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I.

Inleiding

Aanleiding voor de aanvulling
Op 25 juni 2009 heeft de Commissie m.e.r. een memo gestuurd waarin zij haar
reactie geeft op de MER (zandwinning) Oosterweilanden (rapport van maart 2009).
Door de commissie worden met name enkele tekortkomingen gesignaleerd die
volgens haar essentieel zijn om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij
de besluitvorming. Teneinde hieromtrent duidelijkheid te krijgen heeft op 3 juli 2009
een overleg plaats gevonden waarin deze problematiek besproken is. De inhoudelijke
reactie op de genoemde memo is hierna uitgewerkt op basis van overleg met het
Bevoegd gezag en de gemeente Twenterand.
In genoemd overleg is tevens afgesproken dat in de aanvulling de resultaten verwerkt
worden van de "ecohydrologische werkgroep voor de Fayersheide". Er zal worden
aangegeven hoe met deze resultaten wordt omgegaan in relatie tot de
ontgrondingsvergunning en het bestemmingsplan.

Leeswijzer
De door de Commissie m.e.r. gesignaleerde tekortkomingen hebben betrekking op
een viertal aspecten, te weten (zie bijlage I):
I.

de onderscheiden alternatieven,

2.

de uitgangspunten voor de effectbeoordeling,

3.

cumulatie van milieueffecten,

4.

de onderbouwing van het voornemen.

In voorliggend rapport worden deze punten in verschillende hoofdstukken
behandeld.
•

Hoofdstuk 2 gaat nader in op de locatiekeuze en haakt derhalve aan op het
vierde punt van de memo. Het betreft in feite een aanvulling op hoofdstuk 2 en
met name hoofdstuk 3 van het hoofdrapport.

•

Hoofdstuk 3 bevat een beschouwing over een aantal uitgangspunten voor het
opstellen van het MER. In de eerste plaats wordt ingegaan op de keuze voor de
gekozen alternatieven (vergelijk het eerste punt). Daarna wordt ingegaan op
gesignaleerde onduidelijkheden in enkele uitgangspunten voor de
effectbeoordeling en komt de door de Commissie m.e.r. gesignaleerde omissie
met betrekking tot de cumulatie van milieueffecten (respectievelijk tweede en
derde punt) aan de orde.

•

In hoofdstuk 4 wordt het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) behandeld.
Door de Commissie m.e.r. is in haar commentaar ten aanzien van de
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onderscheiden alternatieven (eerste punt) aangegeven dat het M MA
onvoldoende in het MER uit de verf is gekomen en als volwaardig alternatief
naast de beide andere alternatieven beschreven dient te worden.
•

In hoofdstuk 5, waarin de alternatieven voor wat betreft de milieueffecten
worden vergeleken, is een herziene effectentabel opgenomen, analoog aan de
tabel in het hoofdrapport, §5.5.Tevens wordt een aanvulling gegeven op de'
leemten in kennis'.

Aan het rapport zijn enkele bijlagen toegevoegd. Bijlage I bevat de genoemde memo
van de Commissie m.e.r.. In bijlage 2 is de rapportage opgenomen van de werkgroep
Fayersheide. Deze werkgroep heeft zich gebogen over het ecohydrologisch systeem
van dit natuurgebied. In het MER is in het hoofdstuk 'Leemten in kennis' (hoofdstuk 8)
ten onrechte niet onderkend dat er nog vele onduidelijkheden zijn met betrekking
tot het ecohydrologisch functioneren van de Fayersheide, met name voor wat betreft
de invloed van de kwel, hetgeen een inschatting van de daadwerkelijke
(hydrologische) gevolgen van de zandwinning voor dit natuurgebied bemoeilijkt. Het
MER geeft mogelijk een te optimistisch beeld van deze effecten door de berekende
afname van kwelinvloed niet voldoende mee te wegen. Op basis van de
ecohydrologische analyse is het MMA verder verfjnd.ln de bespreking van het MMA
in hoofdstuk 4 zijn dan ook de resultaten van deze analyse meegenomen.

Weidevogelonderzoek
De gebruikte gegevens in de MER ten aanzien van weidevogels zijn gedateerd, zodat
er behoefte bestond aan een actualisatie (zie ook de opmerking daaromtrent in
onder andere §4.2.3 van het hoofdrapport). De resultaten van het veldonderzoek in
2009 zijn als bijlage 3 opgenomen. De belangrijkste conclusie is dat er sprake is van
een afnemende trend in de dichtheid aan weidevogels. De provincie Overijssel zal
nog nagaan of er een verplichting tot compensatie bestaat op grond van het
provinciale natuurbeleid.
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2.

Onderbouwing van de locatiekeuze

De Commissie m,e,r. is van mening dat er in het rapport te snel een keuze wordt
gemaakt voor deze zandwinning op land zonder in te gaan op nut en noodzaak
hiervan, terwijl ook de locatiekeuze summier onderbouwd is, Onderstaand wordt de
keuze voor zandwinning in het gebied Oosterweilanden nader onderbouwd,
De zandwinning Oosterweilanden is door het bevoegd gezag, de provincie Overijssel,
aangewezen als overgangslocatie, hetgeen betekent dat deze zandwinning nog onder
het beleidsregiem van de taakstellingperiode va It (zie Beleidskader Bouwgrondstoffen
Over winnen in Overijssel), Binnen het beleid en plannen van de gemeente wordt de
zandwinning als positieve ontwikkeling gezien, passend in de omgevingsvisie en het
gebiedsontwikkelingsplan,
Binnen de regio Twente is behoefte aan een op korte afstand gelegen regionale
zandwinkel, De noodzaak blijkt onder meer uit de jaarlijkse afzet vanuit de
nabijgelegen voormalige zandwinning Leemslagen,
Uit meerdere studies is gebleken dat inzet van zeezand als industriezand in Twente
vanwege de kwaliteit (ontbreken korrelfracties), beschikbaarheid en op flnanciele
gronden (transportafstand) niet haalbaar is,
De inzet van recycling materiaal blijkt op grond van beschikbaarheid en
kwaliteitsbepalingen maar beperkt mogelijk te zijn, De inzet beperkt zich
hoofdzakelijk als materiaal voor funderingen en dus niet als vervanging van
industriezand.
De onderbouwing van de locatiekeuze Oosterweilanden is vastgelegd in het rapport
'Grofzand in Overijssel na 2000', Aan deze keuze is in de periode tussen 1990 en
1995 een door de provincie Overijssel geinitieerd onderzoek vooraf gegaan, Zoals
eerder opgemerkt is voor de keuze van de winplaats binnen het zoekgebied van de
winzone rekening gehouden met een door de provincie als vergunningverlener
gewenste multifunctionele invulling en het beleid en plannen van de gemeente
Twenterand als verantwoordelijk orgaan voor de voor zandwinning benodigde
bestemmingsplanwijziging,

Betekenis van de zandwinning vaar de regia
In §3, I zal worden ingegaan op de motivatie voor de gekozen zonering en
begrenzing van het plangebied voor de zandwinning, Daaruit zal ook naar voren
komen wat de meerwaarde is van de zandwinplas voor de regio Almelo-Vriezenveen,

TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie

7

vof oosterweilanden
mer oosterweilanden - aanvulling n.a.v. commentaar cmer-

In het kort komen de voordelen op het volgende neer:
•

uitbreiding van recreatieve mogelijkheden voor de inwoners van Vriezenveen,
maar ook van Almelo;

•

het inrichten van een groene buffer richting Almelo;

•

het verkeersluw maken van Oosteinde, met name door de aanleg van een
randweg, welke mede door de zandwinning financieel mogelijk wordt gemaakt;

•

het versterken van 'natte' natuurwaarden, door uitbreiding van de oppervlakte
met hoge grondwaterstanden ten westen van natuurgebied Fayersheide.

8
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3.

Alternatieven en uitgangspunten

3.1.

Afbakening van alternatieven

Is er een andere begrenzing mogelijk?
De Commissie m.e.r. is van mening dat de begrenzing van de onderscheiden
alternatieven voor een zandwinplas van 100 ha binnen een zoekgebied van circa 300
ha niet onderbouwd is.Voor beide alternatieven is deze begrenzing gelijk. Het wordt
uit de MER niet duidelijk of binnen het zoekgebied optimalisatie van de begrenzing
mogelijk is vanuit milieuaspecten, bijvoorbeeld met het oog op beperking van
geluidhinder of hydrologische gevolgen. Onderstaand wordt deze begrenzing nader
onderbouwd.Tevens wordt ingegaan op de wijze waarop gestreefd is naar
meekoppeling met andere functies in het gebied Oosterweilanden vanuit het in het
beleid van de provincie Overijssel opgenomen beginsel van multifunctionaliteit van
een zandwinning.

Motivatie voor de gekozen zonering en begrenzing
Door de provincie Overijssel is in het gebied Oosterweilanden een winzone
aangewezen (Partiele herziening streekplan Twente; later opgenomen in Streekplan
Overijssel 2000+) met een oppervlakte van circa 230 ha waarbinnen een winplaats
voor zandwinning gevonden diende te worden van netto 100 ha exclusief de
benodigde ruimte voor herinrichting. In nauw overleg met de toenmalige gemeente
Vriezenveen is door de initiatiefnemer gekeken naar een passende invulling van de
winplaats in het gebied. Hierbij heeft de gemeente onder andere op basis van haar
beleid en de VOF Oosterweilanden onder andere op basis van de geologische
omstandigheden binnen het zoekgebied de begrenzingen vastgesteld. Uitgangspunt
bij de gemeente was de structuurvisie van 21 juni 1995 en de inrichtingsvisie
opgesteld door SAB van 7 september 1995 waarin een verkenning van toekomstige
functies voor het gebied Oosterweilanden is uitgevoerd. In genoemde structuurvisie
en die van 2005 is voor het beleid gekozen dat de boerderijstrook langs de
Oostermaatweg, in het zuidelijk dee I van de winzone behouden diende te blijven.
Tevens gold de aan de provincie gestelde voorwaarde voor medewerking aan een
zandwinning van de gemeente dat een groene buffer aanwezig moest blijven tussen
Almelo en Vriezenveen. De zandwinning zou hier onderdeel van kunnen uitmaken.
Op grond van de uitgevoerde 24 exploratieboringen in de winzone is vast komen te
staan dat de meest geschikte specie zich bevindt in een strook, die van het
zuidwesten naar het noordoosten loopt (Geologisch rapport Bijlage I). In grote delen
van de onderzochte winzone zijn blijkens de dwarsprofielen in genoemd deelrapport
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behoorlijke stoorlagen aanwezig (bijvoorbeeld boringen I tim 8 en 21 tim 24).
Derhalve gold dat de realiteitswaarde van een alternatief in het zuidelijke deer van de
winzone voor de VOF Oosterweilanden onvoldoende was.
Voornoemde zaken hebben er dan ook toe geleid dat primair voor de in de MER
gekozen afbakening van de winplaats binnen het zoekgebied van de winzone gekozen
IS.

Andere aspecten die de begrenzing van de zandwinning bepaald hebben zijn onder
meer:
•

de mogelijkheid om de zandwinning gunstig door deze te ontsluiten via
aantakking aan de rondweg door middel van de N36 (100 km weg);

•

de mogelijkheid om de zandwinning te laten aansluiten op de Fayersheide
waarbij door inrichting van het aangrenzende perceel een versterking van dit
natuurgebied gerealiseerd kan worden;

•

de voorwaarde van de gemeente dat in de noordwesthoek een bedrijfsterrein
van circa 30 ha ingepast diende te worden;

•

de keuze voor het trace van de rondweg langs en gekoppeld aan de
zandwinning en toch nabij de kern van Vriezenveen;

•

ligging en bereikbaarheid van de geplande dagrecreatie voor de inwoners van
Vriezenveen;

•

aanwijzing van het gebied ten zuiden van de zandwinning en Oostermaatweg als

•

voldoende ruimte rondom de zandwinplas ten behoeve van herinrichting van

LOG gebied c.q. behoud agrarische functies;
de randzones ter grootte van circa 50 ha.

Multifunctionaliteit van de zandwinning
Het provinciale toetsingskader (Beleidskader Bouwgrondstoffen) stelt
multifunctionaliteit en verbetering van ruimtelijke kwaliteit centraal bij ontgrondingen.
De keuze van de beide inrichtingsalternatieven speelt hier op de navolgende wijzen
op In:
•

De koppeling van de zandwinning met een bedrijventerrein waarbij voorzien
wordt dat de in de kern van Vriezenveen aanwezige bedrijven hiernaar
verplaatst worden. Voordeel is dat de leefbaarheid in Vriezenveen verbeterd
wordt.

•

Aanleg van een rondweg waardoor een benodigde geluidsanering van meer als
120 woningen aan het Oosteinde in de kern van Vriezenveen achterwege kan
blijven.

•

Versterking van de natuur van Fayersheide door inrichting van een aangrenzend
terrein en zuidoosthoek van de zandwinning.

•

Versterking van de ruimtelijke kwaliteit waarbij afspraken over het uiteindelijke
beheer van het gebied zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met
de gemeente Twenterand.
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3.2.

Uitgangspunten voor de effectbeoordeling

De Commissie m.e.r. constateert dat uitgangspunten ten aanzien van diepte en
tempo van de winning onduidelijk of onzeker zijn. Uitgegaan moet worden van de
worst case situatie. Hieronder worden de betreffende uitgangspunten nader
toegelicht.

Windiepte
Uitgangspunt voor de zandwinning is een windiepte van 30 m. In de MER
(hoofdrapport) staat onder §2.3 dat als optie wordt meegenomen om tot 40 m zand
te winnen. Dit betreft een eventueel in de toekomst af te wegen mogelijkheid welke
voor de nu beoogde zandwinning, mede gezien de zichttermijn van 30 jaar voor de
zandwinning niet aan de orde is. Het uitgangspunt voor de bepaling van de
milieueffecten is derhalve juist.

Wintempo
Voorzien wordt om gedurende de eerste 5 jaar aileen ophoogzand te gaan winnen.
Daarna zal naast ophoogzandwinning overgegaan worden tot industriezandwinning
en verwerking. De te verwachten afzetvariaties zullen in de orde van 10 tot maximaal
20% van de gemiddelde afzetprognose voor een bepaald jaar liggen. Deze variatie is
vanuit de basisvoorraad gereed product op te vangen. Effecten op hydrologie of
geluid zijn derhalve niet aanwezig. Overigens wordt in de MER (zie deelrapport
geohydrologie) uitgegaan van een dagelijkse productie van 2790 m 3 zand (worstcase-scenario), hetgeen circa 20% hoger ligt dan de huidige afzetprognose.

3.3.

Cumulatie van milieueffecten

De Commissie m.e.r. constateert dat bij het bepalen van de cumulatieve
geluidseffecten van de zandwinning en andere activiteiten in de omgeving geen
rekening gehouden wordt met een aantal voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen.
Het gaat daarbij met name om de aanleg van een nieuwe rondweg, de verplaatsing
van een bedrijventerrein en de realisatie van de woonwijk Waterrijk. In het
onderstaande wordt een toelichting op de genoemde ontwikkelingen gegeven.
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Verplaatsing bedrijventerrein
In haar memo noemt de Commissie het verplaatsen van een bedrijventerrein. Dit is
niet het geval. Waarschijnlijk wordt gedoeld op het voornemen om bedrijven uit de
kern van Vriezenveen te verplaatsen naar het bedrijventerrein Almelose weg oost en
eventueel het nieuwe bedrijventerrein Oosterweilanden.

Woonwijk Waterrijk
De plannen van de woonwijk Waterrijk zijn nog niet concreet. Een uitspraak welke
milieueffecten deze woonwijk op de zandwinning heeft is niet mogelijk. Op basis van
de beperkte gegevens is in het MER nagegaan welke geluidsinvloeden tengevolge van
het werkterrein van de zandwinning richting Waterrijk te verwachten zijn. Overigens
zijn voor de geluidsbelasting op Waterrijk de rijksweg N36 en de Oosterweilandweg
bepalend.

Aanleg rondweg
Voor zowel de rondweg als voor de zandwinning is een akoestisch onderzoek
uitgevoerd. Op basis hiervan kan vastgesteld worden dat de geluidsbelasting
tengevolge van de zandwinning ten opzichte van de geluidsbelasting van de rondweg
deels wegvalt. Door de aanleg van de rondweg wordt de huidige geluidsbelasting in
de kern Vriezenveen weggenomen (zie ook §3.1).

Meewegen van cumulatieve effecten bij milieuvergunning
Momenteel is de aanvraag voor de milieuvergunning van de zandwinning
Oosterweilanden in voorbereiding. Hierin zullen de relevante cumulatieve effecten
worden meegenomen.

12
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4.

Meest milieuvriendelijk alternatief

4, I ,

Inleiding

De Commissie m,e,r; stelt dat het MMA in het MER zeer summier beschreven is en
niet als volwaardig alternatief vergeleken is met de andere alternatieven, Bovendien is
niet duidelijk of er andere realistische mogelijkheden zijn om het voornemen vanuit
milieuoogpunt te optimaliseren, De belangrijkste aspecten zijn hierbij:
•

begrenzing, zonering en inrichting van de zandwinlocatie, mede in relatie tot
andere ontwikkelingen zoals de nieuwe rondweg, de verplaatsing van het
bedrijventerrein en realisatie van de nieuwe woonwijk Waterrijk;

•

afvoerwijze en -routes van het gewonnen materiaal, bijvoorbeeld per buisleiding
of per schip;

•

wegnemen van de oorzaken van verdroging in het natuurgebied Fayersheide;

•

maatregelen ter beperking van verstoring van broedvogels in Fayersheide door
bijvoorbeeld inzet van stiller materieel;

•

beperken van de hydrologische effecten en geluidhinder tijdens de uitvoering
door optimalisatie van het tempo van de winning,

In §4.2 wordt ingegaan op de genoemde vijf aspecten voor de optimalisatie, Daarna
zal in §4,3 een expliciete beschrijving worden gegeven van het MMA, zoals dit in het
MER ook voor alternatieven I (natuur) en 2 (recreatie) is gedaan (respectievelijk §5.2
en §5,3 van het hoofdrapport).voor de vergelijking van de alternatieven wordt
verwezen naar hoofdstuk 5.

4.2.

Mogelijkheden voor optimalisatie van het MMA

Zonering
De gekozen zonering van de zandwinplas (zie ook §3.1) heeft in relatie met de
andere ontwikkelingen in het gebied navolgende (milieu)voordelen:
•

de beoogde recreatieve ontwikkeling ligt nabij Vriezenveen en is daardoor
lopend of per fiets bereikbaar;

•

aangrenzend aan de Fayersheide bestaat de mogelijkheid om nog circa 10 ha
extra natuur te ontwikkelen ter versterking van dit natuurgebied;

•

de afstand tot het te ontwikkelen woongebied Waterrijk van de gemeente
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Almelo is optimaal;
•

een directe waterverbinding tussen Waterrijk en zandwinplas Oosterweilanden

•

de ligging van het werkterrein van de zandwinning ten opzichte van de

behoort tot de mogelijkheden;
beschikbare infrastructuur voor de afvoer van het zand is optimaal en
garandeert korte verbindingen;
•

de rondweg en het bedrijventerrein zijn gekoppeld aan de zandwinning en
vormen daarmee een optimalisatie in het ruimtegebruik.

De conclusie is dus dat er bij de zonering reeds naar gestreefd is tot een zo optimaal
mogelijke inrichting voor natuur en recreatie te komen en negatieve milieueffecten te
beperken.

Ajvoerwijze en -routes
De zandwinning Oosterweilanden is bedoeld als regionale en lokale zandleverancier
voor het gebied Twente. Ongeveer 50% van het gewonnen zand betreft ophoogzand
dat lokaal in een straal van circa 20 km rondom de zandwinning zal worden afgezet.
De afvoerroute via de weg ligt in dit geval voor de hand daar de benodigde
infrastructuur (N36 en rondweg) in de onmiddellijke nabijheid liggen en de
potentiele afnemers (ook voor het industriezand) niet aan waterwegen gelegen zijn.
In praktische zin zal ter plaatse van de Oosterweilanden altijd een verwerking van de
te winnen specie nodig zijn om ophoogzand en industriezand van elkaar te scheid en
en restfracties van deze bewerking in het gebied te kunnen houden.Afvoer per
buisleiding of schip van producten betekent in dit geval dat een leiding van 3 km
aangelegd zou moeten worden naar het kanaal Almelo-de Haandrik.Ter plaatse van
het kanaal zal dan een overslagterrein gebouwd moeten worden en een voorziening
om het gebruikte transportwater retour naar de zandwinplas te voeren teneinde te
voorkomen dat hier het plaspeil daalt (effect op landbouw en Fayersheide) of dat dit
met de kans op vertroebeling in het kanaal komt. Daarnaast is de scheepscapaciteit
van het kanaal Almelo De Haandrik beperkt in tonnage en door de aanwezige sluis
naar het Twentekanaal. Derhalve is de optie voor afvoer per buisleiding of schip uit
markttechnisch, economisch en milieuoogpunt niet reeei.

Verdroging in het natuurgebied Fayersheide
Het gebied Fayersheide is aan te merken als een botanisch zeer waardevol schraal
graslandreservaat, waarvan de aanwezige soortensamenstelling aileen verklaard kan
worden uit de bijzondere c.q. locale geohydrologische omstandigheden. Onlangs zijn
de bijzondere natuurwaarden van dit gebied opnieuw voor het voetlicht gebracht
door de Vereniging Oud Vriezenveen1.Thans komen nog steeds zeldzaamheden voor
als klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw, vetblad en welriekende nachtorchis.

I

Zie: Bos, H. & H. Stevens. 2009. De Faijersheide, Vriezenveens meest natuurrijke plekjel.

In: Waver 't Vjenne (2009):577-579.
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Door een recent opgerichte werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van
provincie, gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer en VOF Oosterweilanden, wordt
studie verricht naar het ecohydrologisch systeem van de Fayersheide. De
deskundigen gaan vooralsnog uit van de werkhypothese, dat lokaal aanwezige slecht
doorlatende bodemlagen nog net voor voldoende kweldruk zorgen om het
ecohydrologisch systeem van de Fayersheide in stand te houden. Zekerheid over
deze werkhypothese is er echter niet. Daarvoor zal meerjarig aanvullend onderzoek
c.q. monitoring nodig zijn. De rapportage van de voorlopige stand van zaken is als
bijlage 2 bij voorliggende aanvulling opgenomen.
Het is overigens van belang een onderscheid te maken tussen enerzijds de
autonome ontwikkeling van verslechtering van de ecohydrologische omstandigheden
in en om de Fayersheide (veroorzaakt door de landbouw) en anderzijds de negatieve
effecten die de zandwinning op lange termijn (in ca. 20 jaar) kan hebben. De
genoemde werkgroep is juist om die reden ook bezig om een ecohydrologisch
advies uit te brengen over maatregelen, die genoemde autonome ontwikkeling
kunnen keren, maar die ook de negatieve effecten van de zandwinning op lange
termijn kunnen voorkomen. Dit vraagt om een meerjarige aanpak, waarbij op grond
van kennis over het ecohydrologisch systeem en zorgvuldige analyse (haalbaarheid,
doeltreffendheid en doelmatigheid) zowel voor de korte termijn als voor de lange
termijn maatregelen worden uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd. Zie verder bijlage

2.
Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat de provincie Overijssel heeft aangegeven,
dat zij het voornoemde ecohydrologisch advies wil meenemen in haar besluitvorming
over de ontgrondingvergunning. Deze beslultvorming moet in september/oktober

2009 plaatsvinden, nadat de Commissie m.e.r. haar advies heeft uitgebracht.

Maatregelen ter beperking van verstoring van broedvogels
Op het moment dat door de VOF Oosterweilanden overgegaan wordt tot de
productie van industriezand zal een stille zuiger ingezet worden. Het bronvermogen
van een elektrische zandzuiger is 5 dB(A) lager dan dat van een diesel aangedreven
zandzuiger. Hiermee kan verstoring van broedvogels in de Fayersheide tot een
minimum worden gereduceerd.Tijdens de uitvoering zullen regelmatig
geluidmetingen worden uitgevoerd. Overigens streeft de VOF ernaar om een C02neutrale situatie 'tot aan de poort'te bereiken.

Optimalisatie van het wintempo
De uitvoering en tempo van de zandwinning worden bepaald door de vraag uit de
markt. Uitgangspunt is, dat de productie (winning) gelijkmatig binnen de gestelde
werktijden plaats zal vinden. Eventuele pieken in de vraag uit de markt worden
opgevangen door de aanwezige voorraden product op het verwerkingsterrein. Extra
hydrologische of geluidseffecten zijn derhalve niet aan de orde.
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4.3.

Beschrijving van het MMA

Het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) is qua zonering en inrichting volledig
gelijk aan het natuuralternatief (alternatief I). Qua werkwijze wordt ingezet op een
zo gering mogelijke verstoring van natuur (met name broedvogels) door
geluidsbelasting en een zo optimaal mogelijke rijroute voor de afvoer van zand.
Verder worden zodanige hydrologische maatregelen getroffen, dat mogelijke
negatieve gevolgen voor het ecohydrologisch systeem van de Fayersheide tot een
minimum worden gereduceerd of zelfs omgebogen naar een verbetering ervan. In
het onderstaande worden de hier genoemde aspecten nader toegelicht en
uitgewerkt.

Zonering
Wat de zonering betreft zijn in §4.2 de voordelen opgesomd van de in het natuur- en
het recreatiealternatief gekozen zonering. In beide alternatieven is de zonering gelijk.
Omdat bij deze zonering ingezet is op het behalen van een maximaal rendement
voor natuur, is de zonering in het MMA niet aangepast ten opzichte van de
genoemde alternatieven. Het creeren van natte natuur aan de oostzijde van de plas
en in aansluiting op de Fayersheide ter versterking van laatstgenoemd natuurgebied,
vormt een zeer wezenlijk onderdeel van deze zonering.Tevens is getracht om
geschikte weidevogelbiotopen zo ver mogelijk van de N36 te situeren.

Inrichting
Qua inrichting voigt het MMA het natuuralternatief, waarbij zo maximaal mogelijk
wordt ingezet op natuurontwikkeling, met uitsluiting van intensieve vormen van
recreatie (dagstrand) rond de plas. Extra ten opzichte van het recreatiealternatief is
het amfibieenbiotoop in de noordwestoever. De langs liggende weg wordt voorzien
van een amfibieenkerend raster en een amfibieentunnel.
Ook worden kwetsbare natuurwaarden ontzien door beperkte toegankelijkheid
(onverharde paden).Yoor wat betreft de verschillende nagestreefde biotopen, zij
verwezen naar tekening 00130-05 of figuur 5.3 in het hoofdrapport.

Werkwijze
Ten aanzien van de werkwijze geldt in dit alternatief dat negatieve gevolgen voor het
milieu tot een minimum worden beperkt. Maatregelen die daartoe bijdragen zijn:
•

Inzet van een stille, elektrische zandzuiger (bronvermogen 105 dB(A)).Tijdens
de uitvoering worden regelmatig geluidsmetingen uitgevoerd, met name in het
broedseizoen. Worden ter plaatse van broedgebieden (Fayersheide in het
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bijzonder) waarden gemeten boven 47 dB(A)l, dan zal de productie worden
beperkt:. Evenwel is uit aanvullende akoestische berekeningen 2 gebleken, dat de
(cumulatieve) geluidsbelasting in de Fayersheide op een hoogte van 0,5 m
boven maaiveld niet hoger is dan 40 dB(A), bij aanleg van een geluidswal.Verder
blijkt uit het akoestisch onderzoek (zie deelrapport Geluid, tabel IV3) dat ter
plaatse van Fayersheide (immissiepunt 14) bij de inzet van een stille zuiger
(zonder grondwal) geen waarden boven de 45 dB(A) berekend worden. De
conclusie is: door het treffen van adequate mitigerende maatregelen kunnen de
geluidsbelastingeffecten ter plaatse van het natuurgebied, maar ook ter plaatse
van de woningen in voldoende mate gereduceerd worden. De initiatiefnemer is
voornemens de aanbevelingen voor geluidsreductie in de te verlenen
milieuvergunning op te volgen. Zie verder hoofdstuk 5 hierna.
•

Beperking van de bedrijfstijden in gevoelige perioden (avond, nacht), zie
hoofdstuk 5.

•

Winning vindt gelijkmatig plaats binnen de gestelde werktijden.

•

Afvoer van zand vindt plaats via de weg (rondweg en N36), waarbij moderne
vrachtauto's worden ingezet, met minimale geluidsproductie en uitstoot van
verontreinigende gassen. In voorgaande paragraaf is al aangetoond dat afvoer
per buisleiding of schip niet realistisch is.

Mitigerende maatregelen ter beperking van hydrologische effecten
Om negatieve hydrologische gevolgen voor de Fayersheide te voorkomen, is nader
ecohydrologisch onderzoek verricht Zie voor de eerste resultaten van dit onderzoek
bijlage 2. Opgemerkt zij dat dit onderzoek nog niet is afgerond. Er zal met name nog
gekeken worden naar mogelijkheden om de negatieve invloeden van de diepe
ontwatering in de omgeving ten behoeve van de landbouw tegen te gaan. Het
onderzoek is tevens gericht op het bepalen van adequate mitigerende maatregelen.
In genoemd rapport (bijlage 2) zijn de mogelijke mitigerende maatregelen benoemd
en wordt ook de effectiviteit ervan aangegeven, zie tabel I hieronder. De twee meest
effectieve maatregelen zijn: peilopzet in de zandwinplas en afdichten van de oevers. In
hoofdstuk 5 zal hier nog nader op worden ingegaan.

I

Uit recent onderzoek blijkt dat de drempelwaarde van verstoring van broedvogels en het

optreden van significante effecten bij 47 dB ligt (zie: Garniel, A, W.o. Daunicht, U.
Mierwald & U. Ojowski (2007): Vogel und Verkehrsliirm. Quantifizierung und Bewiiltigung

eintscheidungserheblicher Auswirkungen von Verkehrsliirm auf die Avifauna.
Schlussbericht Novemer 2007 / Langfassung. Kieler Institut fur Landschaftsokologie. 273 p.
Bonn,Kiel
2 Alferink, R.J.A (2009). Akoestisch onderzoek aanvraag milieuvergunning tb. v.
zandwinning Oosterweilanden. Rapp. 20090687-02. I.o.v. V.O.F. Oosterweilanden.

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV, Maastricht. Dit rapport kan op moment van
beschikbaar zijn toegezonden worden
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tabel1
Mogelijke mitigerende maatregelen voor opheffen knelpunt verdroging Fayersheide (naar:
ROJial Haskoning 2009)
Maatregelen

directe inlaat van oppervlaktewater en
aanvoer geschikt grondwater
het plaatsen van een kwelscherm

het verhogen van de bodemweerstand
van de zandwinplas
het ophogen van het plaspeil
het verhogen van het peil van het
0ppervlaktewater in de bufferzones.

Effect op
grondwaterstanden
positief

Effect op de
kwel

Effect op de
grondwaterkwaliteit
negatief

Verder
onderzoek
ja/nee
nee

verwaarloosbaar
positief
positief

verwaarloosbaar
positief
onbekend

onbekend

nee

onbekend

ja

positief

positief

onbekend

ja

positief

waarschijnlijk onbekend
negatief

ja

18
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5.

Alternatievenvergelijking en leemten in kennis

5. I .

Vergelijking van de alternatieven

In onderstaande herziene effectentabel (vergelijk de tabel in §5.5 van het
hoofdrapport) zijn de effecten per beoordelingscriterium en per alternatief
opgenomen. Deze zijn conform de systematiek in het hoofdrapport in vier
hoofdgroepen ondergebracht (bodem en water; ecologie; landschap en
cultuurhistorie; woon- en leefmilieu). Het MMA is in de laatste kolom opgenomen,
zodat een directe vergelijking met de andere alternatieven mogelijk wordt. Hiermee
wordt ook bereikt dat het MMA als volwaardig alternatief bij de afweging
meegenomen kan worden.Voor die beoordelingscriteria, waar het MMA anders
scoort dan de beide andere alternatieven, zal hierna een toelichting worden gegeven.
Voor een uitgebreide beschrijving van aile beoordelingscriteria zij verwezen naar §5.4
in het hoofdrapport.
Beoordelingscriterium B5

wijziging grondwaterstand

Bij het MMA worden zodanige mitigerende maatregelen getroffen, dat de negatieve
hydrologische gevolgen van de zandwinning voor de natuurgebieden Fayersheide en
Kooiplas zoveel mogelijk worden tegengegaan. Zelfs wordt gestreefd naar een
verbetering ten opzichte van de huidige situatie c.q. de autonome ontwikkeling.
Hiervoor is een aparte studie verricht (zie bijlage 2). De uitkomsten van het
ecohydrologisch onderzoek zijn in onderstaande tabel 2 verwerkt.Voor de
dalingslijnen wordt verwezen naar het hoofdrapport, figuren 5.7,5.8,7. I en 7.2 en
naar bijlage 2 in voorliggende aanvulling.
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tabel2
EfJecten op de grondwaterstanden en kwelintensiteit van de verschillende onderscheiden
alternatieven
Situatie

max.

max.

daling

opp. daling

opp. stijging

afname kwel In

daling

stijging

Fayersheide

>5 em

>5 em

waterlopen
F'heide

totaal

[em]

[em]

[em]

[hal

[hal

[%]

[%]

24

15

3-13

162

16

60

5

5-21

296

0

77

16

Alternatieven 1,2
Na beeindiging
,

39
........................................................ , ......................................... " .......... , ....................................................................., ........................ ............................. , ........ , ....... , ......
In eindfase
MMA
Na beeindiging

4

25

0

0

57

40

5

idem, met rondom

4

25

0

0

57

0

5

5

25

0

0

17

44

16

diehten van plasrand
In eindfase

Beoordelingscriterium B7

afname van kwel in waterlopen

De kwel naar waterlopen neemt door het graven van de zandwinplas af in een zone
aan de oostkant van het plangebied. Dit betekent dat het moeilijker is de gewenste
stuwpeilen in sloten te handhaven.Voor het gebied Fayersheide is dit extra nadelig,
omdat er in de huidige situatie - en ook in de autonome ontwikkeling - al sprake is
van een snel uitzakken van de grondwaterstand vanaf einde winter. Er worden in het
MMA maatregelen getroffen, die dit negatieve effect zoveel mogelijk tegengaan. De
conclusie uit het ecohydrologisch onderzoek Fayersheide is als voigt (zie rapportage
in bijlage 2, §3.4: "Een oplossing om de hydrologische situatie ter plaatse van
Fayersheide niet te verslechteren maar zelfs te verbeteren moet worden gezocht in
een combinatie waarbij het plaspeil wordt opgezet tot circa 8,9 m +NAP of hoger
en het verhogen van de bodemweerstand in de gehele plas (dus ook aan de
oostkant):'
Beoordelingscriterium E I I

verzwakking ecohydrologische toestand Fayersheide

Door grondwaterstandsdaling en vermindering van kwel wordt de fragiele
ecohydrologische basis van de natuurwaarden van het gebied Fayersheide verder
verzwakt. Door diepe ontwatering in de omgeving van dit natuurgebied zijn is het
ecohydrologisch systeem de afgelopen decennia zeer kwetsbaar geworden. In het
MMA wordt er alles aan gedaan om door middel van mitigerende maatregelen de
extra verzwakking, die het gevolg is van de zandwinning, op te heffen. Zie hiervoor
onder beoordelingscriteria B5 en B6. Omdat er in de zandwinplas een constant hoog
peil (zomer en winter) wordt gerealiseerd, is het gerechtvaardigd aan te nemen dat
de ecohydrologische toestand van de Fayersheide iets stabieler wordt ten opzichte
van de autonome ontwikkeling. De afname van kwel kan, met name door het
afdichten van zowel west- als oostoever van de plas, vrijwel geheel worden
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opgeheven. AI met al is er sprake van een licht positief effect. Hierbij moet overigens
worden aangetekend dat er nog wei hiaten in kennis zijn ten aanzien van de werkelijk
optredende kwelflux (vergelijk $5.2), terwijl er in de eindsituatie van de zandwinning
nog geen oeverafdichting plaats kan vinden.
Beoordelingscriterium W5

verstoring door toename geluidshinder

De activiteiten in de exploitatiefase leiden in de omgeving tot een hogere
geluidsbelasting. In de meeste (immissie)punten neemt de geluidsbelasting
(gecumuleerd) in de dagperiode met circa 2

a 3 dB(A) toe in

de worst case van de

winning.Als gevolg hiervan treden op een aantal punten in de omgeving van de
zandwinplas knelpunten op ten aanzien van de geluidsbelasting.Tabel 3 geeft hier een
overzicht van. Op deze punten vindt overschrijding van de normstelling plaats. In de
laatste kolom zijn maatregelen genoemd, die overschrijdingen kunnen voorkomen.Ter
plaatse van Fayersheide treden de berekende geluidniveaus op wanneer in fase IV en
V de zandwinning en het afgraven van teelaarde dichtbij het natuurgebied plaatsvindt.

tabel3
Berekende geluidniveaus (langtijdgemiddelde) in relatie tot normen en mogelijke
mitigerende maatregelen ter plaatse van knelpunten
Bron: Cauberg-Huygen, 2009
Beoordelingspunt

Hoogte
(m)

Dag

Avond Nacht Mogelijke mitigerende maatregel om
grenswaarde te respecteren

woningen

1,5/5

50

45

40

natuurgebied (broedseizoen)

0.5

40

35

30

"Waterrijk" noordrand (nog in 1,5
voorbereiding)
5

43

42

34

48

46

39

Fayersheide (zuidrand)

0,5

49

48

40

woningen Boslandweg

1,5

55

54

46

5

58

56

49

NORM

KNELPUNT

woningen Buitenlandweg I I

1,5

47

46

38

5

49

48

40

1,5

48

46

39

5

50

49

41
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+++

0/0

++

positief

matig negatief

+

matig positief

zwak negatief

0/+

zwak positief

0

nihil

nihi l

aspect

deelaspect

BODEM EN WATER

code

type effect

duur

Alt.

Alt.

natu ur

recreatie

MMA

B

geo logische basis

arch ief

bl

(aantasting)

p

--

--

--

geomorfo logie

patroon

b2

aantasting

p

--

--

--

<O I<O II I<OIIL<OI

b3

vern ietiging

p

--

--

--

bodem

arch ief

b4

vern ietiging

p

--

--

-

grondwater

E;'V " U' '''Lei

bS

dali ng (Iokaal

-

stijging)

oppervlaktewater

p

-

-

0/+

grondwaterkwaliteit

b6

verbetering

p

+

+

+

kwe l in waterlopen

b7

afname

t

- -

--

-

ip

-

-

0

+++

+++

++

open water(plas)

b8

nieuw vorm ing ip

patroon waterlopen

b9

aantasting

p

-

-

-

waterkwalite it

b lO

vers lechtering

p

0

0

0
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aspect

deelaspect

ECOLOGIE

code

type effect

duur

A lt.

Alt.

MMA

natuur

recreatie

E

ecologische basis

abiotisch milieu

el

(wij ziging)

p

-

-

-

ecologische samenhang

bovenregionaal

e2

versterking

p

0/-

0/-

0/-

regionaal

e3

aantastingl

p

+

+

+

p

+++

++

++

p

--

--

--

Iw ijziging
lokaal

e4

verzwakkingl
Iverschuiving

natuurwaarden bu iten

Bu iten landen

eS

verstoringl
afbrokkeli ng

projectgebied
Kooiplas

e6

be'invloeding

p

+

+

+

O ude kerkhofslan den

e7

be'invloeding

p

0/+

0/+

0/+

be'invloeding natuur

e8

be'invloeding

Ip

0

0

0

e9

afname

Ip

+++

+

Engbertsdijkvel " 'e'
N atu urwaarden binnen

verzunng/vermesting

projectgeb ied

Fayersheide

+++
.'1

e lO

Itoename

Ip

++

++

++

el l

verslechtering

p

--

--

0/+

'''''' '" a,-, I l door omvang el2

jlv""a" le

p

++

++

++

flora voedselarm

behoudl

p

+ ++ :

++

++

+

+

buffering t.av,
verstoring/mest
ecohydrologische
Lue>LaiIU

natuurwaarden per

el3

,':"'"

ontwikkeling

soortgroep
fl ora matig voedselrijk

e l4

elS

behoudl

el6

behoudl
VI

lafname

p

ontwikkeling

(hoog)
flora voedselrijk

p

ontwikkeling

(Iaag)
flora matig voedselrijk

behoudl

e l7

p

behoud
VI
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++

++

I

--

--

t
.

I""ed ng

p
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aspect

ECOLOGIE (vervolg)

deelaspect

biotoopverbetering

code
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vogels

type effect
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Alt.

Alt.

natuur

recreatie

t

0

0

0

p

+

01+

01+

p

+++

++

++

p

+++

++

++

p

+

01+

01+

p

++t-

++

++

p

++

+

+

p

+++

++

++

p

+++

++

++

p

++

+

+

duur

MMA

ontwikkeling

el9

behoudl

stnuweel/parklandschap

ontwikkel ing

vogels water en moeras e20

behoudl
ontwi kkel ing

zoogdieren (nm

e21

ontwikkel ing

vleenmu izen)
amfibieen

behoudl

en

Behoud
ontwikkel ing

reptielen

e23

behoudl
ontwikkel ing

vissen

e24

behoudl
ontwikkeling

dagvlinders

e25

behoudl
ontwikkeling

li bellen

e26

behoudl
ontwikkeling

LANDSCHAP EN

L

CULTUU RHI STORIE
landschappelijke basis

abiotisch milieu

LI

(wijziging)

p

0

0

0
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5.2.

Aanvulling op leemten in kennis

Uit het ecohydrologisch onderzoek komen nog een aantal leemten in kennis naar
voren, die hieronder worden overgenomen.
•

Het gebruikte grondwatermodel is stationair dat wil zeggen dat er geen
tijdsafhankelijke effecten mee kunnen worden berekend. De effecten op
bijvoorbeeld de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) zijn niet bekend.

•

Met behulp van het model is geen nader onderscheid in kwelstromen te maken
(bijvoorbeeld tussen kwel in maaiveld en naar andere ontwateringmiddelen).

•

Het is nog onduidelijk of het opzetten van de oppervlaktewaterpeilen rondom
Fayersheide ook daadwerkelijk tot vermindering van flux in het maaiveld leidt.

•

Het is niet bekend wat de weerstand op plasbodem/wand ter plaatse van de
zandwinning zal worden en hoe lang het zal duren voor deze is opgebouwd. Bij
aanleg van de plas zal door middel van het verrichten van pompproeven (zoals
bij de Domelaar) de weerstand van de zandwinplas moeten worden bepaald.
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Memo Commissie m.e.r.
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MEMO
Van
Aan
Datum
Onderwerp
Kenmerk

Commissie m.e.r.
Bevoegd gezag en initiatiefnemer m .e.r. -procedure Zandwinning
Oosterweilanden
25juni2009
MER Zandwinning Oosterweilanden
921 -97

Bij de toetsing van het MER Zandwinning Oosterweilanden heeft de Commissie enkele
tekortkomingen gesignaleerd, die naar haar oordeel essentieel zijn om het milieubelang
volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming. De tekortkomingen hebben
be trekking op de onderscheiden alternatieven (inclusief het meest milieuvriendelijk
alternatief), de uitgangspunten voor de effectbeoordeling, cumulatie van milieueffecten en de
onderbouwing van het voornemen . Alvorens over te gaan tot het geven van een oordeel,
overlegt de Commissie hierover graag met u op de reeds gereserveerde datum, 3 juli vanaf
10.30 uur.

1. Alternatieven
1.1. Ajbakening altematieven
De in het MER onderscheiden alternatieven gaan beiden uit van dezelfde begrenzing van
100 hectare, binnen een zoekgebied van ca. 300 hectare. Deze begrenzing is niet
onderbouwd op basis van de integrale context van de structuurvisie en/ of milieuaspecten.
Daardoor is niet duidelijk of binnen het zoekgebied optimalisatie van de begrenzing vanuit
milieuaspecten (bv. beperking van geluidhinder of hydrologische gevolgen) mogelijk is .
1.2. Meest milieuvriendelijk altematief (mma)
Het mma is in het MER zeer summier beschreven en niet als volwaardig alternatief
vergeleken met de andere alternatieven. Bovendien is niet duidelijk of er andere realistische
mogelijkheden zijn om het voornemen vanuit milieuoogpunt te optimaliseren:
• Begrenzing, zone ring en inrichting van de zandwinlocatie, mede in relatie tot andere
ontwikkelingen zoals de nieuwe rondweg, de verplaatsing van het bedrijventerrein en
realisatie van de nieuwe woonwijk Waterrijk. Te denken valt aan optimalisatie vanuit
natuur, landschap, recreatie, energiegebruik en/of geluidhinder.
• Afvoerwijze en -routes van het gewonnen materiaal (bv. per buisleiding of per schip).
• Wegnemen van de oorzaken van verdroging in het natuurgebied Fayersheide. Hoewel
Fayersheide niet de status van Natura 2000-gebied of EHS heeft, is het gebied een
botanisch zeer waardevol schraal graslandreservaat. In dit kleine gebied groeit onder
andere het zeer zeldzame Vetblad . De aanwezige soortensamenstelling in zo'n klein
reservaat kan alleen verklaard worden uit een bijzondere hydrologische situatie. Kwel
speelt daarbij zeker een rol. Ondanks mitigerende maatregelen blijkt uit het MER dat de
kweldruk door het voornemen significant afneemt, wat negatieve gevolgen zal hebben
voor het natuurgebied. Uit het MER blijkt niet welke mechanismen de oorzaak zijn van
deze afname en welke maatregelen daartegen effectief zouden kunnen zijn; deze
informatie is weI essentieel voor de effectbeoordeling. Tijdens het locatiebezoek werd de
ontwatering in het landbouwgebied ten oosten van de Walstraat als belangrijke oorzaak
voor de huidige verdroging aangewezen. Gezien vanuit de integrale gebiedsontwikkeling
zouden anti-verdrogingsmaatregelen in dit gebied ook overwogen en in ieder geval
onderzocht moeten worden, op effectiviteit en haalbaarheid .

•

Maatregelen ter beperking van verstoring van broedvogels in Fayersheide, by. inzet van
stiller materieel, afscherming of rekening houden met het broedseizoen. Er zou gestreefd
moeten worden naar een geluidverstoring bene den de 40 dB voor gesloten begroeiingen
en 44 dB voor open vegetaties.
• Beperken van de hydrologische effecten en geluidhinder tijdens de uitvoering, door
optimalisatie van het tempo van de winning (zie hieronder).
De
Commissie
vindt
een
nadere
onderbouwing
en
analyse
van
de
optimalisatiemogelijkheden van het mma essentieel voor de besluitvorming, te meer daar het
provinciale toetsingskader (Beleidskader Bouwgrondstoffen) multifunctionaliteit en
verbetering van ruimtelijke kwaliteit centraal stelt bij ontgrondingen. Daarnaast dient het
mma als volwaardig alternatief te worden vergeleken met de andere alternatieven.

2. Uitgangspunten voor de effectbeoordeling
Voor een aantal parameters die van belang zijn voor de bepaling van milieueffecten is niet
uitgegaan van de worst case situatie, danwel zijn uitgangspunten onduidelijk of onzeker:
• diepte winning: uitgangspunt voor de bepaling van milieueffecten lijkt een diepte van 30
meter (zie by. §5.2. van het geohydrologisch onderzoek), maar op andere plaatsen lijkt te
zijn uitgegaan van 40 meter (zie ook de reactie van VOF Oosterweilanden op het memo
voor het locatiebezoek). De diepte van de winning is mede bepalend voor het tempo van
de winning. Daarbij zou uitgegaan moeten worden van de worst case, wat in dit geval
een diepte van 40 meter is (zie onder andere p. 14 van het MER).
• tempo winning: uit het MER blijkt dat voor de effectbepaling is uitgegaan van een
gemiddeld winningstempo, maar dat pieken mogelijk zijn (afhankelijk van de vraag naar
delfstoffen). Omvang en tijdsduur van deze pieken zijn niet duidelijk. Ook de effecten van
de pieken komen niet in het MER tot uitdrukking, maar deze kunnen aanzienlijk zijn.
Een versnelde winning leidt tot versnelde toestroom van grondwater, wat vervolgens van
invloed kan zijn op natuurwaarden van Fayersheide. Ook zou een versnelde winning
kunnen leiden tot extra geluidbelasting.
De Commissie vindt het essentieel voor de besluitvorming dat de effecten van de worst case
situatie inzichtelijk zijn, zodat mitigerende maatregelen hierop afgestemd kunnen worden.
3. Cumulatie van milieueffecten
In het MER wordt bij het be palen van de cumulatieve geluideffecten van de zandwinning en

andere activiteiten in de omgeving geen rekening gehouden met een aantal voorgenomen
ruimtelijke ontwikkelingen. Vooral de aanleg van een nieuwe rondweg, de verplaatsing van
een bedrijventerrein en de realisatie van de woonwijk Waterrijk zijn daarbij relevant. Hoewel
besluitvorming hierover nog niet heeft plaatsgevonden zijn deze ontwikkelingen zodanig
concreet, dat hie rover een integrale afweging noodzakelijk is. Deze ontwikkelingen dienen
ook in de referentiesituatie meegenomen te worden.

4. Onderbouwing nut en noodzaak en locatiekeuze
In de richtlijnen voor het MER uit 1998 is gevraagd om een beschrijving van het doel van

het voornemen en een motivering van de locatiekeuze. Destijds was nog sprake van een
taakstelling vanuit het ontgrondingenbeleid. Deze taakstelling is niet meer van toepassing.
Het voornemen moet daarom worden getoetst aan het nieuwe ontgrondingenbeleid. Daarbij
hoort volgens de Commissie ook een beschouwing over het nut en de noodzaak van de
zandwinning, bijvoorbeeld ten opzichte van recycling en zandwinning op zee.
De locatiekeuze is summier onderbouwd in (een bijlage van) het MER. Tot nu toe is de
locatie voor de zandwinning uitsluitend "beleidsmatig" vastgelegd in het streekplan en een
structuurvisie van de gemeente Twenterand. In deze structuurvisie vormt de zandwinning
onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling. Uit pagina 7 van het MER blijkt dat het
MER tevens wordt gebruikt als plan-MER voor wijziging van het bestemmingsplan, dat
kaderstellend is voor het voornemen. De Commissie vindt dat in het MER gemotiveerd had
moeten worden op grond waarvan de locatiekeuze, als onderdeel van de integrale

gebiedsontwikkeling, tot stand is gekomen en op welke wijze het milieubelang daarin is
meegewogen.
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Bijlage 2.

Ecohydrologisch onderzoek Fayersheide

Op de volgende bladzijden is het rapport van Royal Haskoning afgedrukt:.
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INLEIDING

1.1

Aanleiding
De VOF Oosterweilanden is voornemens om in de gemeente Twenterand een winning
van beton-, metselzand en ophoogzand te starten. De Provincie Overijssel is bevoegd
gezag voor het verlenen van een vergunning hiervoor in het kader van de
Ontgrondingenwet. Het betreft een winplaats voor oppervlaktedelfstoffen met een
oppervlakte groter dan 100 ha en deze activiteit is milieu-effectrapportageplichtig
(m.e.r.) volgens de Wet Milieubeheer. In opdracht van de VOF Oosterweilanden is door
het bureau Taken, landschapsarchitectuur & ecologie, een Milieu Effect Rapport (MER)
voor de zandwinning Oosterweilanden opgesteld. Ais gevolg van de winning en de
resterende zandwinplas zullen er (geo )hydrologische effecten in de vorm van
veranderingen van grondwaterstanden, kwel en grondwaterkwaliteit optreden.
De grondwaterafhankelijke belangen die hierbij kunnen worden geschaad zijn landbouw
en natuurbelangen. De directe en indirecte (geo)hydrologische effecten zijn beschreven
in het genoemde MER-rapport. Vooral de be'invloeding van het natuurgebied
Fayersheide dat in eigendom is van Staatsbosbeheer vormt hierbij een aandachtspunt.
Er dient door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel een beslissing te
worden genomen ten aanzien van de vergunningverlening. Daarnaast dient de
gemeente Twenterand een besluit te nemen over een bestemmingsplanwijziging.

1.2

Doel
De provincie Overijssel wil graag voorkomen dat er negatieve effecten ontstaan voor
Fayersheide en wil door middel van een aantal bijeenkomsten en extra onderzoek een
maximale poging doen om gezamenlijk met Staatsbosbeheer en het waterschap Regge
en Dinkel te onderzoeken welke mogelijkheden er voor mitigatie van effecten zijn en dit
vast te laten leggen in de besluitvorming.

1.3

Opzet
Om dit doel te bereiken is er een werkgroep hydrologie Fayersheide geformeerd
bestaande uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemer, provincie, waterschap en SBB.
Vertegenwoordigers zijn:
•
Provincie Overijssel: de heren S. J. Bennema en H. Grobbe (gedetacheerd voor dit
project).
• Waterschap Regge en Dinkel: de heren R. van Dongen en R. Wolters.
• Staatsbosbeheer: de heren P. Scheepers en G. Kooijman.
• VOF Oosterweilanden: de heer J. Broer.
• Taken Landschapsarchitectuur & Ecologie: de heer F. Fahner.
Op 3 juni is een startbijeenkomst geweest. In deze bijeenkomst is een inventarisatie
gemaakt van aile relevante literatuur en documenten. De volgende bronnen zijn
genoemd:
•
MER Oosterweilanden, TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie, hoofdrapport
d.d. 5 maart 2009.
MER Oosterweilanden, TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie, bijlage 5
•
deelrapport Geohydrologie d.d. 5 maart 2009.
MER, aanvulling deelrapport geohydrologie d.d. 25 maart 2009.
•
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•
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•

•
•
•

Grondwaterstandsmeetreeksen peilbuizen Fayersheide periode 1990-1999.
Grondwaterkwaliteitsgegevens ondiep grondwater peilbuizen Fayersheide, 4 maart
2009, Waterschap Regge en Dinkel.
Vegetatiekartering 2007, Staatsbosbeheer.
Gegevens DinoLoket en REGIS-II.
Profiel diepe boringen, VOF Oosterweilanden.
Geoweb database Waterschap Regge en Dinkel.
Koninklijke Nederlandse natuurhistorische Vereniging, afdeling "Twenthe", Almelo,
Onderzoek naar de flora en de vegetatie in de Fayersheide 1990-1995.
Flora- en faunawetsoorten voorkomend in en rond de Oosterweilanden in verband
met de geplande aanleg van een wind park bij Vriezenveen in de een aantal kmhokken, P.W. Hendriksma, 10-09-2008.
Microfem-model Taken.
Royal Haskoning, 2008. Beschrijving hydrologische effecten zandwinplas de
Domelaar 2. Notitie nr. 9S8380/N00004/CDG/Gron d.d. 21-10-2008.
Royal Haskoning, 2008. Bepaling hydraulische weerstand van de zuidoever van de
zandwinplas 'De Domelaar' (D1). Notitie nr. 9S8380/N00004/CDG/Gron d.d. 21-102008.

In het overleg is geconcludeerd dat er ten aanzien van het ecohydrologisch functioneren
van Fayersheide nog veel vragen zijn. Vragen waren onder andere:
• Is er nog kwel aanwezig in het gebied?
• Komt de basenrijke kwel tot aan maaiveld?
• Voldoen de grondwaterstanden voor en na de ingreep aan de vereiste
standplaatsfactoren van de aanwezige vegetatie?
• Welke mitigerende maatregelen kunnen worden genomen en welke zijn het meest
effectief (ook qua kosten)?
Een voorlopige analyse van het ecohydrologisch functioneren van Fayersheide is na het
overleg opgesteld (memo Rob van Dongen, waterschap Regge en Dinkel, 17 juni 2009).
De effecten van zandwinning zijn vervolgens door Royal Haskoning beschreven in de
concept rapportage Effecten Fayersheide als gevolg van zandwinning Oosterweilanden,
9V3081.AO/R001/HWG/RMSO/Ensc, 11 augustus 2009. Op 17 augustus 2009 heeft er
een tweede bijeenkomst van de werkgroep plaatsgevonden. In deze bijeenkomst zijn de
eerste resultaten van het onderzoek behandeld zoals vastgelegd in de genoemde
conceptrapportage.
Er waren naar aanleiding van deze concept rapportage nog een aantal vragen. De
concept rapportage is aangepast en de definitieve concept rapportage is in de
werkgroep besproken op 7 september 2009 (rapp.nr.
9V3081.AO/R002/HWG/RMSO/Ensc, 2 september 2009).
Doel van dit definitieve rapport is om verslag te doen van de bevindingen en
eindresultaten van het onderzoek van de werkgroep hydrologie Fayersheide naar het
ecohydrologisch functioneren van Fayersheide, de autonome ontwikkeling, de effecten
van de voorgenomen zandwinning en de maatregelen die genomen kunnen worden om
de negatieve effecten te mitigeren.
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ECOHYDROLOGISCHE SYSTEEMANALYSE

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het ecohydrologische systeem van Fayersheide en omgeving
nader geanalyseerd. Een goede analyse vormt de basis voor het schatten en berekenen
van de effecten en het ontwerpen van mitigerende maatregelen.
In figuur 1 staat de ligging van de toekomstige begrenzing van Oosterweilanden en de
ligging van het natuurgebied Fayersheide weergegeven.

Figuur 1. Ligging toekomstige begrenzing Oosterweilanden en natuurgebied Fayersheide

In dit hoofdstuk wordt eerst een ecologische en een (geo)hydrologische beschrijving van
het gebied gegeven. Vervolgens wordt nader ingegaan op de relatie tussen de
vegetatiegegevens en de grondwaterstanden. Door middel van een met behulp van het
tijdreeksprogramma Menyanthes (KIWA, thans KWR) uitgevoerde tijdreeksanalyse is
onderzocht of de grondwaterstandsdynamiek voor de kenmerkende soorten van
Fayersheide voldoet aan de referentie voor deze soorten. Aan de hand van verkregen
resultaten worden conclusies getrokken en worden kennishiaten benoemd.
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2.2

Vegetatiekartering
In 2007 heeft SBB een vegetatiekartering laten uitvoeren door Bureau Bakker.
Hier wordt het volgende geconcludeerd: "De voorkomende soorten en positieve
ontwikkelingen na het uitvoeren van de herstelmaatregelen laten zien dat de
Fayersheide goede potenties heeft voor de ontwikkeling van waardevolle heideschrale
graslanden, blauwgraslanden en natte heidevegetaties. De problemen van vergrassing
van de heide en opslag zijn echter nog duidelijk aanwezig. Deze hangen onder meer
samen met de te grote uitdroging die's zomers plaatsvindt. Zoals al eerder
geconstateerd (OBN, 2000) zal het herstel van de vegetatie beperkt blijven zolang geen
verder reikende hydrologische maatregelen in de omgeving plaatsvinden en de
eutrofiering vanuit de omringende langbouwgebieden verminderd wordt."
Daarnaast staat het volgende in het rapport:
"In het verleden was in de Fayersheide rijkelijk kalkrijke kwel aanwezig (KNNV, 2007).
Na de ruilverkaveling van de omringende percelen in de jaren vijftig is de
grondwaterstand ten behoeve van de landbouw verlaagd. Hierdoor is de kwel duidelijk
verminderd".
In het rapport 'De vegetatie van de Fayhersheide' [KNNV Twenthe, 2007] zijn meerdere
karakteristieke plantensoorten aangeven. Daarnaast is in het MER naar meerdere
zwaar beschermde (tabel 2 Flora- en faunawet) soorten gekeken. Soorten die in deze
rapporten zijn genoemd en tevens zwaar beschermde soorten betreffen zijn Kleine
zonnedauw, Klokjesgentiaan, Ronde zonnedauw, Welriekende nachtorchis, Wilde
gagel. In het rapport van Bakker staat dat Klokjesgentiaan zeer sterk is toegenomen ten
opzichte van 1995. Welriekende nachtorchis is gelijk gebleven.
In de rapportages (met name KNNV Twente, 2997 en OBN, 2000) zijn aanbevelingen
gemaakt om de hydrologische situatie te verbeteren. Deze zijn onder andere:
• De aanleg van een bufferzone om het gebied.
• Verhoging van de grondwaterstand in de omgeving, waarbij van belang is dat
basenrijk grondwater tot onder het maaiveld aanwezig is.

2.3

Geohydrologische gebiedsbeschrijving Fayersheide en omgeving

2.3.1

Geohydrologische bodemopbouw
De geohydrologische bodemopbouw ter plaatse van Fayersheide wordt
geschematiseerd in tabel 1 weergegeven (bron: bijlage 5, Deelrapport Geohydrologie
MER Oosterweilanden, december 2001). Maaiveld ter plaatse bevindt zich op circa
NAP +10 m.
Tabel 1. Geohydrologische schematisatie
Diepte

Samenstelling

Formatie

(m-mv)

Geohydrologsiche

Bodemparameters

eenheid

(doorlaatvermogens
(kD) en hydraulische
weestanden (c)

O-circa 4

Fijn zand

Grindtsveen,

afgewisseld met

Singraven, Twente

1e watervoerend pakket

C«

veenlaagjes
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Diepte

.)

Samensteliing

Formatie

(m-mv)

Geohydrologsiche

Bodemparameters

eenheid

(doorlaatvermogens
(kD) en hydraulische
weestanden (c)

4-30

Grof zand en

Formaties van

2" watervoerende

grindhoudend zand

Scheemda ,

pakket

2

kD circa 1300 m /dag

Enschede,
Harderwijk

De geohydrologische basis bevindt zich op circa 30 m-mv.
Lokaal bevindt zich een stoorlaag (varierend tussen de15 en 23 m-mv) die het 2e
watervoerende pakket in twee pakketten onderverdeeld (2A en 28). In een extra
geplaatste boring tot 30 m-mv die ter plaatse van Fayersheide is uitgevoerd op 26 juli
2009 ontbreekt deze stoorlaag (zie voor locatie figuur 3 en voor boorstaat bijlage 1).
Volgens boringen van de VOF Oosterweilanden verder richting de zandwinplas komt
deze stoorlaag wei weer voor.
2.3.2

Grondwaterstanden
Er bevinden zich in en rond Fayersheide een aantal door TNO (tegenwoordig Deltares)
in DinoLoket opgenomen peilbuizen. In figuur 2 zijn deze peilbuizen op kaart uitgezet.
Via het waterschap zijn deze gegevens aangeleverd. In de Fayersheide zijn in de
periode 1990-1999 grondwaterstanden gemeten. De reeksen zijn incompleet.
legenda

Figuur 2. Peilbuislocaties Fayersheide en omgeving (aangevuld met locatie diepe boring/peilbuis
Fayersheide, Pb1)
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De grondwaterstanden zijn in winter en voorjaar hoog en zakken in zomer en najaar uit.
Op een locatie (BE28E290) was zowel een "diep" als een "ondiep" filter aanwezig (zie
figuur 3). Filter 2 is het ondiepe filter en filter 1 het diepere. De filters reageren bijna
gelijk. Het lijkt er op dat er nauwelijks sprake is van een verticale flux. Het is wei zo dat
door het ontbreken van scheidende lag en het heel moeilijk is om op basis hiervan kwel
of infiltratie vast te stellen.
B28E0290
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Figuur 3. Tijd-stijghoogtelijn peilbuis B28E0290

Het stationaire grondwatermodel dat is gebruikt voor de m.e.r. -studie geeft aan dat er
wei in de gemiddelde situatie kwel naar Fayersheide plaatsvindt (Taken, e-mail 01 -092009 17:08) . De kwel naar Fayersheide bedraagt in het grondwatermodel 421 m3/dag.
Bij een oppervlakte van 35 ha is de kwelflux circa 1,2 mm/dag. Of deze kwel ook
daadwerkelijk in het maaiveld komt en dus in de wortelzone van de vegetatie is op basis
van dit model niet aan te geven. Volgens informatie van het waterschap (e-mail van
vrijdag 21 -8-2009 12:26) geven de fluxen voor 3 verschillende perioden Uanuari, april en
juli) zoals berekend met behulp van het niet-stationaire grondwatermodel van
waterschap Regge en Dinkel hetzelfde beeld. Kwel treedt vooral op naar de waterlopen
in de omgeving waar de fluxen in het model relatief groot zijn. In de berekeningen met
het niet-stationaire grondwatermodel van Regge en Dinkel treedt in het voorjaar, aan de
zuidkant, daar waar zich de natte schraalgraslanden en het Wilgenstruweel bevinden
ook kwel in de aanwezige laagte op. Er lijkt dus periodiek ook nog sprake van enige
kwel in de lage delen. Ter plaatse van de peilbuis met het dubbele filter geeft het
grondwatermodel van het waterschap Regge en Dinkel wei permanent infiltratie weer.
2.3.3

Grondwaterstroming
De aanwezigheid van lithociiene, basenrijke kwel is voor de doelvegetatie van
Fayersheide zeer belangrijk. Het waterschap heeft nader onderzoek gedaan naar de
stroombanen in het model van het waterschap (e-mailbericht vrijdag 21 augustus
12:26). Hierbij heeft het waterschap eerst onderzoek gedaan naar de boringen uit
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DinoLoket en de doorstroming zoals gebaseerd op de stroombanen uit het nietstationaire grondwatermodel van het waterschap Regge en Dinkel.
In dit grondwatermodel is de deklaag, die gevormd wordt door kalkloze dekzanden van
de Formatie van Twente) ter plaatse van Fayersheide circa 4 meter dik. Dit wordt
bevestigd door de ondiepe boringen uit DinoLoket. Een aantal diepere boringen ten
oosten van het gebied geven op een diepte 4 tot 10 meter beneden maaiveld een laag
die kalk bevat. In de boringen ligt deze kalkhoudende laag op een niveau van rond de
6/5.50 meter + N.A.P en loopt dus door tot ongeveer globaal -2 meter NAP. Om te
kunnen bepalen of deze kalkrijke laag wordt doorstroomt door het grondwater is door
het waterschap gekeken naar de stroombanen. Een aantal diepere stroombanen komen
direct ten oosten van de Fayersheide uit. De maximale diepte van deze
grondwaterstroming ligt ruim onder de kalkrijke laag (op een niveau van -7 tot -13 meter
ten opzicht van N.A.P. Dat betekent dus dat het grondwater deze laag doorstroomt en
daarmee dus verantwoordelijk kan zijn voor de aanrijking van het grondwater. Dit lijkt
een verklaring te kunnen zijn voor het voorkomen van basenrijke kwel met name in de
lage delen in het voorjaar. Vraag blijft wei hoe het systeem in detail werkt en gewerkt
heeft. Tussen de laagte met schraalgraslanden en de hoogtes in het gebied zitten lokaal
hoogteverschillen van 1 meter. De grondwaterstand lijkt hier ook periodiek enige mate
van opbolling te vertonen. Het waterschap merkt op dat mogelijk het systeem
vergelijkbaar heeft gewerkt als bijvoorbeeld in een natuurgebied als Punthuizen waar
basenrijke grondwater periodiek opkwelt in het voorjaar als gevolg van drukopbouw in
omringende dekzandruggen.
In bijlage 3 staan de figuren met de stroombanen weergegeven zoals berekend met
behulp van het stationaire grondwatermodel dat is gebruikt in het kader van het
berekenen van de effecten voor de m.e.r. (Taken, e-mail 8 september 2009 11 :52). Elke
figuur geeft de ondergrondse stroombanen die in het grondwatermodel op maaiveld
starten op 200 en 450 m stroomopwaarts van Fayersheide. De stroombanen worden
zowel in het horizontale vlak als in dwarsdoorsnedes weergegeven.
De bijlagefiguren 1 en 2 geven de stroombanen in de huidige situatie en bij autonome
ontwikkeling weer. Zowel de korte als de stroombanen die in wvp2a (bovenste deel 26
watervoerende pakket) eindigen grotendeels in de waterlopen aan de oostzijde van
Fayersheide.
2.3.4

Grondwaterkwaliteit
Op 4 maart 2009 zijn de peilbuizen met een ondiepe filterstelling (3-4 m-mv)
bemonsterd en geanalyseerd op een aantal macro-parameters te weten sulfaat, fosfaat,
nitraat, ammonium, stikstof, chloride, bicarbonaat, ijzer, natrium, magnesium, kalium en
pH, EGV en temperatuur. De peilbuizen zijn door Staatsbosbeheer geanalyseerd (e-mail
bericht 4 juni 2009 11 :05). De gehanteerde grenzen liggen op 0,02 mg/I voor
totaalfosfaat, 3 mg/I voor totaal N en bicarbonaat op 60 mg/1.
De volgende conclusies zijn door Staatsbosbeheer getrokken:
• Het bemonsterde grondwater in peilbuis 3773 bevat teveel stikstof.
• Het bemonsterde grondwater in peilbuis 3768 bevat voldoende bicarbonaat maar
teveel totaal fosfaat.
• Het bemonsterde grondwater in peilbuizen 3769, 3770 en 3771 hebben niet teveel
totaal-fosfaat, maar hebben te weinig bicarbonaat.
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De overige buizen hebben te weinig bicarbonaat, maar teveel totaal fosfaat.

Van het diepere grondwater was weinig bekend. Er waren aileen gegevens van een
peilbuis ten noorden van Vriezenveen beschikbaar. Hier blijkt het diepere grondwater
teveel totaal-fosfaat te bevatten om via oppompen en inlaten te gebruiken om de
vegetatieontwikkeling in Fayersheide te stimuleren.
Aangezien deze peilbuis op meer dan 2 km ten westen van Fayersheide stond, is
besloten om ter plaatse van Fayersheide een peilbuis te plaatsen. Op 26 juli is een
peilbuis geplaatst met een filter 28-30 m-mv (pb1 zie figuur 2). Op 4 augustus 2009 is
het grondwater in deze peilbuis bemonsterd en in het laboratorium van Regge en Dinkel
geanalyseerd. De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 2. Ook hieruit blijkt dat
het gehalte aan totaal-fosfaat relatief hoog is. Dit komt overeen met de
analysegegevens van de peilbuis ten noorden van Vriezenveen.

2.4

Tijdreeksanalyse

2.4.1

Inleiding
Om te onderzoeken in hoeverre de huidige grondwaterdynamiek voldoet aan de
standplaatseisen van de doelsoorten is een tijdreeksanalyse uitgevoerd. Voor de
tijdreeksanalyse is gebruik gemaakt van de peilbuizen die zijn opgenomen in DinoLoket,
het landelijk databestand voor grondwaterstandsgegevens. Op deze wijze is een
dataset van 7 grondwaterstandsreeksen verkregen.
Staatsbosbeheer neemt verschillende referentie-peilbuizen op. Dit zijn peilbuizen die in
goed ontwikkelde vegetaties zijn gelokaliseerd. Er wordt ook onderscheid gemaakt
tussen de verschillende bodemtypes. Voor de associatie van Klokjesgentiaan en
Borstelgras en RG Welr.nachtorchis-Reukgras-[Vb.heischr.grasJ zoals voorkomend in
noordelijke zandgronden zijn referentiebuizen aanwezig. In dit vegetatietype is
Klokjesgentiaan en Welriekende nachtorchis een karakteristieke soort.
Voor de eerste indicatie worden in deze analyse de grondwaterstanden van de
peilbuizen in de Fayersheide vergeleken met referentiebuizen van Klokjesgentiaan en
Welriekende nachtorchis in noordelijke zandgronden. Aan de hand van de
vegetatiekartering uit 2007 (Bureau Bakker) is nog een gevoelige habitat, welke
afhankelijk is van een hoge grondwaterstand, met de omringende peilbuizen
vergeleken. Het betreft blauwgraslanden. Hierbij zijn de referentiebuizen voor de
centrale en noordelijke zandgronden meegenomen.
In de analyse zijn de buizen B28E0285_1, B28E0288_1 en B28E0290_1 meegenomen
omdat volgens het kaartje uit de MER rond deze locaties de Klokjesgentiaan en
Welriekende nachtorchis staan. De peilbuizen staan vaak niet in de laagste delen van
het gebied maar op de overgangen van de hogere plekken met natte heide naar de
lagere delen met schraalgraslanden.

2.4.2

Werkwijze
De evaluatie is uitgevoerd met behulp van tijdreeksanalyses in Menyanthes (KIWA,
thans KWR).
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De 7 grondwaterstandreeksen zijn allereerst individueel bekeken en doorgenomen,
waarbij de afwijkende waarnemingen uit de reeksen verwijderd zijn.
Voor de referentiebuizen en bestaande peilbuizen zijn de waterstanden en de duurlijnen
in grafieken weergegeven. Deze zijn vervolgens met elkaar vergeleken.
2.4.3

Resultaten
In figuren 5, 6 en 7 staan de grondwaterstanden van de peilbuizen in de Fayersheide
uitgezet samen met de referentiegrondwaterstanden voor de Klokjesgentiaan, de
Welriekende nachtorchis en de Blauwgraslanden (in zandgronden). Deze
grondwaterstanden zijn vertaald in zogenaamde vegetatieduurlijnen in de figuren 8, 9 en
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Figuur 5. Grondwaterstanden van de peilbuizen in de Fayersheide en van de referentiebuis van
Klokjesgentiaan
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Figuur 6. Grondwaterstanden van de peilbuizen in de Fayersheide en van de referentiebuizen van de
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Figuur 7 Grondwaterstanden van de peilbuizen in de Fayersheide en van de referentiebuizen van
blauwgrasland
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Figuur 8 Duurlijnen van de peilbuizen in de Fayersheide en van de referentiebuis Klokjesgentiaan
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Figuur 10 Duurlijnen van de peilbuizen in de Fayersheide en van de referentiebuizen van blauwgraslanden

2.4.4

Conclusies tijdreeksanalyse
Uit de grafieken is op te maken dat twee van de drie buizen nog redelijk voldoen voor de
Klokjesgentiaan. Een uitzondering vormt peilbuis B28E0288. De toename zoals
geconstateerd ten opzichte van 1995 van de Klokjesgentiaan is vermoedelijk het gevolg
geweest van beheersmaatregelen zoals het verschralen en niet van veranderende
hydrologische omstandigheden.
Voor twee van de drie buizen geldt dat deze niet aan de eisen van Welriekende
nachtorchis en Blauwgraslanden (met uitzondering van peilbuis B28E0290) voldoen.
Voor deze soorten en vegetatietypen geldt dat de grondwaterstanden in voorjaar en
zomer te ver uitzakken. Een verdere grondwaterdaling zal desastreus zijn voor deze
soorten.

2.4.5

Vergelijking waargenomen gemiddelde grondwaterstanden met vereiste gemiddelde
grondwaterstanden
Er ontbreken teveel waarnemingen in de reeks (die op zich lang genoeg is, namelijk
meer dan 8 jaar) om de gemiddelde hoogste, laagste en voorjaarsgrondwaterstand
(GHG, GLG, GVG) officieel te bepalen. Voor een indicatieve vergelijking met de
voorkomende vegetatietypen en de hydrologische randvoorwaarden uit
Waternood/synbiosys zijn deze gegevens wei bruikbaar.
De natte heidevegetaties en blauwgraslanden zijn vooral erg kritisch qua
voorjaarsgrondwaterstanden. De vereisten voor dit soort vegetaties liggen in het ideale
bereik tussen ongeveer -15 en 40/50 centimeter in het voorjaar (GVG). De GLGvereisten liggen echter lager. De natte heide vegetaties en blauwgraslanden zijn indirect
afhankelijk van de grondwaterstand in de zomer voor hun vochtvoorziening
(droogtestress). Dat fenomeen heeft vooral te maken met het feit of nalevering van
vocht via de onverzadigde zone mogelijk is. Dat laatste is weer afhankelijk van het
bodemtype. De GLG van de beide vegetatietypen mag maximaal120-140 centimeter
wegzakken in de zomer maar minder is altijd beter. In het kader van het beheerplan
Dinkelland is voor blauwgraslandvegetaties recent 80 centimeter genoemd (mededeling
waterschap e-mailbericht 21 augustus 2009 12:26, deze eis zou zijn genoemd door
9V3081.AO/R003/HWG/EDRE/Ensc
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Andre Janssen, ecohydrologisch expert) maar de verschillende typen blauwgrasland
verschillen nogal qua hydrologisch regime. De grondwaterstandsreeksen bevinden zich
aan de onderzijde van de bandbreedte, zowel qua GVG als GLG. Met andere woorden
het gebied is verdroogd en hangt aan een zijden draad. De ontwikkeling van de
vegetatie bevestigt dit ook. Andere opmerking is dat de buizen niet altijd in de meest
kritische vegetatietypen gelokaliseerd zijn. Ten slotte valt nog op dat de
grondwaterstanden in de winter wei hoog zijn maar dat ze enorm snel uitzakken door
aile ontwatering in de omgeving. Ook dit is te beschouwen als een vorm van verdroging
omdat de vochtvoorziening in het voorjaar lang niet optimaal is en dat eventuele
toestroom van basenrijk water niet meer of slecht heel kort plaats kan vinden.

2.5

Hiaten in kennis
De volgende hiaten in kennis zijn er nog:
• In de gebruikte meetreeksen zitten hiaten. Hierdoor zijn de GLG, GHG en GVG niet
exact te bepalen.
• De peilbuizen staan meestal niet in de laagste gedeeltes waar de kritische
vegetatietypes voorkomen. De grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit zijn hier
dus niet exact bekend.
• Er is nog onduidelijkheid over het wei of niet voorkomen van kwel in het maaiveld.
Het volgende onderzoek kan deze kennishiaten op te lossen:
• Gebruik aanvullende recentere grondwaterstandmetingen in de bestaande
peilbuizen in Fayersheide. Deze gegevens waren nu nog niet beschikbaar.
• Extra plaatsen peilbuizen ter plaatse van de kritische vegetatietypen.

2.6

Conclusies
Op basis van de ecohydrologische systeemanalyse zijn door de werkgroep hydrologie
de volgende conclusies getrokken:
• Het gebied is verdroogd. De grondwaterstanden zakken in het voorjaar te snel om
nog te voldoen aan de standplaatseisen van de doelvegetaties.
• Kwel vindt voornamelijk plaats naar de waterlopen, mogelijk aileen lokaal basenrijke
voorjaarskwel in lage delen van het gebied.
• Ais gevolg van autonome ontwikkeling (waarschijnlijk door ontwatering van de
landbouw in de omgeving) gaat het gebied waarschijnlijk steeds verder achteruit.
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(RNA) uit de m.e.r. In bijlagefiguren 3 en 4 van bijlage 3 staan de stroombaanfiguren
voor deze variant weergegeven. Ten opzichte van de huidige situatie (bijlage figuren 1
en 2) treden de stroombanen nu niet meer uit in de waterlopen ten oosten van
Fayersheide. De meeste stroombanen komen nu uit in de plas. Aileen verhogen van de
bodemweerstand aan de westkant van de plas is dus onvoldoende om de eventueel
aanwezige kwel in Fayersheide in stand te houden.

Figuur 13. Effecten op de grondwaterstand van het verhogen van de bodemweerstand van de
zandwinplas (blauw

= verhoging, roze = verlaging) ten opzichte van de auto nome ontwikkeling

(Taken, e-mail d.d. 8 september 2009 11 :52).

Conclusie: het afdichten biedt mogelijkheden om een deel van de negatieve
grondwaterstandseffecten te mitigeren. Aileen aanbrengen van restspecie aan de
westkant is onvoldoende om de eventueel nog aanwezige kwel naar Fayersheide in
stand te houden.
3.2.4

Peil zandwinplas ophogen
Door het verder omhoogbrengen van het plaspeil van de zandwinplas wordt de drainage
basis in het gebied omhoog gebracht. In het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)
wordt een plaspeil van NAP +8,9 m gehanteerd ter compensatie van de infiltratie bij
Fayersheide. Zonder onderafdichting vindt waarschijnlijk wei veel wegzijging naar de
omgeving van de plas plaats. Door het verhogen van de bodemweerstand kan de
infiltratie worden verminderd.
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3

VERWACHTE EFFECTEN EN MITIGERENDE MAATREGELEN

3.1

Effecten
Op basis van geohydrologische modelberekeningen is door de werkgroep (zie paragraaf
1.4) geconcludeerd in het kader van de m.e.r. dat ter plaatse van Fayersheide bij het
voorkeursalternatief van de zandwinning (zonder mitigerende maatregelen) sprake is
van een daling van de grondwaterstanden en afname van de kwel naar Fayersheide.
Gezien de kwetsbaarheid van het gebiedje Fayersheide en de afhankelijkheid van de
lokale voorjaarskwel (als deze nog aanwezig is) kan dit voor de ontwikkeling van de
kwelafhankelijke vegetatietypen op langere termijn funest zijn. Overigens is het de
verwachting dat als gevolg van de autonome ontwikkelingen (verdroging door de
landbouw) ook verdere achteruitgang van de kenmerkende soorten zal optreden (zie
vorig hoofdstuk). In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het verkennende onderzoek
naar de maatregelen die genomen kunnen worden om de effecten van de aanleg van de
plas te mitigeren (verzachten).
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies. Aanvullend zijn kennishiaten
aangegeven met betrekking tot het onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen.

3.2

Onderzoek naar mitigerende maatregelen
De volgende mitigerende maatregelen zijn onderzocht om de verdroging en
achteruitgang van Fayersheide als gevolg van de voorgenomen zandwinning tegen te
gaan:
e
directe inlaat van oppervlaktewater in het natuurgebied Fayersheide en aanvoer
geschikt grondwater naar Fayersheide;
e
het plaatsen van een kwelscherm;
e
het verhogen van de bodemweerstand van de zandwinplas;
e
het ophogen van het plaspeil;
e
het verhogen van het peil van het oppervlaktewater in de bufferzones (zones tussen
ontgrondingsplas en Fayersheide en tussen de Walstraat en Fayersheide).
Hieronder worden de verschillende maatregelen behandeld.

3.2.1

Directe inlaat van oppervlaktewater en aanvoer grondwater in het natuurgebied
Fayersheide
Het compenseren en mitigeren van de effecten op Fayersheide met behulp van directe
inlaat van oppervlaktewater (afkomstig vanuit het Geesterens Stroomkanaal (GSkanaal)) is ongewenst. Dit is te wijten aan het relatief hoge sulfaatgehalte van het GSkanaal. Er is wei genoeg oppervlaktewater beschikbaar om de (ongestuwde) waterlopen
rondom Fayersheide gevuld te houden ter compensatie van de infiltratie. Er is
onderzocht of diep grondwater geschikt is qua kwaliteit om de lagere delen te inunderen
in de winter. Er zouden twee pompen nodig zijn omdat de vegetaties te sterk van elkaar
afwijken om het met 1 pompregime te kunnen doen (Concept Inrichtingsplan SBB). De
vegetaties in het noorden zijn een stuk zuurder, en moeten dus minder lang onder water
dan de zuidelijke vegetaties. Voorwaarde voor deze maatregel is dat er voldoende goed
water op te pompen valt. Uit het nader onderzoek naar de kwaliteit van het diepere
grondwater ter plaatse is gebleken dat het diepere grondwater teveel totaal-fosfaat
bevat.
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Conclusies: Directe inlaat van oppervlaktewater in Fayersheide is ongewenst vanwege
een te hoog sulfaat-gehalte van het oppervlaktewater en het inlaten van opgepompt
diep grondwater is ongewenst vanwege een te hoog fosfaat-gehalte van het diepere
grondwater.
3.2.2

Kwelscherm
In figuur 12 staat een principeschema van de werking van een kwelscherm. Door de
aanstroming naar de zandwinplas te verhinderen wordt aanstromend grondwater
gedwongen op te kwellen. Wil het kwelscherm effectief zijn dan dient het over de volle
breedte van de plas aan de noordoostkant van de zandwinplas te worden aangebracht
tot op grote diepte dat wil zeggen tot op de eerste scheidende laag (die hier ook de
geohydrologische basis vormt). Dit is niet realistisch. De kosten zullen naar verwachting
zeer hoog zijn. De positieve effecten van een minder diep kwelscherm op de
grondwaterstanden en kwel zullen verwaarloosbaar zijn.

Toekomsriqe 7and\l;inplas

F,yersh,ide

Infiltratie Sh)1.vwal Ootm;:W5\1m

I

I

- - <- - -

-- - - - - ~- - - - - - Figuur 12. Aanleg kwelscherm

Conclusie: Aanleg kwelscherm technisch en financieel niet haalbaar.
3.2.3

Verhogen bodemweerstand zandwinplas
Door het aanbrengen van restspecie in de plas is het mogelijk de infiltratie vanuit de
plas aan de benedenstroomse kant en de kwel aan de bovenstroomse kant richting de
plas te verminderen. In een vergelijkbare zandwinning bij Markelo (de Domelaar) is op
basis van geohydrologisch onderzoek gebleken dat door het aanbrengen van restspecie
de bodemweerstand van de zandwinplas binnen enkele jaren voldoende hoog was om
de effecten naar de omgeving sterk te verminderen (Royal Haskoning, 2008).
Op basis van aanvullende berekeningen (Taken, e-mail 8 september 2009 11 :52) is
gebleken dat als gevolg van het verhogen van de bodemweerstand aan de westkant
van de pi as de daling van de grondwaterstand ter plaatse van Fayersheide voor een
deel kan worden gemitigeerd (zie figuur 13). Er is wei nog een daling in het zuidwesten
van Fayersheide te zien. Hierbij is uitgegaan van het Recreatie- en Natuur Alternatief
9V3081 .AO/R003/HWG/EDRE/Ensc
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Mogelijk ontstaat aan de westkant (benedenstrooms kant) van de plas wateroverlast
door kwel. Mitigerende maatregelen in de vorm van drainage kunnen hier worden
aangebraeht.
Conelusie: Zoals ook uit MMA-variant van de m.e.r blijkt, is het omhoog brengen van het
plaspeil een mogelijkheid om de negatieve effeeten ter plaatse van Fayersheide te
mitigeren. Aandaehtspunt is wei dat zonder het verhogen van de bodemweerstand er
veel infiltratie aan de benedenstroomse kant van de plas plaatsvindt.
3.2.5

Aanpassing ontwatering direete omgeving Fayersheide
Wanneer de grond in de bufferzone tussen Fayersheide en de toekomstige zandwinplas
kan worden verworven, kan ook de naast gelegen sloot/greppel worden gedempt die
noordelijk doorloopt, gezien vanuit de ingang van het gebied (zie figuur 14) .

..
J

/

Figuur 14. Maaiveldhoogtes en begreppeling Fayersheide

Ook de sloot/greppel ten zuiden van de ingang en ten westen van de weg, tot op de
hoek kan mogelijk gedempt worden . Aan de overkant ligt een diepe sloot die het
wegennet voldoende droog houdt.
De pereelen aan de westkant kunnen - na verwerving - ingerieht worden als plasdrasgebied. Ook is verwerving van grond ten oosten van Fayersheide mogelijk
(opmerking MER). Op deze wijze kan grondwaterstanddaling worden voorkomen.
In figuur 16 staan de effeeten in em grondwaterstandverandering ten opziehte van de
autonome ontwikkeling van het gebied. Deze zijn berekend met behulp van het
stationaire grondwatermodel dat ook is gebruikt om in de MER-studie de effecten te
berekenen (Taken, e-mail 8 september 2009 11 :52). Het peil in de omringende
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waterlopen rondom Fayersheide is opgezet (zie figuur 15). In deze berekeningen is het
meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) met afdichting van pi as als uitgangspunt
genomen.

Figuur 15. Leggerwatergangen
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Figuur 16. Effecten op de grondwaterstand van een combinatie van verhogen plaspeil, verhogen
bodemweerstand en omhoogbrengen oppervlaktewaterpeilen rondom Fayersheide (blauw =
verhoging, roze = verlaging) ten opzichte van de autonome ontwikkeling (Taken, e-mail d.d. 8
september 2009 11 :52)

De grondwaterstanden worden ten opzichte van de autonome ontwikkeling als gevolg
van de mitigerende maatregelen verhoogd bij Fayersheide. De benodigde wateraanvoer
voor opzetten sloten rondom Fayersheide is berekend op 540 m3/dag
De kwel naar de bovenste modellaag ter plaatse van Fayersheide neemt bij deze
maatregelen wei af (van 421 m3/dag naar 189 respectievelijk 214 m3/dag (MMA en
RNA-variant)). De huidige diepere kwel naar het gebied is waarschijnlijk zo gering (vee I
minder dan 1 mm/dag) dat bij peilopzet van de waterlopen de nog aanwezige geringe
kwel zal worden onderdrukt. Zekerheid of de kwel in maaiveld ook daadwerkelijk wordt
onderdrukt is niet te geven op basis van deze modelberekeningen. Het is met behulp
van het model namelijk niet na te gaan of de berekende kwelflux ook daadwerkelijk in
maaiveld komt of niet. In bijlagefiguren 5 en 6 van bijlage 3 staan de stroombaanfiguren
voor deze variant weergegeven (e-mailbericht Taken 8 september 2009 17:52). Ten
opzichte van de huidige situatie (bijlage figuren 1 en 2) schieten een aantal
stroombanen door en komen uit in de waterlopen ten westen van Fayersheide. Het is
nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de kwel in Fayersheide van peilopzet.
Er zijn geen berekeningen uitgevoerd waarbij de waterlopen geheel uit het model zijn
verwijderd.
Conclusie: Het omhoog brengen van de oppervlaktewaterpeilen rondom Fayersheide
zal waarschijnlijk de grondwaterstanddalingen als gevolg van de aanleg van de
9V3081.AO/R003/HWG/EDRE/Ensc
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zandwinplas voorkomen. Voor de vegetatieontwikkeling is het instandhouden van de
lithocliene kwel echter minstens zo belangrijk. De kwel zal in deze variant waarschijnlijk
afnemen zelfs in combinatie met andere maatregelen zoals het omhoog brengen van
het plaspeil en verhogen van de bodemweerstand. Nader onderzoek naar opzet van de
peilen in relatie tot het voorkomen van kwel in maaiveld is gewenst.
3.2.6

Samenvatting mitigerende maatregelen
In tabel 2 worden de verschillende maatregelen samengevat in een maatregeleneffectenmatrix. Hierbij worden de effecten waarop de maatregelen zijn beoordeeld
weergegeven. Het betreft de effecten op grondwaterstanden, kwel en de
grondwaterkwaliteit voor de locatie Fayersheide. Deze worden beoordeeld in
kwalitatieve termen ten opzichte van de autonome ontwikkeling. De termen zijn: positief,
negatief, of verwaarloosbaar effect. Ais het onbekend is wordt dit ook aangegeven. Ten
slotte wordt aangegeven of de maatregel zinvol is om nader te onderzoeken of niet.
Tabel 2. Maatregelen-eftectenmatrix
Maatregelen

Effect op

Effect op de

Effect op de

grondwater-

kwel

grondwater-

standen
directe inlaat van oppervlaktewater en

kwaliteit

Verder
onderzoek
la/nee

positief

negatief

negatief

nee

verwaar-

verwaar-

onbekend

nee

loosbaar

loosbaar

positief

positief

positief

onbekend

onbekend

ja

het ophogen van het plaspeil

positief

positief

onbekend

ja

het verhogen van het peil van het

positief

waarschijn-

onbekend

ja

aanvoer geschikt grondwater
het plaatsen van een kwelscherm

het verhogen van de bodemweerstand
van de zandwinplas

oppervlaktewater in de bufferzones.

lijk negatief

Op basis van deze tabel is nader onderzoek naar het op voorhand meest kansrijke
scenario voor mitigatie van de effecten ter plaatse van Fayersheide nader onderzocht.
Dit scenario bestond uit:
• het plaspeil wordt omhoog gebracht tot NAP +8,9 m;
• de bodemweerstand aan de westkant van de zandwinplas wordt verhoogd door
middel van suppletie met fijn slib;
• geen opzet van de oppervlaktewaterpeilen rondom Fayersheide.
In de volgende paragraaf worden de effecten van dit scenario op grondwaterstanden en
kwel weergegeven.
3.2.7

Effecten scenario combinatie plaspeilophoging en verhogen bodemweerstand
In figuur 17 zijn de verhogingen en verlagingen van de grondwaterstanden te zien voor
dit scenario. Hieruit blijkt dat bij toepassing van dit scenario waarschijnlijk geen
verlagingen van de gemiddelde grondwaterstand ter plaatse van Fayersheide zijn te
verwachten. Aangezien met een stationair model is gerekend kunnen de
tijdsafhankelijke effecten op bijvoorbeeld de GVG niet worden weergegeven.
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Figuur 17. Effecten op de grondwaterstand van aileen verhogen plaspeil en bodemweerstand (blauw

= verhoging, roze = verlaging) ten opzichte van de auto nome ontwikkeling (Taken, e-mail 8
september 2009 11 :52)

De resultaten op de kwelfluxen staan weergegeven in tabel 3. Het blijkt dat het
aanbrengen van een plaspeil boven de NAP +8,9 m geen effecten meer op de kwelflux
heeft. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling neemt de flux naar het bovenste
modelpakket dus af met circa 23%. In bijlagefiguren 7 en 8 van bijlage 3 staan de
stroombaanfiguren voor dit scenario weergegeven (e-mailbericht Taken 8 september
2009 17:52). Er is weinig verschil met de berekeningen voor de huidige situatie
(bijlagefiguren 1 en 2).
Uit de modelberekeningen is verder gebleken dat de afname van kwelfux naar de
bovenste modellaag ter plaatse van Fayersheide door de zandwinning aileen
gereduceerd kan worden door niet aileen aan de westkant maar ook aan de oostkant
een weerstand op de plasbodem/wand aan te brengen. De afname ten opzichte van de
autonome ontwikkeling kan worden gereduceerd tot minder dan 2%. Het is onduidelijk of
de toepassing van restspecie aan de oostzijde van de plas voor evenveel
weerstandsopbouw zal zorgen als aan de westkant van de pi as (omdat de infiltratiedruk
hier minder zal zijn).
Tabel 3. Effect op kwelfluxen

Flux naar bovenste modelpakket

Autonome

Plaspeil NAP +8,9 m, aileen

Plaspeil NAP +8,9 m,

ontwikkeling

weerstand aan westkant van

weerstand pi as

421

de plas verhoogd

overal verhoogd

342 (afname 23%)

411 (afname 2%)

naar Fayersheide (m3/dag)
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De benodigde wateraanvoer om het plaspeil op NAP +8,9 m te houden bedraagt 1.928
m3/dag.
Uit gegevens van het waterschap (e-mailbericht vrijdag 21 augustus 12:26) blijkt dat het
mogelijk is om circa 100 I/sec richting de plas aan te voeren. Dat wil zeggen maximaal
circa 8640 m3/dag. Dit lijkt ruim voldoende om de infiltratie te compenseren.
Conclusie: Een oplossing om de hydrologische situatie ter plaatse van Fayersheide niet
te verslechteren maar zelfs te verbeteren moet worden gezocht in een combinatie
waarbij het plaspeil wordt opgezet tot circa NAP +8,9 m of hoger en het verhogen van
de bodemweerstand in de gehele plas (dus ook aan de oostkant).

3.3

Hiaten in kennis bij onderzoek naar effectiviteit van de maatregelen
Bij het ontwerp van de maatregelen zijn er lacunes in kennis geconstateerd. De lacunes
zijn:
• Het gebruikte grandwatermodel is stationair dat wil zeggen dat er geen
tijdsafhankelijke effecten mee kunnen worden berekend. De effecten op bijvoorbeeld
de gemiddelde voorjaarsgrandwaterstand (GVG) zijn niet bekend.
• Met behulp van het model is geen nader onderscheid in kwelstramen te maken
(bijvoorbeeld tussen kwel in maaiveld en naar andere ontwateringmiddelen).
• Het is nog onduidelijk of het opzetten van de oppervlaktewaterpeilen random
Fayersheide ook daadwerkelijk tot vermindering van flux in het maaiveld leidt.
• Het is niet bekend wat de weerstand op plasbodem/wand ter plaatse van de
zandwinning zal worden en hoe lang het zal duren voor deze is opgebouwd. Bij
aanleg van de pi as zal door middel van het verrichten van pompproeven (zoals bij
de Domelaar) de weerstand van de zandwinplas moeten worden bepaald.

3.4

Conclusies
Naar aanleiding van het onderzoek van de werkgroep hydrologie naar de effecten van
de zandwinning en het ontwerp van mitigerende maatregelen kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
• Het inlaten van oppervlaktewater of opgepompt grandwater is vanwege de
onvoldoende kwaliteit van dit water geen geschikte maatregel.
• Door een combinatie van plaspeilverhoging en verhogen bodemweerstand van de
pi as kunnen de gemiddelde grandwaterstanden in Fayersheide waarschijnlijk gelijk
blijven dan wei worden verhoogd.
• Om de eventueel nu nog lokaal in Fayersheide aanwezige voorjaarskwel in stand te
houden of zelfs te verbeteren moet ook de bodemweerstand van de plas aan de
oostkant worden verhoogd.
• Het verder verhogen van het plaspeil tot boven de NAP +8,9 m heeft geen extra
positieve effecten op de straombanen en de kwel naar Fayersheide.
• Het verhogen van de peilen van de watergangen random Fayersheide verhoogt
waarschijnlijk de grondwaterstanden. De kwel neemt waarschijnlijk at.

=0=0=0=
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Bijlage 1
Boorprofiel boring Oudewegsbeek
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Bijlage 2
Analysecertificaten rap.nr. 2009·013413
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WATERSCHAP

b.Vtl Regge en Dinkel

Waterschap Regge en Dinkel
afdeling pen g; dhr. G.Meijerink

Bemonsterd door:
Rapportnummer: rap2009-01341_versie: 1

Almelo, 13 augustus 2009
Geachte heer, mevrouw
Hierbij zen den wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses
zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig het document 0010 "Overzicht
analysemethodieken laboratorium".
De resultaten hebben aileen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden
aangeboden.
Indien de bemonstering door ons werd uitgevoerd, hebben de resultaten betrekking op monsters
welke op de door u aangegeven lokatie zijn genomen.
Uitbesteed onderzoek (met een "U" gemarkeerd op het analysecertificaat), vindt, indien mogelijk,
plaats bij een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium .
Indien aanvullende informatie is gewenst, of U van mening bent dat wij bij de uitvoering van het
onderzoek in gebreke zijn gebleven, wordt u verzocht contact op te nemen met ondergetekende, (tel.
0546-832917).
Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn geweest.
Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Regge en Dinkel
voor deze,
Eers

FA Huttenhuis
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ultgcvocrd ovcreenkom,t/g de bepallngen opgenomen In de Algernene labor.tor lurnvoorw.arden watersch.p Regge en Dinkel. gcdeponeerd
bll de Karner va n Koo phandel Veluwe en Twent. onder nurnmer 196'1.
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A08400021 peilbuis fayersheide, walslraal, vriezenveen
Monslername:
04-aug-2009 12:43
Hoedanigheid monsler:
grondwaler

2009-013413
Labnr.:
I gekoeld en aangezuurd

Opm . bij monsler 1:

ja, zie opm.blad

ANALYSERESULTATEN
Analyse

Eenheid

Q/U

temperaluur---- --- oc------~~---------- ------- ------ -- -

Q

zuurgraad

6.2
23

geleidbaarheid

ms/m

nilraal (a Is N)

mgll

<0.1

ammonium (als N)

mgll

1.2

slikslof kjeldahl (als N)

mgll

2.0

orthofosfaal (als P)

mgll

0.21

lotaal fosfaal (als P)

mgl/

0.27

sulfaal

mgll

<2

chloride

mgll

13

bicarbonaat

mgll

87

carbonaal

mgll

<6

ijzer opgelosl

mgll

Q

natrium opgelost

mgl/

Q

calcium opgelosl

mgl/

Q

magnesium opgelosl

mgl/

Q

2.2

kalium opgelosl

mgll

Q

2.5

Q

16
9.4

21

Do mol Q gomorklo analysos zijn door do Ro
Do mel U oemorklo analysos ziin uilbosleod.
Eon· ochlor hoi analysorosultanl bolokonl dolor oon oprnorking is gomaakl. zio hoi apm.blad.
Hoi vaarblnd blJ dil cortificnnl varml eon inlograal andordoel von dit cortificaat. Oil rappart moo niol andors don
In ziin Oohoolwordon 90roproduccord zondor do schnflolijko looslomming van do Procos managor vnn hollaboralorium.

AI onz!! aanbicdlngcn. opdrachtcn en (rilam)ovcrcenkomstcn, cen en .mder ter zake VJn het vcrrlchtcn van l"lJoriltorlumondcrzock, worden
"Itgovaold ovoreonkom't lg do bop.llncen apg.narnen In do Algernen o I.bar.tarlurnvaorw •• rden w.w,ch.p Rogge en Dinkel. cedeponeerd
blj de K.mer v.n I(oaph.ndol Voluwe on Twontc ander nummer 1~64 .

water als ma at

QnSUN

RvA ll04

...t\.rw

J~I

Laboratorium
ANAL YSECERTIFICAA T

WATERSCHAP

b.,Vp Regge en Dinkel

Rapportnummer:

rap2009·01341 ~versie : 1

Pagina 2 van 3
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Monstercode: 2009· 013413
PB Vriezenveen (30m)
geleidbaarheid

herleid naar 25'C d.m.v. temperatuurcorrectie .

.

1

v~

E,,,,', m,d,."k" """,,'"' '" 'd'>

Do mel Q gomorkle analysos zijn door do Raad
geaccrodlloord
Do mol U gomorkle analyses zijn uitbeslood
Eon· achier hot analysorcsutlaat botokonl dat or ocn opmorklng is gomaakl. zio hal opm.blad.
Hal voorblad bij dit cartificaal vorml oon jntegraal ondordocl van dit cortifieaat. Dil rapport mag niol andoro dan
In zijn gchool wordon goreproducocrd zondor do schriftolijko looslomming van do Procos managor van hot laboratorium.

AI onze 3:mbiedlngcn. opdrilchten en (raam)ovcrecnkomSlcn. cen en andcr rer zake VOln het verrichrcn van l.1bofiltoriumondcrzock. WOlden
ultgevoerd overcenkomstlg de bepatlngen opgenomen In de Algemene I ~ boralor lu mvoorwaarden l'Iaterschap Regge en Dinkel. gedeponcerd
bll de Ka mer van Koo ph alldel VelulVe en T\vel1le onder nummer 196'1.
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TOELICHTING TOEGEPASTE METHODEN EN TECHNIEKEN
Analyse

Analyse principe

Toegepaste analysemethode

ammonium (als N)

doorstroomanalysesysteem

NEN 6646

bicarbonaat

titrimetrie/elektrochemie

eigen methode

calcium

tCP·AES

NEN 6961 en NEN 6966

carbonaat

titrimetrie/elektrochemie

eigen methode

chloride

titrimetrielelektrochemie

NEN 6476

destructie

destructie

NEN 6961

geleidbaarheid

elektrochemie veldmeting

NEN· ISO 7888

ijzer

ICp·AES

NEN 6961 en NEN 6966

kalium

ICP·AES

NEN 6961 en NEN 6966

magnesium

ICp·AES

NEN 6961 en NEN 6966

natrium

ICp·AES

NEN 6961 en NEN 6966
NEN·EN·ISO 13395

nitraat (als N)

doorstroomanalysesysteem

orthofosfaat (als P)

doorstroomanalysesysteem

NEN·EN·ISO 15681·2

stikstof kjeldahl (als N)

doorstroomanalysesysteem

NEN 6645 en NEN 6646

sulfaat

ionchromatograaf

NEN·EN·ISO 10304·1/2

temperatuur

elektronische thermometer

NEN 6414

totaal fosfaat (als P)

doorstroomanalysesysteem

NEN 6645 en NEN·EN·ISO 15681

zuurgraad

elektrochemie veld meting

NPR 6616

Uitvoerend lab'

• Het uitvoerend laboratorium indien uitbesteding van analyse

E,,," m,d""""',, "*,"';"" '"

'd~

Do mol Q gemorklo onalysos zijn door do Road Voor AJlcdilaho gonccrodiloord.
Do mel U gemorklo anDlyscs ziln uilbosleod.
Eon· achlm hoi analyserosullaal bolokonl dolor oon opmorking IS gomaakl, zio hal opm.blad.
Hel voorbled bij dil eor1ifieael vorml Den inlegraal onderdocl van dil eor1ifieaal. Oil rapPor1 mag niDI andors dan
in ziin gohool word on goroproducoord zondor do schriftoliiko looslemming von do Proco. managor von hollaboralorium

AI onze aanbicdlngcn. opdrachtcn en (rJJrn)oycrccnko msten, cen en andcr ler zake van hct verr/ellten van laborJtorlumondcnock, worden
ullgevoerd ovelee nkom stlg de bepallngen opgenomen in de "Igemene laboratoriumvoorwaa lden watelschap Regge en Dinkel, gedeponeeld
blJ de Kamel van Koophandel Veluwe en TWente onder nurnmer 19 G.;.
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V.O.F. Oosterweilanden
MER Oosterweilanden
Aanvulling betreffende weidevogelonderzoek

I.

Inleiding

In het kader van de MER Oosterweilanden is een broedvogelonderzoek uitgevoerd
in het plangebied voor de MER alsmede de directe omgeving hiervan, met name de
Fayersheide. De nadruk voor het onderzoek lag op weidevogels. Daarnaast zijn ook
andere bijzondere vogels, Rodelijstsoorten en rooNogels, bij de kartering
meegenomen. De aanleiding voor het onderzoek bestond in de noodzaak een
actualisatie uit te voeren, aangezien er sinds 1996 geen systematisch onderzoek meer
is uitgevoerd naar deze soortgroep. Er zijn aileen fragmentarische gegevens uit 200 I
en 2008, namelijk van enkele terreinbezoeken, maar deze geven geen betrouwbaar
beeld van de actuele (weide)vogelpopulatie. Zie ook §4.2.3 van het hoofdrapport.

2.

Methode

Principe
Voor broedvogelonderzoek is een methodiek voor uitgebreide territoriumkartering
uitgewerkt door SOVON (Van Dijk 1996). Hiertoe dienen minimaal vier
ochtendbezoeken en een avond/nachtbezoek aan het onderzoeksgebied te worden
gebracht.Voor weidevogels geldt dat wanneer er tweemaal territoriale activiteiten
zijn waargenomen, er met zekerheid van een territorium sprake is.

Uitwerking
Het onderzoeksgebied betreft een rechthoekig gebied ter grootte van ruim 220 ha;
de breedte bedraagt circa 1.250 m en de lengte circa 1.750 m. Het gebied wordt
doorkruist door een tweetal landbouwwegen in de lengterichting (Boslandweg en
Horstweg), zodanig dat het gebied vanuit de twee wegen in precies twee gelijke
helften kan worden onderzocht. 'Links en rechts'van beide wegen is er zodoende
sprake van een strook landbouwgrond van circa 300 m breed.verder is het gebied
tamelijk overzichtelijk doordat opgaande begroeiing slechts schaars aanwezig is.
Voorts zijn langs beide genoemde wegen in totaal een vijftal clusters van gebouwen
aanwezig, meest boerenbedrijven.
AI met al kan men concluderen dat het gebied zeer overzichtelijk is en goed
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ontsloten, zodat het opsporen en waarnemen van weidevogels relatief eenvoudig is
en de resultaten van het onderzoek een betrouwbaar beeld geven van de actuele
(weide)vogelpopulatie.
Bij het broedvogelonderzoek is het gebied vanaf de wegen doorkruist. Het
onderzoek is uitgevoerd door een veldecoloog, die circa 10 jaar ervaring heeft met
ecologische inventarisaties.
Bezoekdata waren 28 maart, 10 april, 8 mei en 28 mei 2009. Aileen op 28 maart en
28 mei viel er regen, maar in de vroege ochtend was het droog weer. De
temperatuur was op deze dagen vrij normaal voor de tijd van het jaar. Op 8 mei is
ook een avondronde gelopen, met name met het oog op roofvogels.
Bezoeken werden gebracht tussen twee uur voor en vijf uur na zonsopkomst. De
rondes hadden een duur van 4 uur. Aileen de eerste ronde heeft langer geduurd,
namelijk zes uur.

3.

Resultaten en conclusies

Resultaten
In tabel I hieronder staat een overzicht van de aangetroffen soorten; tevens is het
aantal territoria per soort aangegeven, zowel het totale gekarteerde aantal
(onderzoeksgebied) als het aantal territoria binnen het plangebied. De laatste kolom
(RL) geeft weer of de betreffende soort op de Rode Lijst staat (GE

= gevoelig, KW

= kwetsbaar).
De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op een verspreidingskaart, zie
bijgaande kaart I. Hierop Zljn de territoria met behulp van een puntsymbool
weergegeven. Deze punten representeren het (aangenomen) centrum van het
territorium. Er zijn aileen nesten gevonden van buizerd (Fayersheide), scholekster en
torenvalk. Naast een overzichtskaart is ook per soort een verspreidingskaartje
samengesteld. Hierop is ook het aantal paren aangegeven, wat bij de meeste soorten
een is per territorium. Bij kolonievogels, zoals mussen, is het aantal paren geschat.
In totaal zijn van 17 broedvogelsoorten territoria vastgesteld. Het totaal aantal
broedvogelsoorten is uiteraard groter; omdat algemene soorten niet gekarteerd zijn.
Zoals onder I. is aangegeven, lag de nadruk op de weidevogels.Van de broedvogels
zijn in totaal 4 karakteristieke weidevogelsoorten aangetroffen, namelijk grutto, kievit,
scholekster en wulp. De scholekster was in 2008 niet waargenomen in dit gebied
(veldbezoek in april), zie hoofdrapport MER, §4.2.3. Andere aangetroffen,soorten, die
kenmerkend zijn voor (open) weidegebieden, zijn gele kwikstaart, graspieper en
veldleeuwerik. Deze drie soorten zijn ook in 2008 waargenomen.
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tabell
Aantal territoria van broedvogels in 2009 binnen het plangebied en de directe omgeving
Toelichting: RL = Rode Lijst (GE = gevoelig, KW = kwetsbaar); N = aantal; onb = geen data
Soort

RL

Inventarisatie

2009

N territoria totaal
boerenzwaluw

GE

boom pieper

>2
2

Inventarisatie

N territoria plangebied N territoria plangebied

2

onb
onb

buizerd

onb

geelgors
gele kwikstaart

1996

onb

1

GE

4

4

16

8

8

graspieper

GE

2

7
2

grutto

GE

4

4

2
8a9

huismus

GE

>4
10

4

onb

KW

5

ringmus

GE

2
2

8
5
2

32

patrijs

grasmus

kievit

scholekster

5
onb

9

torenvalk

onb

veldleeuwerik

GE

wielewaal

KW

wulp

10

1
1

3

3

2

De gele kwikstaart wordt als een belangrijke soort voor de Buitenlanden aangemerkt,
gezien de afname van deze soort elders in Twente. Overigens is nog opvallend dat
van de 17 gekarteerde soorten er meer dan de helft namelijk 9, op de Rode Lijst
staan.

Trend
In tabel I zijn eveneens de data weergegeven van de telling in 1996 door het KNNV
(vergelijk bron nummer 4 in de MER, bijlage 2. Soortenlijsten Flora en Fauna).Wat
betreft de weidevogels is er duidelijk sprake van een neergaande trend, ook al dienen
conclusies met enige voorzichtigheid getrokken te worden, gezien het geringe aantal
opnameJaren.

Conclusies
In het hoofdrapport van de MER wordt in de eerder genoemde paragraaf
gememoreerd dat de weidevogelstand in Nederland over het algemeen achteruit
gaat en dat deze achteruitgang ook in de Buitenlanden op te merken is. Uit het
onderhavige onderzoek is gebleken dat het gebied Oosterweilanden niettemin als
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een waardevol weidevogelgebied is aan te merken. Naast een viertal karakteristieke
weidevogelsoorten, te weten grutto, kievit, scholekster en wulp, komen nog andere
bijzondere soorten van open weidegebieden voor, zoals de elders in Twente sterk
teruggedrongen gele kwikstaart. Gelet echter op gegevens van een eerdere
inventarisatie van 13 jaar geleden, is er duidelijk sprake van een forse afname in aantal
territoria.

Gebruikte literatuur
Dijk, AJ. van, 1996. Broedvogels inventariseren in proefvlakken (handleiding
Broedvogel Monitoring Project). SOVON, 8eek-Ubbergen.
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