zal daardoor geen (
zandpakket is als niet zettinggevoelig
van het grondwaterniveau geen zettingen te verwachten. 
 
6.2 Is er een verdrogingrisico? 
Zoals vermeld zijn de greens en te
voor de vochtvoorziening niet afhankelijk van het grondwater
niveau heeft derhalve geen effect op de vochtvoorziening voor de greens en de tees. 
Verlaging van het grondwaterniveau heeft i
plaatse van de fairways en driving range in de 
ten van minimaal 1,0 m tot gemiddeld 1,5 m 
de vochtvoorziening. Het gras is dus 
(bewortelbare zone) gebonden vochtvoorraad.
neerslagtekorten en een hoge verdamping er met behu
voldoende water kan worden aangevoerd
 
Vooral de diepwortelende bomen en struiken zullen 
grondwater. Daarbij dient echter te worden 
zijn aan sterk fluctuerende grondwaterstanden
grotere diepte uitzakken en zijn de bomen en struiken 
bodemdelen gebonden water. Mogelijk
een gunstig effect heeft, doordat er periodiek minder hoge grondwaterstanden zullen optreden. 
 
6.3 Wat is het effect op de watervoorziening?
Omdat de ontwateringsdiepte in de huidige situatie al
hierdoor geen sprake is van een 
heeft wel een direct effect op de watervoorziening in de bergingsvijvers.
bergingsvijvers zullen met het toekomstige grondwaterniveau gaan fluctueren. Dit zal in toen
mende mate tot gevolg hebben dat de waterpeilen sterk kunnen dalen en de vijvers gedurende 
langere perioden kunnen droogvallen, met als 
doende water beschikbaar is om (minimaal) de greens en tees te kunnen beregen
greens + tees x 20 mm/keer = waterbehoefte per keer
gegeven, is dit in de huidige situatie al aan de orde. Ook nu al kan het waterpeil in droge peri
den na 3 à 4 weken sterk dalen en kunnen de vijvers al droog komen te staan. 
Indien ook een periodieke beregening van de driving range en fairways wenselijk is, dient er een 
aanzienlijk grotere watervoorraad beschikbaar te zijn.
delen echter ook niet beregend. 
beregend. 
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golfbaan 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt geconcludeerd dat de aanleg van de recreatieplas
een zekere invloed zal hebben op de grondwaterhuishouding in de directe omgeving. 

wat de effecten van deze verlagingen op de kwaliteit van de golfbaan, alsmede de beheer
en onderhoudmaatregelen kunnen zijn. In dit kader te beantwoorden vragen zijn:

is het effect op de watervoorziening? 

In de onderstaande paragrafen zijn deze vragen op basis van de beschikbare gegevens bean

zettingrisico? 
Zoals gemeld bestaat het profiel hoofdzakelijk uit zand, met locaal soms een dunne venige laag.

of venige laag ligt al ruim boven het grondwaterniveau. Een verlaging va
(extra) veenafbraak (door verbranding) tot gevolg hebben. 

niet zettinggevoelig te beschouwen. Daarom zijn als gevolg van een verlaging 
van het grondwaterniveau geen zettingen te verwachten.  

Is er een verdrogingrisico?  
Zoals vermeld zijn de greens en tees min of meer onafhankelijk van ondergrond opgebouwd

de vochtvoorziening niet afhankelijk van het grondwater. Een verlaging van het grondwate
niveau heeft derhalve geen effect op de vochtvoorziening voor de greens en de tees. 

ondwaterniveau heeft in principe een verdrogend effect, maar omdat ter 
rways en driving range in de huidige situatie grondwaterstanden worden gem
1,0 m tot gemiddeld 1,5 m -mv, is het grondwaterniveau niet van belang voor

Het gras is dus volledig afhankelijk van de in de humeuze bovenlaag 
(bewortelbare zone) gebonden vochtvoorraad. Daarom is het van belang dat in perioden met 

hoge verdamping er met behulp van de beregeningsinst
aangevoerd. Dit geldt primair voor de greens en de tees.

Vooral de diepwortelende bomen en struiken zullen nog in staat zijn om te profiteren van het 
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7 Conclusie  
De aanleg van de recreatieplas waarbij de scheidende
verlaging van het grondwaterniveau ter plaatse van de golfbaan tot gevolg hebben
doordat het waterpeil in de recreatieplas zal worden bepaald door de stijghoogten in het eerste 
watervoerend pakket en zal gaan fluctueren tussen waarden van van NAP +7,75 tot +8,75 m. 
De grondwaterstanden ter plaatse van Buitenplaats 
pend tot maximaal 0,40 m op het noordelijke deel van de golfbaan
 
Zoals onder 6 is aangegeven, zijn er ten gevolge van de verlaging van het grondwaterniveau 
geen zettingen te verwachten. Ook is er geen verdrogingsrisico. Omdat de grasvegetaties op de 
golfbaan voor de vochtvoorziening niet afhankelijk zijn van het grondwa
direct nadelig effect hebben op de kwaliteit van de vegetatie. Voor de aanwezige bomen kan een 
verminderde fluctuatie mogelijk ook een gunstig effect hebben. 
Als gevolg van de grondwaterverlaging, is er voor de beregening van de
tees niet meer water nodig dan nu verbruikt wordt. De hoeveelheid water die nu gebruikt wordt 
voor beregening van greens en tees staat los van grondwaterstanden. 
een extra waterbehoefte voor beregening van de g

Voor de beregening van de baan wordt wel gebruik gemaakt van de watervoorraad in de be
gingsvijvers. Omdat deze in belangrijke mate worden gevoed door het grondwater zal een verl
ging van het grondwaterniveau ook van invloed zijn op de besc
ningswater. Zeker in droge perioden, dus als de waterbehoefte het grootst is en de aanvoer van 
regenwater minimaal is, zal er onvoldoende water beschikbaar zijn om minimaal de greens en 
tees adequaat te kunnen beregenen. Overigens
situatie (zonder plas). De aanleg van de plas en de daarmee gepaard gaande fluctuering in de 
grondwaterstand zal dit reeds bestaande probleem doen vergroten. Om die reden is het wenselijk 
dat aanvullende maatregelen worden genomen.

8 Aanbevelingen 
Zoals gemeld is het van belang aandacht te besteden aan de watervoorziening. In de droge per
ode dient er namelijk voldoende water beschikbaar te zijn om (minimaal) de greens en tees te 
kunnen beregenen. Uitgangspunt
minimaal 20 mm/m2 te kunnen. Omdat er in de bergingsvijvers naar verwachting onvoldoende 
water beschikbaar zal zijn om de baan in droge perioden adequaat te kunnen beregenen, wordt 
geadviseerd om dit aspect nader te beschouwen. 
zakelijk zijn om de beschikbare watervoorraad en mogelijk ook de bergingscapaciteit in de vijvers 
te vergroten. Enkele te verkennen 
• Het verdiepen van de bergingsvijvers. Dit vooral voor het vergoten van de direct beschikbare 

watervoorraad. Beperkende factor is de diepte van keileem. Deze laag mag niet worden ve
graven.  

• Het voorzien in een wateraanvoer uit de recreatieplas. Dit kan door het voor de be
benodigde water direct uit de plas te onttrekken of door de bergingsvijvers met het water uit 
de recreatieplas te voeden en de baan vanuit deze bergingsvijvers te blijven beregenen. 
Vanwege het te overbruggen peilverschil, is een rechtstreekse aan
nodigde water zal vanuit de plas moeten worden opgepompt of kan doormiddel van een o
dergrondse afvoerleiding vanaf de plas richting de golfbaan worden gebracht.

• Om waterverliezen uit de bergingsvijvers te beperken (vooral als gev
kunnen worden overwogen om de vijvers te bekleden
terdoorlatend leem. Nadeel hiervan is dat de wateraanvoer via het grondwater dan stagneert 
en er dus meer water vanuit de recreatieplas moet worden aangevoerd.

 
Ten behoeve van het nader vastleggen van de nul situatie zal het reeds aangelegde grondw
termeetnet worden uitgebreid met twee extra peilbuizen op de golfbaan.
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In het plangebied Appelscha Hoog komt een recreatieplas met een oppervlakte van  
10,5 ha en een diepte van 10-15 m-mv in het midden van de plas. De belangrijkste 
functie van deze plas is recreatie in de vorm van zwemmen en (elektrisch) waterskiën. 
Voor dergelijke functies is een goede (zwem)waterkwaliteit vereist. 
 
Vooruitlopend op de aanleg van de plas is er behoefte om inzicht te krijgen in de te 
verwachten waterkwaliteit. Met de uitvoering van dit onderzoek is hier een inschatting 
van gemaakt. 
 
In bijlage 1 is een tekening van het plangebied met de ligging van de recreatieplas en 
een dwarsdoornede opgenomen. 
 

1.2 Doel 

Het doel van het onderzoek is het beschrijven van: 
 De te verwachten waterkwaliteit. 
 Inrichtings-, beheer- en onderhoudsmaatregelen die bijdragen aan het bereiken en 

handhaven van een goede waterkwaliteit.  
 

1.3 Aanpak 

Om de te verwachten oppervlaktewaterkwaliteit van de plas ‘Appelscha Hoog’ te kunnen 
voorspellen is onderzoek verricht naar onderstaande factoren. 
1. Waterbalans, aan- en afvoer van water. 
2. Processen, fysische, chemische en biologische processen. 
3. Inrichting-, bedrijfsvoering en onderhoud. 
 
Tevens is een kort meetprogramma doorlopen om daadwerkelijk kwaliteitsgegevens van 
grond- en oppervlaktewater te verzamelen. Ook zijn kwaliteitsgegevens bij het 
Wetterskip Fryslân (WF) opgevraagd en betrokken bij de analyse. 
 
In de volgende paragrafen zijn de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten van het 
onderzoek beschreven.  
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2 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

Voor het onderzoek is een bureaustudie verricht in combinatie met het doorlopen van 
een kort meetprogramma. Hieronder zijn de verrichte werkzaamheden voor deze beide 
onderdelen toegelicht. 
 

2.1 Bureaustudie 

Bij de bureaustudie zijn de volgende factoren onderzocht: 
 
Waterbalans, 
Voor de waterplas is een waterbalans opgesteld zodat inzicht wordt verkregen in de 
aan- en afvoer van water. Hierbij is gebruik gemaakt van het model dat is opgesteld 
voor het hydrologisch onderzoek dat voor de plas is uitgevoerd1. 
 
Processen 
In waterplassen spelen zich allerlei fysische, chemische en biologische processen die 
de waterkwaliteit beïnvloeden. Met de oppervlakte en diepte voor de waterplas 
‘Appelscha Hoog’ in gedachte, zijn deze processen toegelicht. 
 
Inrichting-, bedrijfsvoering en onderhoud 
Om de vereiste waterkwaliteit voor gebruiksfunctie van de recreatieplas nu en in de 
toekomst te garanderen, is de inrichting en het beheer van de recreatieplas belangrijk. 
In dit kader zijn maatregelen geformuleerd die bij het project kunnen worden betrokken. 
 

2.2 Meetprogramma 

Om waterkwaltietsgegevens te verkrijgen is een kort meetprogramma uitgevoerd. 
Hieronder zijn de uitgevoerde werkzaamheden toegelicht. 
 
Opzet meetprogramma 
Ter plaatse van het plangebied is het grondwater op drie plaatsen bemonsterd. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de peilbuizen die geplaatst zijn voor het grondwatermeetnet. Het 
betreffen peilbuizen met filters in het 2e watervoerend pakket (onder het keileem). 
Ook heeft bemonstering van oppervlaktewater plaatsgevonden. Hiervoor zijn 
vergelijkbare plassen in de directe omgeving van het plangebied geselecteerd2. 
 
In tabel 2.1 is de ligging, het type water en het bodemgebruik waarin de meetpunten 
liggen weergegeven. De ligging van de bemonsteringspunten is weergegeven in bijlage 
2. 
 
 
 
 
 
 

                                                  
1 Hydrologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog met kenmerk 9X5759.23/R00006/RDRE/LM/Gron 

d.d. 16 mei 2013 en Oplegmemo hydrologisch onderzoek met kenmerk 9X5759.109/M00001/CST/Gron d.d. 16 
mei 2013 

2 Het oppervlaktewater in het Canadameer wordt door het WF bemonsterd op zuurstofgehalte, bacteriologische en 
enkele fysische parameters. Nutriëntengehalten worden niet geanalyseerd. 
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Tabel 2.1: meetpunten monitoring recreatieplas Appelscha Hoog en meetpunten WSF 

Meetpunt Ligging 

(t.o.v. plangebied)

Type water Bodemgebruik 

Omgeving 

B002 

(filter 5,0 -6,0 m-mv.)

noordelijk grondwater landbouwgebied 

B004 

(filter 6,8 -7,8 m-mv.)

zuidoostelijk grondwater landbouwgebied 

B009 

(filter 6,0 – 7,0 m-mv.) 

zuidwestelijk grondwater natuurgebied 

Calduran zuidoostelijk (7 km) oppervlaktewater 

(geïsoleerd) 

landbouw – bosgebied 

Koers noordoostelijk (6 km) oppervlaktewater 

(geïsoleerd) 

landbouwgebied 

Meetpunten Wetterskip Fryslân 

Meetpunt 0114 

(wijk) 

noordelijk (4 km) oppervlaktewater 

(open) 

landbouwgebied 

Meetpunt 0641 

(vijver) 

noordelijk (2 km) oppervlaktewater 

(open) 

bebouwde kom 

Meetpunt 2002 

(ven) 

westelijk (4 km) oppervlaktewater 

(geïsoleerd) 

natuurgebied (bos) 

Meetpunt 2003 

(ven) 

westelijk (4 km) oppervlaktewater 

(geïsoleerd) 

natuurgebied (bos) 

Meetpunt 2004 

(ven) 

westelijk (4 km) oppervlaktewater 

(geïsoleerd) 

natuurgebied (bos) 

 
Voor het meetprogramma zijn 3 meetronden uitgevoerd, namelijk in de weken 28, 32 en 
34 van 2013. 
 
De watermonsters zijn geanalyseerd op N-totaal, P-totaal, P-ortho, chloride, 
bicarbonaat, zwevend stof, pH en zuurstofgehalte. 
 
Naast de analyseresultaten uit het boven beschreven meetprogramma zijn ook recente 
en minder recente gegevens van enkele meetpunten van Wetterskip Fryslân 
meegenomen. Opgemerkt wordt dat dit soms meetpunten betreffen die niet 
representatief zijn voor geïsoleerde plassen maar wel een indruk geven van aanwezige 
concentraties in het gebied. 
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3 RESULTATEN 

Voordat ingegaan wordt op de resultaten van het onderzoek zijn de kwaliteitseisen voor 
zwemwater toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de waterbalans, processen 
binnen de plas, de uitgevoerde kwaliteitsmetingen en de verwachte waterkwaliteit. 
  

3.1 Kwaliteitseisen zwemwater 

In 2006 is een nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn3 opgesteld waarin onder meer is 
aangegeven aan welke kwaliteitseisen open zwemwateren moeten voldoen. De 
recreatieplas ‘Appelscha Hoog’ zal hier ook onder vallen. De daarin opgenomen 
zwemwaternormen hebben betrekking op de bacteriologische samenstelling 
(Enterokokken en E.coli) en op het risico van het optreden van een explosieve groei van 
blauwalgen (chlorofyl-a).  
 
In onderstaande tabel zijn de normen voor de bacteriologische parameters voor 
binnenwateren en de typering in kwaliteit weergegeven. 
Voor het optreden van blauwalg is Cyano-chlorofyl de risico-indicator. Indien het 
gemeten gehalte lager ligt dan 12,5 µg/l of indien er minder dan 2,5 mm3/l aan 
biovolume4 is, zal geen blauwalgengroei optreden (bron: Blauwalgenprotocol 2012). 
 

Tabel 3.1:  Normen voor de bacteriologische parameters voor binnenwateren en de typering in 

kwaliteit 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Waterbalans 

Het oppervlaktewater van de geplande recreatieplas zal een samenstelling van lokaal 
aanwezig grondwater, directe neerslag en afstromend hemelwater zijn. Er vindt geen 
verversing/doorspoeling plaats via aanvoer van ander oppervlaktewater (geïsoleerde 
plas).  
 
Op de locatie van de toekomstige plas zal gedurende een periode van circa 18 
maanden zand worden gewonnen tot in het 2e watervoerende pakket (wvp) onder de 
keileemlaag. Gezien de lokale verschillen in doorlaatvermogen tussen het 1e en 2e 

watervoerende pakket mag er vanuit geohydrologisch oogpunt vanuit worden gegaan 
dat de recreatieplas nagenoeg volledig gevuld zal raken met grondwater uit het 2e wvp.  

                                                  
3 EU-Richtlijn 2006/7/EG van 15 februari 2006. 
4 Dit is het biovolume van de potentieel giftige blauwalggeslachten Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, 

Planktothrix en/of Woronichinia. 
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De samenstelling van dat grondwater zal dan bepalend zijn voor de waterkwaliteit van 
de toekomstige recreatieplas. Een analyse van de waterbalans met behulp van het 
hydrologisch model5 bevestigt dit beeld. Het water in de plas is voor:  
 ca. 90% afkomstig uit het 2e wvp. 
 ca. 8% afkomstig uit het 1e wvp. 
 ca. 2% afkomstig van neerslag, zowel direct op de plas als via afstromend 

hemelwater (indirect). 
 
Uit het hydrologisch model blijkt tevens dat ter plaatse van het plangebied gemiddeld 
900 mm neerslag per jaar valt en dat de verdamping 550 mm bedraagt. Hiermee is het 
neerslagoverschot ter plaatse van het plangebied 350 mm per jaar. 
  
De 2% bijdrage en invloed van directe neerslag en afstromend hemelwater op de 
waterkwaliteit is zeer beperkt. 
 

 
3.3 Processen 

In het oppervlaktewater zorgen fysische, chemische en biologische processen voor een 
continue verandering van de samenstelling van het water. Binnen de waterkolom 
bestaat er een dynamisch evenwicht tussen waterplanten/algen (levend organisch 
materiaal), afgestorven algen-/plantenmateriaal (dood organische materiaal) en de 
stoffen die zij opnemen uit de waterkolom/bodem voor hun groei (anorganische stoffen). 
De groei van algen, kroos en overige waterplanten (vooral in de ondiepe delen van de 
plas) is afhankelijk van de beschikbaarheid van nutriënten, licht en de watertemperatuur. 
Elke soort kent zijn eigen optimale condities. In plassen concurreren algen, kroos en 
overige waterplanten om nutriënten en licht. Naarmate de nutriëntenconcentraties in een 
plas hoger zijn winnen de algen deze strijd. In plassen met lage concentraties nutriënten 
komen waterplanten als winnaar uit de bus. 
 
De belangrijkste fysische, chemische en biologische processen die in het 
oppervlaktewater optreden zijn: 
 toevoer van voedingsstoffen (met name nutriënten) en fecale besmetting door 

zwemmers, watervogels, honden, enz.; 
 groei van fytoplankton, macrofyten, macrofauna en vissen; 
 aërobe en anaërobe afbraak van organisch materiaal; 

                                                  
5 Om de hydrologische effecten van de aanleg van de plas in kaart te brengen is een hydrologisch model gemaakt. 

Dit model is ook gebruikt om aan de waterbalans te rekenen. 
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 bezinking van onopgeloste bestanddelen; 
 menging van het water door wind (bovenstaande laag), bioturbatie (sliblaag) of 

inversie van boven- en onderliggende waterlagen (stratificatie, zie hierna); 
 heersende fysische omstandigheden: buitentemperatuur, zonlicht (UV) en 

zuurstofgehalte. 
 
Processen die de waterkwaliteit verder lokaal kunnen beïnvloeden zijn: 
 
Diffuse belasting door uitspoeling van nutriënten van de landbouw: via diepe en ondiepe 
kwel kunnen nutriënten vanuit de omliggende landbouwgronden in het oppervlaktewater 
terechtkomen. Deze diffuse belasting kan lokaal erg verschillen. Daar staat tegenover 
dat deze belasting - indien aanwezig - moeilijk beheersbaar is. Zo zal aanscherping van 
generieke normen voor de gift aan dierlijk mest en kunstmest pas op langere termijn een 
positief effect hebben op deze uitspoeling en daarmee de waterkwaliteit. Dit geldt dan 
vooral voor fosfaat dat in de loop der tijd in fosfaatverzadigde gronden is opgeslagen. 
Uitspoeling van nutriënten dient vastgesteld te worden door regelmatige analyse van het 
ondiepe en diepere grondwater in de directe omgeving. De uitgevoerde analyse van de 
genomen grondwatermonsters laten vooralsnog vrij hoge nutriëntengehalten zien  
(zie § 3.4). 
 
Mate van vervuiling vanaf de oevers: bladinval kan tot nutriëntenbelasting leiden van 
een stilstaand water. Het is afhankelijk van het type oever (talud) en de inrichting van de 
oever hoe sterk de belasting van het watersysteem zal zijn. Zwerfafval en dierlijke 
ontlasting (honden, ganzen) kunnen hier ook bij horen evenals het voeren en de 
ontlasting van watervogels zelf. Met te treffen goede inrichtings- en beheersmaatregelen 
is de mate van vervuiling vanaf de oevers te minimaliseren. 
 
Organisch materiaal: over langere tijd zal organisch materiaal zich verzamelen op de 
bodem en zal enig opslibben plaatsvinden ( slibaanwas circa 1 cm per jaar). Nalevering 
van nutriënten vanuit deze sliblaag naar het bovenstaande water kan aanleiding geven 
tot interne eutrofiëring. Dit gebeurt vooral door verstoring (turbatie) van de sliblaag door 
hogere organismen zoals bodemwoelende vis. Onderhoud van de waterbodem van de 
ondiepere gedeelten is op de langere termijn dan ook noodzakelijk. 
 
Kwaliteit van regenwater: nutriënten worden direct en indirect (via afstroming) met 
regenwater aangevoerd. Met de kennis over de waterbalans (2% aanvoer door 
neerslag) wordt de invloed hiervan op de waterkwaliteit van de totale plas als beperkt 
beschouwd. 
  
Stratificatie: in plassen dieper dan circa 6 m treedt gelaagdheid of stratificatie op. Als 
gevolg hiervan ontstaan over de diepte verschillen in temperatuur, dichtheid en 
samenstelling. In de bovenlaag (epilimnion) overheersen opbouwprocessen en in de 
onderlaag (hypolimnion) afbraakprocessen. Laatstbedoelde processen kunnen in de 
onderlaag gepaard gaan met onder meer zuurstoftekorten. Onder meer onder invloed 
van de wind kan er in de herfst een omslag plaatsvinden van de afgekoelde bovenlaag 
met de dan warmere onderlaag. Mocht stratificatie zich voordoen, dan is het de vraag of 
het temperatuurverschil tussen de koude en warme waterlaag groot genoeg is om tot 
omkering van beide lagen te komen. Menging van deze lagen leidt alleen tot een 
slechtere waterkwaliteit, indien de betreffende onderlaag zuurstofarm en rijk aan 
nutriënten is.  
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Zoals hiervoor is aangegeven vormt zich in een nieuw te graven, diepe plas echter pas 
na een langere tijd een nutriëntenrijke sliblaag die mogelijk een negatief effect op de 
waterkwaliteit kan hebben. Mocht zich dit probleem op de langere termijn voordoen, dan 
kunnen maatregelen worden getroffen om stratificatie tegen te gaan en daarmee de 
negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit worden voorkomen (zie hoofdstuk 4). 
 

3.4 Meetprogramma 

In bijlage 3 zijn de analyseresultaten van het meetprogramma voor oppervlaktewater- en 
grondwaterbemonstering weergegeven. In bijlage 4 zijn de waterkwaliteitsgegevens van 
enkele vaarten en kanalen in de omgeving van Appelscha, ontvangen van het 
Wetterskip Fryslân, weergegeven.  
 
Ter illustratie zijn in beide tabellen de werknormen voor chloride en nutriënten 
opgenomen die gelden voor een goed ecologische potentieel (GEP) voor KRW-
oppervlaktewatertype M10, zijnde laagveenvaarten en -kanalen (STOWA 20126). Dit 
watertype M10 sluit het beste aan en hierbij behorende waterkwaliteitsnormen kunnen 
als meest representatief voor de plas worden beschouwd. De meetwaarden die boven 
deze normen liggen zijn in beide tabellen vet en cursief weergegeven. 

Grondwater: 
De grondwaterkwaliteit op de drie bemonsteringspunten is wat betreft nutriënten goed te 
noemen. De concentratie P-totaal - geldend als limiterend voor algenbloei - schommelt 
rond de GEP-norm van 0,15 mg/l die voor vergelijkbare watertypen voor de KRW wordt 
gehanteerd. Totaal stikstof ligt op twee meetpunten boven de norm van 2,8 mg/l. 
Op meetpunt B002 liggen beide nutriëntenconcentraties van de grondwatermonsters 
boven de KRW-normen. Het bodemgebruik waar de meetpunten liggen verklaart 
mogelijk deze verhoogde concentraties (zie tabel 2.1). 
Op de andere twee grondwatermeetpunten liggen de nutriëntengehalten in dezelfde 
ordegrootte als die in het oppervlaktewater en onder de GEP-normen. 
 
Oppervlaktewater: 
Zowel de waterkwaliteitsmetingen van het oppervlaktewater in het uitgevoerde 
meetprogramma als de aanvullende gegevens van het wetterskip laten een goed beeld 
zien. Bij slechts één meting op meetpunt Calduran lag alleen de concentratie P-totaal 
boven norm van 0,15 mg/l. Mogelijk betreft dit een éénmalige overschrijding. De tweede 
meting laat een lage waarde zien (<0,15), waardoor de hoge waarde misschien een 
uitbijter is. Door de lage ortho-fosfaatgehalten op alle meetpunten (ook die van WF) 
wordt algenbloei onwaarschijnlijk geacht. 
 
Bij vergelijking van beide tabellen vallen verder de relatief hoge totaal stikstof gehalten 
op van de twee noordelijk gelegen WF-meetpunten 0114 (Eerste Wijk, Ravenswoud) en 
0641 (Appelscha, Vondelingstraat). Deze meetpunten zijn gezien het type watergang 
(niet-geisoleerd) in mindere mate representatief om verder te betrekken bij de 
beoordeling van de waterkwaliteit van een geïsoleerde plas ‘Appelscha Hoog’. De 
meetpunten Calduran en Koers (geïsoleerde plassen) zijn representatiever en 
maatgevend. 
 

                                                  
6 STOWA 2012 (34). Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water  

2015-2021. 
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3.5 Verwachte oppervlaktewaterkwaliteit  

Op basis van de voorgaande paragrafen is de verwachte oppervlaktewaterkwaliteit voor 
de plas ‘Appelscha Hoog’ beschreven. 
  
Uit de waterbalans blijkt dat de plas voor 98% wordt gevoed door grondwater en voor  
2% uit directe en afstromende neerslag. Hieronder is voor deze beide sporen de N- en 
P-belasting berekend en het risico van blauwalgengroei ingeschat. 
 
Belasting via grondwater: Uitgaande van een eindsituatie waarbij 98% van het 
watervolume van de plas afkomstig is van grondwater, zal er bij een wateroppervlak van 
10 ha en een gemiddelde waterdiepte van 10 m circa 980.000 m3 grondwater in zitten. 
De totale P-vracht daarvan bedraagt bij een P-gehalte van 0,15 mg/l dan 147 kg P. 
 
Belasting via directe en afstromende neerslag: Op basis van het hydrologisch model 
blijkt ter plaatse van de plas 900 mm neerslag te vallen. Uitgaande van een gemiddeld 
P-totaal gehalte van 0,1 mg/l in regenwater (STOWA, 20077) en geen andere grote 
externe P-bronnen zal de jaarlijkse P-vracht circa 9 kg bedragen, overeenkomend met 
0,1 gr P per m2 per jaar. Bij de 2% opvulling van de plas met hemelwater bij een totaal 
watervolume van 1 miljoen m3 is dat 20.000 m3 waarmee de plas dan in de eindsituatie 
met 2 kg P wordt belast. 
 
Risico algengroei: Uit de berekeningen van de fosfaatbelasting via het grondwater en 
neerslag blijkt dat in de eindsituatie na zandwinning 149 kg fosfaat in de plas is 
gekomen. Dit leidt dan bij een totaal watervolume van 1 miljoen m3 tot een gehalte dat 
onder de landelijke MTR norm van 0,15 mg/l voor oppervlaktewater (RIVM, 20138) ligt. 
Het risico op ontstaan van (blauw)alg is bij deze lage concentratie niet te verwachten. 
 
Het risico op algenbloei door fosfaatbelasting kan beoordeeld worden met het 
metamodel PClake (PBL 20113) . Om dat het ontwerp van de recreatieplas niet voldoet 
aan de gestelde maximale waterdiepte van 4 m en een minimum debiet van 4 mm/dag 
(1.460 mm neerslag per jaar), is op basis van expert judgement een inschatting 
gemaakt. Met een gemiddelde P-totaal gehalte van 0,1 mg P/l op de langere termijn, 
wordt geen algenbloei verwacht waardoor troebel oppervlaktewater zal ontstaan. 
 
Het grondwater ter plaatse van het plangebied bevat vrij hoge nutriëntengehalten dat 
door het huidige bodemgebruik als landbouwgrond verklaard kan worden. Door de 
functieverandering (bodem wordt water) zal geen bemesting meer plaatsvinden en zal 
de nutriëntenrijke grond ter plaatse van de toekomstige plas verwijderd worden.  
Uitgaande van de gemiddeld gemeten N- en P-gehalten in het grondwater is de 
verwachting dat er geen algenbloei zal optreden en de toekomstige waterkwaliteit als 
goed kan worden beoordeeld.  
 
De oppervlaktewatergegevens in de omgeving van het plangebied laten over het 
algemeen een goede waterkwaliteit zien. Dit mag ook verwacht worden in de 
toekomstige plas.  
 

                                                  
7 STOWA (2007), De feiten over de kwaliteit van afstromend regenwater. STOWA-rapport 2007-21. 
8 RIVM (2013) http://www.rivm.nl/rvs/Normen. 
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Op de korte termijn worden geen problemen met de waterkwaliteit verwacht. Op de 
lange termijn (>10 jaar) kan bij het achterwege blijven van effectieve onderhouds- en 
beheermaatregelen bij omslag van de stratificatie-inversie nutriëntenrijk water uit het 
diepe gedeelte van de zwemplas naar boven komen. Hierdoor zou het fosfaatgehalte 
boven de kritische belasting voor het optreden van (blauw)algenbloei kunnen komen. Dit 
kan opgelost worden met maatregelen die beschreven zijn in hoofdstuk 4. 
 
Door de activiteit waterskiën zal extra zuurstof in het oppervlaktewater terecht komen.  
De extra hoeveelheid zuurstof is op het totale volume van de plas waarschijnlijk niet 
meetbaar. Het effect op de waterkwaliteit is zeer gering.  
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4 INRICHTINGS- EN BEHEERMAATREGELEN 

Om de vereiste waterkwaliteit voor de  gebruiksfunctie van de recreatieplas nu en in de 
toekomst te garanderen, is de inrichting en het beheer van de recreatieplas belangrijk.  
Hieronder is een aantal aandachtspunten genoemd en de relatie met waterkwaliteit 
gegeven. 
 
Bacteriologische waterkwaliteit 
De bacteriologische kwaliteit van het oppervlaktewater wordt bepaald door de mate van 
fecale besmetting door recreanten en aanwezige fauna (honden, ganzen, eenden en 
andere watervogels).  
 
De volgende voorzieningen en maatregelen dragen bij aan een goede waterkwaliteit: 
 Aanleggen goede sanitaire voorzieningen (met name bij de zwemzones). 
 De recreatieplas minder aantrekkelijk maken voor watervogels door voeren te 

verbieden. 
 Geen honden in de recreatieplas te laten zwemmen. 
 
Blauwalgen 
Blauwalgenbloei treedt op wanneer nutriëntengehaltes (met name het fosfaatgehalte) 
boven bepaalde kritische waarden komen. De bronnen van deze nutriënten zijn 
gewoonlijk divers: uit- en afspoeling van landbouwgrond, emissie vanuit overstorten, 
recreanten (o.a. eenden voeren, vissen) en zwemmers zelf, belasting via hemel- of 
toestromend water enz.  
 
De volgende maatregelen dragen bij aan een goede waterkwaliteit: 
 Aanleggen goede sanitaire voorzieningen (met name bij de zwemzones). 
 Schoonhouden van zwemstrand: afvalbakken plaatsen, in zwemseizoen afval op 

strand dagelijks opruimen, verbod op aanwezigheid honden en paarden. 
 De recreatieplas minder aantrekkelijk te maken voor watervogels door (bij)voeren te 

verbieden. 
 Beperken van bladinval en indien aanwezig bladeren tijdig verwijderen. 
 
Stratificatie 
Op langere termijn kan bij omslag van de stratificatie-inversie nutriëntenrijk water uit het 
diepe gedeelte van de zwemplas naar boven komen waardoor bloei van (blauw)algen 
kan optreden. 
 
De volgende maatregelen dragen bij om het effect van stratificatie te voorkomen: 
 Aanleg van rietkragen, ondiepe gedeelten en eilandjes. 
 Toepassen van natuurlijke peilfluctuatie. 
 
Aan deze maatregelen wordt binnen het ontwerp van de plas min of meer al voldaan. 
Rietkragen zijn aan de oostzijde voorzien in verband met de ligging van een ecologische 
verbindingszone aan deze zijde van het plangebied. De waterplas wordt niet 
aangesloten op het oppervlaktewatersysteem. Door het jaar heen zal het peil van de 
plas fluctueren met de grondwaterstand. 
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Technische maatregelen9 kunnen worden genomen. Hiermee kan stratificatie in het 
zwemseizoen worden voorkomen.  
 
Zwemveiligheid 
Een goede inrichting van de zwemzone is bepalend voor de fysieke veiligheid van en 
gezondheidsrisico’s voor mens en dier. Belangrijke beoordelingscriteria in dit verband 
zijn de vaste toestandscriteria voor zwemlocaties in stilstaande wateren. 
 

De onderstaande maatregelen dragen bij aan veilige zwemzones: 
 Aanwezigheid van goede zweminformatie.  
 Afscheiding zwemzone en waterskiërs.  
 Steil talud waterbodem.  
 Ondermijnde, zuigende of grillige waterbodem.  
 
Met de laatste drie aandachtspunten is in het ontwerp van de plas al rekening 
gehouden. 
 
 
 
 
  

                                                  
9 Toepassen van luchtmengsysteem. 
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5 CONCLUSIE 

De volgende conclusie kunnen op basis van het onderzoek worden getrokken dat: 
 
 De recreatieplas ‘Appelscha Hoog’ voor 90% wordt gevoed met grondwater uit het 

tweede watervoerend pakket, met 8% met grondwater uit het eerste watervoerend 
pakket en voor 2% door neerslag. Ter plaatse van het plangebied valt gemiddeld 
900 mm neerslag en zal de verdamping uit de plas circa 550 mm bedragen 
(neerslagoverschot 350 mm). 

 
 Uit de berekeningen van de fosfaatbelasting via het grondwater en neerslag blijkt 

dat het fosfaatgehalte van de toekomstige plas onder de landelijke MTR norm van 
0,15 mg/l voor oppervlaktewater ligt. Hierdoor is het risico op (blauw)algengroei 
laag. 

 
 Het grondwater ter plaatse van het plangebied vrij hoge nutriëntengehalten bevat 

die vanuit het grondgebruik (agrarisch) zijn te verklaren. Op basis van de 
gemiddelde gemeten N- en P-gehalten wordt geen algengroei verwacht. Door de 
functieverandering van de bodem met de aanleg van de plas zal landbouwgrond  
water worden en ontgraving van de nutriëntenrijke grond plaatsvinden. 

 
 De oppervlaktewaterkwaliteit nabij het plangebied als goed kan worden beoordeeld. 

Plaatselijk wordt een verhoogd gehalte fosfaat of stikstof gemeten waarbij het de 
vraag is of deze watertypen voldoende representatief zijn om te betrekken bij de 
beoordeling van de waterkwaliteit ter plaatse van de recreatieplas. Tijdens de 
monstername is ter plaatse van nabijgelegen (zandwin)plassen helder water met 
lagere nutriënten gehalten aangetroffen zonder dat sprake was van overmatige 
algengroei. De verwachting is dat deze kwaliteit ook in de aan te leggen 
recreatieplas behaald zal worden. 

 
Samenvattend concluderen wij dat de zwemwaterkwaliteit van de toekomstige 
recreatieplas bij aanvang goed zal zijn. Bij een goede inrichting en het treffen van de 
nodige beheermaatregelen zal de waterkwaliteit ook daarna naar verwachting voldoen 
aan de normen die volgens de Europese zwemwaterrichtlijn gelden. Deze conclusie 
wordt ondersteund door het gegeven dat de waterkwaliteit van diepe plassen in de 
provincie Fryslân zowel chemisch als ecologisch als goed wordt aangemerkt10. 
 
Ondiepe plas 
Het voorliggend onderzoek naar de waterkwaliteit is verricht voor een diepe plas tot 10 á 
15 m – mv. Het ontwerp van de plas is in tussentijd aangepast. De plas zal gelijk van 
oppervlakte blijven maar minder diep worden aangelegd. De aanlegdiepte is gewijzigd 
naar 6 tot 8 m- mv. In de zomer zal de waterkolom variëren van 2 tot 4 m. 
 
Het aanleggen van een minder diepe plas heeft voor- en nadelen voor de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Een voordeel van een ondiepe plas (waterkolom 1,5 á 2,0 m) 
is de aanwezigheid van meer waterplanten. Dit is bevorderlijk voor de waterkwaliteit. 
Een nadeel is dat in de zomerperiode het relatief ondiepe water sneller zal opwarmen 
waardoor het risico op een bacteriologisch ongewenste situatie toeneemt. Hierdoor kan 

                                                  
10 Claassen, T.H.L. en M.E.M. de Vries. Waterkwaliteitsonderzoek van diepe plassen in Friesland; Een overzicht 

van 25 jaar onderzoek 1981 – 2005. Wetterskip Fryslân, sept 2008. 
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botulisme ontstaan of kan het gehalte aan E.coli en/of fecale enterokokken de norm 
voor een goede zwemwaterkwaliteit overschrijden.  
 
Om de watertemperatuur in de zomer niet te hoog te laten oplopen, zal in het midden 
van de plas een verdieping worden aangelegd. Over een oppervlakte van circa2 ha zal 
niet tot 6,0 m–mv maar tot 8,0 m- mv worden ontgraven. Met de koude buffering die hier 
zal optreden in combinatie met de toestroming van ‘koud’ grondwater uit het 1e 
watervoerend pakket, zal de watertemperatuur in de plas voldoende laag kunnen 
worden gehouden11 waardoor het risico op een ongewenste situatie wordt. 
geminimaliseerd. 
 
 

                                                  
11 Het betreft een geïsoleerde plas die niet is aangesloten op het oppervlaktewatersysteem. 
Met in gedachte dat de plas voor 90% wordt gevoed met toestromend grondwater uit het 2e 
watervoerend pakket. 
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Figuur 1.  Ligging van oppervlakte- en grondwater meetpunten in de omgeving van Appelscha 
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Bijlage 2 
 Ligging bemonsteringspunten meetprogramma 
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Figuur 2.  Ligging van de meetpunten voor oppervlaktewaterkwaliteit van Wetterskip Fryslân in de omgeving van Appelscha 
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Bijlage 3 
 Analyseresultaten meetprogramma 
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Analyseresultaten eigen meting waterkwaliteit grond- en oppervlaktewater in omgeving Appelscha 

Parameter Dimensie Datum Meetpunt B002 Meetpunt B004 Meetpunt B009 Meetpunt Calduran Meetpunt Koers GEP-norm 

Grondwater Grondwater Grondwater Oppervlaktewater Oppervlaktewater M10 opp. Water 

  Filterdiepte (m-mv.) 5,0 - 6,0 6,8 – 7,8 6,0 – 7,0 -- -- -- 

Chloride mg/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

EGV: 144 EGV: 323 EGV: 51 26 

26 

26 

30 

29 

30 

≤ 300 

Totaal stikstof mg N/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

7,6 4,3 < 1 1,7 

1,5 

1,6 

1,9 

1,3 

1,4 

≤ 2,8 

Nitriet mg N/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

 

Nitraat mg N/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

6,2 < 0,17 < 0,17 1,2 

1,2 

1,2 

0,79 

0,76 

0,75 

 

Kjeldahl stikstof mg N/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

1,4 4,3 0,8 0,5 

< 0,5 

< 0,5 

1,1 

0,5 

0,5 

 

Totaal fosfaat mg P/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

0,19 0,15 < 0,15 0,30 

<0,15 

<0,15 

< 0,15 

< 0,15 

<0,15 

< 0,15 

 

Ortho fosfaat mg P/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

   < 0,10 

< 0,10 

< 0,10 

< 0,10 

< 0,10 

< 0,10 

 

Bicarbonaat mg/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

19 aug 2013 

   < 20 

62 

21 

76 

77 

95 

 

Onopgeloste bestanddelen mg/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

   < 10 

< 10 

< 10 

< 10 
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Parameter Dimensie Datum Meetpunt B002 Meetpunt B004 Meetpunt B009 Meetpunt Calduran Meetpunt Koers GEP-norm 

Grondwater Grondwater Grondwater Oppervlaktewater Oppervlaktewater M10 opp. Water 

  Filterdiepte (m-mv.) 5,0 - 6,0 6,8 – 7,8 6,0 – 7,0 -- -- -- 

19 aug 2013 < 10 < 10 

pH - 10 juli 2013 

05 aug 2013 

7,1 6,4 6,5 8 

8,2 

7,9 

8,4 

 

Zuurstof mg/l 10 juli 2013 

05 aug 2013 

0,26 0,16 0,44 9,78 

8,7 

9,58 

8,4 
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 Waterkwaliteitsgegevens Wetterskip Fryslân 
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Waterkwaliteitsgegevens Wetterskip Fryslân van oppervlaktewater in omgeving Appelscha 

 
Parameter Dimensie Meetpunt 0114 Meetpunt 0641 Meetpunt 2002 Meetpunt 2003 Meetpunt 2004 GEP-norm 

Eerste wijk 

Appelscha 

Vijver kom 

Appelscha 

Ven Terwisscha Ven Terwisscha Ven Terwisscha  

2006 2010 2007 2007 2007  

Chloride mg/l 36 (13)* 40 (13) 22 (2) 13 (1) 14 (2) ≤ 300 

Totaal stikstof mg N/l 5,12 (13) 3,99 (13) 1,15 (2) 0,64 (1) 0,50 (2) ≤ 2,8 

Nitriet mg N/l 0,05 (13) 0,03 (13) 0,01 (2) 0,01 (1) 0,01 (2)  

Nitraat mg N/l 2,38 (13) 0,92 (13) 0,02 (2) 0,02 (1) 0,02 (2)  

Kjeldahl stikstof mg N/l 2,69 (13) 3,04 (13) 1,12 (2) 0,61 (1) 0,47 (2)  

Totaal fosfaat mg P/l 0,24 (13) 0,11 (13) 0,05 (2) 0,02 (1) 0,02 (2) ≤ 0,15 

Ortho fosfaat mg P/l 0,13 (13) 0,04 (13) 0,01 (2) 0,01 (1) 0,015 (2)  

Bicarbonaat mg/l 87 (2) 84 (2) 19 (2) 9,2 (1) 9,8 (2)  

Onopgeloste bestanddelen mg/l -- 46 (2) -- -- --  
* (..) aantal metingen 
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1 Inleiding

In opdracht van Gemeente Ooststellingwerf heeft Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema &
Partners bv een grondwatermeetnet aangelegd ten behoeve van de recreatieplas in Appelscha.
Het grondwatermeetnet wordt beheerd en gemonitoord door Wiertsema & Partners. De
resultaten daarvan, van maart 2013  augustus 2013, zijn in voorliggende rapportage
opgenomen. In deze rapportage zijn ook de 5 peilbuizen opgenomen, die in juli 2013 bij zijn
geplaatst.

Hierover is eerder gerapporteerd in rapportnummer R23012, d.d.3 april 2013 en in
rapportnummer R24127, d.d.19 juni 2013. De voor u liggende rapportage is een tussenrapportage
van de grondwatermonitoring.

Het onderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners voldoet aan de
veiligheidsmanagementnorm VCA**.

Controle en validatie van de meetdata van grondwatermonitoring gebeurt volgens ons interne
kwaliteitsprotocol WI7.1.

Van 16 peilbuizen op 13 locaties wordt vanaf 22 maart 2013 de grondwaterstand gemeten met
behulp van automatische drukopnemers met een meetinterval van 1 meting/uur. In boring B1 is
geen peilbuis geplaatst, deze wordt later geïnstalleerd na de ontgraving. De peilbuizen bij B3,B5
t/m B8 en B10 t/m B14 hebben een ondiepe filterstelling. De peilbuizen bij B2,B4, en B9 hebben
zowel een ondiep- als een diep filter.
In tabel 1 zijn de peilbuizen met de bijbehorende metadata genoemd.
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Tabel 1 Metadata van de peilbuizen

LOCATIE
Geboord

d.d.
X Y

MEETPUNT =bkpb

(cm tov NAP)

MAAIVELD

(cm tov NAP)

BK filter (cm

t.o.v. NAP)

OK filter (cm

t.o.v. NAP)

B2 ondiep 14-3-2013 220327 550308 1109 1118 967 867

B2 diep 14-3-2013 220327 550308 1106 1118 614 514

B3 28-2-2013 220462 549884 1155 1099 893 793

B4 ondiep 14-3-2013 219881 551007 1157 1111 861 761

B4 diep 14-3-2013 219881 551007 1155 1111 430 330

B5 28-2-2013 219536 551257 1177 1100 889 789

B6 28-2-2013 219342 551385 1118 1054 894 794

B7 8-3-2013 220437 550909 1078 1013 851 751

B8 8-3-2013 220682 551083 1141 1072 1024 924

B9 ondiep 26-2-2013 219202 549731 1128 1072 937 837

B9 diep 26-2-2013 219202 549731 1126 1072 474 374

B10 9-7-2013 220973 550464 1173 1126 876 776

B11 9-7-2013 221350 549867 1089 1040 791 691

B12 10-7-2013 221565 549548 1124 1070 827 727

B13 9-7-2013 221890 550752 1178 1130 880 780

B14 9-7-2013 221238 551529 1208 1173 910 810

De grondwaterstand wordt verkregen door de meetgegevens van de drukopnemers te corrigeren
met de luchtdruk. Als extra controle zijn de luchtdrukgegevens van de barometers in de
onderzoekslocatie gecontroleerd met de luchtdrukgegevens van het KNMI meetstation
Hoogeveen. De grondwaterstanden van de peilbuizen zijn geanalyseerd en daar waar afwijkende
patronen herkenbaar zijn, is dit genoemd in tabel 2.

Tabel 2: peilbuizen met opvallende metingen

B2ondiep, B5,
B6, B9ondiep

Peilbuis valt droog

B9 diep Metingen maart  juli 2013 niet valide. Metingen wijken af van controle-
handpeilingen en ze wijken af van de metingen in de andere diepe peilbuizen.
Metingen na juli 2013 lijken wel goed. Ter controle is tijdelijk een extra
drukopnemer geïnstalleerd.

B-9 Omgeving is erg nat, ondiepe peilbuis staat droog. Waarschijnlijk is ter plaatse
sprake van een schijngrondwaterstand op gyttja

B-8 Bij de start 25 mei tot 27 mei 2013 een geleidelijk daling van ongeveer 10 cm.

In bijlage 1 zijn de locaties van de peilbuizen aangegeven op een situatietekening. In bijlage 2 zijn
de boorstaten van de boringen weergegeven. De inmetingen zijn in bijlage 3 opgenomen en tot
slot wordt in bijlage 4 per peilbuis de grondwaterstand weergegeven ten opzichte van N.A.P. met
bijbehorende peilbuisgegevens.
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 ß¿²´»¹ »² ¾»¸»»® ¹®±²¼©¿¬»®³»»¬²»¬

 Ù»³»»²¬» Ñ±¬¬»´´·²¹©»®º  È ã îïç íìî

 Ç ã ëëï íèë

 Ë·¬¹»ª±»®¼æ
 îèóîóîðïí

Þ´¿¼ ï ª¿² ï

 ß°°»´½¸¿

 Ø¿²¼¾±®·²¹

 Þ±±®³»»¬»®æ Ö¿² Þ»®»²¼

 Ñ°¼®¿½¸¬²®òæ ëéìëíóï

 Þ±±®²«³³»®æ
 Þððê

Þ±±®¬¿¿¬ ±ò¾òªò ¹®±²¼·¼»²¬·º·½¿¬·» ·² ¸»¬ ª»´¼ øÒÛÒ ëïðì÷

õ ïðôëì

Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ÒòßòÐò Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ³¿¿·ª»´¼

øðôðð ó ðôïð÷ ª»»²ô ³·²»®¿¿´ ¿®³ô ´¿°ô ¾®«·²ô ³±ª»»²
õ ïðôìì

øðôïð ó ðôëð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ª¿¬
¹»°¿µ¬ô ¹®·¶ó¾®«·²

õ ïðôðì

øðôëð ó îôëð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ´±

¹»°¿µ¬ô ´·½¸¬ ¾®«·²

õ èôðì
øîôëð ó íôðð÷ ´»»³ô ¦©¿µ ¦¿²¼·¹ô ³¿¬·¹ ¬»ª·¹ô ¹®·¶

õ éôëì
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 ß¿²´»¹ »² ¾»¸»»® ¹®±²¼©¿¬»®³»»¬²»¬

 Ù»³»»²¬» Ñ±¬¬»´´·²¹©»®º  È ã îîð ìíê

 Ç ã ëëð çðç

 Ë·¬¹»ª±»®¼æ
 èóíóîðïí

Þ´¿¼ ï ª¿² ï

 ß°°»´½¸¿

 Æ«·¹¾±®·²¹

 Þ±±®³»»¬»®æ Ö¿² Þ»®»²¼

 Ñ°¼®¿½¸¬²®òæ ëéìëíóï

 Þ±±®²«³³»®æ
 Þððé

Þ±±®¬¿¿¬ ±ò¾òªò ¹®±²¼·¼»²¬·º·½¿¬·» ·² ¸»¬ ª»´¼ øÒÛÒ ëïðì÷

õ ïðôïí

Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ÒòßòÐò Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ³¿¿·ª»´¼

øðôðð ó ðôêð÷ ª»»²ô ³·²»®¿¿´ ¿®³ô ³¿¬·¹ ´¿°ô ¼±²µ»®
¾®«·²ó¾®«·²õ çôëí
øðôêð ó ïôêð÷ ª»»²ô ¬»®µ µ´»·¹ô ³¿¬·¹ ´¿°ô ¾®«·²

õ èôëí
øïôêð ó îôîë÷ ª»»²ô ¬»®µ µ´»·¹ô ³¿¬·¹ ´¿°ô ¾®«·²ô

®·»¬®»¬»²õ éôèè
øîôîë ó íôðð÷ ¦¿²¼ô ³¿¬·¹ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ ¹®±º ¦¿²¼ô ¹®·¶

õ éôïí
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 ß¿²´»¹ »² ¾»¸»»® ¹®±²¼©¿¬»®³»»¬²»¬

 Ù»³»»²¬» Ñ±¬¬»´´·²¹©»®º  È ã îîð êèî

 Ç ã ëëï ðèí

 Ë·¬¹»ª±»®¼æ
 èóíóîðïí

Þ´¿¼ ï ª¿² ï

 ß°°»´½¸¿

 Æ«·¹¾±®·²¹

 Þ±±®³»»¬»®æ Ö¿² Þ»®»²¼

 Ñ°¼®¿½¸¬²®òæ ëéìëíóï

 Þ±±®²«³³»®æ
 Þððè

Þ±±®¬¿¿¬ ±ò¾òªò ¹®±²¼·¼»²¬·º·½¿¬·» ·² ¸»¬ ª»´¼ øÒÛÒ ëïðì÷

õ ïðôéî

Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ÒòßòÐò Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ³¿¿·ª»´¼

øðôðð ó ðôîë÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ¬»®µ ¸«³»«ô ³¿¬·¹ º·¶²
¦¿²¼ô ª¿¬ ¹»°¿µ¬ô ¼±²µ»® ¾®«·²

õ ïðôìé

øðôîë ó ðôêð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ ¹®±º ¦¿²¼ô ¾®«·²
õ ïðôïî

øðôêð ó ïôëð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ ¹®±º ¦¿²¼ô ¹®·¶õ çôîî

øïôëð ó íôðð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ ¹®±º ¦¿²¼ô ¹®·¶

õ éôéî
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 ß¿²´»¹ »² ¾»¸»»® ¹®±²¼©¿¬»®³»»¬²»¬

 Ù»³»»²¬» Ñ±¬¬»´´·²¹©»®º  È ã îïç îðî

 Ç ã ëìç éíï

 Ë·¬¹»ª±»®¼æ
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Þ´¿¼ ï ª¿² ï

 ß°°»´½¸¿
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 Ñ°¼®¿½¸¬²®òæ ëéìëíóï

 Þ±±®²«³³»®æ
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Þ±±®¬¿¿¬ ±ò¾òªò ¹®±²¼·¼»²¬·º·½¿¬·» ·² ¸»¬ ª»´¼ øÒÛÒ ëïðì÷

õ ïðôéî

Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ÒòßòÐò Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ³¿¿·ª»´¼

øðôðð ó ðôîð÷ ¦¿²¼ô ³¿¬·¹ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ ¸«³»«ô ³¿¬·¹ º·¶²
¦¿²¼ô ¦©¿®¬ó¾®«·²ô ª»»´ ©±®¬»´®»¬»²

õ ïðôëî

øðôîð ó ðôêð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ¦©¿µ ¸«³»«ô ³¿¬·¹ º·¶²
¦¿²¼ô ¦©¿®¬ó¹®·¶ô ¦»»® ©»·²·¹ ©±®¬»´®»¬»²

õ ïðôïî

øðôêð ó ðôçð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ´·½¸¬
¾®«·²ô ¦»»® ©»·²·¹ ®±»¬

õ çôèî

øðôçð ó îôîð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ¹®·¶ô
¦»»® ©»·²·¹ ¬»²»²

õ èôëî

øîôîð ó íôîð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ´·½¸¬
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õ éôëî

øíôîð ó êôëð÷ ¦¿²¼ô ³¿¬·¹ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ´·½¸¬

¹®·¶ô ¦»»® ©»·²·¹ ¬»²»²

õ ìôîî
øêôëð ó èôðð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ ¹®±º ¦¿²¼ô ´·½¸¬
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 Ù®±²¼©¿¬»®³»»¬²»¬

 Ù»³»»²¬» Ñ±¬¬»´´·²¹©»®º  È ã îîð çéìôð

 Ç ã ëëð ìêìôð

 Ë·¬¹»ª±»®¼æ
 çóéóîðïí

 Þ´¿¼ ï ª¿² ï

 ß°°»´½¸¿

 Ø¿²¼¾±®·²¹

 Þ±±®³»»¬»®æ Ù±·¬» ª¿² É·¶µ

 Ñ°¼®¿½¸¬²®òæ ëéìëíóî

 Þ±±®²«³³»®æ

 Þðïð

Þ±±®¬¿¿¬ ±ò¾òªò ¹®±²¼·¼»²¬·º·½¿¬·» ·² ¸»¬ ª»´¼ øÒÛÒ ëïðì÷
 ÎÜ
½±*®¼·²¿¬»²§¬»»³

Þ±®·²¹ ½±²º±®³ ÒÛÒóÛÒó×ÍÑ îîìéëóï

õ ïïôîê

Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ÒòßòÐò Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ³¿¿·ª»´¼

øðôðð ó ðôëð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ ¸«³»«ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ¼±²µ»® ¾®«·²

õ ïðôéê
øðôëð ó íôëð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ¾®«·²
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 Ù®±²¼©¿¬»®³»»¬²»¬

 Ù»³»»²¬» Ñ±¬¬»´´·²¹©»®º  È ã îîï íëïôð

 Ç ã ëìç èêéôð

 Ë·¬¹»ª±»®¼æ
 çóéóîðïí
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 ß°°»´½¸¿

 Ø¿²¼¾±®·²¹

 Þ±±®³»»¬»®æ Ù±·¬» ª¿² É·¶µ

 Ñ°¼®¿½¸¬²®òæ ëéìëíóî

 Þ±±®²«³³»®æ

 Þðïï

Þ±±®¬¿¿¬ ±ò¾òªò ¹®±²¼·¼»²¬·º·½¿¬·» ·² ¸»¬ ª»´¼ øÒÛÒ ëïðì÷
 ÎÜ
½±*®¼·²¿¬»²§¬»»³

Þ±®·²¹ ½±²º±®³ ÒÛÒóÛÒó×ÍÑ îîìéëóï

õ ïðôìð

Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ÒòßòÐò Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ³¿¿·ª»´¼

øðôðð ó ðôíð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ ¸«³»«ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ¼±²µ»® ¾®«·²
õ ïðôïð

øðôíð ó ïôìð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ¾®«·²
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 Ù®±²¼©¿¬»®³»»¬²»¬

 Ù»³»»²¬» Ñ±¬¬»´´·²¹©»®º  È ã îîï ëêêôð

 Ç ã ëìç ëìçôð

 Ë·¬¹»ª±»®¼æ
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 Ø¿²¼¾±®·²¹

 Þ±±®³»»¬»®æ Ù±·¬» ª¿² É·¶µ

 Ñ°¼®¿½¸¬²®òæ ëéìëíóî

 Þ±±®²«³³»®æ

 Þðïî

Þ±±®¬¿¿¬ ±ò¾òªò ¹®±²¼·¼»²¬·º·½¿¬·» ·² ¸»¬ ª»´¼ øÒÛÒ ëïðì÷
 ÎÜ
½±*®¼·²¿¬»²§¬»»³

Þ±®·²¹ ½±²º±®³ ÒÛÒóÛÒó×ÍÑ îîìéëóï

õ ïðôéð

Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ÒòßòÐò Ó¿¿¬ª±»®·²¹ ·² ³»¬»® ¬ò±òªò ³¿¿·ª»´¼
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õ ïðôíð øðôìð ó ïôëð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ¾®«·²

õ çôîð øïôëð ó íôëð÷ ¦¿²¼ô ¦©¿µ ·´¬·¹ô ³¿¬·¹ º·¶² ¦¿²¼ô ´·½¸¬ ¾®«·²
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 Ù®±²¼©¿¬»®³»»¬²»¬

 Ù»³»»²¬» Ñ±¬¬»´´·²¹©»®º  È ã îîï èçðôð

 Ç ã ëëð éëîôð
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 Ø¿²¼¾±®·²¹

 Þ±±®³»»¬»®æ Ù±·¬» ª¿² É·¶µ

 Ñ°¼®¿½¸¬²®òæ ëéìëíóî

 Þ±±®²«³³»®æ

 Þðïí

Þ±±®¬¿¿¬ ±ò¾òªò ¹®±²¼·¼»²¬·º·½¿¬·» ·² ¸»¬ ª»´¼ øÒÛÒ ëïðì÷
 ÎÜ
½±*®¼·²¿¬»²§¬»»³

Þ±®·²¹ ½±²º±®³ ÒÛÒóÛÒó×ÍÑ îîìéëóï

õ ïïôíð
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 ÎÜ
½±*®¼·²¿¬»²§¬»»³

Þ±®·²¹ ½±²º±®³ ÒÛÒóÛÒó×ÍÑ îîìéëóï

õ ïïôëë
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Tabel X-, Y-, en Z-coördinaten

B002 220.327 550.308 + 11,18

B002PB01 220.327 550.308 + 11,09

B002PB02 220.327 550.308 + 11,06

B003 220.462 549.884 + 10,99

B003PB01 220.462 549.884 + 11,55

B004 219.881 551.007 + 11,11

B004PB01 219.881 551.007 + 11,57

B004PB02 219.881 551.007 + 11,55

B005 219.536 551.257 + 10,99

B005PB01 219.536 551.257 + 11,77

B006 219.342 551.385 + 10,54

B006PB02 219.342 551.385 + 11,18

B007 220.436 550.909 + 10,13

B007PB01 220.436 550.909 + 10,78

B008 220.682 551.083 + 10,71

B008PB01 220.682 551.083 + 11,40

B009 219.202 549.731 + 10,72

B009PB01 219.202 549.731 + 11,28

B009PB02 219.202 549.731 + 11,26

B010 220.974 550.464 + 11,26

B010PB01 220.974 550.464 + 11,73

B011 221.351 549.867 + 10,40

B011PB01 221.351 549.867 + 10,88

B012 221.566 549.549 + 10,70

B012PB01 221.566 549.549 + 11,24

B013 221.890 550.752 + 11,30

B013PB01 221.890 550.752 + 11,78

B014 221.238 551.530 + 11,55

B014PB01 221.238 551.530 + 12,08

Vp 219.844 551.039 + 10,90
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 Notitie 
 

Referentienummer Datum Kenmerk 
PN333166 3 maart 2014 333166/MB-LV-TV 
 
Betreft 
Ladder duurzame verstedelijking bestemmingsplan recreatiegebied Appelscha Hoog 

 

Aanleiding 
In het 'Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening recreatiegebied Appelscha Hoog' is 
een aantal recreatieve ontwikkelingen voorzien. Concreet gaat het om de ontwikkeling van een 
openbare recreatieplas met een openbaar strand (waarvoor geen entree wordt geheven) en een 
(kabel-)waterskibaan. Ook is er een kleinschalige horecavoorziening (met lichte horeca-
activiteiten) voorzien van maximaal 250 m2. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Bij vaststelling van het bestemmingsplan 
wordt de toelichting aangevuld met een paragraaf omtrent ‘duurzame verstedelijking’, zoals be-
doeld in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening. In voorliggende notitie is het princi-
pe duurzame verstedelijking uitgewerkt voor het project. 
 
Kaderstelling 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de ladder voor duurzame verstedelijking opgeno-
men. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening op-
genomen. Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 dienen overheden bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
drie stappen te doorlopen. 
 
Artikel 1.1.1 definieert ‘stedelijke ontwikkeling’: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein 
of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voor-
zieningen. Het bestemmingsplan omvat een recreatieplas met waterskibaan en horeca. Het be-
grip ‘andere stedelijke voorzieningen’ wordt niet nader gedefinieerd. In de ‘Handreiking Ladder 
voor duurzame verstedelijking’ (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, oktober 2012) vallen ac-
commodaties voor onderwijs, zorg, cultuur, bestuur en indoor sport en leisure onder het begrip 
‘andere stedelijke voorzieningen’. Vanuit deze optiek is de recreatieplas met waterskivoorziening 
(zonder bebouwing) geen stedelijke voorziening waar de ladder voor duurzame verstedelijking op 
van toepassing is. De bebouwing ten behoeve van deze functies (inclusief horeca) betreft wel 
een stedelijke voorziening in de zin van artikel 3.1.6 lid 2 Bro.  
 
Vanwege het integrale karakter van het plan en de weinig scherpe afbakening van de reikwijdte 
van het begrip “andere stedelijke voorzieningen” is de ladder voor het volledige project doorlo-
pen. 
 
Dit betekent dat de toelichting bij het bestemmingsplan moet voldoen aan de volgende voorwaar-
den: 

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 
regionale behoefte; 

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele re-
gionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand ste-
delijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschik-
bare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en; 
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c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 
beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend 
van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden 
ontwikkeld. 

 
Voorgenomen wijziging Bro 
Minister Schultz van Haegen heeft op 9 januari 2014 het kabinet geïnformeerd over een voorge-
nomen wijziging van artikel 3.1.6 Bro (Tweede kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 473, nr. 4). 
De voorgenomen wijziging betreft het vierde lid, waarin duidelijk gemaakt wordt dat het onder-
zoek naar de actuele regionale behoefte, in het geval het de vestiging van een dienstenactiviteit 
betreft, geen betrekking mag hebben op de economische behoefte, de marktvraag, de beoorde-
ling van de mogelijke of actuele economische gevolgen of de beoordeling van de geschiktheid 
van de nieuwe ontwikkeling in relatie tot door de gemeenteraad vastgestelde doelen van eco-
nomische planning. Met deze toevoeging wordt buiten twijfel gesteld dat aan het stellen van 
regels aan het bestemmingsplan slechts ruimtelijke ordeningsmotieven ten grondslag mogen 
liggen.  
 
De recreatieplas met waterskibaan en kleinschalige horeca zijn activiteiten die (kunnen) vallen 
onder de werking van de Europese Dienstenrichtlijn. Om deze reden houdt voorliggende notitie 
rekening met de aankomende wijziging van het Bro. Aangezien momenteel het Bro op dit punt 
nog niet is gewijzigd is de notitie zodanig opgesteld dat zowel aan het huidige als toekomstige 
Bro voldaan wordt en er geen strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn. 
 
 
a. Onderzoek naar actuele regionale behoefte 
 
Bepalen regio en huidig aanbod 
 
Recreatieplas met strand 
In de omgeving van Appelscha is een aantal recreatieplassen aanwezig waar gezwommen kan 
worden en (kleinschalige) horeca aanwezig is. De zwemplas die het dichtst bij ligt, is het Cana-
dameer in Elsloo op circa 7 kilometer van Appelscha. Op loopafstand van deze openbare zwem-
plas van Staatsbosbeheer bevindt zich een horecakiosk. De Gemeente Ooststellingwerf werkt 
sinds 2008 samen met provincie, Staatsbosbeheer, Nationaal Park Drents Friese Wold en LNV 
aan de Ontwikkelagenda Appelscha, gericht op een betere balans tussen natuur(ontwikkeling) en 
recreatie(ontwikkeling). Insteek is een extensiever recreatief gebruik van (delen van) het Natio-
naal Park en juist recreatieve ontwikkeling langs de randen, zoals in Appelscha. Daartoe dient 
het Canadameer minder recreatief gebruikt te worden, de voorzieningen hier worden afgewaar-
deerd.  
 
Eveneens op 7 kilometer ligt, ten noorden van Hoogersmilde op camping De Horrebieter, een 
zwemplas. Deze zwemplas is alleen toegankelijk voor campinggasten. Iets verderop ligt zwem-
plas De Waterse Koele in Wateren (ca. 12 km). Deze zwemplas ligt op het terrein van de cam-
ping D’Olde Lantschap en is tegen een entree ook toegankelijk voor bezoekers van buiten de 
camping. Eveneens op 12 kilometer ligt, ten zuidoosten van Hoogersmilde, het Blauwe Meer, een 
voormalige zandafgraving. Hiervoor moet entree betaald worden. Er is een kleinschalige horeca-
voorziening aanwezig (snackbar). Alle genoemde recreatieplassen beschikken over een strandje. 
Nabij de beoogde recreatieplas bevindt zich ook een openluchtzwembad.  
 
Na de afwaardering van de openbare zwemplas Canadameer, zijn er in de directe omgeving van 
Appelscha alleen nog recreatieplassen die ofwel verbonden zijn aan een camping, ofwel waar-
voor entree moet worden betaald (of beide). Met name de afwaardering van de voorzieningen 
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rondom het Canadameer en het meer zelf biedt kansen voor de nieuwe zwemplas in Appelscha 
Hoog. De verwachting is dat de concurrentie voor de bestaande recreatieplassen met de bijbeho-
rende horecavoorzieningen beperkt tot niet aanwezig is. De zwemplas De Horrebieter wordt en-
kel bezocht door de campinggasten van de gelijknamige camping. Voor De Waterse Koele geldt, 
dat hier ook voornamelijk campinggasten gebruik van maken. De horecavoorzieningen bij deze 
recreatieplassen zullen naar verwachting geen hinder ondervinden van de nieuwe ontwikkeling. 
Het Blauwe Meer is niet gekoppeld aan een camping. Tegen betaling mogen bezoekers hiervan 
gebruik maken. Mogelijk dat deze zwemplas en de bijbehorende horeca enige concurrentie on-
dervindt van de nieuwe recreatieplas in Appelscha Hoog.  
 
Waterskibaan 
Het aanbod van waterskibanen in de omgeving van Appelscha is beperkt. In de provincie Fryslân 
is het alleen in Heeg (72 km) mogelijk om achter een boot te waterskiën. In de provincie Drenthe 
is nabij Erm (44 km)een kabelwaterskibaan. In de provincie Groningen zijn kabelwaterskibanen in 
Harkstede (55 km) en Veendam (52 km) en is het op het Paterswoldsemeer (41 km) mogelijk om 
achter een boot te waterskiën. In de stad Groningen (47 km) is het voor gehandicapten mogelijk 
om te waterskiën. Ten zuiden van Appelscha zijn er kabelwaterskibanen in Enschede en Almere 
(beide 140 km). De kabelwaterskibanen die het dichtst bij Appelscha in de buurt liggen – en 
daarmee het meest concurrerend zullen zijn - zijn Ermerstrand, Harkstede en Veendam. Al deze 
waterskibanen hebben tevens een horecavoorzienig. Deze voorzieningen liggen allen ten oosten 
van Appelscha. Ten westen van Appelscha (provincie Fryslân) is geen kabelwaterskibaan geves-
tigd. Dit gebied kan in zijn geheel worden bediend door de nieuwe voorziening in Appelscha. Ook 
ten zuiden van Appelscha is er een groot (potentieel) verzorgingsgebied. 
 
De Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond (NWWB) heeft een groeiend ledenaantal. In 2013 
betreft het zo’n 5.000 leden. Dit betreft alleen de mensen die deze sport in verenigingsverband 
beoefenen. De groep die waterskiën of wakeboarden als recreatieve activiteit is vele malen gro-
ter. Er zijn echter geen onderzoeksgegevens bekend omtrent het gebruik van waterskibanen in 
Nederland. Het huidige aanbod van kabelwaterskibanen concentreert zich in het zuidelijke deel 
van het land (o.a. Gelderland, Limburg, Noord Brabant). De NWWB geeft aan dat er in Nederland 
jaarlijks minimaal 1 kabelwaterskibaan bij komt. Uit dit gegeven valt af te leiden dat de (toene-
mende) behoefte aan deze recreatieve voorziening aanwezig is.  
 
Een waterskibaan in Appelscha zou de eerste kabelwaterskibaan in Fryslân zijn. Voor een water-
sportprovincie als Fryslân is het opvallend dat een dergelijke voorzieningen nog niet is ontwik-
keld. De voorziening sluit uitstekend aan op het profiel van Fryslân als blauwe provincie. Tevens 
speelt het in op de behoefte van de doelgroep die nu toch ook Appelscha al aandoet voor out-
dooractiviteiten. Deze doelgroep zoekt naar spanning en sportieve beleving en vindt deze straks 
op de nieuwe waterskibaan.  
 
Kleinschalige horeca 
In Appelscha zijn 21 horecaverkooppunten (bron: Locatus). Dit betreffen horecavoorzieningen 
variërend van kleinschalige horeca (snackbar) tot grotere horeca (restaurants). Veel van de hore-
cavoorzieningen in Appelscha zijn gelieerd aan een verblijfsaccommodatie (hotel / bungalow-
park). In totaal staan in Appelscha 13 bedrijfspanden leeg (bron: Locatus). Enkele bestaande 
horecapanden staan te koop, maar er is geen sprake van leegstaande (voormalige) horecapan-
den. Wel is sprake van enkele leegstaande (winkel)panden die in potentie geschikt zijn voor ho-
reca, bijvoorbeeld in het nieuwe winkelcentrum in Appelscha. Een horecavoorziening op die loca-
tie kan echter geen rol vervullen voor de nieuwe doelgroep recreanten die het strandbad of de 
waterskivoorziening bezoeken. In Appelscha is geen horecaverkooppunt bij een openbare recre-
atieplas gevestigd. De horecavoorzieningen bevinden zich grotendeels in het stedelijk gebied van 
Appelscha. 
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Gelet op de positionering van de horecavoorziening, te weten in de directe nabijheid van de 
openbare recreatieplas (met openbaar strand) en de kabelwaterskibaan, zal deze kleinschalige 
horecavoorziening (maximaal 250 m2 met lichte horeca-activiteiten) gericht zijn op louter de be-
zoekers van de kabelwaterskibaan en de recreatieplas. Deze horecavoorziening richt zich daar-
mee op een ander type horecabezoekers dan de overige horecavoorzieningen in Appelscha. De 
huidige horecavoorzieningen in Appelscha kunnen, gelet op hun ligging, ook niet in de horecabe-
hoefte voorzien die de bezoekers van de kabelwaterskibaan en de recreatieplas hebben. Vanwe-
ge de afstand en de vraag levert de horecavoorziening bij de recreatieplas geen concurrentie op 
voor de huidige horecavoorzieningen in Appelscha.  
 
Openluchtzwembad 
In Appelscha is ook het openluchtzwembad Bosbad Appelscha. Hier is ook een horecavoorzie-
ning aanwezig. Hoewel het beide gaat om waterrecreatieve voorzieningen, verschilt de aard van 
de activiteit zodanig dat er weinig onderlinge concurrentie valt te verwachten. In het zwembad 
komen bezoekers om te zwemmen, te spelen en te spartelen in het water en op de grote ligweide 
te zonnen. De recreatieplas in Appelscha-Hoog zal primair een aantrekkingskracht hebben op 
bezoekers die willen waterskiën en van het strand willen genieten. Dit is een wezenlijk andere 
doelgroep. Waar het zwembad voornamelijk gezinnen en scholieren zal aantrekken, zal de wa-
terskibaan meer gericht zijn op bedrijfsgroepen, vriendengroepen en toeristen. In beide gevallen 
is de horeca ondergeschikt aan de activiteit. Men zal niet snel enkel voor de horeca naar ofwel 
het Bosbad ofwel de waterskibaan gaan. Daarmee is de verwachting dat de horecavoorzieningen 
niet onderling met elkaar zullen concurreren.  
 
Toekomstige regionale vraag  
Consumenten zoeken bij mooi weer steeds vaker openbare zwemplassen op. In Nederland wordt 
er jaarlijks bijna 50 miljoen keer in een rivier/meer gezwommen. Op zomerse dagen zwemt 1,1 
miljoen Nederlanders in een rivier/meer. Dat is circa 6,5% van de bevolking1. Voor de provincie 
Friesland betekent dit dat er op zomerse dagen ruim 40.000 mensen gaan zwemmen in een ri-
vier/meer. In Drenthe zwemmen op zomerse dagen ruim 30.000 mensen in een rivier/meer. Ook 
speelt de beleving een steeds grotere rol. Zwemplassen liggen vaak in een natuurrijke omgeving, 
wat voor de bezoeker een extra ervaring geeft. Zeker in de bosrijke omgeving van Appelscha 
speelt deze extra beleving een belangrijke rol in de aantrekkingskracht van een toekomstige 
openbare recreatieplas. Het is wel van belang dat er aanvullende voorzieningen en activiteiten 
zijn (horeca, speelvoorzieningen, etc.). Een waterskibaan vormt voor deze locatie een extra aan-
vulling voor de bezoekers. 
 
Een openbare recreatieplas met openbaar strand in combinatie met een waterskibaan zal altijd 
een behoefte genereren aan een kleinschalige horecavoorziening in de directe nabijheid. Dit is 
een belangrijke ondersteunende functie die tevens bijdraagt aan verlenging van bezoektijden. 
 
Voorzieningenstructuur  
 
Toeristisch-recreatieve structuur en potentie Appelscha 
In de gemeente Ooststellingwerf vormen Appelscha en het aangrenzende Drents Friese Wold de 
belangrijkste dagrecreatieve en toeristische trekkers. Een groot deel van de dagtochten en over-
nachtingen in Ooststellingwerf vinden dan ook in Appelscha en haar directe omgeving plaats. Uit 
onderzoek2 blijkt dat er in Ooststellingwerf jaarlijks zo’n 1,7 miljoen dagtochten worden onderno-
men. De totale directe en afgeleide bestedingsimpuls van deze dagtochten bedraagt circa 35 
miljoen euro per jaar en is over de laatste jaren redelijk stabiel. 
 
                                                        
1  CVTO, Continue Vrije Tijds Onderzoek 2009 
2  Toerisme in Drenthe verdient meer, Ecorys 2012 
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Het aantal toeristische overnachtingen in Ooststellingwerf bedraagt 400.000 per jaar. Een groot 
deel van deze toeristische overnachtingen vindt plaats in Appelscha zelf. De totale bestedingsim-
puls als gevolg van deze toeristische overnachtingen bedraagt zo’n 17 miljoen euro per jaar. 
 
Deze bezoekersaantallen en bijbehorende bestedingen laten zien dat er en sprake is van een 
enorm (bezoekers)potentieel voor nieuwe voorzieningen in Appelscha. Hiervoor hoeven niet per 
definitie nieuwe bezoekersgroepen aangeboord te worden.  
 
De gewenste recreatieve structuur: aansluitend bij beleid 
Het meest recente toeristische beleidsplan voor Appelscha dateert uit 2005. Hierin is geconclu-
deerd dat het toeristische productaanbod in Appelscha toe is aan vernieuwing. Dit gold zowel 
voor de dagrecreatieve en toeristische voorzieningen als voor de horeca. Ten aanzien van dag-
recreatieve voorzieningen is er sindsdien het één en ander ontwikkeld (o.a. een Klimpark en uit-
breiding van outdooractiviteiten). Ten aanzien van de horeca zijn er sinds 2005 geen nieuwe 
impulsen geweest. De conclusie die in 2005 is getrokken – dat het product aan vernieuwing toe is 
- is 9 jaar na dato nog steeds van toepassing. Een nieuwe horecavoorziening nabij de recreatie-
plas / waterskibaan speelt in op de behoefte aan vernieuwing van het horecaproduct, te weten 
het aanbieden van horeca in de directe nabijheid van dagrecreatieve voorzieningen en een 
sportvoorziening (waterskibaan). 
 
Voor de toeristische ontwikkeling van Appelscha zijn drie ontwikkelingslijnen geformuleerd: 
• Appelscha – Actief 
• Appelscha – Avontuurlijk 
• Appelscha – Aangenaam 
 
De ontwikkeling van een waterskibaan sluit goed aan bij de ontwikkelingslijnen Actief en Avon-
tuurlijk. Ook vormt de waterskibaan een mooie toevoeging op het huidige aanbod van outdoor-
activiteiten in en om Appelscha. De doelgroepen van deze outdooractiviteiten (bedrijven, scholen, 
dagrecreanten en verblijfstoeristen) zijn tevens de belangrijkste doelgroepen voor een waterski-
baan.  
 
Sinds 2008 werkt de gemeente samen met de provincie, Staatsbosbeheer, Nationaal Park en 
LNV aan de Ontwikkelagenda Appelscha. Deze agenda is gericht op een betere balans tussen 
natuur(ontwikkeling) en recreatie(ontwikkeling). Insteek is een extensiever gebruik van delen van 
het nationaal Park en juist intensivering van de recreatieve ontwikkeling langs de randen, zoals in 
Appelscha. Daartoe dient de recreatieplas Canadameer minder recreatief gebruikt te worden, de 
voorzieningen worden afgewaardeerd. De nieuwe recreatieplas aan de rand van het Nationaal 
Park nabij de kern Appelscha biedt een passend alternatief en draagt bij aan uitvoering van het 
gewenste beleid. 
 
Resumé 
Een waterskibaan in Appelscha is een unieke voorziening in de regio. De dichtstbijzijnde kabel-
waterskibaan is gevestigd op ruim 40 kilometer afstand. Met name voor inwoners uit de gebieden 
ten westen (Friesland) en zuiden (Overijssel) van Appelscha vormt de waterskibaan een mooie 
dagbestemming. Daar komt bij dat er in Appelscha en omgeving nog eens 400.000 toeristische 
overnachtingen plaatsvinden. Ook voor deze verblijfstoeristen biedt de waterskibaan een toevoe-
ging op het huidige aanbod. De voorziening concurreert niet met andere recreatieve voorzienin-
gen in Appelscha. Het vormt juist een sterke toevoeging op het bestaande aanbod aan outdoor-
activiteiten in en om Appelscha. Ook sluit de ontwikkeling uitstekend aan op de ontwikkelingslij-
nen die voor Appelscha zijn uitgezet en het terugdringen van het recreatief gebruik van het Na-
tionaal Park.  
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De horecavoorziening voorziet in de behoefte voor nieuwe impulsen in het horeca-aanbod van 
Appelscha. Bovendien ligt Appelscha Hoog op afstand van het dorp, waar de meeste horeca is 
geconcentreerd. Een (kleinschalige) horeca, gekoppeld aan de openbare recreatieplas, het 
openbare strand en de waterskibaan, leent zich louter en alleen al door zijn unieke ligging voor 
een onderscheidende formule (bv. strandtent), waarmee een andere markt wordt aangesproken 
dan die welke nu door de overige bestaande horecavoorzieningen in Appelscha worden bediend. 
De horecavoorziening zal ondersteunend zijn aan de aangrenzende recreatieve voorzieningen en 
heeft geen of een zeer beperkte eigen aantrekkingskracht. Er zal daarmee geen verdringing op-
treden van bestaande horecavoorzieningen in Appelscha. De meest nabijgelegen horecavoorzie-
ning van de golfbaan bedient een andere doelgroep, primair de bezoekers van de golfbaan.  
 
Tabel 1: samenvattend overzicht regionale behoefte 
Subcriterium Recreatieplas met 

strand 
Waterskibaan Horeca 

Huidig aanbod  In straal van 15 km 4 
recreatieplassen met 
strand en horeca, waar-
van 1 gratis toegankelijk 
en een openluchtzwem-
bad. 
 

< 40 km geen andere 
waterskibaan. 

Kleinschalige horeca 
bij omliggende recrea-
tiefuncties.  
 

Regionale reikwijdte Ca. 10 km Ca. 20-30 km Ca 1 km (recreatiege-
bied Appelscha Hoog) 
 

Toekomstige regio-
nale vraag 

Groot verzorgingsgebied 
van inwoners en be-
staande toeristen en 
recreanten in de regio.  
 

Groot verzorgingsge-
bied van inwoners en 
bestaande toeristen en 
recreanten in de regio. 

Nieuwe vraag ontstaat 
door recreatieve ont-
wikkeling van de re-
creatieplas met strand 
en de waterskibaan. 
 

Confrontatie vraag 
en aanbod 
 

In de omgeving is één 
andere openbare 
zwemplas in de directe 
omgeving (Canadameer 
op circa 7 km). Deze 
plas wordt afgewaar-
deerd, de nieuwe plas 
een goed en wenselijk 
alternatief. De nieuwe 
plas ligt dicht bij de kern 
Appelscha en krijgt bo-
vendien aanvullende 
voorzieningen waardoor 
de plas een gunstig 
perspectief heeft. 
Mogelijk is sprake van 
concurrentie met het 
nabijgelegen openlucht-
zwembad, hoewel spra-
ke is van verschillende 
doelgroepen en een 
ander type recreatie.  
   

Unieke voorziening dat 
binnen het verzor-
gingsgebied nog niet 
aanwezig is. Landelijk 
neemt de vraag naar 
waterskivoorzieningen 
toe.  

Een nieuwe voorzie-
ning die bestaande 
horeca niet verdringt, 
omdat de horeca pri-
mair ten dienste staat 
van de (nieuwe) dag-
recreatieve functies en 
relatief kleinschalig is. 
De nabijgelegen hore-
ca van de golfbaan 
trekt voornamelijk be-
zoekers van de golf-
baan en is qua ligging 
en beoogde doelgroep 
minder geschikt om te 
gebruiken als voorzie-
ning voor de recreatie-
plas. 
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Subcriterium Recreatieplas met 
strand 

Waterskibaan Horeca 

De gewenste voor-
zieningenstructuur 
 

Sluit goed aan op de 
recreatieve ontwikke-
lingslijnen ‘actief’ en 
‘aangenaam’ en is een 
goede aanvulling op de 
bestaande (dagrecrea-
tieve) voorzieningen. 

Sluit goed aan op de 
recreatieve ontwikke-
lingslijnen ‘actief’ en 
‘avontuurlijk’ en is een 
goede aanvulling op 
de bestaande (dagre-
creatieve) voorzienin-
gen. 

Het horeca-aanbod is 
aan vernieuwing toe, 
die de afgelopen jaren 
niet heeft plaatsge-
vonden. De nieuwe 
horecagelegenheid 
voorziet in een impuls. 
Kleinschalige horeca 
bij dagrecreatieve 
voorzieningen sluit aan 
op de gewenste hore-
castructuur. 
 

Effecten op huidige 
voorzieningenstruc-
tuur 
 

Mogelijk concurrentie 
met nabijgelegen open-
luchtzwembad, hoewel 
doelgroep en type re-
creatie verschilt.  

Geen effecten ver-
wacht. 

Mogelijk zeer beperkte 
effecten op bestaande 
horecagelegenheden 
bij omliggende dagre-
creatieve voorzienin-
gen Appelscha Hoog. 
 

Effecten op gewens-
te voorzieningen-
structuur 

Het nieuwe recreatiebad 
is een waardevolle toe-
voeging voor de inwo-
ners, recreanten en 
toeristen van de kern 
Appelscha en directe 
omgeving. De voorzie-
ning sluit aan op de 
overige recreatieve 
voorzieningen die hier 
reeds aanwezig zijn. 
Ook kan hierdoor de 
afwaardering van het 
Canadameer worden 
doorgezet. 

Positieve bijdrage aan 
de ontwikkeling van de 
gewenste toeristisch-
recreatieve structuur. 

Beperkte positieve 
bijdrage aan vernieu-
wing en uitbreiding 
horecastructuur. 
 

 
 
b. Locatiemogelijkheden binnen de voorzieningenstructuur 
 
Verstedelijking wordt primair binnen het bestaande stedelijke gebied opgevangen. Om deze re-
den is beoordeeld of binnen het bestaande stedelijk gebied ruimte is voor de beoogde functies 
van het bestemmingsplan. 
 
De ontwikkeling betreft een recreatieplas met strand van circa 7,5 hectare water en 3 hectare 
oever. Daaraan gekoppeld wordt in de plas een waterskibaan aangelegd en op het terrein een 
kleinschalige horecavoorziening gerealiseerd. De drie functies zijn dusdanig met elkaar verweven 
dat de locatiemogelijkheden alleen voor het integrale plan zijn beoordeeld.  
 
Vanwege de omvang van het plan (totaal 10,5 hectare) is een alternatieve locatie binnen het 
stedelijke gebied niet te vinden. In de meest nabijgelegen kern Appelscha is onvoldoende ruimte 
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beschikbaar voor deze ontwikkeling. Er is binnen het bestaande stedelijk gebied van Appelscha 
geen sprake van een geschikt braakliggend terrein of een terrein dat herontwikkeld kan worden 
ten behoeve van deze functie. Ook in andere kernen van de gemeente of de regio zijn geen al-
ternatieve locaties voorhanden. Bovendien is het, met het oog op de recreatieve functie, op grond 
van het gemeentelijke en provinciale beleid gewenst om de voorzieningen te realiseren nabij 
andere recreatieve voorzieningen. Een recreatieve zone nabij een kern, zoals Appelscha-Hoog, 
wordt ruimtelijk en functioneel als optimale locatie gezien voor de beoogde functies. Daarmee is 
de afstand tot het primaire verzorgingsgebied van de recreatieplas (de inwoners van Appelscha 
en de overige inwoners van de gemeente) beperkt. De aanvulling met waterskibaan vergroot het 
verzorgingsgebied van de voorziening en draagt bij aan de exploitatie van de recreatieplas. De 
nieuwe recreatieve functies bieden ook een economische basis om het gebied landschappelijk te 
versterken en de kwaliteit van het gebied te benutten en te laten beleven.  
 
Alternatieve locaties zouden ook buiten het stedelijk gebied liggen, bijvoorbeeld door aan te slui-
ten om bestaande waterplassen of op een alternatieve locatie een recreatieplas te ontwikkelen. 
De beoogde locatie heeft echter de voorkeur, vanwege de korte afstand tot de kern Appelscha en 
het Nationaal Park. Dit gebied wordt verder ontwikkeld tot recreatieve zone met meer recreatieve 
voorzieningen (recreatiepark, golfbaan). Daarmee sluiten de nieuwe recreatieve voorzieningen 
beter aan op de bestaande voorzieningenstructuur. Voor het project is een milieu-
effectrapportage opgesteld waaruit blijkt dat de beoogde locatie geschikt is voor de recreatieve 
functies.  
 
 
c. Passende ontsluiting 
 
De locatie Appelscha Hoog kent al diverse recreatieve voorzieningen en is om die reden al ade-
quaat ontsloten voor autoverkeer en langzaam verkeer. De locatie ligt nabij regionale infrastruc-
tuur en met name vanuit de kern Appelscha ligt de locatie op korte afstand zodat langzaam ver-
keer een goed alternatief is. De locatie is matig ontsloten met openbaar vervoer. Aan de noord-
zijde van de kern Appelscha bevindt zich een busroute. Gelet op de aard van de functie, het type 
bezoekers en de regionale ligging is er geen significant aandeel van de bezoekers dat behoefte 
heeft aan een openbaar vervoersvoorziening.  
 
De toevoeging van de recreatieve functies die het bestemmingsplan mogelijk maakt, leidt tot een 
extra verkeersgeneratie. In het kader van het bestemmingsplan is beoordeeld of de omliggende 
verkeersstructuur het verkeer adequaat kan afhandelen. Verwezen zij naar de rapporten “Ver-
kenning verkeer en parkeren”, GoudappelCoffeng d.d. 18 maart 2013 en het rapport Cumulatie 
effecten Boerestreek-Bosberg en Appelscha-Hoog, GoudappelCoffeng d.d. 28 maart 2013. In het 
laatste rapport zijn zowel de maximale bezoekersaantallen voor de Boerstreek als Appelscha 
Hoog samen onderzocht. Daarbij is uitgegaan van worstcase aantallen. Uit de verkeersonder-
zoeken blijkt dat de omliggende verkeersstructuur de extra capaciteit aankan. Uit het oogpunt 
van veiligheid en doorstroming wordt wel een aantal aanpassingen van wegen voorgesteld. De 
voor de ontwikkeling Appelscha Hoog benodigde aanpassingen zullen ook worden gerealiseerd. 
Ter toelichting wordt verwezen naar de Oplegnotitie Appelscha Hoog, Verkeersmaatregelen Ap-
pelscha in relatie tot Appelscha Hoog d.d. 12 februari 2014. In deze notitie is ook aangegeven 
met welke middelen deze maatregelen worden uitgevoerd. Er is gelet op het verrichte verkeers-
onderzoek geen aanleiding om te veronderstellen dat deze maatregelen onvoldoende zijn.  
 



Bijlage I  Wateradvies Wetterskip 

  





datum 24-3-2014
dossiercode    20140324-2-8690

Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van

project: Appelscha Hoog
gemeente: Ooststellingwerf

Gegevens plan

De gemeente Ooststellingwerf heeft deze gronden aangekocht tbv een recreatieve ontwikkeling tbv de werkgelegenheid en
leefbaarheid. Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is het maken van een recreatieplas. Met de aanleg van een
recreatieplas wordt ingespeeld op een bredere dagrecreatieve ontwikkeling van dit gebied. Verder wordt met de aanleg van de
recreatieplas het waterrecreatieaanbod rondom Appelscha uitgebreid en wordt de recreatiedruk op o.a. het Canadameer
verlicht. Een andere belangrijke beoogde ontwikkeling is de aanleg van een Ecologische Verbindingszone (EVZ) gekoppeld aan
de gebiedsontwikkeling.

oppervlak: 176321 m2
adres: Hildenberg 1, 8426GH Appelscha
kadastraal adres: Gemeente Ooststellingwerf, 't Oost 11 8431 LE Oosterwolde
tekening meegestuurd: survey_attachments/1806_gebiedsvisie.doc

opmerkingen: Het project is tot stand gekomen in nauw overleg met omwonenden, instanties en mede-overheden. Het
Wetterskip is intensief betrokken geweest bij alle hydrologische onderzoeken.De benodige ontgroningsvergunning is inmiddels
door provincie definitief verleend.

Gegevens aanvrager

geske barendregt
gemeente Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde
T: 0516-566222
E: g.barendregt@ooststellingwerf.nl

Gegevens gemeente

gemeente: Ooststellingwerf
contactpersoon: Geske Barendregt
T: 0516-566222
E: g.barendregt@ooststellingwerf.nl

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Ooststellingwerf

Uw antwoorden op onderstaande vragen

Wordt ALLEEN de gebruiksfunctie van bebouwing gewijzigd?
Antwoord: nee



Is er sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?
Antwoord: nee

Is sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?
Antwoord: nee

Wordt het bestaande verharde oppervlak vergroot met meer dan 200 m2?
Antwoord: ja

Met hoeveel m2 wordt het verharde oppervlak vergroot?
Antwoord: 600

Wil men voor het plan waterpeilen wijzigen?
Antwoord: nee

Wil men voor het plan sloten dempen of graven?
Antwoord: ja

Wordt er een kelder of souterrain gerealiseerd?
Antwoord: nee

Te volgen watertoetsprocedure

Normale procedure

De WaterToets 2014



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Geachte mevrouw Barendregt, 
 
Op 24 maart 2014 is door u een digitale watertoets doorlopen  voor het project Appelscha Hoog. Op 
dit plan is de normale watertoetsprocedure van toepassing. Deze brief vormt het wateradvies voor 
het hierboven genoemde plan. Het plan bestaat uit de realisatie van een recreatieplas. 
Onderstaande figuur toont het plangebied. 
 

 

WFN1405614 
 uitgaand 

 

 
Gemeente Ooststellingwerf 
T.a.v. mevrouw G.  Barendregt 
Postbus 38  
8430 AA OOSTERWOLDE 
 

Onderwerp:  
Wateradvies project Appelscha Hoog 
 

Leeuwarden, 25 maart 2014 Ons kenmerk: WFN1405885 Cluster Plannen 
Bijlage(n):  Tel: 058-292 2816 / R. Tamminga Uw kenmerk: 20140324-2-8690 
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Leidraad Watertoets 
In de Leidraad Watertoets staan de uitgangspunten waarmee u bij het ontwikkelen van ruimtelijke 
plannen rekening dient te houden. Daarnaast staat in de Leidraad achtergrondinformatie over de 
verschillende onderwerpen en informatie over hoe u het wateradvies kunt verwerken in het 
ruimtelijke plan. De Leidraad Watertoets is te raadplegen op onze website: 
www.wetterskipfryslan.nl/watertoets.  
 
Wateraspecten 
In de normale procedure stelt Wetterskip Fryslân een wateradvies op, waarbij we ingaan op de 
aspecten die vanuit het oogpunt van water van belang zijn bij ruimtelijke plannen. De beschrijving 
van de wateraspecten sluit zoveel mogelijk aan bij de indeling van het Waterbeheerplan en de 
Leidraad Watertoets in de thema’s Veilig, Voldoende en Schoon.  
 
Al in de ontwikkel- en adviesfase is Wetterskip Fryslân betrokken bij het plan om een recreatieplas 
aan te leggen. Wetterskip Fryslân is nauw betrokken geweest bij het opstellen van een hydrologisch 
onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn meegenomen in de verdere uitwerking van het 
plan. Vanwege het feit dat de toekomstige plas niet in verbinding komt met oppervlaktewateren 
zoals de vaart of poldersloten zijn andere wateraspecten niet aan de orde. 
 

Beschrijving van het watersysteem 
De recreatieplas wordt niet aangesloten op het watersysteem zoals de Opsterlandse 
Compagnonsvaart of een poldersysteem . Er vindt geen verversing/doorspoeling plaats via aanvoer 
van ander oppervlaktewater. De plas zal haar waterniveau behouden door de aanvoer van 
kwelwater vanuit watervoerende pakketten en neerslag. Hiermee wordt de reactieplas een min of 
meer geïsoleerd watersysteem voor recreatiedoeleinden en zal er een natuurlijk waterpeil gaan 
heersen.  
 

Veilig 
Dit wateraspect is niet van toepassing op het plan. 
 

Voldoende  
Hoofdwatergang 
Aan de noordkant van het plangebied ligt een hoofdwatergang. Hoofdwatergangen hebben een 
belangrijke aan-, af- en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watergangen is aan beide 
zijden een beschermingszone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag u geen 
bebouwing en/of beplanting realiseren.  
 
Toename verhard oppervlak 
Wetterskip Fryslân hanteert het uitgangspunt dat een toename van verhard oppervlak1 van meer 
dan 200m²  gecompenseerd moet worden door waterberging aan te leggen. In dit plan zal rekening 
worden gehouden met het compenseren van de toename van de verharding door o.a. het aanleggen 
van een recreatieplas. Dit wordt door de gemeente Ooststellingwerf nog verder uitgewerkt. 
Wetterskip Fryslân wil graag op de hoogte worden gehouden over de verdere uitwerking van het 
plan. 
 

                                                                    
1 Verhard oppervlak: Alle oppervlakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend onder de noemer verhard oppervlak. 

http://www.wetterskipfryslan.nl/watertoets
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Schoon 
Zwemwater 
In het plangebied ligt open water. Mogelijk wordt dit water gebruikt als zwemwater. Wanneer dit 
het geval is, kunt u het zwemwater aanmelden als kandidaat-zwemwater. U kunt hiervoor contact  
opnemen met de zwemwatercoördinator van Wetterskip Fryslân of met de provinsje Fryslân. 
 
Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, 
is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.  
In geval van dit bouwplan kunt u het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder bij 
Waterkwaliteit in deze brief genoemde voorwaarden, lozen op het oppervlaktewater.  
 
Uitbreiding van het rioolstelsel  
Mogelijk is een uitbreiding van het rioolstelsel onderdeel van het plan als gevolg van de aanleg van 
gebouwen of andere voorzieningen. Wijzigingen aan het rioolstelsel van het betreffende 
rioleringsgebied dient u door te geven aan Wetterskip Fryslân. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met Cluster Waterzuivering van Wetterskip Fryslân.  
 
Waterkwaliteit 
Om een goede waterkwaliteit te realiseren moet u voorkomen dat milieubelastende stoffen in het 
oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. 
Tevens dient u te bouwen met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.  
 

Vervolg  

Waterwet 
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op het 
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging in het 
watersysteem, dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij Wetterskip Fryslân. 
Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl/waterwet) treft u meer informatie aan over de 
Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een 
watervergunning downloaden. De aanvraag voor een watervergunning of de melding kunt u ook 
gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online 
(www.omgevingsloket.nl).  
 
Procedure 
Wij gaan er van uit dat u de in deze watertoets vermelde adviezen opvolgt en meeneemt in de 
verdere planvorming. Wanneer u de vermelde adviezen opvolgt zien wij met betrekking tot het 
voorliggende plan geen waterhuishoudkundige bezwaren. Hierbij geven wij dan ook een positief 
wateradvies. De watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond. 
 
Mocht u vragen hebben over het wateradvies of wilt u verder overleggen over het plan, dan kunt u 
contact opnemen met de heer H. Valk,  gemeentelijk contactpersoon van Wetterskip Fryslân.  De in 
deze brief genoemde afdelingen en personen zijn telefonisch bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer van Wetterskip Fryslân: 058-292 22 22. 
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Hoogachtend, 
 
namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
 
 
 
 
 
 
drs. R. Smit, 
Manager Cluster Plannen.  
 
 



Bijlage J  Raadsbesluit vaststelling 
bestemmingsplan 
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