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1
1.1

INLEIDING
Aanleiding

Ten oosten van Zuidwolde bevinden zich de Vogelzangsewijk en de Zuidwoldiger wateriossing. Vanuit de 
Provinciale opgave voor het inrichten van een natte ecologische verbindingszone (EVZ) is het plan ontstaan 
om langs de Vogelzangsewijk en de Zuidwoldiger wateriossing een EVZ in te richten. Langs de 
Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger wateriossing zijn vanuit de landinrichtingsplannen gronden beschikbaar 
gekomen voor natuurinrichting. Deze gronden worden in dit project ingericht.

Dit inrichtingsplan beschrijft de inrichting van deze gronden en de aanliggende natuurgebieden. Waar de 
EVZ langs de Vogelzangsewijk grenst aan gronden die toegewezen zijn als Nationaal Natuurnetwerk (NNN) 
en in eigendom zijn van Het Drentse Landschap of Provincie Drenthe, worden ook deze gronden betrokken 
bij de inrichting.

1.2 Doel
Voor het project zijn de onderstaande doelstellingen geformuleerd.

A) Extra en langer water vasthouden in de natuurgronden rond het Egge-systeem t.b.v.:
Het verminderen/opheffen van verdroging en daardoor basis creëren voor herstel van de 
natuurdoelstellingen zoals verwoord in het Provinciaal Natuurbeheerplan en uitgewerkt in het 
Beheerplan De Slagen/Het Zwarte Gat, Steenberger Oosterveld, alsmede de beheerevaluatie 
Egge systeem: Steenberger Oosterveld, De Slagen en Zwarte Gat van Het Drentse Landschap. 
Het versterken van het Egge-systeem als bron-en voedingsgebied voor het Reestdal.

B) Het inrichten van de Vogelzangsewijk en delen van de Zuidwoldiger wateriossing als ecologische 
verbindingszone.

C) Het ophogen van een voormalig stortterrein met grond conform door het bevoegd gezag 
goedgekeurd “Saneringsplan perceel Alteveer 115 Hoogeveen” en daarmee tevens creëren van een 
vergroot leefgebied voor dassen. De bij het graven van de EVZ vrijkomende grond kan efficiënt 
gebruikt worden voor het ophogen van het terrein.

De beschreven doelen sluiten aan bij de doelen welke gesteld worden aan een deel van de Vogelzangsewijk 
en Zuidwoldiger wateriossing vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW). Dit wordt nader toegelicht in par. 3.1. 
Hierin wordt de aanleg van natuurvriendelijke oevers genoemd als maatregel voor de watergangen.

Voor het project wordt in zowel de gemeente Hoogeveen als in de gemeente De Wolden een 
omgevingsvergunning aangevraagd. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt alleen ingegaan op het 
deel van het plangebied langs de Zuidwoldiger wateriossing. Dit betreft het deel gelegen in de 
gemeente Hoogeveen.
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2.1

BESTAANDE SITUATIE 

Ligging plangebied
De Zuidwoldiger waterlossing is gelegen ten zuiden van Hoogeveen en ligt in zowel de gemeenten 
Zuidwolde en Hoogeveen. Het plangebied ligt ten oosten van de N48 Hoogeveen - Ommen en loopt naar 
het oosten richting Hollandscheveld. Het onderhavige plangebied ligt in de gemeente Hoogeveen. De 
ecologische verbindingszone langs de Zuidwoldiger waterlossing bevindt zich aan de noordzijde van de 
watergang. Ca. 700 m EVZ ligt ten westen van de weg Alteveer en ca. 2300 m ten oosten van de weg 
Alteveer, tot aan de Hendrikus Zomerweg. De ligging is weergegeven in onderstaande afbeeldingen. Voor 
een meer gedetailleerde aanduiding van het plangebied wordt verwezen naar de als bijlage bij de 
vergunningaanvraag gevoegde situatietekeningen.
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Figuur 1: Ligging projectgebied

2.2 Vigerend bestemmingsplan
Geldend bestemmingsplan is 'Buitengebied zuid, herziening 2007’ (op 26 maart 2008 onherroepelijk 
geworden). Hierin heeft de locatie de bestemming 'Landelijk gebied l' en 'Landelijk gebied lil'.
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Daarnaast is het parapluplan ‘Buitengebied, parapluherziening externe veiligheid en overige 
milieucontouren’ (vastgesteld op 21 september 2017) relevant vanwege hoogspanningsleidingen die door 
het gebied heen ligt er een geluidszone industrielawaai Buiten vaart II op het meest oostelijke deel van het 
plangebied.

De gronden zijn in hoofdlijnen bestemd voor:
• behoud en herstel van de landschappelijke waarden;
• behoud van de natuurlijke waarden;
• uitoefening van het agrarisch bedrijf;
• hoogspanningsleiding.
Daarnaast gelden er enkele andere parapluherzieningen die inhoudelijk niet relevant voor de aanleg van een 
ecologische verbindingszone zijn.
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Figuur 2: Uitsnede plankaart bestemmingsplan

De gronden zijn onder andere bestemd voor behoud en herstel van landschappelijke en natuurlijke waarden. 
De aanleg van de ecologische verbindingszone betreft de aanleg van nieuwe natuur. Dit is niet passend 
binnen het huidige bestemmingsplan. Om deze reden wordt de uitgebreide procedure volgens de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gevolgd.

2.3 Ruimtelijke structuur plangebied
Het landschap op deze locatie is ooit ontgonnen vanuit heidegronden. Deze heide vormde een tussen 
gebied tussen de essen van Ten Ario en Steenbergen en de veenontginningen van Alteveer.

Het essenlandschap
Ten zuiden van Hoogeveen ligt de Zuidwolderrug; een stuwwal, ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Door het 
hoogteverschil met het omliggende gebied is de wal goed zichtbaar in het landschap. De stuwwal bepaalt in 
grote mate de structuur en het beeld van het aanwezige esdorpenlandschap. Het patroon van bosstroken en 
-singels die vanaf de rug het omliggende landschap insteken zijn karakteristiek. Deze slagen, wallen en 
singels markeren de flanken van de stuwwal.

Ter plaatste van het plangebied waren de heidevelden met drassige poelen (zie Figuur 3 kaartbeeld 1910). 
Deze heidevelden, die op de meest schrale gronden te vinden waren, zijn pas laat ontgonnen. Aan het eind 
van de negentiende eeuw werden deze omgezet in landbouwgrond of bos.
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Figuur 3: Plangebied anno 1910 en 2018

De belangrijkste kenmerken van deze Jonge veldontginningen zijn het grootschalig relatief open landschep, 
verspreide bosjes met heiderestanten, lange rechte wegen met stevige laanbeplanting en boerderijen die 
verspreid liggen maar gekoppeld aan de weg.

Veenontginning
Het landschapstype aan de oostelijke kant van het plangebied bestaat uit de Hoogeveense venen. De 
hoofdstructuur van het landschep wordt gevormd door het noord-zuid lopende bebouwingslint van Alteveer. 
Dwars hierop zijn de evenwijdig aan elkaar gegraven sloten die een langgerekte oost-west georiënteerde 
verkavelingsrichting tot gevolg hebben. De hoofdweg heeft een dubbele laanbeplanting, die de lengterichting 
versterkt.

Omdat het plangebied op de overgang van deze twee bovenstaande landschapstypen ligt zijn beide 
karakteristieken van belang.

2.4 Functionele structuur plangebied
Het projectgebied bestaat uit zandgrond en wordt gebruikt als grasland. Enkele percelen worden gebruikt 
voor de teelt van aardappelen en maïs.
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3
3.1

BELEIDSKADER 

Europees beleid

Kaderrichtlijn Water
Met de inrichting van de EVZ langs de Zuidwoldiger waterlossing wordt bijgedragen aan de Kaderrichtlijn 
Water(KRW). De KRW is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese 
wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen. De richtlijn bepaalt dat de EU-lidstaten voor elk 
stroomgebied gezamenlijk actieprogramma’s moeten opstellen waarin alle aspecten van water aan de orde 
moeten komen. Inwoners van die landen moeten meer bij het waterbeheer betrokken worden en de 
verschillende Europese wetten op het gebied van water moeten beter op elkaar worden afgestemd. Tot 2009 
hebben de lidstaten de tijd om hun maatregelenprogramma’s op te stellen. In beginsel moet in 2015 een 
‘goede chemische toestand en een goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand’ zijn 
bereikt.

Vogel- en Habitatrichtlijn en Natura 2000
De lidstaten van de EU hebben gezamenlijk specifieke wetten en beleidsdoelen vastgesteld voor de 
instandhouding van bepaalde planten- en diersoorten en natuurlijke habitats van internationale betekenis via 
de Vogel- en Habitatrichtlijn (VR/HR) en Natura 2000, voor de instandhouding van gezonde watersystemen 
(Kaderrichtlijn water) en voor een schoon milieu (Nitraatrichtlijn). De Europese Commissie (EC) ziet er op toe 
dat de lidstaten deze afspraken nakomen.

3.2 Rijksbeleid
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
De juridische borging van de realisatie van de nationale belangen ligt in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro is in werking sinds 2011 en bevat onderwerpen die van rijksbelang 
zijn, zoals defensie, de ecologische hoofdstructuur, ruimte voor de rivier, kustverdediging de 
elektriciteitsvoorziening en toekomstige uitbreiding van het hoofd{spoor)wegennet. Per onderwerp bevat het 
Barro regels waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen.
In het plangebied zijn geen nationale belangen aanwezig die op basis van het Barro geborgd moeten 
worden.

Ladder duurzame verstedelijking
Per 1 oktober 2012 is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking vastgelegd in het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro, artikel 3.1.6 lid 2, de wettekst is per 1 juli 2017 aangepast). Doel hiervan is dat er een goede 
ruimtelijke ordening plaatsvindt door optimale benutting van ruimte in stedelijk gebied en dat er een 
zorgvuldige afweging plaatsvindt in een transparant proces voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen.
Het aanleggen van een ecologische verbindingszone op de huidige agrarische percelen is geen nieuwe 
stedelijke ontwikkeling. Op basis van eerdere uitspraken van de Raad van State blijkt dat soortgelijke 
projecten die niet tot leegstand van bestaande bebouwing leiden, niet als een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
in de zin van het Bro kunnen worden aangemerkt. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een weg, 
windpark of een hoogspanningsleiding. Een toets aan de Ladder is daarom niet van toepassing.

Rijksnatuurvisie
Het Rijk stelt in het kader van de internationale verplichtingen op hoofdlijnen de ambities voor de agromilieu- 
en klimaatdiensten vast en geeft de kaders aan waarbinnen die ambities gerealiseerd kunnen worden.
In 2014 is de Rijksnatuurvisie 2014 verschenen “Natuurlijk verder”. Rijksnatuurvisie 2014. Ministerie van 
Economische Zaken, 2014). Het Rijk zet zich in om de natuur te versterken mét de samenleving.
Hiermee wil het Rijk een effectieve invulling bereiken van de natuurdoelen die Nederland internationaal heeft 
afgesproken. Instandhouding van planten- en diersoorten en natuurlijke habitats en van gezonde 
watersystemen en een schoon milieu zijn daarbij het uitgangspunt. Het Rijk wil de natuur 
instandhoudingsdoelen bereiken door middel van regelgeving (Boswet, Flora- en faunawet. 
Natuurbeschermingswet 1998, WABO, Waterwet, Wet ammoniak en veehouderij) en door middel van een 
stimuleringsbeleid gericht op het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en een vitaal platteland.
Het Rijk legt hierover verantwoording af aan de EC.
De uitvoering van het stimuleringsbeleid voor natuur en platteland is met ingang van 2014 gedecentraliseerd 
naar de provincies en vastgelegd in een decentralisatieakkoord 2014-2027 en een Natuurpact van
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overheden en maatschappelijke organisaties. Dit is op 18 september 2013 door staatssecretaris Dijksma 
aangeboden aan de Tweede kamer, in dit Natuurpact zijn de ambities vastgeiegd met betrekking tot 
ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland voor de periode tot en met 2027. Het Rijk draagt bij aan de 
reaiisatie van deze ambities door jaariijks extra te investeren in natuur. De onderdeien van deze ambities 
zijn:
• Ontwikkeiing Robuust Natuur Netwerk Nederland (NNN) inclusief Natura 2000-gebieden. Het NNN moet 

een robuuste ruggengraat van de natuur in Nederland zijn. Dat gaat gebeuren door hem te vergroten, te 
verbeteren en belangrijke natuurlijke verbindingen te realiseren tussen natuurgebieden onderling en 
tussen natuurgebieden en hun omgeving.

• Soortenbescherming; Bescherming van afzonderiijke plant- en diersoorten is nodig vanwege Europese 
verpiichtingen en afspraken waaraan Nederiand zich in internationaai verband heeft gecommitteerd 
(VR/HR). Soortenbescherming vindt plaats binnen en buiten het NNN door het nemen van juridische 
en/of fysieke maatregelen, die vestiging of uitbreiding van een soortenpopuiatie stimuleren.

• Natuur buiten het NNN; er zal een extra impuls gegeven worden aan het beheer van natuur buiten het 
NNN. Het is beiangrijk dat er meer samenhang komt tussen de natuur in het NNN en daarbuiten.

• Agrarisch natuurbeheer; Er is een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en iandschapsbeheer 
(ANLb2016) dat buiten en binnen het NNN kan worden toegepast. De uitvoering van het agrarisch 
natuurbeheer moet eenvoudiger en met minder kosten, en zai een duideiijke meenwaarde voor natuur, 
iandschap en agrarisch ondernemerschap moeten opieveren. Agrarisch natuur- en iandschapsbeheer 
moet voorai worden ingezet voor het beschermen en verbeteren van internationale soorten.

• Natuur en water; Er zijn diverse mogeiijkheden om de ontwikkeling van de natuur, de vergroting van het 
NNN en de aanpak van de Natura 2000-gebieden optimaai te iaten samengaan met het verbeteren van 
de condities van de kwantiteit en de kwaiiteit van het water. Er wordt daarbij maximale synergie gezocht 
met maatregeien om te voidoen aan de Kaderrichtiijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn.

3.3 Provinciaal beleid
Het provinciaie beieid geeft invuiiing aan het Europese en Rijksbeieid en voegt daar provinciale doelen aan 
toe. De provincie Drenthe houdt bij de uitvoering van het natuurbeieid rekening met beieidsdoelen van 
andere overheden en activiteiten in het landelijk gebied, zoais het waterbeieid, recreatiebeleid en 
miiieubeieid, zodat synergie kan worden bereikt.

Omgevingsvisie Drenthe
De Omgevingsvisie Drenthe uit 2018 is voor Drenthe een centraal visiedocument. De visie formuleert de 
belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimteiijke domein. 
Langetermijn doelen op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, 
wonen, natuur, cultuur worden in de omgevingsvisie met eikaar verbonden. In de visie zijn vier wetteiijk 
voorgeschreven provinciale planvormen samengenomen:
• de provinciale structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening:
• het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer;
• het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving;
• het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en vervoer.

In de omgevingsvisie wordt onder meer de ambitie aangeven voor het behouden en versterken van 
biodiversiteit. Het behouden en versterken van biodiversiteit is van provinciaal belang en werkt door in 
meerdere beleidsvelden. Er wordt ingezet op het verbeteren van leefgebieden conform de afspraken in het 
Natuurpact. Hierbij wordt met name ingezet op soorten waarvoor Drenthe een belangrijk leefgebied is. Het 
vlechtwerk van droge en natte landschapselementen (groenblauwe dooradering) van agrarische gebieden is 
van provinciaal belang voor de instandhouding van een basiskwaliteit voor de biodiversiteit. Groenblauwe 
dooradering zijn landschapselementen, zoals (droge) ruigten, struwelen, bomenrijen en singels, sloten en 
poelen. Binnen deze basiskwaliteit horen goede leefgebieden voor boeren landvogels en vlinders.
De provincie zet in op het realiseren van het Natuurwerk Nederland (NNN) voor de instandhouding en het 
versterken van de biodiversiteit, conform de afspraken met het Rijk in het Natuurpact.
Bij de ontwikkeling van het NNN zetten de provincie in op:
• vergroten van natuurgebieden;
• verbinden van natuurgebieden en slechten van barrières;
• herstel en verbeteren milieucondities;
benutten van slimme combinaties met andere beleidsopgave, zoals waterberging en recreatief medegebruik.
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5
5.1

OMGEVINGSASPECTEN
Bodem(kwaliteit)

In onderstaand figuur is een West-Oost doorsnede weergegeven van de bodemopbouw parallel aan de 
Zuidwoldiger waterlossing. Het gebied ligt in een laagte die na de laatste ijstijd is opgevuld met dekzand en 
klei. Op het dekzand is in het holoceen veen ontwikkeld. In de ondergrond bevindt zich ook keileem. Met 
name op het oostelijke deel langs de Zuidwoldiger is het keileem ook hoger in het bodemprofiel terug te 
vinden. Het veen is echter alweer grotendeels verdwenen door de ontwatering en de ontginningen voor de 
landbouw en wordt enkel lokaal nog aangetroffen in de bovenste meter van het bodemprofiel.

Op een meter of 30 onder NAP komt een leemlaag voor, deze is echter niet overal aanwezig. Het gaat hier 
om een complex van gestuwde afzettingen (Peize -Waaire complex) waarin zowel leem als zand aanwezig 
is.
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Figuur 5: Doorsnede bodemopbouw
De maaiveldhoogte langs de Zuidwoldiger waterlossing ligt op ca. 11,20 m NAP.
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Figuur 6; Hoogtekaart
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De ondiepe bodemopbouw (grondsoorten) bestaat over het algemeen uit zand. Plaatselijk, bestaat de 
bodem ook uit veen, deels veraard en onveraard.

Op basis van de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer van de gemeente Hoogeveen is de grond 
aangemerkt als klasse 'landbouw/natuur’ (achtergrondwaarde/AW-2000). In het gebied bevindt zich de 
voormalige vuilstortlocatie welke in het kader van dit project zal worden afgedekt. Op deze locatie zal de 
bodem niet geroerd worden.

Toetsing van de ontwikkeling
Door het in cultuur brengen van de landbouwgronden is de bodem op veel plekken verstoord geraakt. Veel 
percelen zijn in het verleden opgehoogd met zand of moerige grond. Bodemingrepen ten gevolge van het 
plan vinden vrij oppervlakkig plaats. De maximale ontgravingsdiepte is ca. 60 cm. Op basis van de 
bodemkwaliteitskaart en historische kenmerken wordt niet verwacht dat er ter plaatse van de ecologische 
verbindingszone verdachte locaties op bodemverontreiniging aanwezig zijn. De verwachtte bodemkwaliteit 
van de vaste bodem betreft klasse Achtergrondwaarde. Gezien de bekende bodemgegevens, de verwachte 
bodemkwaliteit wordt geen vernieuwd bodemonderzoek verlangd en is er, vanuit milieu hygiënisch oogpunt, 
geen belemmering voor de realisatie van een ecologische verbindingszone ter plaatse.
De vrijkomende grond zal zoveel mogelijk binnen het project worden venwerkt. Het aspect bodem vormt 
geen belemmering voor de uitvoerbaarheid.

5.2 Archeologie en cultuurhistorie
In het plangebied is een bureauonderzoek archeologie (Bureauonderzoek archeologie EVZ Vogelzangsewijk 
en Zuidwoldiger waterlossing gemeenten de Wolden en Hoogeveen, ARCADIS Juli 2018) uitgevoerd om 
aan de hand van beschikbare bronnen een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen 
omtrent bekende of verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het archeologisch rapport is 
als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De conclusies van onderhavig onderzoek zijn 
richtinggevend voor eventueel vervolgonderzoek. Op deze manier kunnen eventueel aanwezige 
archeologische waarden volwaardig worden meegenomen in de verdere ruimtelijke ontwikkeling. Ten 
aanzien van cultuurhistorische waarden is het projectgebied getoetst aan de cultuurhistorische beleidskaart 
van de gemeente Hoogeveen.

Toetsing van de ontwikkeling
Langs de Zuidwoldiger waterlossing is overwegend sprake van een intacte bodemopbouw. De diepte tot waarop B- 
horizonten zijn aangetroffen varieert echter van circa 20 - 90 cm -mv. Dit betekent dat het toenmalige archeologische 
niveau ondanks de veenontginningen en latere werkzaamheden nog relatief intact is. Daar waar een B-horizont relatief 
hoog ligt, is mogelijk sprake van een geschikte nederzettingslocatie. De aanwezigheid van een intacte B-horizont 
betekent dat de dekzandopbouw hier redelijk intact is èn dat het gebied op enig moment voldoende ontwaterd is geweest 
op aantrekkelijk te zijn voor bewoning. De geringe diepte waarop de B-horizont ligt ten opzichte van het maaiveld maakt 
een eventueel archeologisch niveau echter kwetsbaar voor bodemingrepen.
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Figuur 7: Archeologische beleidsadvieskaart
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Op bovenstaande beleidsadvieskaart (Figuur 7) zijn de geplande ingrepen aangegeven en is aangeven 
welke Daarop zijn de zones met hoge, middelhoge en lage verwachting aangegeven (gebaseerd op de 
landschapsverwachtingskaarten van de gemeente), zones met bodemverstoring van 40 cm -mv en dieper 
en zones waar een intacte B-horizont op ongeveer 20 cm -mv ligt.

Rondom de Zuidwoldiger waterlossing is een buffer van 27 m aangegeven. Op basis van archeologische 
verwachting, mate waarin sprake is van een verstoord bodemprofiel en de aanwezigheid van een B-podzol 
op circa 20 cm mv zijn zones aangegeven waar vervolgonderzoek aan de orde is, afhankelijk van het 
toegepaste principeprofiel. Aangezien er ook een verwachting is op resten uit het midden-Paleolithicum, 
kunnen ook resten worden aangetroffen op het keileem.

Risicolocatie I Traject | Principeprofiel/ingreepl Advies/vervolg

A A
Plaatselijk pianaanpassing (Indien dit toch niet 
mogelijk is, dan een archeologische 
begeleiding).

B A
Plaatselijk pianaanpassing (indien dit toch niet 
mogelijk is, dan een archeologische 
begeleiding).

Op locaties waar daadwerkelijk sprake is van bodemingrepen wordt vervolgonderzoek geadviseerd. 
Aanbevolen wordt in deze zones de werkzaamheden uit te laten voeren onder archeologische begeleiding.

Alvorens deze begeleiding kan worden uitgevoerd, dient een Programma van Eisen hiervoor te worden 
opgesteld en te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. De implementatie van bovenstaand advies is 
in handen van de gemeente Hoogeveen.

Uit toetsing aan de cultuurhistorische beleidskaart van de gemeente Hoogeveen blijkt dat het plangebied in 
een gebied met archeologische waarde 5 ligt. Dit betreft een lage archeologische verwachting waarvoor 
geen archeologisch (voor)onderzoek nodig is.

5.3 Water
Bij nieuwe projecten moet worden onderbouwd op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van 
het project voor de waterhuishoudkundige situatie. Het project ligt in het werkgebied van waterschap Drents 
Overijsselse Delta. Op hoger schaalniveau zijn met name het Nationaal Waterplan en de Europese 
Kaderrichtlijn Water van belang. Belangrijkste uitgangspunt bij deze documenten is deze volgorde te 
hanteren:
• vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit):
• voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht de Watertoets uit te voeren. De 
Watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten.
De initiatiefnemer heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta geïnformeerd over het plan. De 
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De 
bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.
Conclusie is dat de Waterschap Drents Overijsselse Delta een positief advies geeft.

Toetsing van de ontwikkeling
Met het plan wordt de kans op wateroverlast als gevolg van overstromingen verkleind. Daarnaast draagt het 
plan bij aan de waterkwaliteit en ecologie. Waterschap Drents Overijsselse Delta is nauw betrokken bij het 
plan De bestemming en de grootte van het plan hebben een positieve invloed op de waterhuishouding.
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5.4 Natuur en ecologie
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden met de provincie als bevoegd 
gezag. Deze wet omvat zowel de soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden.

Voor het plangebied is een quickscan flora en fauna uitgevoerd (Quickscan Vogelzangsewijk, Arcadis, 
september 2017) welke als bijlage is bijgevoegd. Conclusie is dat een toetsing inzake gebiedenbescherming 
(Natura 2000) en bestaande natuurgebieden behorend tot het NNN niet noodzakelijk is, omdat deze niet in 
de invloedssfeer van de werkzaamheden gelegen zijn. In het plangebied kunnen (algemene) broedvogels tot 
broeden komen, net buiten het plangebied kunnen vogels met jaarrond beschermde nesten broeden. Indien 
verbodsbepalingen door mitigerende maatregelen voorkomen kunnen worden is men verplicht deze 
maatregelen te nemen. In dit geval kan overtreding van verbodsbepalingen met betrekking tot soorten van 
de vogelrichtlijn voorkomen worden door buiten het broedseizoen te werken. Werkzaamheden in het 
broedseizoen zijn alleen mogelijk als door een ter zake kundige ecoloog tijdens het broedseizoen is 
vastgesteld dat er met de werkzaamheden geen nesten verstoord, vernield worden.
Bij het dempen van greppels en watergangen die in het vroege voorjaar waterhoudend zijn kan leefgebied 
van heikikker verloren gaan, individuen kunnen hierbij omkomen. Indien volgens het Ecologisch 
werkprotocol wordt gewerkt worden overtredingen voorkomen.

In het plangebied komen nationaal beschermde soorten voor waarvoor een vrijstelling geldt in de Provincie 
Drenthe. Hierdoor is er geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen met betrekking tot nationaal 
beschermde soorten. Wel blijft de zorgplicht gelden welke stelt dan men al het nodige moet doen om 
slachtoffers onder wilde dieren (ook niet beschermde dieren) te voorkomen. Hiervoor dienen dan ook de 
volgende mitigerende maatregelen opgenomen te worden.

Vogels

• Werken buiten het broedseizoen welke globaal loopt van half maart t/m juli.
• Indien toch binnen het broedseizoen gewerkt dient te worden, kan alleen daar gewerkt worden waar 

geen vogels broeden en ook geen vogels worden verstoord in de directe omgeving. Dit dient direct 
voorafgaand aan de werkzaamheden te worden bepaald door een ecoloog.

• Daarnaast kan eventueel broedgebied, zoals de Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger waterlossing voor 
watervogels, ongeschikt worden gemaakt door buiten het broedseizoen de oever- en watervegetatie te 
verwijderen en kort te houden. De mogelijkheden dienen overlegd te worden met de betreffende ecoloog.

Aan wateroebonden dieren ter hoogte van de Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger waterlossing

• Er dient gewerkt te worden buiten het voortplantingsseizoen, buiten april-juli
• Indien er toch binnen het voortplantingsseizoen gewerkt dient te worden dient voorafgaand aan deze 

periode alle oever- en watervegetatie te worden verwijderd in de richting van de Vogelzangsewijk en 
Zuidwoldiger waterlossing waar geen werkzaamheden plaatsvinden.

• Eén richting op werken zodat aanwezige diersoorten de kans krijgen het plangebied te verlaten.
• Bij het verondiepen van de Vogelzangsewijk dient richting het open water gewerkt te worden zodat 

aanwezige vissen en amfibieën de kans krijgen het plangebied via dit open water te verlaten.
• Indien dit niet mogelijk is, dient het water verlaagd te worden naar circa 20 tot 30 cm en dienen de 

aanwezige vissen en amfibieën afgevangen te worden door een ter zake kundige ecoloog.
• De werkzaamheden dienen gestaakt te worden bij ijsvorming.
• Bij twijfel of onvoorziene omstandigheden dient een ter zake kundige ecoloog geraadpleegd te worden. 

Heikikker
• Indien watergangen of greppels die in ieder geval in het vroege voorjaar waterhoudend zijn, worden 

gedempt ten behoeve van verhogen van de waterstand dient in februari/maart bepaald te worden door 
een ecoloog of het leefgebied van heikikker betreft (door middel van twee bezoeken om de roep vast te 
stellen). Wateren die geen leefgebied blijken (ook niet van grote modderkruiper, zie onder) kunnen 
worden gedempt. Indien wateren wel leefgebied blijken en niet kan worden voorkomen dat deze worden 
gedempt door bijvoorbeeld andere watergangen te dempen ten behoeve van vernatting, dient een 
ontheffing te worden aangevraagd. Verwacht wordt echter dat er voldoende vemattingsmogelijkheden 
zijn zonder aantasting van leefgebied.
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Grote Modderkruiper
• Indien verlandende watergangen met goed ontwikkelde watervegetatie worden gedempt ten behoeve van 

verhogen van de waterstand dient door middel van eDNA-onderzoek te worden bepaald of het leefgebied 
betreft van grote modderkruiper (de kosten hiervan zijn laag). Wateren die geen leefgebied blijken (ook 
niet van heikikker, zie boven) kunnen worden gedempt. Indien wateren wel leefgebied blijken en niet kan 
worden voorkomen dat deze worden gedempt door bijvoorbeeld andere watergangen te dempen ten 
behoeve van vernatting, dient een ontheffing te worden aangevraagd. Verwacht wordt echter dat er 
voldoende vernattingsmogelijkheden zijn zonder aantasting van leefgebied.

Door te werken conform deze maatregelen wordt voorkomen dat er sprake is van overtreding van de Wet 
natuurbescherming met betrekking tot de soortbescherming.

Toetsing van de ontwikkeling
Indien conform het werkprotocol flora en fauna wordt gewerkt vormt de Wet natuurbescherming geen 
belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

Geur en geluid5.5
Geur
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de normen uit de Wet geurhinder en 
Veehouderij. Als gevolg van deze wet worden normen gesteld voor de bouw van nieuwe geurgevoelige 
objecten (zoals woningen). Er dient voor deze objecten sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat. 
Daarnaast mag geen inbreuk ontstaan op de milieuruimte van omliggende veehouderijen.

Toetsing van de ontwikkeling
Een ecologische verbindingszone is geen geurgevoelig object. Vanuit de ecologische zone vindt geen 
geurontwikkeling of geurverspreiding plaats. Daarmee vormt het aspect geur geen belemmering voor de 
uitvoerbaarheid van het project.

Geluid
Ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh). In deze 
wet worden geluidgevoelige objecten (gebouwen en terreinen) beschermd. Er dient voor deze objecten 
sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat.

Toetsing van de ontwikkeling
Een ecologische verbindingszone wordt niet aangemerkt als een geluidgevoelig object. Deze geniet hiermee 
geen bescherming vanuit de Wgh. Omgekeerd levert de aanleg van de ecologische verbindingszone geen 
hinder op voor geluidgevoelige objecten rondom het plangebied. Daarmee vormt het aspect geluid geen 
belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project.

5.6 Milieueffectrapportage
Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke 
wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de m.e.r.-beoordeling) 
van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Concreet betekent dit dat het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of activiteiten geen 
aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben ook wel genoemd de Vergewisplicht’. Het komt er op neer dat 
voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst, deze geeft aan of er 
voor activiteiten en projecten beoordeeld moet worden of er een MER gemaakt moet worden. Voor projecten 
of activiteiten die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of belangrijke 
nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten.
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Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling 
kan tot twee conclusies leiden:
1. belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r. beoordeling noodzakelijk:
2. belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling 

plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.

De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de hand van de 
selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie 
hoofdcriteria centraal:
• de kenmerken van het project;
• de plaats van het project;
• de kenmerken van de potentiële effecten.

Toetsing van de ontwikkeling
De ontwikkeling betreft de realisatie van een ecologische verbindingszone. De realisatie van een 
ecologische verbindingszone valt niet onder de activiteiten genoemd in de bijlagen (C- of D-lijst) in het 
Besluit milieueffectrapportage. Gelet op de kenmerken van het project en de aard van de milieueffecten 
(zeer beperkt), wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding is voor het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling 
of m.e.r.

5.7 Luchtkwaliteit
Het wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen is geregeld in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer en 
onderliggende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.
Luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen indien:
• er geen sprake is van feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;
• een project, al dan niet per saldo, niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit:
• een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
• een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Toetsing van de ontwikkeling
De beoogde ontwikkeling leidt vanwege het ontbreken van uitstoot niet tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Voor de aanlegfase is er een tijdelijke toename in verkeersbewegingen, in de gebruiksfase zal 
er zeer incidenteel verkeer zijn in verband met beheer en onderhoud. Conclusie is dat het project niet in 
betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Luchtkwaliteit is daarmee geen belemmering voor de 
uitvoerbaarheid van het project.

5.8 Externe veiligheid
Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving van 
activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen 
van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (onder andere van gevaarlijke stoffen). Het gaat 
daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of 
omstandigheden. Risicobronnen zijn onderverdeeld in:
• risicovoile inrichtingen (onder andere Ipg-tankstations);
• vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen, waterwegen) en leidingen (onder andere 

aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit).
Om voldoende ruimte te scheppen tussen risicobron en de personen of objecten die risico lopen (kwetsbare 
of beperkt kwetsbare objecten), moeten vaak afstanden in acht worden genomen.

Toetsing van de ontwikkeiina
De beoogde ontwikkeiing omvat geen kwetsbare objecten en maakt ook geen nieuwe bronnen mogelijk met 
veiligheidscontouren. Door het plangebied loopt een bovengrondse hoogspanningsleiding. Bij de inrichting 
van de ecologische verbindingszone is rekening gehouden met de door de beheerder voorgeschreven 
maatregelen voor werken in de nabijheid van hoogspanningsleidingen. Daarmee wordt voldaan aan de 
wettelijke vereisten.
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De ontwikkeling van de ecologische verbindingszone langs de Zuidwoldiger waterlossing sluit aan bij het 
beleid zoals dat geformuleerd is.

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Het provinciale beleid is vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV). De realisatie 
van de ecologische verbinding draagt bij de doelstellingen vanuit het nationaal natuurnetwerk (NNN) voor 
het verbinden van natuurgebieden.

Natuurvisie
In de Natuurvisie Drenthe 2040 is deze verantwoordelijkheid op hoofdlijnen uitgewerkt. Drenthe streeft naar 
een samenhangend Natuur Netwerk, van grotere en kleinere gebieden, agrarische cultuurlandschappen en 
verbindende elementen tussen gebieden. Het Natuur Netwerk bestaat uit het Nationaal Natuur Netwerk 
(NNN) en het Drents Natuur Netwerk (DNN). Voor het NNN is een toekomst beeld op kaart gezet voor een 
Robuuste Natuur in 2040. Het betreft voor het overgrote deel natuurgebieden met ecologische verbindingen, 
maar er zijn ook landbouwgebieden, waar behoud en ontwikkeling van beschermde soorten met inzet van 
agrarisch natuurbeheer gewenst is.
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het NNN, maar het is nog niet helemaal klaar. De komende jaren 
wordt dit NNN afgerond en wordt extra ingezet op grensoverschrijdende natuurgebieden en ecologische 
verbindingen met buurprovincies en Duitsland.
Daarnaast is herstel van milieucondities van belang. De verdroging van natuurgebieden is een belangrijk 
knelpunt voor het behalen van de natuurdoelen. De provincie streeft naar het volledige herstel van de 
verdroogde natuurgebieden (circa 24.000 hectare). Daarbij wordt zoveel mogelijk gecombineerd met WB21 - 
en KRW-doelen.
Voor het DNN wordt de komende jaren sterk ingezet op het verbeteren van de leefgebieden van (inter-) 
nationale en Drentse soorten en het versterken van verbindingen. Dit gebeurt met name door het inzetten 
van agrarisch natuurbeheer. Dit is het meest effectief vooral direct naast en om natuurgebieden. Daarnaast 
wordt agrarisch natuurbeheer ingezet om de ecologische verbindende functies van landschapselementen te 
versterken.
De provincie zet agrarisch natuurbeheer in voor vogels van open graslanden en akkers, struwelen en bosjes 
en voor soorten van sloten en poelen en voor landschep.
In de Natuurvisie wordt sterk de nadruk gelegd op het delen van de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van natuur en landschep met partners zoals gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties en 
bewoners.

3.4 Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Hoogeveen 2.0
Het gemeentelijke relevante beleid rondom ruimte en duurzaamheid is gevat in de Structuurvisie 2.0 (2004) 
met actualisatie in 2012.
De Structuurvisie Hoogeveen 2.0 (vastgesteld op 13 december 2012) is een geactualiseerde visie voor 2015 
- 2030 op de ruimtelijke ontwikkeling van Hoogeveen. De Hoogeveense uitgangspunten Duurzaamheid, 
Ambitie en Kwaliteit blijven daarbij onveranderd van kracht. Doel is een aantrekkelijke gemeente, waarbij 
kwaliteit en duurzaamheid leidend zijn, met aandacht voor landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorie. De 
aanleg van de ecologische verbindingszone draagt bij een aantrekkelijke gemeente en verhoogd de 
landschappelijke kwaliteit.
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4 GEWENSTE ONTWIKKELING
ln dit hoofdstuk wordt het gebied waar de ontwikkeling plaats gaat vinden beschreven. Daarnaast wordt 
ingegaan op de landschappeiijke inpassing van het plan.

4.1 Ruimtelijke structuur
Het plangebied kent voornamelijk een vrij open landschep op een aantal plaatsen onderbroken door singels 
en/of bospercelen. Deze openheid van het gebied zorgt voor duidelijke zichtlijnen op het 
veenkolonielandschap tussen Alteveer en Hollandscheveld. De verkaveling in dit gebied bestaat uit lange 
opstrekkende percelen vanaf de openbare weg.

4.2 Landschap
De ecologische verbindingszone wordt aangelegd parallel aan de bestaande watergang (Zuidwoldiger 
waterlossing). Landschappelijk sluit deze goed aan op het landschap. Langs de oever van de watergang zal 
een strook grond afgegraven worden waardoor een plas-dras zone ontstaat. De af te graven strook grond 
wisselt in breedte en ontgravingsdiepte om een gevarieerde zone te creëren. Gevolg hiervan is dat er ook 
een bredere natte oever met rietzoom lang de watergang ontstaat. Direct langs de watergang blijft een 
onderhoudspad beschikbaar voor onderhoud aan de watergang. De grond naast de watergang zal enigszins 
verschralen doordat deze in de toekomst niet meer bemest wordt. In combinatie met een extensief beheer 
heeft dit als effect dat het aanzicht van de stook wijzigt. Door de ontwikkeling van een kruidenvegetatie 
ontstaat een in een meer natuurlijk uitedijk.

16.69

ionbrtnam roster 4 00

^ of ts grwfen tVZ. ontgrovir»q rrtet vorkitie 
* 0r>tarov«r>o3(li6Pt0 in p^torlsQ met (Srectie-7\- LSX

-4-
—

I
t

I-mm

Figuur 4: Principe doorsnede aan te leggen EVZ

Onze referentie: 083784859 C - Datum: 28 januari 2019 12 var. 24



EVZ VOGELZANGSEVVUK EN ZUIDWOLDIGER 
VVATERLOSSING ^^ARC^DIS Design & Consultancy

for natural and 
buKt assets

Uit de Risicokaart Nederland blijkt dat er zich in de directe omgeving van de projectlocatie geen overige 
risicovolle objecten bevinden waarvan de contouren over het plangebied liggen. Externe veiligheid is dan 
ook geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project.

5.9 Kabels en leidingen
In het plangebied bevinden zich bovengrondse hoogspanningsleidingen. Bij de inrichting van het terrein 
wordt rekening gehouden met de door de leidingbeheerder aangegeven voorwaarden (o.a. vrije werkruimte, 
aarding) ten aanzien van werken in de nabijheid van hoogspanningsleidingen.
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6
6.1

UITVOERBAARHEID
Economische uitvoerbaarheid

Wanneer er sprake is van een bouwplan als bepaald in de ruimtelijke wetgeving dan moet hiervoor in 
beginsel een exploitatieplan worden vastgesteld. Hiermee worden de gemeentelijke kosten geborgd.

De realisatie van een ecologische verbindingszone is geen bouwplan als bepaald in de wet (het gaat niet om 
een bouwwerk, geen gebouw). De vaststelling van een exploitatieplan is bij de omgevingsvergunning dus 
niet vereist.
De uitvoering van het planvoornemen en daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van de 
initiatiefnemer. De initiatiefnemer zal hiervoor een overeenkomst “vrijwaring planschade" ondertekenen.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Bij de verlening van een omgevingsvergunning die strijdig is met het geldende bestemmingsplan is wettelijk 
vastgelegd welke stappen doorlopen moeten worden.

Vooroverleg
Er is vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. Bro, gevoerd met de provincie Drenthe en het waterschap 
Drents Overijsselse Delta.

Participatie
Tijdens de planvoorbereiding zijn de omwonenden geïnformeerd over de plannen voor de realisatie van de 
ecologische verbindingszone. Hiervoor heeft een informatieavond plaatsgevonden, waarbij omwonenden 
inbreng hebben gehad in de plannen. Gedurende het traject zullen bewoners op de hoogte worden 
gehouden door middel van informatiebrieven en/of informatiebijeenkomsten.

Zienswijzen
De omgevingsvergunning zal ter inzage worden gelegd waarmee eenieder is in de gelegenheid wordt 
gesteld kennis te nemen van het plan en zienswijzen in te dienen.

Onre referentie: 083784859 C - Datum: 28 januari 2019 20 van 24
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1
1.1

INLEIDING
Inleiding en aanleiding onderzoek

In opdracht van Prolander werkt Arcadis aan de inrichtingsmaatregelen voor de Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) Vogeizangsewijk. Ten behoeve hiervan moeten onderzoeken worden uitgevoerd. 
Een van deze onderzoeken betreft archeologisch onderzoek.

1.2 Doel van het bureauonderzoek
Dit bureauonderzoek beoogt aan de hand van beschikbare bronnen een gespecificeerde archeologische 
venvachting op te stellen omtrent bekende of verwachte archeologische waarden binnen het plangebied.

Het bureauonderzoek maakt deel uit van de AMZ-cyclus. De conclusies van onderhavig onderzoek zijn 
richtinggevend voor eventueel vervolgonderzoek. Op deze manier kunnen eventueel aanwezige 
archeologische waarden volwaardig worden meegenomen in de verdere ruimtelijke ontwikkeling.

1.3 Administratieve gegevens
Onderstaande tabel bevat de administratieve gegevens van dit onderzoek. 
Tabel 1: Administratieve gegevens

Objectgegevens onderzoek

Arcadis Projectnummer C038081.000054

Projectnaam Bureauonderzoek Archeologie Vogeizangsewijk, 
gemeenten De Wolden en Hoogeveen

Plaats

Gemeenten

Zuidwolde, Hoogeveen, Alteveer, Dedemsvaart

De Wolden, Hoogeveen

Provincie Drenthe

Coördinaten

Onderzoeksmelding ArchisS

Noordoost : 231075/523390 
Noordwest : 227915/523450 
Zuid : 227195/516840

4022965100

Uitvoerder Arcadis Nederland BV

Contactpersoon I.E. Benjamins, Arcadis

Auteur drs. E.W. Brouwer (Laagland Archeologie vof)

Opdrachtgever Prolander

Bevoegd gezag Gemeenten De Wolden en Hoogeveen

Uitvoeringsperiode onderzoek Mei 2018

Beheerder en plaats documentatie Arcadis Nederland BV, locatie Assen 
Laagland Archeologie vof, locatie Almelo

Arcadis rapportnummer 2018-163
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1.4 Plangebied en onderzoeksgebied
Het plangebied vormt de locatie waar de bodemingrepen gepland zijn (zie bijlage 3). Het betreft een traject 
van in totaal ongeveer 11 km lengte. Het noordelijke deel van het plangebied loopt via de Zuidwolder 
waterlossing tot aan de Hendrikus Zomerweg. Het noord-zuid georiënteerde deel loopt langs de 
Vogelzangsewijk tot aan de Linderweg.

1.5 Huidige en toekomstige situatie plangebied
Momenteel is het plangebied een nat, plaatselijk drassig gebied. Het terrein is voornamelijk in gebruik als 
grasland, bouwland, natuurgebied en bos. Het terrein wordt doorsneden door talrijke sloten, die afwateren 
op de Linde, een noord-zuidgeoriënteerde watergang van circa 6 - 8 m breed; deze watergang is omstreeks 
1990 aangelegd. Er zijn plannen de Vogelzangsewijk en een deel van de Zuidwolder waterlossing te 
herinrichten, waarbij de huidige Vogelzangsewijk wordt verondiept, taluds worden verflauwd, parallelle 
watergangen worden aangelegd en waarbij de oevers als plas-drasgebieden gaan fungeren.

De geplande ingrepen omvatten een zevental principeprofielen, die zijn afgebeeld in bijlage 4. Daarnaast is 
aan de oostelijke oever van de Vogelzangsewijk een aantal poelen voorzien en wordt halverwege het traject 
een nieuwe watergang gegraven en, als onderdeel daarvan, een bestaande watergang verbreed.

In principeprofiel la is een vochtig schraalland voorzien waarbij de ingrepen vanaf 4 m tot circa 14 m voorbij 
de oostelijke oever plaatsvinden. In dit plan wordt tot maximaal circa 80 cm -mv. ontgraven.

Bij principeprofiel 1c worden vanaf 4 m oostelijk van de huidige watergang poelen aangelegd met een 
diameter van ongeveer 12 m en een maximale diepte van 1,5 m -mv.

Principeprofiel ld behelst een ontgraving van 12 m breed vanaf 4 m oostelijk van de huidige watergang, met 
een diepte van 10-30 cm -mv.

Bij principeprofiel 2 wordt vanaf de oostelijke oever van de huidige watergang een zeer flauwe helling van in 
totaal ruim 14 m aangelegd, waarbij de diepste ontgraving (50 cm) direct langs de oever plaatsvindt.

In principeprofiel 3 wordt een smalle strook van circa 6 m breed ontgraven, direct langs de oostelijke 
waterkant. De ontgravingsdiepte bedraagt circa 10 - 30 cm -mv.

Bij principeprofiel 4 wordt direct langs de oostelijke oeverzijde over een breedte van 9 m een laag van 
maximaal 30 cm dik ontgraven.

In principeprofiel 5 tenslotte wordt over een breedte van 8 m direct langs de oostelijke waterkant een 
grondpakket van 30-100 cm ontgraven. Vanaf 10 m van de oostelijke oever wordt over een breedte van 
18 m opnieuw grond afgegraven met een diepte van 40 - 60 cm -mv. Binnen deze strook zijn voorts nog 
enkele kleine poelen voorzien. Deze krijgen een doorsnede van ongeveer 6 m en een diepte (ten opzichte 
van de huidige maaiveldhoogte) van 120 cm. Onderstaande tabel geeft de ruimtelijke dimensies vanaf de 
huidige wateroever.

Tabel 2: Ruimtelijke dimensies van de geplande ingrepen

Principe-1 Tracédeel 
profiel I

1a A

Omschrijving

Afgraven strook (vochtig 
schraalland)

Breedte Ruimtebeslag 
ingreep vanaf

watergang

10 m 14 m

max.
diepte
in
m -mv.

0,80

Poe en

Nee

1c A Aanleg poelen 12 m 16 m 1,50 Ja

ld A Afgraven strook (bloemrijk 12 m 
grasland)

16m 0,30 Nee

2 B Afgraven strook (droog 
schraalland - bloemrijk 
grasland

14 m 14 m 0,50 Nee
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Principe-j Tracédeei 
profiel I

3 C

4 D

5 E

Omschrijving Breedte Ruimtebeslag 
ingreep vanaf

watergang

Afgraven strook (bloemrijk 6 m 
grasland)

6 m

max.
diepte
in
m -mv.

0,30 Nee

Poe en

Afgraven strook (bloemrijk 9 m 
grasland)

9m 0,30 Nee

Afgraven stroken (droog 
schraalland - bloemrijk 
grasland, vochtig en droog 
schraalland met enkele 
poelen 
• Poelen

8 men 18 27 m
m

6 m

1,00 en Ja 
0.60

1,20

De plannen omvatten verder het dempen van een aantal bestaande watergangen en het verondiepen of 
verdiepen van bestaande sloten. Daarnaast is een aantal kleine ingrepen gepland zoals het aanbrengen van 
faunapassages en dergelijke. Deze ingrepen leiden niet of nauwelijks tot aantasting van het bodemarchief; 
ze vormen daarom geen onderdeel van dit bureauonderzoek.

1.6 Juridisch kader en beleidskader
Monumentenwet 1988 en Wabo

De manier waarop met archeologisch erfgoed wordt omgegaan, is geregeld in de Monumentenwet 1988T 
Deze wet en de hierop gebaseerde regelgeving bevatten onder meer voorschriften met betrekking tot de 
opgravingsvergunning, het melden van archeologische vondsten en de archeologische rapportage. Op 
grond van artikel 38a van de Monumentenwet 1988 en op grond van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 
3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening^) zijn gemeenten gehouden de belangen van de archeologische 
monumentenzorg in hun bestemmingsplannen te verankeren. De verankering vindt plaats door het 
toekennen van de bestemming of dubbelbestemming ‘waarde archeologie’. In een gemeentelijke 
verordening en in het bestemmingsplan worden regels opgenomen met betrekking tot het gebruik van de 
grond. Aan deze regels kan een omgevingsvergunningstelsel voor onder meer het gebruik van de grond en 
voor werken en werkzaamheden worden gekoppeld. Op grond van artikel 2.22, derde lid onder d, van de 
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg, 
voorschriften aan de omgevingsvergunning worden verbonden. Deze voorschriften kunnen inhouden dat de 
aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport overlegd, waarin de archeologische waarde wordt 
vastgesteld van het terrein dat volgens de aanvraag wordt verstoord. In aanvulling op de bepalingen in de 
Monumentenwet 1988 en de Wabo, is in artikel 3 van de Ontgrondingenwet bepaald dat de provincie in het 
belang van de archeologische monumentenzorg, voorschriften kan verbinden aan een 
ontgrondingsvergunning.

Provinciaal beleid

Provincies hebben vanuit de wetgeving taken en bevoegdheden met betrekking tot archeologie, waaronder 
de zorg voor het archeologische materiaal, inrichting en instandhouding van een provinciaal depot voor 
bodemvondsten die in de provincie zijn aangetroffen.

’ Deze wet is inmiddels vervallen. Artikelen uit deze wet met betrekking tot het ruimtelijke domein worden overgenomen 
in de nieuwe Omgevingswet die nog niet van kracht is. Tot dan blijven er via een overgangsregeling artikelen uit de wet 
van kracht.
2 Idem.
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Gemeentelijk beleid

De gemeenten De Welden en Hoogeveen hebben ieder een eigen gemeenteiijk archeologiebeieid. Dit beleid 
is gebaseerd op de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaarten. In bijlage 5 is de (samengestelde) 
beleidsadvieskaart van beide gemeenten opgenomen.

Voor wat betreft het grondgebied van de gemeente Hoogeveen iigt het plantraject geheel in een zone met 
een lage verwachting (waarde - archeologie 5). Archeologisch onderzoek is alleen verplicht als de 
ontwikkelingen groter zijn dan 3 ha.

Binnen de gemeentegrenzen van De Wolden doorsnijdt het plangebied eveneens grotendeels een zone met 
een lage verwachting op archeologische resten. Het noordelijke deel van het traject ligt nabij zones met een 
hoge venwachting. Een trajectdeel van ongeveer 620 m lengte ligt daadwerkelijk op de grens tussen een 
zone met een hoge en een lage venwachting. Het zuidelijke deel van het traject (lengte: circa 1300 m) ligt in 
een zone met een hoge verwachting en doorsnijdt deels de bufferzones van archeologische vindplaatsen.

De gemeente De Wolden hanteert voor zones met een lage venwachting eveneens een onderzoeksplicht bij 
ingrepen groter dan 3 ha. Voor wat betreft zones met een hoge verwachting is archeologisch onderzoek aan 
de orde bij ingrepen groter dan 1000 m* en dieper dan 30 cm. De gemeente De Wolden stelt hierbij als eis 
dat bij ingrepen in een vroeg stadium van de planvorming contact moet worden gezocht met de gemeente.

Het totale traject heeft een lengte van meer dan 11 km. De breedte van de ontgravingen langs de 
Vogelzangsewijk varieert rond de 12 m aan de oostelijke zijde van de Vogelzangsewijk of ten zuiden van de 
Zuidwolder waterlossing. De werkzaamheden overschrijden daarmee waarschijnlijk de vigerende 
vrijstellingsgrenzen.

1.7 Toelichting bodemkundige kaarten
Een aantal kaarten (bijlagen 8 t/m 12) tonen locaties met respectievelijk nog aanwezige E- en B-horizonten, 
verstoringsdiepten, dikte nog resterend veenpakket en keileemdiepte. Deze kaarten zijn tot stand gekomen 
met behulp van door Laagland archeologie ontwikkelde software voor geautomatiseerde verwerking van 
sinds kort beschikbare bodemkundige boringen in DINO-loket.

De bodemhorizontenkaart is gecorrigeerd voor verstoorde E- en B-horizonten, waardoor alleen boringen met 
een intact bodemprofiel zijn opgenomen. Idem is de dikte van het nog resterende veenpakket gecorrigeerd 
voor verstoringen. Bij de keileemdiepte is niet in alle boringen keileem aangeboord. In dergelijke boringen is 
de keileemdiepte fictief op 175 cm -mv.^ gezet. In DINO-loket zijn sommige lagen aangemerkt als 
‘antropogeen’. Dit kan betekenen dat het om recent verstoorde lagen gaat of dat het een (voor archeologisch 
onderzoek belangrijk) plaggendek betreft. De kaart met verstoringsdiepten is gecorrigeerd voor de 
aanwezigheid van laarpodzolgronden (bodemtypen met een dun plaggendek en enkeerdgronden (bodems 
met een dik plaggendek).

Op de betreffende kaartbijlagen zijn de boorpunten als zwarte puntjes aangegeven. De laaghoogten 
en -dikten tussen de boringen zijn geïnterpoleerd. Op locaties waar minder boorpunten voorhanden zijn, is 
deze interpolatie minder betrouwbaar.

In DINO-loket worden verder de categorieën ‘opgebracht ‘, ‘vergraven’ en 'geëgaliseerd' gegeven. Deze 
categorieën zijn op het niveau van boringen gegeven, niet op het niveau van bodemlagen binnen die 
boringen. Voor het detailniveau van dit onderzoek worden deze categorieën als minder relevant gezien.
Deze gegevens zijn daarom niet gebruikt in dit onderzoek.

De afmetingen van de poelen ten oosten van het traject zijn niet op schaal afgedrukt: de afmetingen zijn wat 
overdreven om ze toch zichtbaar te maken op de kaarten. In principe liggen alle poelen op de oostelijke 
oever.

^ Maximale diepte -mv. waarop keileem in boringen is aangetroffen.
8
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2 GEOLOGISCHE ONTWIKKELING
Het menselijke doen en laten werd en wordt in grote mate bepaald door de landschappelijke omgeving, en 
de mogeiijkheden die daardoor worden geboden. De geoiogische, geomorfologische en bodemkundige 
situaties zijn daarom van beiang voor een archeologisch onderzoek.

2.1 Paleogeografische ontwikkeling
De landschappelijke ontwikkeling van de plangebieden en omgeving vanaf het einde van de laatste ijstijd 
worden beschreven aan de hand van paleogeografische kaarten.
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Tegen het einde van de laatste ijstijd ligt het plangebied grotendeels in een dekzandvlakte (Formatie van 
Boxtel, Laagpakket van Wierden). Het dekzand is in de loop van de laatste ijstijd (Weichselien, 116.000 - 
11.500 voor heden) afgezet door de wind. Het zuidelijke deei ligt in of langs een fossiel beekdal. Deze is 
eveneens van Pleistocene herkomst en gevormd door smeltend oppervlaktewater, dat zich over het 
bevroren oppervlak verzamelde in brede, ondiepe dalen. Het beekdal is een aftakking van een breder en 
dieper dal wat verder zuidelijk. Het uiterste zuidelijke deel van het plangebied ligt hierin. Het plangebied ligt 
ingeklemd tussen twee langgerekte keileemruggen die in een eerdere ijstijd (Saalien, 238.000 -126.000 
voor heden) zijn gevormd onder invloed van het landijs.

Het fossiele beekdal in het plangebied op bovenstaande afbeelding moet wat verder naar het westen 
gezocht worden, zoals blijkt uit kaartbijlage 11 (keileemdiepte). Bijlage 11 toont de keileemhoogte in m +NAP 
en bijlage 12 de keileemdiepte in cm -mv. waarop in bodemkundige boringen keileem is aangetroffen. In het 
uiterste zuidelijke deel - op de locatie van de west-oost georiënteerde (hoofd)beekdal in afbeelding 1 - ligt 
keileem op een hoogte van ongeveer 4,5 m +NAP. In het noord-zuid beekdal wordt keileem aangetroffen op 
een hoogte van ongeveer 6 m +NAP. In het meest noordelijke Traject A wordt het beekdal snel ondieper.
Het west-oostelijke traject van het plangebied langs de Zuidwolder waterlossing doorsnijdt een deel waar het 
keileem relatief hoog ligt (tot circa 12 m +NAP). Dit betreft de keileemrug zoals afgebeeld in afbeelding 1.

In de laatste fasen van het Weichselien en het vroege Holoceen raakte het gehele gebied bedekt met 
dekzand. Tussen ongeveer 5500 en 3850 voor Chr. ontstond in de relatief laaggelegen, vochtige gebieden 
door diverse oorzaken veengroei (zie afbeelding 2).
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Afbeelding 2: Paleogeografische situatie rond 3850. De ingreeplocaties zijn met donkerblauw aangegeven. Naar: Vos 
e.a., 2013

In de navolgende eeuwen kon het veen zich geleidelijk uitbreiden. Rond 2750 voor Chr. lag het gehele 
plangebied in een veengebied. De hogere delen van beide keileemruggen aan weerszijden van het beekdal 
(plangebied) bleven vrij van veen. Afbeelding 3 toont de landschappelijke situatie rond 500 voor Chr.
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Afbeelding 3: Paleogeografische situatie rond 500 voor Chr. De ingreepiocaties zijn met donkerblauw aangegeven. Naar: 
Vos e.a., 2013

Deze situatie handhaafde zich tot ruwweg 1500 na Chr. toen door menselijke invloeden het veen geleidelijk 
verdween. Tussen 1500 en 1850 werd het gehele gebied ontgonnen. Tegenwoordig zijn er her en der nog 
dunne veenlaagjes aangetroffen in boringen (zie bijlage 10). Veenconcentraties van enige omvang zijn nog 
te vinden langs de Zuidwolder waterlossing (noordelijke traject A) en ten noorden van de Oosterweg en 
tussen de Oosterweg en de Zuiderweg (trajecten B, D en E in het centrale deel). Het veen bereikt hier een 
dikte van circa 35 cm.
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2.2 Landschapsverwachtingskaarten De Wolden en Hoogeveen en 

AHN
Voor het beschrijven van de landschappelijke situatie wordt onder andere gebruik gemaakt van de 
landschapsverwachtingskaarten van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen (bijlage 6). Deze zijn 
grotendeels gebaseerd op een gedetailleerde geomorfologische kaart en het AHN en bieden daarmee een 
aanzienlijk beter inzicht dan de standaard geomorfologische kaart^.

Het noordelijke deel ligt tot aan ongeveer de Oosterweg in een veenkoloniale ontginningsvlakte 
(legendaeenheid Vvo). Tot aan de Zuiderweg loopt het traject door een veenvlakte (Vv) en een zone met 
veenrestruggen (Vr). Landschappelijk gezien vormen deze eenheden het restant van vroegere 
veenontginningsactiviteiten. Door latere klink en oxidatie is het veen nu nagenoeg verdwenen, behoudens 
enkele locaties waar nog een dun restant is overgebleven (bijlage 10). Tegenwoordig ligt het dekzand weer 
aan het maaiveld. De veenkoloniale ontginningsvlakte is na de ontginningen geschikt gemaakt voor 
menselijk gebruik. In de vroege 20®'® eeuw werden dergelijke gebieden op grote schaal verspit en waar nodig 
voorzien van een zanddek.

Op de landschapsverwachtingskaart ligt het plangebied ingeklemd tussen relatief hooggelegen 
grondmoreneruggen, bedekt met dekzand. Deze komen overeen met de keileemruggen zoals afgebeeld in 
afbeelding 1. Ten noorden van de Oosterweg ligt een gebied met stuifduinen. Op de keileemruggen en het 
stuifzandgebied hebben zich diverse vennetjes (Ld) gevormd.

Ten zuiden van de Zuiderweg (traject A en B) eindigen de veengebieden®. Het traject loopt hier langs 
dekzandruggen en gordeldekzandruggen door een droog dal, al dan niet met dekzand en door een zone met 
gordeldekzandwelvingen. De nieuwe watergang loopt door een dekzandkop. Het meest zuidelijke deel ligt in 
een grondmorenewelving.

Op het AHN (bijlage 7) ligt het noordelijke deel van het traject relatief hoog. Dit terrein toont weinig reliëf, 
zoals verwacht mag worden van een veenontginningsvlakte. De zone met stuifduinen is duidelijk 
herkenbaar. Vanaf iets ten noorden van de Oosterweg daalt het maaiveld geleidelijk met enkele meters. Aan 
weerszijden van de Vogelzangsewijk zijn flauwe opduikingen te herkennen. De basis hiervan betreft niet 
zozeer kleine dekzandopduikingen in het fossiele beekdal, maar kleine opduikingen van het onderliggende 
keileem (zie bijlage 11 en bijlage 12).

Vanaf de Vuile Riete daalt het maaiveld scherp: zelfs de flankerende keileemruggen worden plotseling 
afgesneden. Ook hier ligt de basis in het onderliggende keileem: de ondiepe rivier die in de laatste ijstijd op 
de locatie van de huidige Vogelzangsewijk stroomde, waterde af in de grotere waterloop die zich enkele 
meters heeft ingesneden in het keileem.

2.3 Bodem
Op de bodemkaart (bijlage 13) ligt het plangebied grotendeels in een zone met moerige gronden met zand 
zonder podzolbodem ondieper dan 120 cm (zWz, iWz, vWz) of met een podzolbodem (zWp, Iwp). De 
moerige laag is een restant van het veenpakket dat hier vroeger lag. Veen ontstaat onder natte condities; de 
aanwezigheid van een podzolbodem onder de moerige laag duidt erop dat het zand lang genoeg voldoende 
ontwaterd is geweest op bodemvorming mogelijk te maken. Waarschijnlijk was dat het geval vóór aanvang 
van de veengroei. Op enkele delen van of vlak langs het traject ligt dekzand aan het maaiveld (vanaf de 
hoek van de Zuidwolder waterlossing met de Vogelzangsewijk tot aan ruwweg de Oosterweg en vanaf de 
Zuiderweg verder in zuidelijke richting. In het dekzand heeft zich een veldpodzol of een haarpodzol 
ontwikkeld. Beide bodemtypen zijn schraal en een veldpodzolprofiel is typerend voor relatief vochtige 
gebieden. Voor vroegere vormen van landbouw boden beide bodemtypen geen optimale omstandigheden.

Bijlage 8 toont de locaties waarin in de DINO-boringen een B-horizont is aangetroffen en hoe diep deze zich 
onder het maaiveld bevindt. Op diverse locaties langs de Vogelzangsewijk komt een B-horizont voor vanaf 
ongeveer 20 cm -mv. Langs de Zuidwolder waterlossing ligt deze plaatselijk wat dieper, circa 90 cm -mv. In

“ In dit onderzoek wordt daarom geen gebruik gemaakt van de geomorfologische kaart 1:50.000.
® Het veen strekte zich oorspronkelijk ook tot in het zuidelijke deel van het plangebied uit. Door menselijk handelen is het 
veen hier verdwenen, zie ook bijlage 10.
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de witte gebieden is geen B-horizont geconstateerd, hetzij omdat in het dekzand geen bodemvorming heeft 
plaatsgevonden of doordat het terrein tot in de C-horizont is verstoord.

2.4 Verstoringsdiepten
Op de landschapsverwachtingskaart in bijlage 6 is te zien dat enkele delen zijn geëgaliseerd of vergraven 
(schuin gearceerd), waarbij de verstoringsdiepte niet bekend is. In de bodemkundige boringen is de 
verstoringsdiepte wel aangegeven. De verstoringsdiepten zijn op kaart gezet (zie bijlage 9). Deze kaart is 
min of meer een inverse van bijlage 8 (locaties en diepten van de B-horizont) en een aanvulling op bijlage 10 
(dikte resterend veenpakket). Uit bijlage 9 blijkt de bodem in het noordelijke deel van het plangebied tot 
ruwweg de Oosterweg is verstoord tot een diepte van 15 - 30 cm -mv. Langs de Zuidwolder waterlossing is 
de bodem tot circa 30 - 45 cm -mv. verstoord. Ten zuiden van de Oosterweg reikt de verstoring 
overwegend dieper: tussen Oosterweg en Zuiderweg (respectievelijk trajecten E, A, D en C) is het 
bodemprofiel verstoord van circa 45 - 60 cm -mv. of meer). Ten zuiden van de Zuidenweg is de bodem wat 
minder diep verstoord (circa 30-45 cm -mv.), met enkele uitschieters naar 60 cm.
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3
3.1

ARCHEOLOGIE
Gemeentelijke landschapsverwachtingskaarten

De landschapsverwachtingskaart van beide gemeenten is opgenomen in bijlage 6. Voor beschrijvingen van 
de landschapszones, zie paragraaf 2.2. De veenkoloniale ontginningsvlakten, veenvlakten en zones met 
veenrestruggen hebben alle een lage verwachting op het aantreffen van archeologische resten. De 
keileemruggen en het stuifzandgebied hebben een hoge verwachting. De dekzandruggen en 
gordeldekzandruggen hebben een hoge verwachting. Het droge dal en de gordeldekzandwelvingen zijn 
zones met een middelhoge verwachting. Grondmorenes hebben een lage verwachting. Op de advieskaart 
(bijlage 16) is de archeologische verwachting per landschapszone aangegeven.

3.2 Archis
De locaties van waarnemingen, AMK-terreinen en onderzoeksmeldingen zijn afgebeeld in bijlage 14. Een 
lijst met de beschrijvingen van waarnemingen binnen het onderzoeksgebied is opgenomen in bijlage 15. In 
totaal zijn er 24 waarnemingen geregistreerd. Binnen het plangebied bevinden zich geen AMK-terreinen.

3.2.1 Waarnemingen
Een opvallend groot aantal vondsten is afkomstig uit het Paleolithicum. Het gaat vooral om bewerkt 
vuursteen van de Tsjonger-cultuur (laat-Paleolithicum - Mesolithicum) waarvan honderden vuursteenresten 
zijn aangetroffen (waarnemingen 300177, 300181 en 300190). Desondanks is geen complextype 
geregistreerd in Archis3. Daarnaast zijn andere vuursteenvondsten uit het Paleolithicum bekend, waaronder 
een vuursteenafslag uit het midden-Paleolithicum (300110). Vondsten uit het Mesolithicum zijn eveneens 
sterk vertegenwoordigd (waarnemingen 300176, 300182, 300187, 300189, 300190 en 443486.
Uitgezonderd waarneming 443486 (basiskampZ-nederzetting) is ook hier geen complextype geregistreerd. 
Het vondstmateriaal bestaat uit enkele tientallen stuks bewerkt vuursteen.

Daarnaast zijn enkele waarnemingen uit het Neolithicum bekend, waaronder een grafheuvel ten noorden 
van het plangebied (waarneming 33737, datering laat-Neolithicum - Ijzertijd), een stenen bijl van de 
Enkelgrafcultuur (47006, midden-NeollthIcum - Bronstijd) en een vuursteenafslag (300210).

Waarnemingen uit het Paleolithicum en Mesolithicum zijn opvallend sterk geconcentreerd in het zuidelijke 
deel van het plangebied, tussen de Zuiderweg en de Vuile Riete. De vondsten zijn overwegend op de 
keileemruggen aangetroffen, net op de overgang naar het lagergelegen deel, maar ook in het fossiele 
beekdal zijn vondsten bekend. Het is niet bekend of dit materiaal niet via post-depositionele processen in het 
beekdal is beland, of dat het om materiaal gaat dat bijvoorbeeld vanaf de hogere delen hier als 
nederzettingsafval is beland of anderszins. Wel vormen de resten een sterke aanwijzing dat de beide 
keileemruggen aan weerszijden van het nauwe dal in het Paleolithicum en Mesolithicum bewoning hebben 
gekend.

Elders in het onderzoeksgebied zijn alleen nog twee waarnemingen uit het Mesolithicum bekend (300182 en 
300187). Dit betreft enkele stukken bewerkt vuursteen. Waarneming 300182 is langs de Oosterweg gedaan, 
ongeveer 150 m ten westen van het plangebied op de rand van de keileemrug en het dal; waarneming 
300187 ligt ten zuiden van de Oosterweg, ongeveer 625 m ten westen van het plangebied.

3.2.2 Onderzoeksmeldingen
Binnen het onderzoeksgebied zijn in totaal 26 archeologische onderzoeken uitgevoerd. De meeste daarvan 
zijn op de flankerende keileemruggen uitgevoerd en/of betreffen zeer kleine plangebiedjes. Hieronder 
worden resultaten van enkele grotere onderzoeken in het fossiele beekdal kort beschreven.

Onderzoeksmeldinq 48835
Naam onderzoek

Auteur/datum/organisatie:

: Archeologisch booronderzoek Steenberger Oosterveld te Zuidwolde, 
gemeente De Wolden (DR).

:G.J. de Roller/2012/Mug.
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Resultaten

Onderzoeksmelding 60385
Naam onderzoek

Auteur/datum/organisatie
Resultaten

: Er zijn verkennende en karterende boringen gezet. Een deel van het 
plangebied heeft een intacte bodemopbouw. Archeologische indicatoren 
zijn echter niet aangetroffen. Geen vervolgonderzoek aanbevolen.

: Aanleg en verbreding watergangen ten (zuid)oosten van Zuidwolde. 
Gemeente De Wolden. Archeologisch vooronderzoek: een 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek.

: B.l. van Hoof/2014/Raap
: Het bodemprofiel is voor het grootste deel verstoord. In delen van het tracé 

zijn intacte bodemhorizonten aangetroffen. Hier zijn karterende boringen 
gezet, die geen indicatoren hebben opgeleverd. Geen vervolgonderzoek 
aanbevolen.

Onderzoeksmelding 54880
Naam onderzoek

Auteur/datum/organisatie:
Resultaten

: Archeologisch bureau- en booronderzoek boscompensatie N48 te 
Zuidwolde, gemeente De Wolden (DR).

: G.J. de Roller, 2013/Mug.
: Het grootste deel van het plangebied is verstoord tot voorbij een eventueel 

archeologisch niveau. In delen waar wel een intact podzolbodem is gezien, 
zijn karterende boringen gezet. Deze hebben geen indicatoren opgeleverd. 
Geen vervolgonderzoek aanbevolen.

De uitgevoerde onderzoeken in het plangebied geven alle een overeenkomstig beeld: delen van het 
plangebied zijn verstoord. Op locaties waar wel een intacte bodemopbouw is aangetroffen, zijn geen 
archeologische indicatoren gevonden.
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4 HISTORISCHE SITUATIE
Op de kadastrale kaart uit 1832 is het plangebied onbebouwd. Enkele delen lijken nog onontgonnen (de 
noordoosthoek met name). De rest is doorsneden met zeer veel kleine afwateringsslootjes die alle een min 
of meer west-oost oriëntatie hebben. Waarschijnlijk biedt de aanwezigheid van deze slootjes een deel van 
de verklaring voor de geconstateerde bodemverstoringen in dit gebied. Het deel zonder slootjes is op deze 
kaart aangegeven als ‘heide’. Het door verkavelingsslootjes doorsneden deel is aangemerkt als ‘veldgrond’. 
Uit de kadastrale kaart blijkt dat het plangebied rond 1832 vrijwel volledig verveend was.

Het noordelijke traject (de huidige Zuidwolder waterlossing) volgt waarschijnlijk een toen al bestaande 
watergang®. In het noord-zuid deel van het plangebied is de Vogelzangsewijk (of een voorloper daarvan) nog 
niet aanwezig. De Zuiderweg en de Vuile Riete zijn al op de kaart aanwezig en dateren dus van vóór 1832.

Op een wat jongere kaart uit 1889 is onder andere de Slagendijk en ‘De Slagen’ aangegeven. Deze weg is 
nog aanwezig (onverharde weg). Het toponiem ‘Slagen’ is een verwijzing naar de slagen- of 
strokenverkaveling van de veenontginningen.

Tevens is de Zandiger dijk - de voorloper van de huidige Oosterweg - aangegeven. Ten noorden en zuiden 
van de Zandiger dijk, oostelijk van het plantraject, zijn een tweetal nu verdwenen vennen aangegeven 
(Zandiger Meerstal en Meerstal). De aanwezigheid van dijken suggereert dat het gebied nog met veel 
wateroverlast had te kampen, waardoor men zich genoodzaakt zag het achterliggende land te beschermen 
tegen wateroverlast.

De topografische kaart van 1910 toont een heidegebied met tientallen vennetjes of drassige gebiedjes. 
Direct ten zuiden van de Zandiger dijk (hier aangeduid als ‘Zandiger of Dood dijk’) en ook aan weerszijden 
van de Slagendijk is sprake van kleinschalige veenwinning.

Opvallend is, dat op de latere kaarten geen sprake meer is van de zeer kleinschalige strokenverkaveling 
zoals op de kadastrale kaart van 1832 is aangegeven. Op de kaart van 1910 zijn in datzelfde gebied her en 
der wel kleine streepjes of gestreepte lijntjes aangegeven. Vermoedelijk is hier sprake van de restanten van 
die verkavelingsslootjes, die zijn gedempt of dichtgegroeid na de eerdere veenontginningen.

® Door onnauwkeurigheden in het inmeten van de kadastrale kaart aan de huidige topografie of onnauwkeurigheden in 
de kadastrale kaart zelf lijkt het noordelijke deel tussen twee watergangen te liggen. Dit is zeer waarschijnlijk niet juist.
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Afbeelding 4: Kadastrale kaart uit 1832. Het plangebied is blauw gemarkeerd
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het plangebied ligt grotendeels in een fossiel beekdal. Voor zover bekend is het dal in het Holoceen tot in de 
vorige eeuw nooit watervoerend geweest. De huidige Vogelzangsewijk en het betreffende deel van de 
Zuidwolder waterlossing zijn grotendeels in de laatste helft van de vorige eeuw aangelegd. Tussen ongeveer 
5500 en 3850 voor Chr. raakte het zuidelijke deel tot aan ongeveer de Oostenveg met veen begroeid. In de 
navolgende eeuwen verdween het gehele gebied onder een veenpakket. Tussen ongeveer 1500 en 1850 
werd het gebied ontgonnen. Daarna was het nog steeds voor een belangrijk deel een nat en drassig gebied 
en kleinschalige turfwinning kwam in het begin van de afgelopen eeuw nog voor. Vóór 1832 was in grote 
delen van het plangebied sprake van een zeer fijne verkaveling van parallel aan elkaar lopende slootjes. In 
de laatste decennia is veel van deze verkaveling verdwenen.

Het noordelijke deel, tot aan ongeveer de Zuidenweg, ligt in een veenontginningsvlakte. Op de 
landschapsverwachtingskaarten van De Wolden en Hoogeveen heeft deze zone een lage verwachting. Wel 
raakt/nadert het traject westelijk gelegen zones met een hoge verwachting. De ingrepen vinden echter, 
uitgezonderd één sloot, in de oostelijke oeverzones plaats.

Vanaf het zuidelijke deei van het piangebied tot voorbij de Oosterweg iigt keileem op een gemiddelde hoogte 
van circa 6 m +NAP (gemiddeld ongeveer 1 m -mv.). In het uiterste zuiden, nabij de Vuile Riet, ligt het 
keileem op een gemiddelde hoogte van ongeveer 4,5 m +NAP of dieper (gemiddeld ongeveer 50 cm -mv.).
In het plangebied is ten zuiden van de Zuiderweg slechts sporadisch keileem binnen 120 cm -mv. 
aangetroffen. Vanaf de Zuidenweg in zuidelijke richting ligt het plangebied in zones met een hoge 
verwachting (dekzandrug en gordeldekzandrug) of middelhoge verwachting (droog dal met dekzand). Met 
name op deze (gordel)dekzandruggen, die hier aan weerszijden van het plantraject liggen, zijn vele 
archeologische waarnemingen bekend, waaronder resten uit het midden- en iaat-Paleolithicum.

In het noordelijke deel ligt het keileem op een gemiddelde hoogte van 9,5 m +NAP. Hoger gelegen delen 
liggen op ongeveer 11,5 m +NAP.

Met name tussen de Zuiderweg en Oosterweg en in de oksel van de Vogelzangsewijk en de Zuidwolder 
waterlossing komt in het plangebied nog een veenlaag met een dikte van 35 cm of meer voor. Elders is het 
veen nagenoeg verdwenen.

In het gehele plangebied is sprake van bodemverstoring. Vaak is deze niet meer dan 10 - 30 cm dik 
(bouwvoor), maar met name tussen de Zuiderweg en Oosterweg zijn diepere verstoringen aanwezig, tot 
circa 60 cm -mv.

In grote delen van het onderzoeksgebied komt een grotendeels intacte B-horizont voor op ongeveer 
20 cm -mv. Direct aan weerszijden van de Vogelzangsewijk is echter meestal geen B-horizont meer 
aanwezig. Op enkele plekken langs het plangebied zijn echter wel B-horizonten aangetroffen. Langs de 
Zuidwolder waterlossing is overwegend sprake van een intacte bodemopbouw. De diepte tot waarop B- 
horizonten zijn aangetroffen varieert echter van circa 20 - 90 cm -mv.

5.1 Verwachtingsmodel
In delen van het plangebied kunnen zones vanaf het midden-paleolithicum tot en met vroeg-neolithicum 
worden venwacht. Deze resten bestaan overwegend uit vuursteenspreidingen en, met name voor wat betreft 
het Mesolithicum, ondiepe kuilen met houtskool. Resten uit het midden-Paleolithicum worden op het keileem 
verwacht, of in de onderzijde van het dekzand. Resten uit de periode Iaat-Paleolithicum - vroeg-Neolithicum 
worden in de top van het dekzand verwacht. Resten uit andere perioden worden niet verwacht: het terrein 
werd in de loop van het Holoceen te nat en te drassig om geschikt te zijn voor bewoning.

Op diverse locaties is een B-horizont aangetroffen. Dit betekent dat het toenmalige archeologische niveau 
ondanks de veenontginningen en latere werkzaamheden nog relatief intact is. Daar waar een B-horizont 
relatief hoog ligt, is mogelijk sprake van een geschikte nederzettingslocatie. De aanwezigheid van een 
intacte B-horizont betekent dat de dekzandopbouw hier redelijk intact is èn dat het gebied op enig moment 
voldoende ontwaterd is geweest om aantrekkelijk te zijn voor bewoning. De geringe diepte waarop de B- 
horizont ligt ten opzichte van het maaiveld maakt een eventueel archeologisch niveau echter zeer kwetsbaar 
voor bodemingrepen.
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5.2 Advies
Bijlage 16 toont de archeologische advieskaart. Daarop zijn de zones met hoge, middelhoge en lage 
venArachting aangegeven (gebaseerd op de landschapsverwachtingskaarten van beide gemeenten), zones 
met bodemverstoring van 40 cm -mv. en dieper en zones waar een intacte B-horizont op ongeveer 
20 cm -mv. ligt.

Rondom de Zuidwolderwaterlossing en de Vogelzangsewijk zijn buffers van 16 m (paars, zone waarin 
ingrepen plaatsvinden bij principeprofielen 1c en ld) en 27 m (groen, principeprofiel 5) aangegeven. De 
ingreepzones in de overige profielen zijn minder dan 16 m. Op basis van archeologische venwachting, mate 
waarin sprake is van een verstoord bodemprofiel en de aanwezigheid van een B-podzol op circa 20 cm -mv. 
zijn zones aangegeven waar vervolgonderzoek aan de orde is, afhankelijk van het toegepaste 
principeprofiel. Aangezien er ook een venvachting is op resten uit het midden-Paleolithicum, kunnen ook 
resten worden aangetroffen op het keileem.

Risicolocatie I Traject I Principeprofiel/ingreepl Advies/vervolg

A A
Plaatselijk planaanpassing (indien dit toch niet 
mogelijk is, dan een archeologische 
begeleiding).

B A
Plaatselijk planaanpassing (indien dit toch niet 
mogelijk is, dan een archeologische 
begeleiding).

C A
De werkzaamheden vinden slechts plaats aan 
de oostzijde van de watergang. Hiervoor 
gelden geen restricties vanuit archeologie.

D A Plaatselijk planaanpassing.

E A,B,C Geplande werkzaamheden uitvoeren onder 
archeologische begeleiding.

F A Geplande werkzaamheden uitvoeren onder 
archeologische begeleiding.

G A Geplande werkzaamheden uitvoeren onder 
archeologische begeleiding.

H Geplande werkzaamheden uitvoeren onder 
archeologische begeleiding.

I Geplande werkzaamheden uitvoeren onder 
archeologische begeleiding.

J A
Plaatselijk planaanpassing (indien dit toch niet 
mogelijk is, dan een archeologische 
begeleiding).

Op locaties waar daadwerkelijk sprake is van bodemingrepen wordt vervolgonderzoek geadviseerd. 
Aanbevolen wordt in deze zones de werkzaamheden uit te laten voeren onder archeologische begeleiding. 
Dit is in afwijking op het gemeentelijk beleid. Echter, de werkzaamheden lenen zich goed voor een 
begeleiding, het aantreffen van sporen/vondsten bij een begeleiding is over het algemeen groter dan bij een 
booronderzoek, de verwachte archeologie is mogelijk beter op te sporen tijdens een begeleiding, dan bij een 
booronderzoek. Daarnaast ziet de opdrachtgever een risico dat er ofwel tijdens het boren niks wordt 
aangetroffen en er tijdens de ontgravingen alsnog wat wordt aangetroffen, ofwel dat er tijdens het 
booronderzoek wel wat wordt aangetroffen en er alsnog (op bepaalde plekken) vervolgonderzoek moet 
plaatsvinden.
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Alvorens deze begeleiding kan worden uitgevoerd, dient een Programma van Eisen hiervoor te worden 
opgesteld en te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Bovenstaand advies is voorgelegd aan en akkoord bevonden door de gemeente De Wolden en Hoogeveen, 
hierin vertegenwoordigd door mevr. M. Montforts.

m«’'-
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Stappenplan archeologie (AMZ-cyclus)

Bureauonderzoek
zijn er - op basis van 
beschikbare gegevens - 
archeologische resten te 
verwachten?

NEE
•=> Terrein wordt 

vrijgegeven

JA V
Booronderzoek
Is het bodemprofiel nog 
intact en/of zijn er 
archeologische resten 
aangetroffen?

JA V
Programma van Eicen
beschrijft doeten, eisen en 
voorwaarden waaraan het 
gravend onderzoek moet 
voldoen

V V

NEE

i=> Terrein wordt 
vrijgegeven

Archeologische begeleiding
alleen mogelijk in bijzondere 
gevallen

Proefsleuvenonderzoek
worden relevante 
archeologische resten 
gevonden?

NEE
Terrein wordt 
vrijgegeven

r

V
Terrein wordt 
vrijgegeven

JA V
Programma van Eiten
beschrijft doelen, eisen en 
voorwaarden waaraan het 
gravend onderzoek moet 
voldoen.

V
r ^

Definitieve opgraving
de vindplaats wordt - binnen 
de grenzen van het plangebied 
- geheel opgegraven

Terrein wordt 
vrijgegeven

ss«r

■?
2
f
«I
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BIJLAGE 2 PERIODENTABEL
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nummer cCRnpleitype
33737 Grafheuvel, onbepaald

47006-
47006-

300107 -

300110-

300176 
300176 -

300177 
300177 - 
300177

300178 
300178 -

300179 -

300180 -

300181 
300181 
300181 - 
300181 - 
300181 
300181 
300181 - 
300181 
300181 - 
300181 - 
300181

300182 
300182 - 
300182 - 
300182 -

300187 - 
300187 -

300188 -

300189 - 
300189

EGK
EGK

TJO
TJO
TJO

TJO
TJO
TJO
TJO
TJO
TJO
TJO
TJO
TJO
TJO
TJO

eriaal

1 Steen 
1 steen

1 vuursteen

1 vuursteen

3 vuursteen 
3 vuursteen

2 vuursteen
3 vuursteen 

10 vuursteen

5 vuursteen 
1 vuursteen

1 vuursteen

1 vuursteen

81 vuursteen 
140 vuursteen

3 vuursteen
4 vuursteen 
1 vuursteen 
1 vuursteen
1 vuursteen
5 vuursteen
2 vuursteen 
1 vuursteen
4 vuursteen

1 vuursteen
2 vuursteen
5 vuursteen 
1 vuursteen

1 vuursteen
2 vuursteen

1 vuursteen

2 vuursteen 
1 vuursteen

vondst
ophoging

bijl
bijl

schrabber

afslag

afslag
brok

schrabber
afslag
brok

brok
schaaf

afslag

afslag

afslag
brok
kern
kling
kling
kling
kling
kling
steker
steker
schrabber

kern
afslag
brok
spits

brok
afslag

brok

kern
brok

type

felsrech
felsrech

klingsch

afslags

kernprkl
retouche

asteker
rasteker
afslags

b-spits

VAN
Laat-Neolithicum

Midden-Neolithicum A 
Midden-Neolithicum A

Laat-Paleolithicum

Midden-Paleolithicum

Mesolithicum
Mesolithicum

Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleollthicum B 
Laat-Paleolithicum B

Paleolithicum
Paleoiithicum

Paleoiithicum

Paleolithicum

Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B

Mesoiithicum
Mesoiithicum
Mesoiithicum
Mesolithicum

Mesolithicum
Mesolithicum

Paleolithicum

Mesolithicum
Mesolithicum

TOT EN MET 
Ijzertijd

Bronstijd
Bronstijd

Laat-Paleolithicum

Midden-Paleolithicum

Mesolithicum
Mesolithicum

Laat-Paleollthicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B

Paleolithicum
Paleolithicum

Ijzertijd

Ijzertijd

Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paieolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paieolithicum B 
Laat-Paieolithicum B 
Laat-Paieolithicum B 
Laat-Paleolithicum B

Mesolithicum
Mesolithicum
Mesolithicum
Mesolithicum

Mesolithicum
Mesolithicum

Nieuwe Tijd

Mesolithicum
Mesolithicum



nummer complextype 
300190- 
300190- 
300190- 
300190- 
300190-

300191 - 
300191 - 
300191 
300191 
300191 - 
300191 - 
300191 -

300192 - 
300192 - 
300192 -

300193 -

300206 - 
300206 - 
300206

300207 -

300210 - 
300210-

436065 -- 
436065 --

443486 BasiskampZ-nederzetting

cultuu aanta materiaal
TJO
TJO
TJO
TJO
TJO

TJO
TJO
TJO
TJO
TJO
TJO
TJO

47 vuursteen 
7 vuursteen 

118 vuursteen 
1 vuursteen 
1 vuursteen

1 vuursteen 
13 vuursteen 
30 vuursteen 

1 vuursteen 
1 vuursteen
3 vuursteen 
1 vuursteen

1 vuursteen 
1 vuursteen 
1 vuursteen

1 vuursteen

1 vuursteen
4 vuursteen 
1 vuursteen

1 vuursteen

1 vuursteen 
1 vuursteen

1 vuursteen 
1 hout

1 vuursteen

vondst
afslag
schrabber
brok
afslag
kling

kling
afslag
brok
kling
boor
kern
steker

combiwrk
brok
afslag

afslag

afslag
brok
kling

brok

afslag
brok

onbekend
houtskool

kling

type

afslags

retouche

kernprkl

asteker

steker/s

VAN
Laat-Paleollthicum 8 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleollthicum B 
Laat-Paleollthicum B 
Laat-Paleollthicum 6

Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleollthicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B 
Laat-Paleolithicum B

Paleolithicum
Paleolithicum
Paleolithicum

Paleolithicum

Paleolithicum
Paleolithicum
Paleolithicum

Paleolithicum

Neolithicum
Neolithicum

Paleolithicum
Paieolithicum

Mesolithicum

TOT EN MET
Mesolithicum
Mesolithicum
Mesolithicum
Mesolithicum
Mesolithicum

Mesolithicum
Mesolithicum
Mesolithicum
Mesolithicum
Mesolithicum
Mesolithicum
Mesolithicum

Paleolithicum
Paleolithicum
Paleolithicum

Ijzertijd

Paleolithicum
Paleolithicum
Paleolithicum

Nieuwe Tijd

Neolithicum
Neolithicum

late vroege Tijd 
late vroege Tijd

Mesolithicum

i
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Waarden en Maatregelen - Beleidskaart Archeologie

Aanduiding Soort waaide
Eenheden verwachtingskaart/ 
bronnenkaart

Vrijstelling 
in m2

Vrijstelling
diepte Uitgangspunt beleid Soort onderzoek

Dubbel
bestemming?

Waarde- 
Archeologie 1

Waarde - 
Archeologie 2

Behoudenswaardige
vindplaats

Niet-gewaardeerde
vindplaats

AMK - (Zeer) hoge waarde (geen
dorpskern) + buffer van 50 m; 
bekende vindplaatsen bronnenkaart 
+ buffer 50m.
Ai'TK^TiAWXtiorpsKerTÏ)'"T'TOITër
van 50 m; karresporen; CF 
Fluitenberg + buffer 50m; 
cultuurhistorisch relevant objecten 
en (mogelijke) pingoruïnes (L, Lm, 
Ld).

0 m2

100 m2

n.v.t.

30 cm

Streven naar behoud.

Streven naar behoud, na 
waardering vindplaats. 
Ontwikkelingen na 
archeologisch onderzoek 
mogelijk.

Indien behoud onmogelijk: 
opgraven

Waarderend onderzoek 
(proefsleuven). Indien behoud 
onnxwelijk: opqraven

ja

la

Waarde - 
Aroheologje 3

Hoge of middelhoge
archeologische
verwachting

Gsd, Gsh, Gh, Dre, Sdv en essen; 
alle elementen van PBA (Es, Bbv, 
Bb, Lov en Lovz). 1000 m2 30 cm

Volwaardig meewegen 
archeologische waarden in 
besluitvorming.

Inventariserend Veld Onderzoek
(boren, proefeleuven), in 
beekdal: archeologische 
begeleiding. ja

Waarde - 
Archeologie 4

Middelhoge
archeologische
verwachting

Waarde - 
Archeologie 5

Lage archeologische 
verwachting

Gm en Dwv

Vr, Vvo, bebouwing (Ab) en water, n.v.t

2000 m2 30 cm

n.v.t

Volwaardig meewegen
archeologische waarden in 
besluitvorming.
Geen archeologische 
(voor)onderzoek nodig, 
noodopgraving bij 
toevalsvondsten.

Inventariserend Veld Onderzoek 
(boren, proefsleuven). 

Alleen bij grootschalige 
ontwikkelingen via MER 
(maatwerk)

la

nee

n.v.t

Verstoord of reeds
archeologisch
onderzocht

Verstoring, onderzocht en 
vrijgegeven. n.v.t n.v.t

Archeologisch onderzoek niet 
langer zinvol n.v.t. nee

1
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QUICKSCAN VOGELZANGSEWIJK

«ARC^DIS
1
1.1

INLEIDING
Aanleiding

De Provincie Drenthe is voornemens om langs de watergang Vogelzangsewijk en de Zuidwoldiger 
waterlossing ten westen van Zuidwolde (Drenthe) een ecologische verbindingszone in te richten voor diverse 
soorten amfibieën, zoogdieren en vlinders. Voor deze inrichting is de Vogelzangsewijk beschikbaar inclusief 
de strook grenzend aan de oostoever. Deze strook varieert in breedte tot een breedte van maximaal 50 
meter. Langs het merendeel van het tracé is de breedte 16 meter. Langs de Zuidwoldiger waterlossing is 
een strook van ca. 16 m beschikbaar aan de noordzijde van de watergang.

Om in beeld te brengen of er mogelijk sprake kan zijn van effecten op beschermde natuurwaarden is een 
quickscan soortbescherming uitgevoerd. Het kader voor deze toets wordt gevormd door de Wet 
natuurbescherming (Wnb). Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt onder meer de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.

1.2 Leeswijzer
In de navolgende paragraaf wordt het project, de inrichting van de ecologische verbindingszone langs de 
Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger waterlossing beschreven. In hoofdstuk 2 wordt het juridisch kader (Wnb) 
uiteengezet. Daaropvolgend is in hoofdstuk 3 kort de gebiedsbescherming beschreven en in hoofdstuk 4 de 
quickscan soortbescherming. Hoofdstuk 4 sluit af met een conclusie en eventuele aanbevelingen.

1.3 Inrichting EVZ
1.3.1 Locatie
De Vogelzangsewijk ligt ten oosten van Zuidwolde in de gemeente De Wolden en stroomt in zuidelijke 
richting parallel aan de provinciale weg N48. De waterloop wordt gevoed vanuit de Zuidwoldiger 
waterlossing die vanaf Hollandscheveld naar het westen afwatert op de Hoogeveense vaart. De watergang 
is gelegen ten noorden van Zuidwolde en ligt in de gemeenten Zuidwolde en Hoogeveen. De ecologische 
verbindingszone langs de Vogelzangsewijk is gesitueerd aan de oostzijde van de watergang, de zone langs 
de Zuidwoldiger waterlossing bevindt zich aan de noordzijde van de watergang. De ligging is weergegeven 
in Afbeelding 1.

De Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger waterlossing betreffen voedselrijke watergangen. Ook de 
schouwpaden zijn voedselrijk. De oevers van de Vogelzangsewijk zijn zeer steil. Aan de oostzijde van de 
Vogelzangsewijk (daar waar de inrichting plaatsvindt) worden agrarische percelen afgewisseld met 
bospercelen (bos op veraard veen). In de omgeving liggen nog enkele hoogveenrelicten, zoals het Zwarte 
gat. Ter hoogte van de Slagen liggen nattere percelen met pitrus. Ook grenzend aan de Zuidwoldiger 
waterlossing liggen agrarische percelen.
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Afbeelding 1: Ligging plangebied

1.3.2 Voorgenomen werkzaamheden
In het plangebied worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• De oostoever van de Vogelzangsewijk wordt vergraven.
• De noordoever van de Zuidwoldiger waterlossing wordt vergraven.
• De Vogelzangsewijk wordt verondiept.
• Enkele greppels en watergangen in naastgelegen percelen worden gedempt.
• Een zone van 16 tot 50 meter wordt heringericht, waarbij voedselrijke grond (deels) wordt afgegraven en 

op plaatsen de zandgrond aan de oppervlakte wordt gelegd.
• Er worden verspreid iangs de watergangen poelen gegraven.
• Het betreft hier delen van agrarische percelen en nattere percelen met pitrus ter hoogte van de Slagen en 

het schouwpad naast de Vogelzangsewijk.
• Bosgebieden en heideterreinen blijven behouden en vallen buiten de begrenzing van het piangebied.
• Enkeie bomen worden gekapt om meer licht in het achteriiggende terrein te krijgen ten noorden en zuiden 

van de Oostenweg.

1.3.3 Uitvoeringsperiode
De uitvoeringsperiode is nog niet bekend. In deze toetsing wordt ervan uitgegaan dat de werkzaamheden 
overdag worden uitgevoerd waardoor er geen nachtelijke veriichting nodig is ten tijde van de 
werkzaamheden.

6
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2 WETTELIJK KADER
2.1 Wet Natuurbescherming
Inhoud van de wet

De Wet natuurbescherming (verder Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats 
gekomen van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in 
hoofdstukken en kent een algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), 
soorten (hoofdstuk 3), houtopstanden, hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die gaan over 
vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving 
(hoofdstuk 7), overige bepalingen (hoofdstuk 8) en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht 
(hoofdstuk 9) en een beschrijving van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In navolgende 
paragrafen is een samenvattende beschrijving van de relevante delen van de wet gegeven. Artikelen van de 
Wnb waarnaar wordt verwezen zijn opgenomen in Bijlage A.

Algemene bepalingen

De Wnb schrijft een nationale en provinciale natuurvisie voor. De nationale natuurvisie bevat de hoofdlijnen 
van het rijksbeleid op het gebied van natuur en natuurbescherming (art. 1.5). De provinciale natuurvisies 
beschrijven het provinciale beleidop dit gebied (art. 1.7).

De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht neemt voor 
Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en soorten, ook voor soorten die niet 
beschermd zijn (art. 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder geval in dat handelen of nalaten van handelen dat 
schadelijk kan zijn zo veel mogelijk achterwege gelaten dient te worden (art. 1.11, lid 2). Deze algemene 
zorgplicht geldt altijd en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van de Visserijwet 
worden uitgevoerd (art. 1.11, lid 3).

In het eerste hoofdstuk van de wet wordt ook ingegaan op de beschermingsmaatregelen waarvoor 
Gedeputeerde Staten van de provincies zorg moeten dragen (art. 1.12, lid 1). Het gaat daarbij om:
• de biotopen en leefgebieden van alle in Nederland voorkomende soorten vogels;
• behoud en herstel van soorten, habitats en habitats van soorten van bijlage I, II, IV en V van de 

Habitatrichtlijn;
• behoud en herstel van soorten die opgenomen zijn op de bij de nationale natuurvisie horende Rode Lijst.

2.2 Gebiedsbescherming
Beschermde gebieden

De Wet Natuurbescherming (Wnb) maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen als beschermde 
natuurgebieden. De Wnb noemt daarbij verschillende soorten gebieden:

• Het Natuurnetwerk Nederland (NNN): het samenhangende ecologische netwerk waarvoor de provincies 
(Gedeputeerde Staten) zorgdragen voor de totstandkoming en instandhouding (art. 1.12, lid 2).

• “Bijzondere provinciale natuurgebieden" en “Bijzondere provinciale landschappen" zijn gebieden buiten 
het NNN aangewezen door Gedeputeerde Staten vanwege bijzondere natuurwaarden of 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden (art. 1.12, lid 3).

• Natura 2000-gebieden zijn de gebieden die de Minister van Economische Zaken heeft aangewezen ter 
uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (art. 2.1, lid 1).

• “Bijzondere nationale natuurgebieden" zijn door de Minister van Economische Zaken aangewezen buiten 
bestaande Natura 2000-gebieden (art. 2.11, lid 1).

De Wnb kent alleen voor de Natura 2000-gebieden een toetsingskader. De bescherming van het NNN 
verloopt via het planologische spoor. Ten aanzien van de bescherming van bijzondere nationale en 
provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen is in de Wnb geen regeling opgenomen. 
Provincies kunnen - wanneer zij een dergelijk gebied aan zouden wijzen - daarvoor zelf een regeling 
opstellen.
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Regels ten aanzien van de bescherming van Natura 2000-gebieden

De Minister van Economische Zaken wijst Natura 2000-gebieden aan. In ieder besluit tot aanwijzing van een 
Natura 2000-gebied zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende gebied beschreven. Daarbij 
gaat het in ieder geval om instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van de leefgebieden van vogels, voor 
zover nodig ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en/of ten aanzien van habitats en habitats van soorten, voor 
zover nodig ter uitvoering van de Habitatrichtlijn. Op de aanwijzing of wijziging van de aanwijzing van 
gebieden is afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, tenzij het een wijziging van 
ondergeschikte aard is. Dit betekent dat deze besluiten openstaan voor bezwaar en beroep.

Gedeputeerde Staten zijn verplicht zorg te dragen voor het treffen van instandhoudingsmaatregelen ten 
aanzien van de in de provincie gelegen Natura 2000-gebieden en moeten ook - indien daar aanleiding voor 
bestaat - passende maatregelen nemen om verslechtering van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden te 
voorkomen. Daarnaast moet er voor ieder Natura 2000-gebied een beheerplan worden opgesteld.

Plan, project of andere handeling?

De Wnb maakt onderscheid in plannen, projecten en andere handelingen. Het verschil tussen een plan 
enerzijds en project en andere handeling anderzijds is duidelijk; Een plan gaat over het voornemen tot het 
verrichten van een handeling of om het scheppen van een (planologisch) kader voor een toekomstige 
handeling. Een project of andere handeling gaat altijd om een daadwerkelijk uit te voeren handeling.

Het verschil tussen een project en een andere handeling is lastiger. Kort gezegd komt het erop neer dat er 
sprake is van een project in geval van een “fysieke ingreep in het natuurlijk milieu" en dat “activiteiten waarbij 
geen sprake is van werken of ingrepen die de materiële toestand van een plaats veranderen’, niet kunnen 
worden aangemerkt als een project. Bouw-, aanleg- of sloopwerkzaamheden zijn bijvoorbeeld wel projecten. 
Een activiteit waarbij slechts gebruik wordt gemaakt van een bepaalde locatie, zonder dat deze locatie 
feitelijk wijzigt, kan niet als project worden aangemerkt. Zo heeft de ABRvS geoordeeld, toen een Nbw- 
vergunning voor het uitvoeren van strandexcursies met een strandbus aan de orde was dat het een “andere 
handeling” betrof. Deze activiteit, net als bijvoorbeeld het openstellen van een reeds bestaande weg, 
kwalificeert niet als project. Ook het verlenen van toestemming om de exploitatie van een vliegveld voort te 
zetten is geen project. Het verlengen van een start- en landingsbaan van een vliegveld is dan wel weer een 
project.

Beoordeling van projecten

Het is verboden zonder vergunning een project uit te voeren dat - gelet op de instandhoudingsdoelstellingen 
van een Natura 2000-gebied - de kwaliteit van de natuurlijke habitats of habitats van soorten in dat gebied 
kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is 
aangewezen (art. 2.7 lid 2). Wanneer het een project betreft dat niet direct verband houdt met, of nodig is 
voor het beheer van een gebied, en dat afzonderlijk of in cumulatie significante gevolgen kan hebben voor 
een Natura 2000-gebied, wordt de vergunning pas verleend nadat uit een passende beoordeling is gebleken 
dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast (art. 2.7 lid 3 onder a en art. 2.8 lid 1). 
Een uitzondering is een project dat een herhaling of voortzetting is van een ander project, of deel uitmaakt 
van een ander plan, waarvoor al een passende beoordeling is gemaakt en een nieuwe passende 
beoordeling geen nieuwe gegevens of inzichten op kan leveren (art. 2.8 lid 2).

Wanneer de zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast niet is verkregen, 
mag de vergunning alleen worden verleend wanneer er geen alternatieve oplossing is, er een dwingende 
reden van groot openbaar belang wordt gediend en er compenserende maatregelen worden getroffen (de 
ADC-toets) (art. 2.8 lid 4). Wanneer er sprake is van significante gevolgen voor een prioritair habitat of 
prioritaire soort en de dwingende reden van groot openbaar belang is een reden van sociale of economische 
aard, dient in aanvulling op de ADC-toets door de minister van Economische Zaken een advies gevraagd te 
worden aan de Europese Commissie voordat de vergunning wordt verleend (art. 2.8 lid 5). De te nemen 
compenserende maatregelen moeten onderdeel uitmaken van de vergunning voor het betreffende project 
(art. 2.8 lid 7). Een eventueel in te richten compensatiegebied dient de status van Natura 2000-gebied te 
krijgen (art. 2.8 lid 8).
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Aanhaken bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Er kan voor worden gekozen geen vergunning Wnb aan te vragen, maar de toestemming te laten aanhaken 
bij de Omgevingsvergunning. in dat gevai dient de passende beoordeling gevoegd te worden bij de 
aanvraag Omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning vraagt vervolgens een 
verklaring van geen bedenking (vvgb) aan bij het bevoegd gezag Wnb. De voonwaarden waaronder de vvgb 
wordt afgegeven maken vervolgens onderdeel uit van de Omgevingsvergunning. Wanneer ervoor wordt 
gekozen de toestemming Wnb niet aan te laten haken, moet de vergunning Wnb zijn aangevraagd voordat 
de Omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

2.3 Soortbescherming
Categorieën

De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten, namelijk:

• Vogels
• Overige Europees beschermde soorten
• Nationaal beschermde soorten

Vogels
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn zijn in Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten 
die op het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in 
Nederland voorkomt, is dus beschermd (art. 3.1 lid 1).

Overige Europees beschermde soorten
In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in:
• bijlage IV. onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn,
• bijlage II bij het Verdrag van Bern of
• bijlage I bij het Verdrag van Bonn (art. 3.5 lid 1).
en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten van soorten, genoemd in:

• bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of
• bijlage I bij het Verdrag van Bern (art. 3.5, lid 5).
De bijlagen zijn zeer uitgebreid en er staan ook veel soorten op genoemd die van nature niet in Nederland 
voorkomen. In Bijlage B is een overzicht opgenomen van het deel dat van nature in Nederland voorkomt.

Nationaal beschermde soorten

Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal 
soorten op nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming. Het 
gaat hierbij om soorten die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn, en waarvan het duurzaam voortbestaan niet is 
verzekerd als geen beschermingsmaatregelen worden getroffen. De soorten waar het om gaat zijn 
opgenomen op de bijlage bij de wet (art. 3.10, lid 1 onder a en c). Deze lijst is opgenomen als Bijlage C.

Verbodsbepalingen

Ten aanzien van vogels verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen (art. 3.1 lid 1), het opzettelijk 
vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren (art. 3.1 lid 2), het rapen of onder zich hebben van eieren (art. 
3.1 lid 3) en het opzettelijk storen van vogels (art. 3.1 lid 4). Het verbod tot opzettelijk storen geldt niet in het 
geval de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 
vogelsoort (art. 3.1 lid 5).

Ten aanzien van de overige Europees beschermde diersoorten verbiedt de wet het opzettelijk doden of 
vangen (art. 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art. 3.5 lid 2), het opzettelijk vernielen of rapen van eieren 
(art. 3.5 lid 3) en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art. 3.5 lid 4). Ten 
aanzien van de Europees beschermde plantensoorten verbiedt de wet het opzettelijk te plukken en 
verzamelen, afsnijden, ontwortelen en vernielen (art. 3.5 lid 5).
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Ten aanzien van de nationaal beschermde diersoorten geldt slechts een verbod tot het opzettelijk doden of 
vangen (art. 3.10 lid 1 onder a) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen (art. 3.10 lid 1 onder b). Ten aanzien van de nationaal beschermde plantensoorten geldt een 
verbod tot opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen (art. 3.10 lid 1 onder c).

Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen

Gedragscode

De in de voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van EZ vastgestelde ,
gedragscode (art. 3.31 lid 1). Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:

a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;

b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;
c. een bestendig gebruik;
d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

Vrijstelling
Provinciale Staten en de minister van EZ kunnen vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen (art. 3.3 lid 
2-4; 3.8 lid 2-5, 3.10 lid 2). Voor zover het gaat om de hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het 
kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een ontheffing worden verleend van de verbodsbepalingen 
van artikel 3.1, 3.5 en 3.10, dus ten aanzien van alle beschermde soorten. Een vrijstelling mag alleen 
worden verleend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden 
waaronder een ontheffing verleend kan worden (zie hier onder).
Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van EZ en de afzonderlijke 
provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op handelingen 
waarvoor de minister van EZ het gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor Gedeputeerde Staten het 
bevoegd gezag zijn, geldt de vrijstellingslijst van de betreffende provincie. In Bijlage D is een overzicht 
opgenomen van de vrijstellingen die in voorliggende situatie gelden.

Ontheffing
Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een 
gedragscode wordt gewerkt een ontheffing worden aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd 
waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (art. 3.3 lid 1,3;
3.8 lid 1,3, 3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan worden verleend, hangt af of voldaan wordt aan de 
voorwaarden. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, verschillen per categorie.

De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent - ook 
in combinatie met de in artikel 11.1 beschreven zorgplicht - dat wanneer een overtreding redelijkerwijs te 
voorkomen is, en ontheffing niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten dan op zodanige wijze worden 
uitgevoerd dat er geen overtreding van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het kappen van bomen buiten 
het broedseizoen, of het afzetten van en het wegvangen van soorten in het werkgebied. Verder kan een 
ontheffing alleen worden verleend wanneer is aangetoond dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de 
gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort. Daarnaast gelden er per categorie verschillende 
aanvullende voorwaarden.

Voor vogels kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art. 3.3 lid 4):
1. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
2. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
3. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
4. ter bescherming van flora of fauna;
5. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 

samenhangende teelt, of
6. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels 

in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.
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Voor overige Europees beschermde soorten kan alleen een ontheffing worden verleend In het geval van: 
(art. 3.8 lid 5):
1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of In het belang van de instandhouding van 

de natuurlijke habitats;
2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, 

wateren of andere vormen van eigendom;
3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor 
het milieu wezenlijke gunstige effecten;

4. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of

5. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van 
de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing 
of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich 
te hebben.

Voor de nationaal beschermde soorten, gelden de voonwaarden die gelden voor de overige Europees 
beschermde soorten aangevuld met: (art. 3.10 lid 2):
1. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
2. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen;
3. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse 

en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht 
van het gebied waarin de dieren zich bevinden;

4. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
5. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
6. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaanwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer;

7. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 
gebied, of

8. in het algemeen belang.

2.4 Houtopstanden
Afbakening

In het vierde hoofdstuk van de Wnb worden regels gesteld ten aanzien van houtopstanden, hout en 
houtproducten. Voor ruimtelijke ontwikkelingen is alleen paragraaf 4.1 over houtopstanden relevant.

In artikel 1.1 van de Wnb is al gedefinieerd wat onder een “houtopstand’’ wordt verstaan, namelijk: een 
zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die:

a. een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of
b. bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.

De bepalingen van paragraaf 4.1 van de Wnb hebben geen betrekking op (art. 4.1):
a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
b. houtopstanden op erven of in tuinen;
c. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
d. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
e. kweekgoed;
f. uit populieren of wilgen bestaande: 1. wegbeplantingen; 2. beplantingen langs waterwegen, en 3. 

eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
g. het dunnen van een houtopstand;
h. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij: 1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 2. bestaan uit minstens 
tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet
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wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en 3. zijn aangelegd na 1 januari 
2013.

Kapmelding
Met uitzonderling van het periodiek vellen van griend- of hakhout is het verboden zonder voorafgaande 
melding een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen (art. 4.2 lid 1). Provinciale Staten kunnen nadere 
regels stellen aan de manier waarop een dergelijke melding moet worden gedaan (art. 4.2 lid 2) en kunnen 
het vellen van houtopstanden voor een bepaalde termijn verbieden (art. 4.3 lid 3). Er geldt een aantal 
uitzonderingen op de plicht tot het doen van een kapmelding, onder meer wanneer de kap plaatsvindt in 
verband met wettelijk voorgeschreven verplichtingen, zoals het uitvoering geven aan een Natura 2000- 
beheerplan (art. 4.4 lid 1).

Herplantplicht
Nadat een houtopstand is geveld of op andere wijze teniet is gedaan, dient er binnen drie jaar op 
bosbouwkundig verantwoorde wijze herplant uitgevoerd te worden op dezelfde grond (art. 4.3 lid 1), waarbij 
het vervangen van beplanting die niet is aangeslagen verplicht is (art. 4.3 lid 2). Provinciale Staten kunnen 
nadere regels stellen aan het herplanten (art. 4.3 lid 3).

Er geldt een aantal uitzonderingen op de herplantplicht, onder meer wanneer de kap plaatsvindt in verband 
met wettelijk voorgeschreven verplichtingen, zoals het uitvoering geven aan een Natura 2000-beheerplan 
(art. 4.4 lid 1). Ook kunnen Gedeputeerde Staten een ontheffing of Provinciale Staten een vrijstelling 
verlenen die het mogelijk maakt de herplant op andere gronden te laten plaatsvinden (art. 4.5).

Gedragscode
Wanneer de veiling en herplant wordt uitgevoerd op een wijze die is geschreven in een vastgestelde 
gedragscode, hoeft niet te worden voldaan aan de bepalingen van artikel 4.2 lid 1 en 3 en art. 4.3 lid 1 en 2 
(art. 4.4 lid 1 onder d).

Nadere regels
Provincies mogen nadere regels stellen ter bescherming van hoogstamfruitbomen en geknotte populieren en 
wilgen (art. 4.6 onder b).
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3.1
Natura 2000

GEBIEDSBESCHERMING
Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het Mantingerzand, welke 10 kilometer ten noorden van het 
plangebied iigt. Het plangebied is op ongeveer 10 kilometer gelegen van het Natura 2000-gebied 
Mantingerzand en op 12 kilometer afstand gelegen van het Natura 2000-gebied Dwingeiderveid gelegen. Op 
15 kilometer ten zuiden van het piangebied iigt het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Reggegebied.

NNN/EHS

Het piangebied is geiegen in de NNN/EHS. In het plangebied komen de beheertypen N03.01 Beek en Bron 
en NI2.02 Kruidenrijk en faunarijk grasland voor. In de directe omgeving van het piangebied komen de 
beheertypen NI4.02 Hoog- en iaagveenbos, N06.03 Hoogveen, N06.04 Vochtige heiden, NI5.02 Dennen, 
eiken, beukenbos, N03.01 Beek en bron en NI6.01 Droog bos met productie voor. a!f/ a»
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Figuur 1: Beheertypen in het piangebied en in de omgeving (provincie Drenthe)

Voor het plangebied zijn de volgende ambitietypen aangewezen: N03.01 Beek en Bron, NI2.02 Kruidenrijk 
en faunarijk grasiand en N00.01 nog in te richten natuur, in de omgeving van het plangebied komen de 
ambitietypen NI5.02 Dennen, eiken, beukenbos, N07.01 Droge heide, N06.04 Vochtige heiden, N03.01 
Beek en Bron, N16.01 Productiebos, N14.02 Kruidenrijk en faunarijk grasiand voor.
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Figuur 2: Ambltietypen plangebied en de omgeving (Provincie Drenthe)

3.2 Mogelijke effecten
Natura 2000

Gezien de lokale aard van de voorgenomen ontwikkeling en de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000- 
gebied (Mantingerzand), worden geen effecten verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen van 
beschermde Natura 2000-gebieden.

NNN/EHS

Het plangebied heeft nu een voedselrijk karakter met monotoon grasland vegetatie, steile oevers en een 
voedselrijke watergang. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt voedselrijke bouwvoor venwijderd waardoor 
grasland meer divers wordt en kruidenrijker. Daarnaast geldt het plangebied als ecologische 
verbindingszone voor diverse faunasoorten zoals amfibieën, reptielen en vlinders. Hierdoor dragen de 
ontwikkelingen bij aan de realisatie van het beheer en ambitietype N12.02 Kruidenrijk en faunarijk grasland.

Tevens wordt er met de inrichting van de ecologische verbindingszone nieuwe natuur gerealiseerd waarbij 
agrarisch land wordt omgevormd naar natuur. Hierbij wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van ambitietype 
N00.01 Nog om te vormen natuur.

De huidige beek Vogelzangsewijk heeft momenteel weinig ecologische waarde door steile oevers. Door een 
natuurvriendelijke oever aan te leggen met diverse poelen wordt ervoor gezorgd dat de ecologische waarde 
van de beek verhoogd wordt.

De voorgenomen ontwikkeling draagt bij aan de inrichting van de NNN/EHS in het plangebied. De inrichting 
past bij de ambitietypen en heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van de 
NNN/EHS. Het versterkt deze juist. Met de voorgenomen ontwikkeling worden de wezenlijke kenmerken en 
waarden van de NNN/EHS niet aangetast. Verdere toetsing is niet noodzakelijk.
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4
4.1

SOORTBESCHERMING
Inleiding

Omdat mogelijk beschermde soorten voorkomen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden dient 
onderzocht te worden of deze al dan niet binnen of in de omgeving van het plangebied voorkomen en wat de 
effecten van de werkzaamheden zijn op deze soorten.

Door middel van een bureaustudie en een eenmalig veldbezoek is onderzocht of de aanwezigheid van 
beschermde soorten op voorhand uitgesloten kan worden. Hiervoor is verspreidingsdata van de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Het eenmalige veldbezoek is uitgevoerd op 16 februari 
2017 door een ecoloog van Arcadis. Het betrof zonnig weer met een temperatuur van rond de 16 graden 
Celsius.

4.2 Voorkomen beschermde soorten
4.2.1 Zoogdieren
Vleermuizen

In de omgeving van het plangebied komen diverse vleermuissoorten voor (NDFF, 2017). Het gaat hier om 
gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. Mogelijk 
komen ook andere soorten in de omgeving voor zoals gewone grootoorvleermuis. In het plangebied is geen 
bebouwing aanwezig. Hierdoor zijn er geen mogelijke verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen 
zoals laatvlieger en gewone dwergvleermuis. In bomen in de omgeving van het plangebied kunnen mogelijk 
vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn van boombewonende vleermuizen.

Het plangebied wordt mogelijk gebruikt als foerageergebied of als vliegroute. In de omgeving is tevens 
voldoende foerageergebied aanwezig zoals diverse bosgebieden, houtwallen en houtsingels. Ook zijn er in 
de omgeving voldoende alternatieve vliegroutes aanwezig door diverse lijnvormige elementen zoals 
houtsingels en diverse bosschages.

Grondgebonden zoogdieren

In de omgeving van het plangebied komen algemene grondgebonden zoogdieren voor zoals diverse 
(spits)muizensoorten, kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel), egel, haas, ree, vos en konijn. Voor 
al deze soorten geldt een vrijstelling in de Provincie Drenthe. In de omgeving is tevens het voorkomen van 
strenger beschermde grondgebonden zoogdieren bekend. Het gaat hier om boommarter, steenmarter, das 
en eekhoorn (alle nationaal beschermde soorten) (NDFF, 2017).

Boommarter

De boommarter komt voor in verschillende bossen zoals loofbos, gemengd bos en naaldbos. De 
boommarter heeft verblijfplaatsen in boomholtes, konijnen-, vossen of dassenholen, tussen boomwortels of 
onder takkenbossen. In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen waargenomen. Mogelijk gebruikt de 
boommarter het plangebied als foerageergebied. Het betreft een zeer klein onderdeel van het totale 
leefgebied welke honderden hectares groot is. Daarnaast is er in de omgeving meer geschikt 
foerageergebied aanwezig zoals diverse bosgebieden.

Steenmarter

De steenmarter heeft voorkeur voor kleinschalig landschap en komt voor in agrarisch gebied, dorpen en 
soms zelf steden. De steenmarter heeft tientallen verblijfplaatsen in schuren, spouwmuren, zolderruimtes, 
dakruimtes en kruipruimtes. Ook heeft de steenmarter verblijfplaatsen onder takkenhopen of boomholtes. In 
het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van steenmarter waargenomen in het plangebied. Mogelijk gebruikt 
de steenmarter het plangebied als foerageergebied. Het betreft een zeer klein onderdeel van het totale 
leefgebied welke van tientallen tot enkele honderden hectares groot is. Daarnaast is er in de omgeving meer 
geschikt foerageergebied aanwezig zoals diverse bosgebieden.

Das

De das komt voor in kleinschalige landschappen met bosjes, houtwallen en houtsingels. Hierlangs verplaatst 
de das zich. Verblijfplaatsen van de das zijn in dassenburchten. Deze bestaan uit een ondergronds 
gangenstelsel met verschillende uitgangen (tunnels). In de omgeving van het plangebied zijn diverse
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burchten aanwezig. Deze dassenburchten liggen niet in het plangebied. Het plangebied wordt mogelijk wel 
gebruikt als foerageergebied. Het betreft een klein onderdeel van het foerageergebied aangezien het gehele 
leefgebied uit tientallen hectares bestaat. Daarnaast is er in de omgeving voldoende alternatief 
foerageergebied voorhanden zoals diverse weilanden en bosschages.

Eekhoorn

De eekhoorn komt voor in diverse bosgebieden, houtwallen en tuinen in de omgeving van bosgebieden. De 
eekhoorn heeft zijn verblijfplaatsen in eekhoornnesten. In diverse bosschages in de omgeving is geschikt 
leefgebied voor de eekhoorn voorhanden. Daar waar enkele bomen worden gekapt, zijn geen 
eekhoornnesten waargenomen.

4.2.2 Vogels
Vogels met jaarrond beschermde nesten

In de omgeving van het plangebied komen diverse soorten vogels met jaarrond beschermde nesten voor. 
Het gaat hier onder andere om buizerd, havik, boomvalk, sperwer, ransuil, kerkuil en steenuil. In de directe 
omgeving van het plangebied kunnen soorten als buizerd, havik, sperwer, boomvalk en ransuil voorkomen. 
Deze kunnen in de bosgebieden in de omgeving van het plangebied voorkomen. Tijdens het veldbezoek zijn 
geen nesten waargenomen binnen de begrenzing van het EVZ-plangebied. Nesten van vogels met jaarrond 
beschermde nesten kunnen daarom worden uitgesloten. Wel kunnen jaarrond beschermde nesten 
voorkomen in de directe omgeving van de EVZ.

Overige broedvogels

Het is waarschijnlijk dat er in de omgeving van het plangebied diverse broedvogels broeden tijdens het 
broedseizoen. Het betreft hier waarschijnlijk soorten als roodborst, koolmees, pimpelmees, winterkoning, 
houtduif, wilde eend, etc.

4.2.3 Amfibieën
In en in de omgeving van het plangebied komen algemene amfibieënsoorten voor zoals bruine kikker, kleine 
watersalamander, bastaardkikker en gewone pad. Het Is aannemelijk dat deze soorten voorkomen in het 
plangebied. Voor deze soorten geldt in de provincie Drenthe een vrijstelling.

In de omgeving van het plangebied zijn de zwaarder beschermde poelkikker en heikikker (Europees 
beschermde soorten) bekend (NDFF, 2017). De poelkikker komt voor in redelijk voedselarme kleinere 
wateren zoals sloten en poelen. De Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger waterlossing zijn ongeschikt voor de 
poelkikker doordat deze zeer voedselrijk zijn. Geschikter habitat is in vennetjes en poeltjes op heideterreinen 
in de omgeving van de Vogelzangsewijk aanwezig.

De heikikker komt voor in poelen, sloten en andere kleine waterpartijen die voedselarm en iets zuur zijn. Het 
landhabitat bestaat uit ruig begroeid half natuurlijk grasland of heide. De Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger 
waterlossing zijn ongeschikt als habitat voor de heikikker door de voedselrijkdom. De vennetjes en greppels 
in de omgeving van de Vogelzangsewijk zijn wel geschikt als leefgebied. Hier is de heikikker ook 
waargenomen (NDFF, 2017). Deze vallen echter buiten de begrenzing van de EVZ.

4.2.4 Reptielen
In de omgeving van het plangebied komen diverse soorten reptielen voor zoals levendbarende hagedis en 
adder (2010) (NDFF, 2017). Geschikt habitat van adder (heideterreinen en vennetjes) ontbreekt binnen de 
grenzen van het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied is dit habitat wel voorhanden. De 
bosgebieden en boomwallen binnen het plangebied bieden wel leefgebied voor levendbarende hagedis. Hier 
vinden op de kap van enkele bomen na geen werkzaamheden plaats.
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4.2.5 Vissen
ln de omgeving van het plangebied komt de grote modderkruiper (nationaal beschermde soort) voor (NDFF, 
2017). Geschikt habitat voor de grote modderkruiper (verlande watergangen met zeer veel watervegetatie) 
ontbreekt in het plangebied (de Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger waterlossing). De grote modderkruiper en 
andere beschermde vissoorten kunnen hier op voorhand uitgesloten worden.

4.2.6 Beschermde ongewervelden
In de omgeving van het plangebied komt de sleedoornpage (nationaal beschermde soort) en de Noordse 
winterjuffer (Europees beschermde soort) voor (NDFF, 2017) De sleedoornpage is een soort die voorkomt in 
een landschep met sleedoornstruweel of pruimen en markante ontmoetingsbomen. Hieraan wordt voldaan 
bij struwelen langs bosranden, weg- en spoorbermen, holle wegen en akkers. De sleedoornpage komt voor 
ten zuiden van Zuidwolde. In het plangebied zelf zijn geen waarnemingen van de sleedoornpage bekend. In 
het plangebied zijn geen struwelen met de waardplant sleedoorn en/of pruimen aanwezig. Hierdoor 
ontbreekt geschikt leefgebied voor de sleedoornpage in het plangebied.
De Noordse winterjuffer komt voor in laagveenmoerassen. De soort komt in de zomer met name in de 
Weerribben en Wieden voor. De soort plant zich hier voort en foerageert hier in de zomer. In de winter 
overwintert de Noordse winterjuffer op heideterreinen en pijpenstrootje-vegetatie in de weide omgeving van 
het zomerhabitat. De heideterreinen in de omgeving van het plangebied zijn mogelijk geschikt als 
overwinteringshabitat. Deze vallen echter buiten de begrenzing van het plangebied. In het plangebied zelf is 
geen geschikt overwinteringshabitat aanwezig. De soort kan op basis van habitat worden uitgesloten.
Andere beschermde soorten ongewervelden kunnen op basis van habitat en verspreidingsgegevens ook 
worden uitgesloten in het plangebied.

4.2.7 Flora
In het plangebied zijn geen verspreidingsgegevens van beschermde planten en mossen bekend (NDFF, 
2017). Beschermde planten en mossen hebben zeer specifieke eisen aan hun habitat. Het plangebied is 
voedselrijk, monotoon. Hier ontbreekt geschikt habitat voor beschermde plantensoorten. Beschermde 
plantensoorten kunnen op basis van habitat en verspreidingsgegevens uitgesloten worden binnen de EVZ.

4.3 Effectbeoordeling
4.3.1 Zoogdieren
Vleermuizen
Het plangebied wordt mogelijk gebruikt door vleermuizen. Bij een enkele bomenrij wordt er gedund om meer 
licht te krijgen. Mogelijk zijn hier vleermuisverblijfplaatsen aanwezig. Bij dunning kunnen bomen met holtes 
verloren gaan. Hierdoor worden er mogelijk vleermuisverblijfplaatsen vernietigd en/of verstoord.
Het plangebied wordt mogelijk als vliegroute of foerageergebied gebruikt. De Vogelzangsewijk blijft 
behouden. Door het graven van een natuurvriendelijke oever neemt de voedselbeschikbaarheid toe 
waardoor het plangebied in de toekomst nog geschikter wordt als foerageergebied voor vleermuizen. Bij de 
voorgenomen werkzaamheden treden dan ook geen negatieve effecten op met betrekking tot 
foerageergebied en/of vliegroutes van vleermuizen. Indien bij de dunning van de betreffende bomenrij 
openingen ontstaan van rond de 50 meter kan de bomenrij haar potentiële functie als vliegroute verliezen.
Grondgebonden zoogdieren
In het plangebied komen mogelijk algemene grondgebonden zoogdieren voor zoals ree, vos, egel, diverse 
muizensoorten en kleine marterachtigen (bunzing, wezel, hermelijn). Voor deze soorten geldt een vrijstelling 
in de Provincie Drenthe. Het plangebied wordt mogelijk ook als foerageergebied gebruikt door de das, 
steenmarter en boommarter. Het plangebied betreft een zeer klein onderdeel van het totale leefgebied van 
deze soorten. Ook is er voldoende alternatief leefgebied in de directe omgeving voorhanden. Hierdoor 
treden er geen negatieve effecten op voor deze soorten. Na afronding van de werkzaamheden blijft het 
plangebied geschikt als foerageergebied. Het te dunnen bos maakt mogelijk onderdeel uit van het leefgebied
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van de eekhoorn. Hier zijn echter geen eekhoomnesten waargenomen. Hierdoor worden er geen 
verbiijfplaatsen verstoord, vernietigd of beschadigd. Het plangebied blijft geschikt als leefgebied voor de 
eekhoorn na afronding van de werkzaamheden.

4.3.2 Vogels
Vogels met jaarrond beschermde nesten

In het plangebied zijn geen nesten van jaarrond beschermde soorten waargenomen. De voorgenomen 
werkzaamheden hebben geen effect op soorten met jaarrond beschermde nesten.

Overige broedvogels

In het plangebied broeden (algemene) broedvogels tijdens het broedseizoen. Broedvogels met jaarrond 
beschermde nesten kunnen broeden in het aangrenzende gebied. Bij werkzaamheden in het broedseizoen 
kunnen nesten verstoord en/of vernietigd worden. Ook kunnen jongen en eieren als gevolg van 
beschadiging aan het nest en verstoring sterven. Bij werkzaamheden buiten het broedseizoen treedt 
mogelijk verstoring op voor vogels die aanwezig zijn. Er is echter voldoende uitwijkmogelijkheden in 
omliggend gebied waardoor deze verstoring niet van wezenlijke invloed is.

4.3.3 Amfibieën
Het plangebied is geschikt als leefgebied voor algemene amfibieënsoorten zoals bastaardkikker, bruine 
kikker, kleine watersalamander en gewone pad. Met de voorgenomen ingreep gaat het leefgebied verloren 
en worden vaste rust- en verblijfplaatsen mogelijk vernietigd. Voor deze soorten geldt echter een vrijstelling 
in de Provincie Drenthe.

De strenger beschermde heikikker en poelkikker komen mogelijk in de omgeving van het plangebied voor. In 
het plangebied ontbreekt echter geschikt habitat voor deze soorten en andere soorten beschermde 
amfibieën. Hierdoor kunnen effecten binnen het plangebied op beschermde amfibieën op voorhand worden 
uitgesloten. Indien greppels buiten de EVZ worden gedempt die in het vroege voorjaar waterhoudend zijn, 
kan leefgebied van heikikker aangetast worden. Individuen van heikikker kunnen hierbij omkomen.

4.3.4 Reptielen
Binnen het plangebied wordt alleen levendbarende hagedis verwacht. Bij werkzaamheden in houtwallen 
waarbij groot materieel wordt gebruikt, kunnen individuen omkomen. Omdat kap plaatsvindt van hooguit 
enkele bomen en niet door het leefgebied wordt gereden, zijn negatieve effecten op levendbarende hagedis 
uitgesloten.

4.3.5 Vissen
Beschermde vissoorten kunnen op voorhand worden uitgesloten in het plangebied ter hoogte van de 
Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger waterlossing. Indien greppels met veel watervegetatie worden gedempt in 
de omgeving van het plangebied ten behoeve van de waterstand, kan leefgebied van grote modderkruiper 
worden aangetast. Individuen kunnen hierbij omkomen.

4.3.6 Ongewervelden
In het plangebied ontbreekt geschikt habitat voor ongewervelden. Beschermde soorten ongewervelden 
kunnen daardoor op voorhand worden uitgesloten. Effecten op beschermde soorten ongewervelden zijn op 
voorhand uitgesloten.
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4.3.7 Flora
Beschermde planten- en mossoorten kunnen op voorhand worden uitgesloten in het plangebied op basis 
van habitat en verspreidingsgegevens. Effecten op beschermde plantensoorten zijn op voorhand uitgesloten.

4.4 Overtreding verbodsbepalingen
4.4.1 Mogelijke overtredingen
Er komen in het plangebied vogels, soorten van de habitatrichtlijn (vleermuizen) en nationaal beschermde 
soorten voor (grondgebonden zoogdieren, algemene amfibieën). In onderstaand overzicht is gemotiveerd 
aangegeven welke verbodsbepalingen mogelijk overtreden worden.

Tabel 1: Mogelijke overtreding verbodsbepalingen ten aanzien van vogels. Met stoplichtkleuren is aangegeven ofwel 
(rood), mogelijk (oranje) of geen (groen) kans is op overtreding van de betreffende verbodsbepaling.

Verbodsbepaling

Opzettelijk doden of vangen

Mogelijke overtreding

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in het broedseizoen 
kunnen nesten verlaten worden of vernietigd worden wat 
leidt tot de dood van jongen en/of eieren.

Opzettelijk nesten, rustplaatsen of eieren 
vernielen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in het broedseizoen 
kunnen aanwezige nesten en eieren vernield worden.

Eieren rapen Er worden geen eieren geraapt, overtreding van dit verbod is 
niet aan de orde

Opzettelijk verstoren, tenzij niet van 
wezenlijke invloed

Bij werkzaamheden in het broedseizoen worden mogelijk 
broedende vogels verstoord.

In het plangebied zijn geen nesten van vogels met jaarrond beschermde nesten aanwezig. In de directe 
omgeving mogelijk wel. Tevens kunnen bij werkzaamheden in het broedseizoen overtreding op 
verbodsbepalingen ten behoeve van soorten van de Vogelrichtlijn plaatsvinden. Bij werken buiten het 
broedseizoen kan overtreding worden voorkomen. Het broedseizoen loopt globaal van half maart t/m juli. Let 
wel, alle actieve nesten zijn ongeacht het tijdstip van het jaar beschermd.

Tabel 2: Mogelijke overtreding verbodsbepalingen ten aanzien van overige Europees beschermde soorten. Met 
stoplichtkleuren is aangegeven of wel (rood), mogelijk (oranje) of geen (groen) kans is op overtreding van de betreffende 
verbodsbepaling._______________________________________________________________

Verbodsbepaling

Opzettelijk doden of vangen

Mogelijke overtreding

Bij het dempen van waterhoudende greppels en 
watergangen aangrenzend aan de Vogelzangsewijk kunnen 
individuen van heikikker omkomen.

Opzettelijk verstoren Met de voorgenomen werkzaamheden treedt geen 
verstoring op voor soorten van de habitatrichtlijn.

Opzettelijk vernielen of rapen van eieren Er worden geen eieren vernield of geraapt, overtreding van 
dit verbod is niet aan de orde.

Het beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

In het plangebied zijn mogelijk verblijfplaatsen van 
vleermuizen aanwezig. Bij de kap van bomen zouden 
potentiële verblijfplaatsen en/of vliegroutes kunnen worden 
aangetast. Bij het dempen van waterhoudende greppels en 
watergangen aangrenzend aan de Vogelzangsewijk kan 
leefgebied van heikikker worden aangetast.
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Verbodsbepaling

Opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, 
ontwortelen en vernielen van plantensoorten

Mogelijke overtreding

Er komen geen beschermde plantensoorten voor in het 
plangebied. Planten worden niet opzettelijk geplukt, 
verzameld, afgesneden, ontworteld of vernield. Overtreding 
van dit verbod is niet aan de orde.

In het plangebied komen mogelijk vleermuizen voor. Bij de kap van bomen ten noorden en zuiden van de 
Oosterweg kunnen potentiële verblijfplaatsen en/of vliegroutes worden aangetast. Indien wordt gewerkt 
volgens het Ecologisch werkprotocol kunnen deze overtredingen worden voorkomen.

Bij het dempen van greppels en watergangen die in het vroege voorjaar waterhoudend zijn, kan leefgebied 
van heikikker verloren gaan, individuen kunnen hierbij omkomen. Indien volgens het Ecologisch 
werkprotocol wordt gewerkt, worden overtredingen voorkomen.

..'H; ■

Tabel 3: Mogelijke overtreding verbodsbepalingen ten aanzien van nationaal beschermde soorten. Met stoplichtkleuren 
is aangegeven ofwel (rood), mogelijk (oranje) of geen (groen) kans is op overtreding van de betreffende 
verbodsbepalingen.

Verbodsbepaling

Opzettelijk doden of vangen

Mogelijke overtreding

Er worden geen nationaal beschermde dieren gedood of 
gevangen. Overtreding op dit verbod is niet aan de orde.

Opzettelijk beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

In het plangebied zijn geen voortplantingsplaatsen en/of 
vaste rustplaatsen van nationaal beschermde soorten 
aanwezig. Deze worden dan ook niet beschadigd of vernield 
met de voorgenomen werkzaamheden. Wel bieden 
verlandende watergangen met goed ontwikkelde 
watervegetatle in de directe omgeving potentieel leefgebied 
voor heikikker en grote modderkruiper.

Opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, 
ontwortelen en vernielen van plantensoorten

Er komen geen beschermde plantensoorten voor in het 
plangebied. Planten worden niet opzettelijk geplukt, 
verzameld, afgesneden, ontworteld of vernield. Overtreding 
van dit verbod is niet aan de orde.

In het plangebied komen mogelijk algemene amfibieën (bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kleine 
watersalamander) en algemene grondgebonden zoogdieren (ree, vos, kleine marterachtigen, egel, diverse 
muizensoorten) voor. Voor deze soorten geldt een vrijstelling in de Provincie Drenthe. Hierdoor is er geen 
sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van nationaal beschermde soorten ter hoogte 
van de Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger waterlossing. Bij het dempen van verlandende watergangen met 
goed ontwikkelde watervegetatle kan leefgebied van de grote modderkruiper verloren gaan, individuen 
kunnen hierbij omkomen. Indien volgens het Ecologisch werkprotocol wordt gewerkt, worden overtredingen 
voorkomen.

Verder wordt het plangebied gebruikt door enkele grondgebonden zoogdieren zoals das, steenmarter en 
boommarter. Hier treden geen effecten voor op doordat verblijfplaatsen afwezig zijn. Hierdoor is er ook geen 
sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van deze nationaal beschermde soorten.

4.5 Conclusie & aanbeveling
4.5.1 Conclusie
In het plangebied kunnen (algemene) broedvogels tot broeden komen, net buiten het plangebied kunnen 
vogels met jaarrond beschermde nesten broeden. Bij werkzaamheden in het broedseizoen treedt verstoring 
op, worden mogelijk nesten vernield of beschadigd en kunnen eieren, jongen en vogels gedood worden. 
Hierdoor is er bij werkzaamheden in het broedseizoen sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten
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aanzien van de vogelrichtlijn. Indien verbodsbepalingen door mitigerende maatregelen voorkomen kunnen 
worden, is men verplicht deze maatregelen te nemen. In dit geval kan overtreding van verbodsbepalingen 
met betrekking tot soorten van de vogelrichtlijn voorkomen worden door buiten het broedseizoen te werken. 
Werkzaamheden in het broedseizoen zijn alleen mogelijk als door een ter zake kundige ecoloog tijdens het 
broedseizoen is vastgesteld dat er met de werkzaamheden geen nesten worden verstoord en/of vernield.

In het plangebied komen mogelijk vleermuizen voor. Bij de kap van bomen ten noorden en zuiden van de 
Oosterweg kunnen potentiële verblijfplaatsen of vliegroutes worden aangetast. Indien wordt gewerkt volgens 
het Ecologisch werkprotocol kunnen deze overtredingen worden voorkomen.

Bij het dempen van greppels en watergangen die in ieder geval in het vroege voorjaar waterhoudend zijn, 
kan leefgebied van heikikker verloren gaan, individuen kunnen hierbij omkomen. Indien volgens het 
Ecologisch werkprotocol wordt gewerkt, worden overtredingen voorkomen. Hetzelfde geldt voor grote 
modderkruiper in het geval van verlandende watergangen met goed ontwikkelde watervegetatie.

In het plangebied komen nationaal beschermde soorten voor waarvoor een vrijstelling geldt in de Provincie 
Drenthe. Hierdoor is er geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen met betrekking tot nationaal 
beschermde soorten. Wel blijft de zorgplicht gelden welke stelt dat men al het nodige moet doen om 
slachtoffers onder wilde dieren (ook niet beschermde dieren) te voorkomen. Hiervoor dienen dan ook 
mitigerende maatregelen te worden opgenomen.

4.5.2 Ecologisch werkprotocol
Het onderstaande werkprotocol dient nageleefd te worden. Ook dient het werkprotocol tijdens de 
werkzaamheden getoond te kunnen worden aan controlerende instanties.

Om aan de zorgplicht te voldoen en overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen, dienen de volgende 
maatregelen te worden genomen;

Vogels

• Werken buiten het broedseizoen welke globaal loopt van half maart t/m juli.
• Indien toch binnen het broedseizoen gewerkt dient te worden, kan alleen daar gewerkt worden waar geen 

vogels broeden en ook geen vogels worden verstoord in de directe omgeving. Dit dient direct 
voorafgaand aan de werkzaamheden te worden bepaald door een ecoloog.

• Daarnaast kan eventueel broedgebied, zoals de Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger waterlossing voor 
watervogels, ongeschikt worden gemaakt door buiten het broedseizoen de oever- en watervegetatie te 
verwijderen en kort te houden. De mogelijkheden dienen overlegd te worden met de betreffende ecoloog.

Vleermuizen

• Bij de kapwerkzaamheden ter hoogte van de bomenrij ten noorden en zuiden van de Oosterweg dienen 
alleen bomen worden gekapt waarin zich geen holten en/of spleten bevinden.

• Bij het openen van de vegetatie mogen de openingen maximaal 30-40 meter zijn.

Aan watergebonden dieren ter hoogte van de Vogelzangsewijk en Zuidwoldiger waterlossing

• Er dient gewerkt te worden buiten het voortplantingsseizoen, buiten aprii-juli
• Indien er toch binnen het voortplantingsseizoen gewerkt dient te worden dient voorafgaand aan deze 

periode alle oever- en watervegetatie te worden verwijderd in de richting van de Vogelzangsewijk en 
Zuidwoldiger waterlossing waar geen werkzaamheden plaatsvinden.

• Eén richting op werken zodat aanwezige diersoorten de kans krijgen het plangebied te verlaten.
• Bij het verondiepen van de Vogelzangsewijk dient richting het open water gewerkt te worden zodat 

aanwezige vissen en amfibieën de kans krijgen het plangebied via dit open water te verlaten.
• Indien dit niet mogelijk is, dient het water verlaagd te worden naar circa 20 tot 30 cm en dienen de 

aanwezige vissen en amfibieën afgevangen te worden door een ter zake kundige ecoloog.
• De werkzaamheden dienen gestaakt te worden bij ijsvorming.
• Bij twijfel of onvoorziene omstandigheden dient een ter zake kundige ecoloog geraadpleegd te worden.
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Heikikker

• Indien watergangen of greppels die in ieder geval in het vroege voorjaar waterhoudend zijn, worden 
gedempt ten behoeve van verhogen van de waterstand dient in februari/maart bepaald te worden door 
een ecoloog of het leefgebied van heikikker betreft (door middel van twee bezoeken om de roep vast te 
stellen). Wateren die geen leefgebied blijken (ook niet van grote modderkruiper, zie onder) kunnen 
worden gedempt. Indien wateren wel leefgebied blijken en niet kan worden voorkomen dat deze worden 
gedempt door bijvoorbeeld andere watergangen te dempen ten behoeve van vernatting, dient een 
ontheffing te worden aangevraagd. Verwacht wordt echter dat er voldoende vernattingsmogelijkheden 
zijn zonder aantasting van leefgebied.

Grote Modderkruiper

• Indien verlandende watergangen met goed ontwikkelde watervegetatie worden gedempt ten behoeve van 
verhogen van de waterstand dient door middel van eDNA-onderzoek te worden bepaald of het leefgebied 
betreft van grote modderkruiper (de kosten hiervan zijn laag). Wateren die geen leefgebied blijken (ook 
niet van heikikker, zie boven) kunnen worden gedempt. Indien wateren wel leefgebied blijken en niet kan 
worden voorkomen dat deze worden gedempt door bijvoorbeeld andere watergangen te dempen ten 
behoeve van vernatting, dient een ontheffing te worden aangevraagd. Verwacht wordt echter dat er 
voldoende vernattingsmogelijkheden zijn zonder aantasting van leefgebied.

Door te werken conform deze maatregelen wordt voorkomen dat er sprake is van overtreding van de Wet 
natuurbescherming met betrekking tot de soortbescherming.
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BIJLAGE A RELAVANTE WETSARTIKELEN.

HOOFDSTUK 1 

Artikel 1.5

1. Onze Minister stelt een nationale natuurvisie vast.
2. De nationale natuurvisie bevat de hoofdlijnen van het te voeren rijksbeleid gericht op het behoud en het 

zo mogelijk versterken van de biologische diversiteit, het duurzame gebruik van de bestanddelen daarvan 
en de bescherming van waardevolle landschappen, in nationaal en internationaal verband, en het behoud 
en het zo mogelijk versterken van de recreatieve, de educatieve en de belevingswaarde van natuur en 
landschap, in samenhang met het beleid om te komen tot een verduurzaming van de economie.

3. De nationale natuurvisie besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan:
a. het behoud en zo nodig herstel van een gunstige staat van instandhouding van de van nature in 

Nederland in het wild voorkomende soorten dieren en planten en de in Nederland voorkomende typen 
natuurlijke habitats en habitats van soorten;

b. de borging van een evenwichtige, duurzame economische ontwikkeling en de integratie van het beleid 
gericht op het behoud van de biologische diversiteit met het algemene economisch beleid, de 
handelspolitiek, het landbouw- en visserijbeleid en het innovatiebeleid;

c. een goed functioneren van de ecosystemen in de onderscheiden natuurgebieden in onderlinge 
samenhang;
het behoud, beheer en zo nodig herstel van landschappen van nationaal of internationaal belang, met 
inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken; 
het duurzame beheer van houtopstanden; 
de gevolgen van klimaatveranderingen;

g. de samenhang met het ruimtelijke beleid, het milieubeleid en het waterbeleid;
h. de samenhang met het beleid en de verantwoordelijkheden van andere overheden op dat terrein;
i. onderzoek op het terrein van de biologische diversiteit.

4. De nationale natuurvisie biedt, in de vorm van rode lijsten, inzicht in de met uitroeiing bedreigde of 
speciaal gevaar lopende dier- en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen.

5. De nationale natuurvisie bevat voor zover mogelijk een kwantificering van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de in Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden 
te beschermen habitats en soorten en verschaft in samenhang daarmee en in samenhang met de staat 
van instandhouding van deze habitats en soorten inzicht in voorgenomen wijzigingen van de besluiten tot 
aanwijzing van die Natura 2000-gebieden en bijzondere nationaie natuurgebieden.

6. Onderdelen van het rijksbeleid, bedoeld in het tweede lid, kunnen worden opgenomen in een andere 
rijksvisie.

d.

e.
f.

Artikel 1.7

1. Provinciale Staten stellen een provinciale natuurvisie vast.
2. Een provinciale natuurvisie bevat de hoofdlijnen van:

a. het te voeren provinciale beleid gericht op het behoud en het zo mogelijk versterken van de 
biologische diversiteit en het duurzame gebruik van de bestanddelen daarvan, waartoe in elk geval 
behoort het beleid gericht op de uitvoering van de verplichtingen, genoemd in artikel 1.12, eerste en 
tweede lid;

b. ingeval de provincie dat van belang acht:
1°. het te voeren provinciale beleidgericht op de uitvoering van de bevoegdheid, genoemd in artikel 
1.12, derde lid;
2°. het te voeren provinciale beleid gericht op het behoud, beheer en zo nodig herstel van waardevolle 
landschappen, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken, of 
3°. het te voeren provinciale beleid gericht op het behoud en het zo mogelijk versterken van de 
recreatieve, educatieve en belevingswaarde van natuur en landschap.

3. Een provinciale natuurvisie besteedt in het bijzonder aandacht aan de integratie van het in het tweede lid 
bedoelde provinciale beleidmet het provinciale algemene economisch beieid, ruimtelijke beleid, 
milieubeleid, waterbeleid en cultuurbeleid, en aan de samenhang tussen het in het tweede lid bedoelde 
beleid en het beleid en de verantwoordelijkheden van andere overheden op dat terrein.
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4. Onderdelen van het provinciate beleid, bedoeld in het tweede lid, kunnen worden opgenomen in een 

andere provinciale visie.
5. Artikel 1.6, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de provinciale natuurvisie, met 

dien verstande dat waar in dat eerste lid sprake is van Onze Minister, in plaats daarvan wordt gelezen: 
Provinciale Staten.

6. Provinciale Staten dragen zorg voor publicatie van de provinciale natuurvisie.

Artikel 1.11

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkenvijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een 
Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregeien treft 

om die gevoigen te voorkomen, of
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan 

maakt.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten In overeenstemming met het bij of krachtens 

deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.

Artikel 1.12

1. Gedeputeerde Staten van de provincies dragen, ieder in hun provincie, tezamen zorg voor het nemen 
van de nodige maatregelen voor:
a. de bescherming, de instandhouding of het herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende 

gevarieerdheid voor alle in Nederland natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en in het bijzonder de 
vogelsoorten, genoemd in bijlage I bij de Vogelrichtlijn, en de niet in die bijlage genoemde geregeld in 
Nederland voorkomende trekvogelsoorten;

b. het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de van nature in Nederland 
in het wild voorkomende soorten dieren en planten, genoemd in de bijlagen II, IV en V bij de 
Habitatrichtlijn, en van de in Nederland voorkomende typen natuurlijke habitats, genoemd in bijlage I 
bij de Habitatrichtlijn en habitats van soorten, genoemd in de bijlagen II, IV en V bij de Habitatrichtlijn, 
en

c. het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met uitroeiing bedreigde 
of speciaal gevaar lopende van nature in Nederland in het wild voorkomende dier- en plantensoorten, 
bedoeld in artikel 1.5, vierde lid.

2. Met het oog op het eerste lid dragen Gedeputeerde Staten in hun provincie in elk geval zorg voor de 
totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd 
«natuumetwerk Nederland». Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk behoren.

3. Gedeputeerde Staten kunnen gebieden gelegen buiten het natuumetwerk Nederland aanwijzen die van 
provinciaal belang zijn vanwege hun natuunvaarden of landschappelijke waarden, met inachtneming van 
hun cultuurhistorische kenmerken. Deze gebieden worden aangeduid als «bijzondere provinciale 
natuurgebieden», onderscheidenlijk «bijzondere provinciale landschappen».

HOOFDSTUK 2
Artikel 2.7

1. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een 
Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast Indien is voldaan aan artikel 2.8, met 
uitzondering van het negende lid.

2. Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of andere 
handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een 
significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

24



QUICKSCAN VOGELZANGSEWIJK

^^ARC^DIS
3. Gedeputeerde Staten verlenen een vergunning als bedoeld in het tweede lid uitsluitend indien is voldaan 

aan;
a. artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid, wanneer de vergunning betrekking heeft op een 

project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en 
dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000-gebied, of

b. artikel 2.8, negende lid, wanneer zij betrekking heeft op andere handelingen dan projecten als bedoeld 
in onderdeel a.

4. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing op projecten en andere handelingen ten 
aanzien waarvan bij of krachtens enige wettelijke bepaling een besluit is vereist, indien bij of krachtens 
die wet is bepaald dat dat besluit uitsluitend wordt vastgesteld Indien is voldaan aan artikel 2.8.

5. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing op projecten en andere handelingen waarop 
het verbod, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onderdeel j, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van toepassing is.

Artikel 2.8

1. Voor een plan als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, of een project als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, 
onderdeel a, maakt het bestuursorgaan, onderscheidenlijk de aanvrager van de vergunning, een 
passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.

2. In afwijking van het eerste lid hoeft geen passende beoordeling te worden gemaakt, ingeval het plan of 
het project een herhaling of voortzetting is van een ander plan, onderscheidenlijk project, of deel uitmaakt 
van een ander plan, voor zover voor dat andere plan of project een passende beoordeling is gemaakt en 
een nieuwe passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over 
de significante gevolgen van dat plan of project.

3. Het bestuursorgaan stelt het plan uitsluitend vast, en Gedeputeerde Staten verlenen voor het project, 
bedoeld in het eerste lid, uitsluitend een vergunning, indien uit de passende beoordeling de zekerheid is 
verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal 
aantasten.

4. In afwijking van het derde lid kan, ondanks het feit dat uit de passende beoordeling de vereiste zekerheid 
niet is verkregen, het plan worden vastgesteld, onderscheidenlijk de vergunning worden verleend, Indien 
is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
a. er zijn geen alternatieve oplossingen;
b. het plan, onderscheidenlijk het project, bedoeld in het eerste lid, is nodig om dwingende redenen van 

groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en
c. de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.
5. Ingeval het plan, onderscheidenlijk het project, bedoeld in het eerste lid, significante gevolgen kan 

hebben voor een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort in een Natura 2000-gebied, 
geldt, in afwijking van het vierde lid, onderdeel b, de voorwaarde dat het plan, onderscheidenlijk het 
project nodig is vanwege:
a. argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor 

het milieu wezenlijk gunstige effecten, of
b. andere dwingende redenen van openbaar belang, na advies van de Europese Commissie.

6. Een advies van de Europese Commissie als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b, wordt door Onze 
Minister gevraagd. Het bestuursorgaan, onderscheidenlijk Gedeputeerde Staten doen daartoe een 
verzoek aan Onze Minister.

7. Compenserende maatregelen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel c, maken onderdeel uit van het 
plan, onderscheidenlijk de verplichting om deze maatregelen te treffen maakt onderdeel uit van de 
vergunning voor het project, bedoeld in het eerste lid. Het bestuursorgaan dat het plan vaststelt meldt, 
onderscheidenlijk Gedeputeerde Staten melden de compenserende maatregelen aan Onze Minister, die 
de Europese Commissie van de maatregelen op de hoogte stelt.

8. Ingeval een compenserende maatregel voorziet in de ontwikkeling of verbetering van leefgebieden voor 
vogels, natuurlijke habitats of habitats voor soorten buiten een Natura 2000-gebied, draagt Onze Minister 
ervoor zorg dat deze leefgebieden of habitats een Natura 2000-gebied, of een onderdeel van een Natura 
2000-gebied worden.
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9. Voor een andere handeling als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, onderdeel b, houden Gedeputeerde 

Staten bij het verlenen van de vergunning rekening met de gevolgen die de handeling kan hebben voor 
een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.

HOOFDSTUK 3 
Artikel 3.1
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogeis als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed 

is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Artikel 3.3
1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, 

zesde lid, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun nesten, 
rustpiaatsen of eieren.

2. Provinciale Staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van verboden als bedoeld in artikel 3.1 of 
artikel 3.2, zesde lid, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van 
hun nesten, rustplaatsen of eieren.

3. Onze Minister kan ontheffing of vrijstelling verlenen van:
a. de verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, ten aanzien van vogels, dood of levend, of gemakkelijk 

herkenbare delen daarvan, of ten aanzien van uit deze vogels verkregen producten van daarbij 
aangewezen soorten, of

b. regels, gesteld krachtens artikel 3.2, vierde lid.
4. Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende 

voorwaarden:
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
b. zij is nodig:

1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
2°. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
3°. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
4°. ter bescherming van flora of fauna;
5°. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 
samenhangende teelt, of
6°. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde 
vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan;

c. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende 
soort.

Artikel 3.5
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden ofte vangen.

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen ofte 

rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen ofte vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I 

bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, 
af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
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Artikel 3.8
1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in de 

artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan 
wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen 
soorten.

2. Provinciale Staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld 
in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, 
dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij 
aangewezen soorten.

3. Onze Minister kan ontheffing of vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in artikel 
3.6, eerste lid, of van regels gesteld krachtens artikel 3.7, ten aanzien van dieren of planten van daarbij 
aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van 
dieren van daarbij aangewezen soorten.

4. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, kan worden bepaald dat 
Gedeputeerde Staten ontheffing kunnen verlenen, of dat Provinciale Staten bij verordening vrijstelling 
kunnen verlenen, van bij de maatregel aangewezen regels.

5. Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende 
voorwaarden:
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing:
b. zij is nodig:

1 °. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats;
2°. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip 
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
4°. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 
5°. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en 
binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde 
dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij 
de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te 
plukken of onder zich te hebben;

c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Artikel 3.10
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de 
soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te 
beschadigen ofte vernielen, of

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen ofte 
vernielen.

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de
verboden, bedoeld In het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het
vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met
handelingen:
a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter 

plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale 
draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;

d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
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e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer:

g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 
gebied, of

h. in het algemeen belang.

Artikel 3.31
1. De verboden, bedoeld in de artikelen 3.1,3.2, zesde lid, 3.5, 3.6 tweede lid, of 3.10, en de krachtens 

artikel 3.11, eerste lid, geldende verplichting tot melding, zijn niet van toepassing op handelingen die zijn 
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde 
gedragscode en die plaatsvinden in het kader van;
a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 

oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;
c. een bestendig gebruik, of
d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

HOOFDSTUK 4 
Artikel 4.1
Het bepaalde bij en krachtens deze paragraaf, met uitzondering van artikel 4.6, heeft geen betrekking op:
1. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
2. houtopstanden op erven of in tuinen;
3. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
4. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
5. kweekgoed;
6. uit populieren of wilgen bestaande:

1°. wegbeplantingen;
2°. beplantingen langs watenwegen, en
3°. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;

7. het dunnen van een houtopstand;
8. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:
1 °. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
2°. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een 
aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, 
en
3°. zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Artikel 4.2
1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van 

het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij Gedeputeerde 
Staten.

2. Provinciale Staten kunnen bij verordening regels stellen over de melding, bedoeld in het eerste lid. Deze 
regels kunnen in elk geval betrekking hebben op:
a. de gegevens die bij de melding worden verstrekt,
b. de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan, en
c. de wijze waarop de melding wordt gedaan.

3. Gedeputeerde Staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijfjaar verbieden 
ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.

Artikel 4.3
1. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van 

griend- of hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op 
bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of 
tenietgaan van de houtopstand.
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2. De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting 

die niet is aangeslagen.
3. Provinciale Staten kunnen bij verordening regels stellen over de bosbouwkundig verantwoorde wijze van 

herbeplanting, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4.4
1. De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op:

a. het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende 
maatregel als bedoeld in artikel 2.2;

b. het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een verplichting ais bedoeld in artikel 2.4, eerste of 
derde lid, een voorschrift verbonden aan een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, regels 
als bedoeld in artikel 2.9, derde lid, of een voorschrift verbonden aan een ontheffing of een vrijstelling 
als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste, onderscheidenlijk tweede lid, 3.8, eerste, onderscheidenlijk 
tweede lid, of derde lid, of 3.10, tweede lid, in samenhang met 3.8, eerste, onderscheidenlijk tweede 
lid, een besluit, vastgesteld onder toepassing van artikel 2.7, vierde lid, 3.3, zesde lid, 3.8, zesde lid, of 
3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, zesde lid, een wegaanpassingsbesluit, vastgesteld 
onder toepassing van artikel 9, vijfde lid, van de Spoedwet wegverbreding, een tracébesluit, 
vastgesteld onder toepassing van artikel 13, achtste lid, van de Tracéwet of een 
omgevingsvergunning, vastgesteld onder toepassing van de artikelen 2.17a, 2.17b, 2.17c en 2.17d 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

c. het vellen van houtopstanden voor de aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen, 
of

d. het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar 
wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode.

Artikel 4.5
1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van 

herbeplanting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde 
regels.

2. De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen onder meer betrekking hebben op de kwaliteit, oppervlakte 
en locatie van de andere grond en de natuurwaarde van de gevelde houtopstand.

3. Onverminderd het eerste lid, kunnen Gedeputeerde Staten van artikel 4.2, eerste lid, of artikel 4.3, eerste, 
tweede of vijfde lid, ontheffing verlenen.

4. Provinciale Staten kunnen bij verordening geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van artikel 4.2, eerste 
lid, of artikel 4.3, eerste, tweede of vijfde lid.

Artikel 4.6
Provincies en gemeenten zijn ten aanzien van de onderwerpen waarin deze paragraaf voorziet niet bevoegd
om op grond van andere aan hen toekomende wettelijke bevoegdheden regels te stellen ter bescherming
van buiten de grenzen van de bebouwde kom, vastgesteld krachtens artikel 4.1, onderdeel a, gelegen:
1. houtopstanden die deel uitmaken van bosbouwondernemingen die bij het Bosschap zijn geregistreerd:
2. houtopstanden bestaande uit bomen als bedoeld in artikel 4.1, onderdelen c tot en met f, met 

uitzondering van hoogstamfruitbomen en van geknotte populieren of wilgen als bedoeld in artikel 4.1, 
onderdeel f.
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Zoogdieren (overig)

Bever
Hamster
Hazelmuis
Lynx
Noordse woelmuis
Otter
Wilde kat
Zoogdieren (vieermuizen)

Baardvleermuis
Bechstein's vleermuis
Bosvleermuis
Brandt's vleermuis
Dwergvleermuis
Franjestaart
Grijze grootoorvleermuis
Grootoorvleermuis 
Grote hoefijzemeus
Grote rosse vleermuis
Ingekorven vleermuis
Kleine dwergvleermuis
Kleine hoefijzemeus
Laatvlieger
Meervieermuis
Mopsvieermuis
Noordse vieermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvieermuis
Tweekleurige vleermuis
Vale vleermuis
Watervleermuis
Zoogdieren (marien)

Bruinvis
Bultrug

: -Ï,
X X
X
„

X
X X
X

X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X

~x
X
X

X X
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X X
X

X X
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X X
X
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X

X X
X X
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XDwerg potvis
Gestreepte dolfijn
Gewone dolfijn
Gewone spitsdolfijn
Gewone vinvis 
Griend
Grijze dolfijn
Kleine zwaardwalvis
Nanwal
Noordse vinvis 
Orka
Potvis
Tuimelaar
Walrus
Witflankdolfijn
Witsnuifdolfijfr
Amfibieën

Boomkikker
Geelbuikvuurpad
Heikikker
Kamsalamander
Knoflookpad
Poelkikker
Rugstreeppad
Vroedmeesterpad
Vuursalamander
Reptielen

Gladde slang
Muurhagedis
Zandhagedis
Reptielen (schildpadden)

Dikkopschildpad
Kemp’s zeeschildpad
Lederschildpad

X :
X X

X
X X
X
X
X
X

X
X

X
X X

1C
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X ■■■

X
X X
X
x^ X
X X
X

X X
X X
X X

X X X
X X X
X X X

m
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X XSoepschildpad
Vissen

Houting
Steur
Vlinders

Apollovlinder
Boszandoog

Donker pimpernelbiauvvtje
Grote vuurvlinder
Moerasparelmoervlinder 
Pimpernelblauwtje 
Teunisbloem pijlstaart

X
X

X
X

X

Tijmblau\wtje
Zilverstreephooibeestje
Libellen en waterjuffers

Bronslibel
Gaffellibel
Gevlekte witsnuitlibel
Groene glazenmaker
Mercuurwaterjuffer
Noordse winterjuffer
Oosteiijke witsnuitlibel

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Rivierrombout
Sierlijke witsnuitlibel
Kevers

Brede geelrandwaterroofkever

Juchtleerkever
Vermiljoenkever
Insecten (overig)

Oeveraas
Mollusken

Bataafse stroommossel 
Platte schijfhoren
Planten

Drijvende waterweegbree
Geel schorpioenmos
Groenknolorchis
Kleine vlotvaren
Kruipend moerasscherm
Liggende raket
Tonghaarmuts
Zomers chroeforchis

X
X

X
Gestreepte waterroofkever X
Heidenbok "IT

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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BIJLAGE C NATIONAAL BESCHERMDE SOORTEN

Art. 3.10 Wnb

toogdïeren (overig)
\ardmuis
Joommarter
ïosmuis
ïunzing
Damhert
Das
Dwergmuis
Dwergspitsmuis
Edelhert
Eekhoorn
Egel
Eikelmuis
Dewone bosspitsmuis
3rote bosmuis
Haas
Hermelijn
Huisspitsmuis
tonijn
ilolmuis
Dndergrondse woelmuis 
^ee
Rosse woelmuis 
steenmarter
weekleurige bosspitsmuis 

/eldmuis 
/eldspitsmuis 
/os
Vaterspitsmuis 
Vezel 
Vild zwijn 
Voel rat

VI

Zoogdieren (marien)
Sewone zeehond
Srijze zeehond

\mfibieën
Mpenwatersalamander 
ïruine kikker 
Bewone pad 
(leine watersalamander 
i/leerkikker

IrilfL-or

Vinpootsalamander
Vuursalamander

Reptielen
Adder
Hazelworm
Levendbarende hagedis 
Ringslang

Vissen
Beekdonderpad
Beekprik
EIrits
Europese rivierkreeft 
Gestippelde alver 
Grote modderkruiper 
Kwabaal

Vlinders
Aardbeivlinder 
Bosparelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Bruine eikenpage 
Donker pimpemelblauwtjeh 
Duinparelmoervlinder 
Gentiaanblauwtje 
Grote parelmoervlinder 
Grote vos 
Grote vuurvlinder^
Grote weerschijnvlinder
lepenpage
Kleine heivlinder
Kleine ijsvogelvlinder
Kommavlinder
Pimpemelblauwtjeh
Sleedoompage
Spiegeldikkopje
Veenbesblauwtje
Veenbesparelmoervlinder
Veenhooibeestje
Veldparelmoervlinder
Zilveren maan

Libellen en waterjuffers
Beekrombout 
Bosbeekjuffer 
Donkere waterjuffer

Gevlekte glanslibel
Gewone bronlibel 
Hoogveenglanslibei 
Kempense heidelibel 
Speerwaterjuffer

Kevers
Vliegend hert

Planten
Akkerboterbloem
Akkerdoornzaad
Akkerogentroost
Beklierde ogentroost
Berggamander
Bergnachtorchis
Blaasvaren
Blauw guichelheil
Bokkenorchis
Bosboterbloem
Bosdravik
Brave hendrik
Brede wolfsmelk
Breed wollegras
Bruinrode wespenorchis
Dennenorchis
Dreps
Echte gamander 
Franjegentiaan 
Geelgroene wespenorchis 
Geplooide vrouwenmantel 
Getande veldsla 
Gevlekt zonneroosje 
Glad biggenkruid 
Gladde zegge 
Groene nachtorchis 
Groensteel 
Groot spiegelklokje 
Grote bosaardbei 
Grote leeuwenklauw 
Honingorchis 
Kalkboterbloem 
Kalketrip 
Karthuizeranjer 
Karwijselie 
Kleine ereprijs

,3
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mmmÄte schorsen«i ‘̂^

<leine wolfsmelk

<luwenklokje

<nollathyrus

<nolspirea

<orensla

<ranskarwij

<ruiptijm

-ange zonnedauw 
-Iggende ereprijs 
Vloerasgamander 
iduurbloem 
'Jaakte lathyrus 
'Jaaldenkervel 
^ijlscheefkalk 
Roggelelie 
Rood peperboompje 
Rozenkransje 
Ruw parelzaad 
5cherpkruid 
Schubvaren 
Schubzegge 
Smalle raai 
Spits havikskruid 
Steenbraam 
Stijve wolfsmelk 
Stofzaad 
Tengere distel 
Tengere veldmuur 
Trosgamander 
i/eenbloembies 
i/llegenorchis 
/roege ereprijs 
/Vilde averuit 
/Vilde ridderspoor 
/Vilde weit 
/Volfs kers 
landwolfsmelk 
^inkviooltje 
ïweedse kornoelje 

^*Deze soorten staan ten onrechte op 
de bijlage bij de wet. Ze staan 
namelijk ook genoemd op Bijlage IV 
van de Habitatrichtlijn en/of ook op 
bijlage II van de Conventie van Bern. 
Daarom zijn dit soorten zoals bedoeld 
in Wnb art. 3.5
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BIJLAGE D VRIJSTELLINGEN LANDELIJK EN PER PROVINCIE

Zoogdieren

• Aardmuis
• Bosmuis
• Bunzing
• Dwergmuis
• Dwergspitsmuis
• Egel
• Gewone bosspitsmuis
• Haas
• Hermelijn
• Huisspitsmuis
• Konijn
• Ondergrondse woelmuis
• Ree
• Rosse woelmuis
• Tweekleurige bosspitsmuis
• Veldmuis
• Vos
• Wezel
• Woelrat

Amfibieën

• Bastaardkikker
• Bruine kikker
• Gewone pad
• Kleine watersalamander
• Meerkikker
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