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1 fNLEIDING 

1.1 AANL£HJING 

In het Prodnciaal Verkeer en Vervoer Plan (1999 & 2006) is door Provincie F(ysLin gecon 
cludeerd dat de ontsluiting naar Drenthe te wensen overlaat. Automobilisten kleze:n voor 
routes die niet geschikt zijn als doorgaande route en die woonkernen doorsmjden. Hierdoor 
komt de leefbaarheid In deze kernen onder druk te staan. Provincie Fryslan \vll dit prable-em 
oplossen door de N381 , de weg tussef1 Dracbtert en Drentbe, rus een stroomweg in te rich
ten, waarcloor het vetkeer zal worden gebunddd op deze route. Deze inrichting houdt ook 
in, dat het huidige traject tussen Drachten en Donkerbroek wordt \(erbreed van een enkel
baansweg (1x2) naar cen dubbelbaansweg (2x2). 
In verband met de omvorming van de N381 zal een ProvinciaaI Inpassingsplan (PIP) opge
steld gaan worden, waarvoot tevens een MER noodzakdijk is . 

De N381 doorsnijdt in de huidige situatie en in de toekomstige situatie twee Natura 2000 
gebieJen: Wijnjeterper Schar (nabij Wijnjewoude) en Drents-Friese Wold & Leggelder.veId 
(verder in elit rapport aangeduid als Drents Friese Wold). Ter hoogtc van het Drents-Friese 
Wold wordt de N381 wel verbreed, maar het blijft een enkelbaans traject en de toegestane 
snelheid blij ft 100 km/ u. 

Het Drents-Fnese Wold is in december 2010 aangewezen als Natura 2000-gebied Q\1inistene 
van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (ELI»). De bescherming van Natura 2000 · 
gebieden is geregeld via de N atuurbeschermingswet 1998. Projecten of activiteiten die niet 
noodzakeli)k zjjn of verband houden ml-"t het beheer v-an de natunrwaarden van Namra 
2000 gebieden en mogelijk negatieve effecten hebben op deze viaarden dienen getoetst te 
worden aan de Natuurbeschermingswet. 

De omvorming van de N381 ter hoogte van het DIents Fnese Wold kan ltiden tot effecten 
op de instandhoudingsdoelstc..llingen voor het N atura 2000-gebied. Daarom is li1 2007 een 
Voortoets in het kader van de Natuutbeschermingswet uitgevoerd (Buro Bakker, 2007) om 
te beoo1:l1elen of cr door de herinrichting mogelijk sprake Is van negatieve en/ of significante 
effecteo. Uit de voottottS bleek dat (significante) negatieve effecten op de instandhoudings
doelstellingen van het Drents-Friese Wold als gevolg vaIl oppervlakteverlies, verzuring, vcr 
mesting, verdroging, vetontreiniging, verstoring door geluid en verstoring door mensen met 
konden worden uitgesloten. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat er voor de herimich · 
ting van de N381 een Passende Beoordeling uitgevoerd moest worden. Het onderhavige 
rapport doet verslag van deze Passende Bt:oordeling, die onderdeel i·s van het MER dat op
gesteld wordt in het kader van het PIP. 

1.2 OPZET 

D e rapportage van de Passende Beoordeling geeft antwoord op de volgende vragen: 

Wat zijn de huidige naruurwaarden waarvoor het Drems-Friese Wold is aangewczen 
als N atura 2000-gebied? 
Welke functie(s) heeft het Natura 2000-gebied voor deze waarden? 
Wat zijn de verwachte ef !-ecten van de ornvorming ,"an de N381 op de beschermde 
waarden van Natura 2000-gebied Drems-Friese Wold? 
Is er mogelijk sprake van negatieve en/ of significante effecten op de instandhou
dingsdoelstellingen \'oo-r het Natura 2000-gebied? 
Is er in samenhang met andere activiteiten en projecten (cumulatie) mogelijk sprake 
van negatieve en/of significante effee ten OF de instandhoudingsdoels tellingen voor 
het Natura 2000-gebieJ-



Op welke wijze kunnen de werkzaamheden zo worden uifgevoerd dat negatieve ef
fecten worden voorkomen (mitigatie)? 

Voor de Passende Beoordeling is gebruik gemaakt van de informatie in de vaortaefs, be
staande gegevens, literatuur, de;' informatiesite van het ministerie van LNV (inmiddels EL&1) 
over de nattiUf\Vetgevmg, ger51eden, sCiart'en etC, 

1 .3 bEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 worden het beschermingsregime en de doelstellingerr vaor het Natum 2000-
gebied Drents-Friese Wold besproken, Oak wordt een karte karakterisnek van het gebied 
gegeverr, In hoafdstuk 3 wordt het plan behandeld, en worden het voorkomen en de vet 
spreiding van de bcschetmde waarden be-sproken. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de te 
vetwachtet1 effecten en de gevoeugheld van de beschermde waarden Voof deze effecten, In 
hoofdstuk 5 worden de effecten geanalyseerd en beoordeeld, In haofdstuk 6 worden de mo
gelirkheden V'oor het [reffen van mitigerende maatregelen vcrkend, Hoofdstuk 7 geeft cen 
ovetzicht van de gebruikte en te1e'Vante literatuur, 

z lrurlJ Inkk~' r201- 1/POn"l 



2 BESCHERMING EN INSTANDHOUDINGSDOELEN 

2.1 NATUlJRBfSCHERMINGSWE r 1998 EN NATURA 2000 

Per 1 oktober 2005 is de Natul.l1beschermingswet 199& in werking getreden. In de Natuurbe 
schermingswet zijn de verplichtingen vanuit de Europesc Vogel en Habitatrichtliin voor 
gebiedsbescherrning gdmplementeerd. De verplichnng.en voor soortbeschenning zijn opge
nomen in de Flora en faunawet. 

De Natuurbeschermirtgswet rege1t de bescherming van Natura 2000-gebieden, die ten uit
vucring van de bovengenoemde Europese richtli jnen zijn of worden aangewezen. Natura 
2000 is een samenhangend Europees netv;,erk van beschermde gebieden, met ais dod de 
waardevolle en gevatieerde Europese natuur te behouden. D e Natura 2000-gebieden in Ne
derland worden op dit moment aangewezen. 

Een bestuursorgaan houd! bi) het nemeo van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, 
gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor een Natura 2000 gebied, de kwaliteit van de 
natuurlirke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een sigrufi
cant vetstort:nd effect kan hebbcn op de soorten waarvoor her gebied is aangewezcn, onge 
aebt de beperkingen die terzake in her wetteliJk ,,·oorschrift waarop het hemst, zijn gesteld, 
rekening met de gevolgen die het plan kan hebben v~~r het gebied (Arr. 19} lid 1, Natuurbe
~eherrnlOgswet 1998). 

Voor plannen, die niet direct verb and houden met of no dig zijn vour het beheer van een 
Natura 2000 gebled, maar die afzonderIijk of in combinatie mct andere plannen of projecten 
significante gcvolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt het bestuur50r
gaan alvorerts het plan vast te stellen een passende beoordeling van de gevolgen voor het 
gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhouclingsdoelstelling van dat gebied 
(Art. 19) lid 2, Natuurbeschermingswet 1998). Het ondcrhavige rapport doet verslag van 
deze passendc beoordeling. 

2.2 NATURA 2000-GEBIED DRENTS-FRIf:SE WOLD 

2.2.1 KORTE KARAKTERISTIEK 

Het Drents-Friese \X-'old Yormt een zeer afWlsselend landschap. Het gebied kent veel naald~ 
bossen, maar daarnaast zijn stuifzanden, heidevelden, J eneverbesstruweeI, schrale graslanden, 
zwak gebufferde vennen, loofbossen en bekeo aanwezig. Het stuifzand komt vooral voor op 
hct Aekingerzand. In Betkenheuvd kamcn uifgestrekte Kiaaiheidebegroeiingen vOO!. Het 
Doldersummerveld en het Wapserzand z1jn twee grote heideterreinen met vochtige en natte 
heide met vennetjes. Natte sknken en droge zandruggcn wisselen elbar af (Ministerie van 
L V, 2007). 
In het gtbied van de \' Jedder Aa is hers tel van oorspronkelijke beekdalnatuut tot stand ge 
braeht. Ook bij de Schaupedobbe heeft n:1tuurhetstel plaats gevonden. Het is cen heuvdach
tig heidegcbied met zandvcrstuivingen cn vennen ('dobben') (Ministerie van LNV, 2007). 
Het Leggelderveld bestaat uit natte heiden, pioniervegetaties met snavelbiezen en heischtaal 
grasland (Ministerie van LNV,. 2007). 

P4.~!ttndt: ik:lll't"dr:lmg C)mvorming N381 D[~m~ frie~ ~\'QI,J 3 



2 .2.2 DOELSTElLiNGEN 

Kernopgaven 

KernOPClaven 

Vergroten V'.In interne samenhang van gebieden door herstel van 
evenwichtige verde ling vall open en ge510ten met meer geleide-

Opgave landschappel!jke f~ke overgangen van Zill'ldverstuivingen, heide, vennen, grasl'an-
den en bos Versterken va:n het (ulFntenJk netwerk van bas, 

Samenhang en interne com- herde- Of stuifzandgebieden, waarb!j tussenfiggemfe gebieden 
pleetherd (Hogere zamt-
gronden) 

gebruikt kunnen warden als stapstenen, met name voor soorten 
als reptlelen envlinders. Versterken van overg'angen van' droge 
naar natte gebieden, loals beekdalen en herstel van vennen op 
tandschapSSChaal . 

Verbetering waterkwaliteit en morfodynamiek , inclusief tue-

5 .01 Waterplanten 
stroom van grandwat er. t.b .v. beken en rivieqjes met water -
planteri' (water(anonke Is} H3260_A en soarten als dr!J.vende 
waterweegbree H18Jl . 

6.03 lurevennen Kwaliteitsverbetering van zure vennen Hll60 . 

6.04 Veenties 
K wa I iteltsverberer iog van actreve Mogver1en (heideveentj esJ 
' H7 110_B in he ideterreinen en bossen. 

Kwali teitsverbetering en vergronng oppervlakte vochtige he ldeli 
6,05 Natte heiden H4010 en pioniervegetat ies met snavelbiezen H7150 en actreve 

hoogvenen (heideveenyes) ' H7110 B. 

Vergroting areaal stulfzandheiderr met struikhel f-t2310, bfnnen~ 
landse kraaiheibegroeiingen H2320 en zandVerstblivingen H2130 

6.08 Stmctuurr like droge heiden en verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in 
structuur en ontwikkeling van geleidel!Jke overgangen met bus , 
meae t .b.v. v0gel~oorten als draaihals A23"3 en tapuir A277. 

Vergroting areaa l gevil rreerde zandverstuivirigen H2S10 met 
overyangen naar droge heiden en open bossen: Vetuwe (57), 

6. 12 StuifzandlandsctTappen Laonse en Drunense Duinell & Leemku tlen (Bl ). Drents-Friese 
Wold &. Leggelderveld (27). Mede als feefgebred van de draaihals 
A213 en tapui t A217 • 

. , 
T abell. Kctnopgaven N atura 2000 -gcblcd Drents-Fnese Wold (Mirustcnc van LNV, 2007) 
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fnstandhoudingsdoelen 

In tabellen 2 ti m 4 staan de instandhoudingsdoelen voor Natura-2000 gebied DIems-Friese 
\'('old (Ministerie vall ELI, 2010) . 

Habitattypen. SVllande- Ooelst. Doelst. 
lijk OppvJ. KwaT. 

H2310 StUlfzandheiden met struikhei -- > > 

H2320 Binnenfandse kraaiheibegroeiingen - " > 

H2330 Z 8ndverstu fV i ngen "- > ;> 

H3110 Leer zwakgebufferde vennen -- = > 

H3130 l wakgebtJfferde vennen - -= > 

H3160 lure v'ennen - > 

H3260A 
Beken en rivieren met waterplanten (water- - > > ranonkels) 

H4010A Vochtige heiden (hagere zandgronden) - > > 

H4030 Droge heiden -- = .. 
H5130 Jeneverbesstruwelen - .. > 

H6230 *Heischrale graslanden -- > > 

H7110B *Actieve hoogvenen (heldeveentjes) -. > ;> 

1-*7150 PiOl1iervegetaties met snavelbiezen . > > 

K9190 Oude eik:enbossen - I :;. > 

Landeljjke staat van Instandhouding (SVI Landefjjk): "-. leer ongunstig . " . matig onguflStlg, + :gunstig 

Doelstelling oppervlakte (oppvI.J, ~ : behoud omvang, >: uitbreiding omvang 

Doelstelling kwaliteit (kwal ,): =: behoud kwaHteit, > : verbet~walit~it 
. . 

Tabel 2. Insrandhoudingsdoelstdlmgcn habltartypen Natuta 2000-gebled Drents-Fnese Wold (i\'lJrustene van 
ELl, 2010) 

Habitatsoorten SVllandelUk Doelst. Opp- I Doerst. Kwal. Doe:tst. Pop. 
vI. 

H1l66 Kamsatamander - > > > 

H1831 
Dr)jvende water - -
wee~bree 

= 
I 

. 
LandelDke staat van instandhoudrng (SVI LandeIUk): zeer ongunstig, •. matig ongunstlg, +:gunstig 

Doelstellfng opperviakte (oppvl.) I'eefgebied· ~ : bel10ud omvang, >: uitbreiding omvang 

Doelstefl lng kwaHteit (kwal.) !eefgebied: "" behoud kwaiiteit , >. verbetering kwalitelt 

Doelstellinfj populatie: =: behoud populatie, >: Ultbreiding popu lat ie 
, . 

Tabel 3. InstatJdhuudingsdoe)stcilingcn HabmftflchtllJmoorten Natura 2000-gebled Drent" rnese Wold (MlnlS' 

terie van ELl, 20lU) 

P~end;.; Beanrddiog ot'nvomtin;sz: NJS-l O('~ncs Fnese \~DI J 



- --
Broed'ifogels SVI landelijk Doelst. Doelst. Kwal. Draagkracht 

OppVI, aarttal parell 

AOO4 Dodaars + = '" 40 

AO/2 Wespendref + = .- S 

A233 Draaihals -- > ;> 5 

A236 Zwarte Specht + = = 30 

A246 Boomleeuwerik t = 110 

A275 Paapje -- .- .. 18 

A276 Roodborsttapuit + ~ -= 100 

Al77 Tapuit -- :> :> 60 

A338 Grauwe Klauwier .. -- > > 20 

landeljjke staat van Instandhoudlnq (S-VI landel!.ik) : --, zeer ongunstig, -, matig angunst,ig, +:gunstig 

Doelstelling oppervtakte (oppvl',) leefgebiecf ' = behoud omvang, ~ uitbrerding omvang 

Doelstelling kwaliteit (kwal.) leefgebied: .- behoud kwafltelt , >: verbetering kwaJiteit 

" 
, . -TabeJ 4. Il1st~l1dhoudlflgsdodstdlingcn brocd,Togels N atura :won geblcd Drcnts-Fncse \'VoJd (Mmlstene van 

CLI, 201O) 

2.3 TOETSINGSWIJIE 

Voor de toetsing is uitgegaan van een bepaalde uitvoeringswijze van de ingreep (zie paragmaf 
3.2). De effecten van die specifieke uitvoeringswijze worden in het onderhavige rapport ge 
analyseerd en getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998-. Indien er, nadat de toetsing is 
afgerond, onverhoopt wijzigingen optreden in de beschreven en getoerste uitvoeringsw:jze 
dan kan elit gev'olgen hebben voor de geldigheid van de in de ondethav-ige rapportage opge
nomen effectenbeoordeling, en client de ingreep mogeliJk opnieuw te worden getoetst aan de 
Natuurbeschermingswet 1998. 
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3 PLANBESCHRUVING EN AANWEZfGHEID BESCHERMDE 
WAARDEN 

3.1 STUDIEGEBJED 

In ondetstaand figuur is de begrenzing van Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en de 
ligging ">tn de N381 weergegeven. 

,. /) "-
-',' '''''K v, . '~V . '"'. \ 

"- "/ .,...- /"/... 
:" J",v 
/~~.;"r/ _ 
-iX".,.-J. -or ';;< 

" < . .... -,.. "'-
"," ",,/ , 

.:: ,,-'. !P- ~~ /. ... / . ' ... 
" " ~"' ...;;v 'f/' 

f'~~,_; ,.t 

Dude 
wmem 

/ *;-<" -+( ;. . I~· 

~~~~ __ ~~~~~~1~'~ __ ~~~~--J 
Figuur 2. Studiegebied: D:r~ts-Friese word en ligging' N381. Ffguur ontlecnd aan ka..'ut bchorende bl) het <tan 
wijzingsbcsluit voor Natuta 2000 gcbied Drents-Foese Wold (Mirusterie van ELI , 2lHO) Qudc \'(lIlem: 7ie para 
g.'!:"af 3.33 

In de voIgende paragraaf wordt het plan beschreven. 

3.2 PLANBESCHRIJVING 

Omvorming N381 

De N38'1 zal rer hoogte van het Drents-Friese Wold het bestaande trace volgen en de maXl 
mumsnelheid zal 100 km/ h blijven bedragen. D e riybaan zal in beperkte mate worden ver
breed en aan weerszijden van de weg zulfen aarden walletjes van ca. 1,S meter hoog worden 
aange1egd. Het dod van deze walletjes is drieledig: het vetgroten van de verkeersvcirighcid, 
het beperken geluidshinder en het creeren van een mantdzoomvegetatie. 
Op drie locates worden de bestaande ,,-erzorgingsplaatsen upgeheven, O.a. bi) Ktaaiheidepol
len, 

Ter hoogte van de kruising Wesrer Es - Terwisscha wordt de N381 ~' erdiept aangelegd. De 
Wester Es blijft op het bestaande niveau. Ten noorden van de Kraaiheidepollen wordt een 
tunnel voor fietsers en voetgangers aangelegd. Langs het fietspad komt een doorlopende 
berm, zodat de tunnel tevens <lienst kan daeo als faunapassage. Bij de Hildenbetg wordt een 
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ongelijkvloerse aansluiting gerealiseerd. De N381 blijft op mJaiveldniveau en Oude Willem 
en de Rosberg kruisen bovenlangs. 
Bij de kruising met Oudc Willem/Tilgrupsweg wordt een tunnel voor fietsers en voetgangers 
aangelegd. 

In onderstaand figuur zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie 
weergegeven. 

25. Wester tl- Terwisscha 
Ongelijkvl~rs;.· aansluitlng 
Wester Es bliJft OJ) besti.and nl'fflau, N381 wordt venliept aange
legd. 

27. Krliaiheidepollen 
I Tunnel voor fleners en voetganQers. 

Doorfopende berm. langs fi~sl»d, ;:odat ook areren er gebfuik 
vary kunnen maken. 

28. Bstoande VetzO"rgingsplaatsefl (park~p~aat5en) wordt opge
neven. 

2!l. Orems-Friese 'Nold 
N331 voigt bestaande tra<e. Rijbaan WQrdt wrbr~. 
Ailn weerszijdc!n 1 6 1,5 meter ~e a-ilrdef'1' walletJes. VOOf fier 
keef!Weiligl1e!d, voorlcome-n llelu;mhinder en creeren mantel
zoomvegetatie. 

30. Sestallnde verz g.lngsptaCltsefl (parkeerplaatsen) wordt opge· 
neven 

31. Hildenberg 
Ongelijk>1oerse aanslurtlnQ. 
N381 b/ijtt op maail.·eld, Qooe Willem en Bo5oog krum::n beven
~angs. 

32. llStaa-t'ide "er7orl;lillgs~aatsel1 (parlceerplaaUen) worm opg~. 
heve:n. 

3J. Ou~ Willem ITllgru~g 
funnef VOOf fietsen en voetgangers. 

29 

Figuur 3. Ovcrzich t beJangtijkste wijzigingen door o mvorming N381 ter hoogte vall het DIents rriesc Wold. 
Ontlecnd aan: Projectbureau N381, 2010 

In de huidige sltuatie zijn aIleen lamaampalen aanwezig op locatles waar dit in het kader van 
de verkeersveiligheid noodzakelijk is, bijvoorbeeld op kruisingen. Na de omvormiog zullen 
ook alleen deze locaties lantaarnpalen worden geplaatst. Wat betteft verlichting is er dus geen 
sprake van een v,-,randering ten opzichte van de hUHlige sltuatle. 

De werkzaarnheden in bet kader- van de omvorming van de N381 zullen aanvangen na af
loop van het broedseizoen (september) en zullen dan worden afgerond voot aan-vang van het 
tweede broedseizoen. Er wordt aUeen oyerdag gewerkt. 

De huidige verkeersdruk op het traject Bosbt:tg - Drentse grens, waarbinnen het Drents-
Friese Wold Jigt, is 8.200 motorvoertuigen per etmaal. Uitgaande van de autonome ontwikke
ling bedtaagt de verkeersdruk in 2020 op ditze1fde traject &.':;00 motorvoertuigen per etmaaL 
Na omvorming van de N381 zal de verkeersdruk op dit traject in 2020 10. 100 motorvoerrui
gen per etmaal bcdragen; een toename van 1.900 ten opzichte van 2010 en cen toename van 
1.600 ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Het traject Bosberg - Drentse grcns is 
overigens bet traject met de laagste verkeersdruk (Goudappel Coffeng, 201Oa). 

Rearisatie veiligheidsstrook ert aanleg walteUes en mantel-zoomvegetatie 

Ten behoeve van de veiligheld zullen over een afstand van 8 meter van de weg de aanwezige 
bomen worden verwljderd. Naast deze veiligheidsstrook worden in de bosrijke delen van het 
Drents Friese Wold aarden walletjes aangebracht. Hiervoor moeten in een zone van dde 
meter in ieder ge"al de di1..ke bomen worden verwijderd. Vervolgens wordt als- nllugerende 
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rnaattegel in het kadt::r van de Flora- en faunawet een mantel-zoomvegetatle aangelegd over 
een afs tand van germddeld 15 meter. Binnen deze afstand zal het aanwezlge bos in ieder 
geval gedeeitelijk worden verwijderd. In totaal wordt dus over een afstand van maximaal • 
meter aan weerszilden van de weg het aanwezige bas vef'Nijderd. Hierovet zal nog in ovetleg 
worden getteden met de terreinbeherende organisarie. Naar :1a11lciding van dat overJeg kan 
be-sloten worden om mindet bas te verwijderen. 
Kapwerkzaamheden vinden buhen het broedseizoen pIaa-ts. 

Onderhoud 

I<Jein onderhoud bes taat hoofdzakelijk uit: inspecties, 2 keer per jaar maaien, 1 kcer per jaar 
bermplanken wassen, herstel incidentele schades, asfaltonderhoud eens per vi jf jaar. D e fre
quentie van elit so0tt klein onderhoud is gelijk aan de huidige frequentie. 

Groot onderhoud bestaat ui t het vervangen van de topJaag van de asfaltconstructle. Bij groot 
ondethoud wordt aileen de toplaag van het as faIt vervangen. O mdat dubbellaags ZO AB 
minder duurzaam is, kan het soms al na acht jaar nodig zi)n groot onderhoud te plegen (me
dedelingen D. Piqueri Provincie- FrysIan, 2010) . Uit het oogpunt van duurzaamheid kan daa:r 
om gekozen worden een ander asfalttype toe te passen. Dit asfalttype' zal vergelijkbare eigen
schappen hebben wat betreft geluid'sreductie en opvang van water. 

Groot onderhoud wordt uitgevoerd bwten het broedseizocn. 

3.3 GEBlEOSBESCHRUVING DRENTS-FRIESE WOLD 

3 .3.1 GEOHYDROlOGISCH£ SITUATIE 

Bodemopbouw 

Het Drents-Friese Wold han voor een bdangrijk dee! worden gerekend tot het dekzand- en 
stt:Lifzandlandschap. In het Drents-Fnese WoJd is daarnaast een beekdallandschap aanwezig 
met cen bovenloop en een middenloop (filgrup, V1edder Aa) . 
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Het gedeelte van het Drents-Friese Wold ,vaar de N381 het gehied doorkruist, is wat betteft 
geo(hydro)logische kenmerken te verdelen in twee deelgebieden: 1) eel1 van de oorsprongge
biedel1 van de Vledder Aa (vanafTerwisscha tot aan Gude \,\iill=l) en 2) Oude Willem (van
af Oude Willem tot aan de Drentse grens) . In onderstaand figuur is de liggingvan deze deel
gebieden weergegeven (deelgebieden 11 oorspronggebicd Vledder Aa eIT III Oude \Xiilletn). 

Figuur 5. Ondcrscheid in dcclgcbicdcl1 in em dtt l ,'an het D rent, ·Fticsc \Vold op basis van gwhydrologischc 
kcnmcrkcn. Relevant zijn deelgebied lL oorspronggcbicd V1cddcr i\a en deelgebred III: Ouele Willcm. Untleend 
aan: Bura Bakker, 1904. 

Oorsprongsgebied V/edder Aa 

De oostzijde van het oorspronggebied van de Vlectdet Aa wordt gevurmd door een hoge 
keiIeemrug welke vlak langs en parallel loopt aan het voormalige landbouwgebied van de 
Oude Willem. De bovenloop van de Vledder Aa ligt hier in een eroslegeul, waarin nauwelijks 
keileem aanwezig is. Gp de locatJes waar w keileem aanwezig is, betreft het een dunne laag, 
vaak dunner dan 1 meter. De bodem bestaat vooral uit voedselarme zandgronden, veelal 
del"zand met daarin een podzol. In de 19do eeuw is dit dekzand op vee l plaatscn \vcggeblazen, 
waardoor reliefrijke stuifzanden (vaaggtonden) ziin ontstaan. Het huidige Aekingerzand is 
hier nag een restant van; in vroeger tijden heeft het stwfzandgebied zich echter uitgestrekt 
tot Appelscha (Buro Balker, 1994). 

Oude Willem 

Ter hoogH~ v'an de Oude \Villem is een dal te herkennen waarbij de Hanken gemiddeld twee 
meter hoger liggen dan het da!. Het overige gebied is vrij hoog en rdaticf vlak. In het dar van 
de Onde WiUem is in de ondergrond een erosiegeul in de keilecm te ontdekken. In de huidi
ge simatie worden v-ooral dekzandgronden (veld.podzolen) en moerpodzolen in 1eemarm 
zand aangetroffen. Plaatselijk zijn nog veengronden aanwezig. De moerpodzolen en veen
gronden hebben vaak een veenkoloniaal dek. Het voormalige hoogveen is een restant van 
een uitloper van het voormalige hoogveengebied ten noorden van Appelscha (Bum Bakler, 
1994). 

Aanwezigheid keileem 

In figuur 6 is aangegeven u:aar zich keileem in de ondergrond bevindt, en hoe dik debe laag 
is. In deze figuur is tevens de (globale) liggingvan de N381 weergegevcn (blauwe lijn) . 
Uit de figuur blijkt dar in het gebicd russ en de Kraaiheidepollen en Gude Willem een dunne 
keileetnlaag aanwezig is . Ook ten noordwesten van de Kraaiheidepollen lomt keileem in de 
ondergrond voor, De keileemlagen liggen over het algemeen twee tot drie meter onder het 
maaiveld (zie figuur 7). 
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Figuut 6. Voorkomm en chk[c kelieemiagen in ccn cicci I'an het D rent,-Fricsc Wold. De blad\\ ~ Iijn gecfr globa,aJ 
de Jigging van de N381 aao. O ndeend aMi: Buro Bakker, 1994 
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Figuur 7_ Dicptc kcileembgen in <::en dee! van het Drents -Fdcse Wold ten op7.ichte van de m;raJveldhooh>te 
(meters). De blauwe ~Jn geeft glooaaf de ligging van de N381 :L'Tn. O odeend :ran: Bllro Bakker, 1994 

Hoogte 

De maaiveldhoogte in het Natura 2000-gebied in de d.irecte omgeving van de N3S1 vaneert 
van 9' tot 13 meter boven NAP. Piguus 8 toont een hoogtekaart van het Drents-Friese Wold 
(broIl: www.ahn.nD· 
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FiguUl' 8. Maaiv cldhoogte in het Drents-Friese Wold. In de reek~ V<Ul blauw naar rood 7.lJO de hJauwgelJeurde 
delen de laagstc delen (8-9 m + Nl\P). en de roodgekleurde delen de hoogste delen (12-1 ~ or + NAP). Omleend 
aan ............................ 

Hydrologie 

De keileem is sturend voor de hydrolugische condities in het Drents-Friese Wold en is ver
spreid en met wissclende dikte aanwezig. De keileem werkt vertrageml op de wegzi)ging; 
waardoor in neerslagriJke periuden stagnane en plasvurrning optreedt. Hlerdoor kan speake 
zijn v'an langdutige hoge w-aterstanden_ Op plaat>;en waar keileem ontbreekt, hed dun is of 
weinig wcerstand heeft, worden de hydrologiscbe coudities bepaald door de stijghoogte in 
het watervoerende pakket duder de ke.tleeffi. 

Wat betreft de hydrolob'1sche omstandigheden zijn in het bijzonder de volgende twee locaties 
langs het trarect van de N381 relevant: de Kraaiheidepollen en de Hildenberg. Deze locaties 
zijo in figuur 3- wecrgcge en_ 

Kraaiheidepollen 

Bij de Kraaiheidepollen is keileem in de ondergrond aanwezig, waardoor sprake is van een 

schijngmrtdwaters piegel"_ 
T en westen van de N381 komt vochtige heide voor. In dir gebied zijn door Royal Haskoning 
EGV-metingen uitgevoerd (Elekttisch geleidingsvermogen)_ Hiermee kan het zoutgchalte 
worden bepaald, en op basis daarvan kan worden beoordeeld wat voor type water de vegeta-· 

• gtondwatcrsplcgd boven een slecht doorlatende taag 
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tie be'invloedt (bijv. tegenwater, hard gronciwater, zaeht grondwatet ert zeewatet). U1~ de 
metingert blijkt dat er sprake is van regenwaferin·l/locd. 

Ten oosten van de N381, tet hoogte van de Kraaiheidepollen, is een zuur yen aanwezig, met 
daarom heen vochtige heide. Op de noordwestelijke rand van het ven is massaal Beenbreek 
aanwe:zig. Dit dUldt op hOrlzontaal afstromend iets gebufferd water, dat langs· de flank 
sttciOmf afkomstig van de hogere delen. 
Er werden plaatselijk zeer hoge EGV-waatden gemetert. Dit is het gev-olg "\-an het gebtuik 
van strooizout, dat met het oppervlaktewater van de weg is afgestroomd riehting het ven. 
Daarnaast kan dlt een gevolg zijn van het ontbreken van saniraire yoorzieningen op deze 
locatie, waar nu nog een parkeerplaats aanwezig is. Deze parkeetplaats wordt verwijderJ 
(onderdeel van de omvorming van de N381), In bij lage 3 is de notitie ov er de EGV
metingen opgcfiOrt1cn (Schoppers, LOl 0). 
Het yen en de heidevegetaties eromheen lijken van goede kwaIiteit. De opgetreden veront 
reiniging en vermesting zijn nog· ruet z.ichtbaar in de vegetatie. Waarschijnlijk is sprake van 
een naiilingseffeLt; het kan lang duren voord"t verslechterde abiotische omstandigheden 
daadwerkelijk tot (ten verandering van de vegetatie leiden. Blj dergclijk hoge waarden is het 
edj ft r zekef dat de kwallteit van de vegetaties op termijn tal verslechteren. 

Hildenberg 

Ook ter hoogte van de Hildenberg is kc:iIc<~m in de ondergrond aanwezig en is sprake van 
een schirngrondwaterspiegel. Hier komen vegetatietypen en plantensoortert VOOt die duiden 
op stagnerend regenwater (vochtige helde en hoogveenachtige vegetaties met vcenmossen en 
Veenpluis). 
In figuur 9 zijn de lokale t:n regionale stroomrichtingen van het grondwater weergegeven. 
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Figlflft 9. Hydrologisch sy,recm van het D rems-Fticsc Wold. Omleend aan: O raniewoud. 1998 

3.3.2 ACHTERGRONDOEPOSITIE 

In figuur lOa is de verwachte achtergronddepositie' van stikstof in het Natura 2000-gebled in 
2015 weergl'geven (PBL, 2(10). 

, De term "achtergronddepositie" zoals dezc wurot gebruib in de onderhavige rapponage is de ,,,aar
de voor de depositie van toraal stikstOf (gereduccerdc en geoxideerde vorm) die berekend is door PBL 
in 2010 (ZlC ~phl.nl, Grootschalige concentratiekaarten Nederland; Dlposittlfkaarten,' Totaal stikstC!1 (1\) 
2015) 
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Natumr OOO-"geb;ed #27 
Dr&nts-Frfese Wold en leggafdervekl 
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Figuut lOa. Verwachtc achtcrgronddcpositlc In 2015 in mol N/hah in cen dee! van het Natura 2000-gebied 
Drems-Friese WaH Bmn gegevens: PBL, ZOID. 

Langs de N381 varleert de verwachre achtergronddeposwe 1n het Natura 2000-gcbied in 
2015 van 1140 tot 1660 mol N /ha/j. 

In fi,guur lOb is de verwachte achtergronddepositie in 2020 weergegeven. Langs de N381 
"arieert de verwachte achtergronddepositie in het Natura 2000-gebied in 2020 van 1050 tot 
15-60 mol N/ha/j. 
Uit vergelijking van beide figuren bliJkt dat er in 202:0 in het Natura 2:000 gebied een daling 
Van de stikstofdep-ositie van 80 tot 170 mol N/ha/j "ordt verwacht ten opzichte van 2015. 
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Figuur lOb. Vcrw,(chte achtergronddepositic in 2020 in mol N / ha/I in Natura 2000 gebicd Drcnts-hiese Wold. 
Bron gcgev~ns: PEL, 2010. 

De dcpositie van totaal stikstof IS door het PBL (planbureau voor de Leefomgeving) bepaaJd 
met behnlp van het OPS-modeL 

3.4 AANWEZlGHEID BESCHERM~E WAARDEN 

3.4.1 HABITATTYPEN 

Momented wordt gewerkt aan het In kaan brengen "an de habitattypen in het Natura 2000 
gebied. lnmiddels is er een gepubliceerde canceptkaart bescfukbaar, deze is hieronder opge
nomen in figuur 11. De begrenzing e£van is gebaseerd op het ontwerp-aanwiisbeslwt, In de 
rueuwe begrenzing is (onder andere) de landbouwenclave Oude W'illem toegevoegd (zie fi
guur 2). In deze enclave komen in de huichge situatie geen habitattypen. of leefgebieden van 
doelsoorten voor. Dit vanwegc het intefISleve landbouwkundige gebruik 
Een ander deel van de Oude Will em was reeds bij de begrenzing van het Natura 2000-gebied 
gevoeg,d. Hier beeft natuuront\Vikkeling plaatsgevonden, maar er zijn geen habitattypen ot 
leefgebieden voor sootten aanwezig waarvoor het Drents-Friese Wold IS aangewezen aIs 
Natura 2000-gebied, 
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Geen kwallficerend nabttat 

H2310, stulfzandheiden met strufkhei 

.. H2320,. Blnnenlandse kmalhelbegroeiirrgen 

H2330, landVerstuMngen 

H3 rw Zeer Z'Wakgel5Uflerde liennen 

H3130, Zwakgeoofferde vennen 

_ H3160, Zurevennen 

.. H3260A, Beken en rMeren met waterplamel1 {wa 

_ H4010A, Voch1ige, heiden (hogere zandgrOl'iden) 

rt4OSa, Droge herden 

H5130, Jeneveroesstruwelen 

H6230, HeischraregraSl3MM 

H7 110B, Actiwe tlOOgve-noo (Midevee:tlljeS) 

_ H7150, Prol'lierVegetaties met snavefbiezen 

_ H9190, Oude eikenbossen 

Legenda 

C Natur~ 20000 grens 

• AO04 Doaaars 

• A027 Wespendrer 

A23J Draaihals 

• A236 Zwart.e specht 

• A246 BoomleeWlerfR 

A275 Paapje 

A276 Roodborsttaputt 

Ki77Tapuft 

A388 Grallwe klaU\mer 

Figuur 12. Liggmg habltattypen en vct sprciding vogelsoorten (brecdparcn) van Narum 200fJ-gcbicd Drents 
Fric~c \'{'old. B1'011: DLG, 2011 Vcr~preicling YogelSO()tten op basis ,an gt:gevens in Van der Hcijden (2006) Ult 

2004 (Van Manen, 2004; SOVON, it Fryske Gea) . RCCCfl tcrc gegevens van de versprciclinr; van w gds in het 
Drems-Friese Wold z.iJn filet besc ukbaar. 
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3 _ 4 _ 2 BROEDVOGElS 

In tabd 5 is de aantalsontwikkeling van het aantal broedparen van de doelsoarten van het 
Dfertts-Friese \XI old in de petiode 2004-2008 weergegeven. 

Aantal Start Trend Trend 
Soort Functie 

in 
2004 2005 2006 2007 2008 

trend 
slnds sinds 
start 1999 

floomleeuwerik b paren 120 tiD 120 125 135- 1990 + 0 

DOdaars b paTen 38 37 43- 40 40 1990' + ? 

D·raa thals b paren 1 D- O 1 0 1990- ? -
Grauwe Klauwier b par en 13 19 29 31 37 1990 +-t H· 

PaapJe b paren 11 1'5 12 11 12 199a 

RoodbOrsttapu it b pareff 145 155- 160 170 180 1990 ++ + 

Tapult b paren 40 27 35 39 41 '990 - ? 

Wespendief b parerr 10 9 9 9 7 

Zwarte SpeCht b paren 25 25- - 25 1990 0 ? 

© Netwerk Ecoloijische MOhitorih(l (SOVO~, RWS, CBS). 

Fur1ctie b broeden, (foera!jeren, 5 slapen (slaapplaats} 

Trends worden weergegev·en voor de lange termjjn (staf1jaar aangegevel1) el1 voor de 
ribroedvoc;elsJ, res >,. laatste tien seizoehenl (winter- en trekvo(l€ls). 

laat·5te tien ja-ar 

Gebruikte trendsymbolen: 

++ significante sterke toename van >5-% per Jaar 

+ signtficante matige toename van < 5% per jaa, 

(} stattlel, geen significante trend 

- matige significante afname van < 5% per jaar 

sterke significante afname· van >5% per j aar 

? onzeker, . geen betrouwbare trendi ndicatie moyeli ik 
~ 

Tabel 5. Aantalsontwrkkeling doelsootten Drcnt, -Ftlcsc Wold tusscn 2004 en 2008. Bron: SOVON, R\'llS & 
CBS, 2010 op www.sovon.ni 

In 2007 is een broedgeval van de Dodaars op hd yen in de Kraaheidepollen vastgesteld 
(Buro Bakker, 2007). Dezestaat niet op figuur 12 aangegeven. 

3.4.3 HABH A TRICK 1 UJNSOORTEN 

Kamsalamander 
Het Drents-Ftiese Wold en omge\Ting is eeo zeer belangriJk gebied voot de Kamsalamander. 
De Kamsalamander komt voor op Berkenheuvel, Dieverzand, Doldersummtrveld = Ba
sehoord. Het betreft een van de belangrijkste metapopulaties voor Nederland (J\1inisterie van 
LNV,2007). 

In figuur 13 is de verspreiding van de Kamsalamander in het Drent~ -Friese Wold en omge
vlng weergegeven. lIit de figuur en de toelichting in het aanwijzingsbesluit voor het Natura 
200a gebied bli~kt dat de Kamsalamandet niet in de directe omgeving van N381 voorkomt. 

2€J buro b::tkkcr 20J L/P0927I 



'"vaarnemmgen k"1l11sal:un~.nder ,:Ina! t 99-1 
Blauv.'e cirke1s:'\1raru:l1 . 19~n kamsahmandel" ,an voor J 991 . 

Cirkelgrootte: het maatbereik ~'1:ttin de u"3anreming 1$ opgegeyen op: 
*' hectometeroi~e:m (lOa x 100 m) 

'" kilomete!hoknlveau (1 s 1 km) 
'" l'/Urhokni\'eau (5 x 5 km 

~--~~------~~~ 
F iguLir 13. Waarncmingen van de Kamsalamander 10 het D rems Friese Wold in de pcriodc vaor 19<J1 en , {maf 
199"1. Ontleend :L'\n: Zollinger & Van Diepenbeek, 2005. Blauwc: en rode stippen ziJn waamemingen op he-cwrnc
ternh'eau , kk:ine cirkels zijn waarnc:mingcn op lillo rneterhokniveau en grote cirkels zljn w<L'Utlemingen op uurhok
ru\'cau. Reccntere gcgc,cns op gebiedsni,·eau voor de vcrsprclcllng , ', de Kamsa.lamander in hct D rents-Friesc 
Wold ontbreken. 

Drjjvende waterweegbree 
Drijvende waterweegbree kamt voor in de V1eddel' Aa. D it heekje loopt laogs D a fdel"S"um 
richting Vledder en Steenwijk. De soort is oak bekend van de Schaopedobbe (NIinisterie van 
LNV, 2007; Plantinga et al., 2009 (bron: S:SB) gedteerd in: Van deT H eljden & Sikkema, 
2010). De soort ka mt dus niet in de directe a mgeving van de N 381 "oor. Beide lc:efgebiedert 
vallen ook buiten het effectgebied van het plan wat betreft de effecten die een grotere bei:n
vloedingssfeer kennen (storingsfacroren verzuring en vermesting, zie paragraaf 5.2; veront
reiniging, zie parat,rraag 5.3; verdroging, zie paragraaf 5.4) . Op basis ruerv an kan worden uit
gesloten dat het plan leidt to t een (significant) negatief t:ffect op het ins tandhoudingsdoel 
voor de Drijvende waterweegbree. 

P:lAM.:ndt: Bctmrd€:liog omV\lrmli'l8, !':381 Dre~g - Fctt~e W()kI 21 



4 ANALYSE VAN MOGELUKE EFFECTEN 

4.1 MOGEUJKE EFFECTEft 

Uit de Voortoets (Buro Bakker, 2007) bleek dat (sigrtificartte) rtegatieve dfenen op de in
standhoudingsdoelsteUinge:n van het Drents-Friese Wold als gevolg van oppervlakteverlies, 
... ·erzuring, vermesting, verdrog1ng, verontreiniging, verstoring door gduid en optische versw
nng niet konden worden uitgesloten, vooral omdat er op sommige punten onvoldoende 
onderzoek was verricht en sommige onderzoeken nog nret waren afgerond. 

Effecten van barnerewerkmg en versnippering op de beschertnde waarden van het DreIits
Friese Wold zijn in de voortoets uitgesloten. Ten opzichte ~an 2007 is het plan niet dermate 
gewijzigd dat deze conclusies met meer geldig zLjn. In de yoo:rtoets zijn verder effecten van 
verstoring door licht en trilling uitg.es1oten, op basis van de uitkomsten van de effectenindi 
cator. De uitkomsren van de effectenindieator zifn echter gewijzigd wat betreft verstoring 
door hcht. Daarom wordt dit effect ook iIi de omlerhavige rapportage behandeld. Hetzelfde 
geldt vOOI de verstoringsfactor 'verandering in populatiedynamiek' .. 

Hieronder ,,,orden de verwachte effecten kort toegelicht. 

4.1.1 QpPERVLAKTEVERUES 

Oppenlakteverlies betrdi: een verries van beschIkbaar oppervlak van leefgebied voor soorten 
en! of habitattypen. Daarnaast kan sprake zijn van cen areaalverlies van het Natura 2000-
gebied zonder dat hierbl} sprake is van verlies van leefgebied. 

In hoofdstltk S wordt geanalyseetd hoe groN her oppervlakteverlies i:s en of er sprake: is van 
rureete of indirecte effeetcn op de beschermde waarden van het Natura 2000-gebied. 

4.1 .2 VERZURIN'G 

Verzuring van bodem of water is cen gevQlg van de uitstoot van o.a. stikstofoxiden, zoals 
door uitlaatgassen , 'an auto's. Deze stoffen shan in de omgeving neer als droge of natte de 
positie. De belangrijksre blOnne:n van vetzure:nde depositie zijn landbouw, verkeer en indu
strie. 

Verzuring leidt tot een direete of indirecte afname van de buffercapaciteit van de bodem of 
water. Op tenrtijn resulteert dit in een daling van de zuurgraad. Hierdom kan de samenstel 
ling yan een habitattype veranderen en kan het habitattype op den duur verdwijnen. 

Voor veel natte tor vGchcige habitats geldt dar zij extra gevoeHg zijn voor de verzurende ef. 
fecten van stikstofdepositie indien sprake is van suboptimale hydrologische orDStandigheden. 
De buffering die optreedt door aanvoer van basen via het grond- of oppervlaktewater is dan 
namelijk verrhinderd. 

De effecten van verzutende stoffen zijn niet altijd te onderscheiden van die van vermestende 
s.toffen, otndat stibtofdeposltie tevens leidt tot vermesting. 

4.1.3 VERMESTING 

Vermesting is de verrijking van ecosystemen door met name stikstof en fosfaat. Door de 
stikstofverbindmgen in de uitlaatgassen van het autoverkeer op de N381 zal sptake- zijn van 
aanvoer van extra stikstof in het Drents-Friese 'Wold in de vonn van droge of natte deposi
tie. 
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Veel van de habitattypen die voorkotnen in het Drcnts Friese Wold zijn afhanke1ijk van 
voedselatme tot zeet voedselarme conclities. De groei van planten wordt in een dergelijk 
voedsdarm systeem (mede) gelimiteerd door stikstof. Door extra toevoer van snkstof treedt 
extra groei 01" Dc beschikbaarheld van ~tikstof is bepalend 'loot de concurrentievcrhoudin· 
gen tu:;sell plantensoorten. Als de stikstofdepositie bov <.n een bepaald ktitisch ni,eau komt 
(verschilt per habitattype, zie paragraaf 4.2.1) neemt een beperkt aantal plantensoorten sterk 
toe (zoals grassen en brandnetels) ten koste van meerdere andere. Hierdoor neemt de biodJ
versiteit af. 

4.1 .4 VERONTREINfGING 

Er is sprake van verontreiniging mdien er verhoogde eoncentraties van stotfen in cen gebied 
voorkomen, die onder natuurliJke omstandigheden niet of nauwelijks aanwezig zijn, 

In het algemeen zijn aquacische habitattypen en soorten gevoeliger vOor lierontIeiniging dan 
terrestrische. Afbankelijk van de concentratie en d 'ur van de verontremiging :.-:ijn eehter alle 
habitattypen en soorten gevoelig en kan verontreiniging leiden tot verandcnng van de $00[

tensamenstelling. 

4.1 .5 VERDROGING 

Verdroging treedt op door verlaging van de grondwaterstanden of vermindering van kwel. 
Hierdoor kan de k\valireit van oatte tot voehtige habitattypen achteruitgaan. Bij ernstige ver
droging kUllnen natte tot vochtige habitattypen helemaal verdwijnen, of overgaan in andere 
habitattypen. 
Verdroging Icidr revens tot een toename van de doorluchtmg van de bodem. Hierdoorwordt 
organisch materiaal sneller afgebroken (mineralisatie) en komen et meer voedingsstoffen 
beschikbaar voor planten. Dit proce,) wordt interne eutrofiering genaemd. 
D oordat waterstanden lager zijn dan gewenst worden mmder basen aangevoerd, of wordt de 
invloed van regenwater groter. In beide gevalJen neemt de buffercapaciteit van de bodem af 
en kan verzuring optreden. 

Uit bovenstaande valt af te leiden dat verdroging (mede) kan leiden tot verzuring en vermes 
ting. 

4.1.6 VERSTORING DOOR GELUID 

Verstorillg door geluid treed.t op door onnatuurUjke geluidsbronnen. Het betteft permanente 
bronnen zoals geluid wegverkeer of cirdeliike bronnen zoals geluidsbelawng bij evenemen
ten. Verstoring door geiuid treedt vaak op samen met visuele verstoring. 

Aileen dietsoorten zijn gevoelig voor directe effecten van geluid. Geluld is een belangrijke 
factor in de vcrstorirrg van fauna. De verstoril1g door geluid wordt beillvloed door het ach
tergrondgeluid en de duut, frequentie en sterkte van de geluidsbron zelf. Geluidsbelasting 
kan !.eiden tot stress en/o C vluchtgedtag van individuen. Dit kan vervolgens weer leiden tot 
verminderd broedsucces of het tijdelijk of permanent verlaten van het leefgebied. In bepaal
de gevallen kan ook gewenning optreden, in her bijzonder bij contiou geluid. 

4.1.7 VERSTORING DOOR LICHT 

Kunstmatige verlichting van de I1achtelijk.e omgeving kan tot verstoring van het normale 
gedrag van soorten leiden. Naar mogelijke effeeten is nog vriy weinig onderzoek gedaan. Ved 
kenrus gaat daarom nog niet verder dan het kwalitatief signaleren van ri!)ico's. Met name 
5chemer- en nachtactieve dieren kunnen last hebben van verstoring door lichr, doordat zij 
juist aangetrokken of verdreven worden door de lichtbron. Hierdoot raakt bijvoorbeeld hun 
ritme ontregeld of vetlichte delen van her leefgebied worden vermeden. 



4.1.8 OPTISCHE VERSTORING 

Optlsche verstoring betreft verstonng door de aanwezigheid en/ of beweging van mensen 
dan wel voorwerpen die wet thulshoren in het natuudiike systeem. Dit effect tteedt vaak 
sarnen met vetstoring door geluid op. 

Optische verstoting Ieidt vooral tot vIuchtgedrag van dieren. De sooft reageert bfivoorbeeld 
op bewegiftg, otndat een poterttieJe vijand wordt ver\v:1cht. Andersoth kart op tische versto
ring juist ook het uitzicht van soorten beperken waatdoor zij potentide vijanden met zien 
naderen. De daadwerkelijke effecten zlrn zeer soort!:ipecifiek en hangen af van de schuwheid 
van de soo1:t en de mate waarin gewenning optreedt. Bovendien kunnen de effecten afhanke
lijk ziin van de periode van de leverrscyclus van de soort: in de broedtijd zijn soorten over hoot 
algemeert schuwer en dus gevneliger voor optische verstormg. 

4. i . 9" VERANDERING IN POPULA HEDYNAMIEK 

Verandering in populatiedynamiek treedt op indien er een direct effect is van een activiteit op 
de populatieopbouw en/of populatiegrootte. Er wordt hier vooral gedoeld op de situatie 
\Vanneer er sprake van sterfte van individuen door wegverkeer, windmolens, of door iatht of 
visserij. 
Deze storingsfactor is niet relevant vOOt de hahitattypen zelf (vanuit de gedachte dat een 
habitattype bestaat illt een verzameling van plantengemeenschappen), maar wei voor enkele 
typische faunasoorten die kenmerkend zijn voor habitattypen, en natuurliik de ovenge doel 
sootten van het Natura 2000-gebied. 

4.2 GEVOELIGHEID VOOR MOGELIJKE EFFECTEN 

De gevoeligheid v:In de beschermde waarden van Natura 2000-gebied Drems-Friese Wold 
\'oor de mogeliyke effecten van de omvorming van de N381 staat weergegeven in tabel 6 
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Kalflsa lamander lGJ G 1 G ZG ZG I r G i ... . .. ... , 
Drjjvenoe waterweeg· l .-~ - i bree !9 G n.v t . n.v t. n.v,t . fT . v.t . I G 

.. 

Dodaars G NG NG G ; G NG G NG G 

Wespendief G NG G G NG G G m G 

Draa ihals m NG G G NG I G G G ,I G 

Zwarte spectlt G NG NG G NG G G G G 

~mleeuWertk G j G G G NG ~ G G ! G I G , 

I 

! i 
Paapje G I G G G (. G G G G u 

I 
Roodborstta pu it G NG G G G G G 

, 
G G - I 

Tapuit IG NG , G G NG l G G ! G G I ! 

lG 
, 

j i i Grauwe Klauwier G 
I 

G G NG ( . G G G ! I u I , I - . l abel 6. Gevoclighc!d van de beschermcle waardcn 'i an N>ttum 2(100 bTCbled Drents-Fncsc \,(/ord voor stotlng . 
facto ren oppervlakteverlies. I!'etzur.ing; vcrmesting, vetontreiniging, verdrogmg, "crstorin . door gduid en optische 
wr,roring (dfcctcnrndicator , www.mirUn,.ol. 2010). 1,= niet ge\'oe!ig, G::o gevoelig, zcer gevoclig, .. . ~ 
onbekend, rI.v t. - a iel van toepassing 

Volgens de effecterrindicator is de D rijvende waterweegbree ook gevoelig yoor de storings 
factor 'verandering populatiedynamiek'. Als gevolg \'an de omvormirrg van de N381 kunnerl 
negatie·, e effecten op deze soort echter op voorhand worden uirgeslotert, daar het plan de 
groeiplaatsen o f potentiele groeipiaatsen of de verspreidil1g van deze soott ruet bei"nvloedt. 

4.2.1 GEVOELIGHEID VOOR VERZURING EN VERMESTING 

Het kritische ni eau waarboven effecten op de som:tensamenstelHng kunnen optreden en dus 
de kwaliteit van een habi tattype significant bn worden aangetast ais gevolg van vermestende 
depositie wordt de kritische deposltiewaarde genoemd. In rabel 7 staaf1 de kritische deposi 
tiewaarden van de habitattypen waarvooi' Natura 2000-gebied Drents Fnese Wold is aange
wezen . 

Bij het modellcren van kritische depositiewaarden voor stikstof voor hahitattvperr (Van 
Dobben & Van Hinsberg, 2008; Van Dobben et al., 2004) is rekening gehouderr met de ver
zurende werking Van stikstof. 

In hoofdstuk 5 wordr geanalyseerd In hoewtre de \! ~rwachte effecten ook daadwetkeliJk 
zullen optreden. 
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Habitanype Kritlsthe deOositiewaarde (mo! N/hafj ) 

H2310 Stu frzandheiden met stru'lkhei 1100 

HZ3Za Binnenlandse kraaiheFbe9raeiin{jen 1100 

H233D l aFidverstwvi ngen 740 

H3fW leer zwak<jebufferde vefiriel) 410 I 
H3130 Lwakt'ebufferde vennen 410 

H3160 Zure vennen 410 
Bekerl efY rivieren: mer waterprarlten 

H3260A (waterranankels} >2400 

H4010A Vothth]e" heiden (hoyere latldgrol1den) 'V 1300 

H4030 DroQe heiden 1100 

H5130 JeneverDesstruwefen 2180 

H6Z30 'H~ischrafe .!1raslanden ___ 830 

H7110B 'Act leve- hoogvenen (heldeveent les) 400 

H7150 PioniervBQetaties met snavelbiezen 1600' 

H9190 Oude elkenboS5en 1100 
1 Tabel 7. KrltJsche deposmewaarden (K[}\v) voor de hahltattypcn \·an het Drem5-Fnese \Xold. Gebasccrd op 

Van Dobbcn & Van Hinsberg, 2008. Voor verschillende habltars is een door intetnationalc experts cmpitische 
range bcpaald voor de gC\Toeligheid ,oor stikstotdepositie, Van Dobben & Van Hinsbcrg hcbbcn ;ran de hand 
,an modellen cen b iusche depositiewande voor de habitattypcn bcpaald. Vedal valt deze KDW in het midden 
van de cmplrischc range vom de b1Cvoeligheid van cen habitat. Dit geldt \'oor habltattypen 2310, 2321}, 4010', 4030 
en 6230, De mode!uitkornst \Can Van Dobben & Van Hln~berg (2008) voor habitattypcn 2330, 3110 r 3130, 3160 
en 7110 resultecrt in een K'DW die aan de onderkanr ,"an de empnische range hbrt, Voor habitattype '7150 geldt 
dar de KD\\l aaf1 de bovenkanr van de cmpiri~che range ligt, omciat het type fn Nederland tegcrhv00rdig vrijwel 
aileen bi) hogc bchccrmtcnsitcit v')orkome In het Drems-Friese \'Ii'old komt het type echrer ook In li~tuurllJke 
vorm voor. Hiervoor geldt celT lagerc KDv: V\1ll 1390 mol N/halj (zle paragraa( 5,2), Ook de KD\'(' voor habi
tatt}'Pe 9190 ligt ami de bovcnkant van de cmpirische- range op basis van de modd uitkomstcn van Van Dobbcn & 
Van Hfnsberg (2008) , Van habltattypen .3260 en 5130 zljn geen cmpiri,che ranges be~kend. *=prioritair ty'Pe 
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5 EFFECTBEOORDELJNG 

In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd welke effecten als gevolg van de omvorming van de 
N381 zuBen optteden op de beschermde waarden van het Natura 2000 gebled Drents-Friese 
Wold. Per storingsfactof wordt geanaIyseerd welke effecten te verwachten zijn, te t:,eginnen 
met de effectcn van oppervlaktev ·_tlies. 

5. l' QpPERVlAKTfVfRLlfS 

Onderdeel van de omvorming van de N381 is her verv:rtjderert van enkele verzorgingsplaat
sen· (o.a. blJ de Kraaiheidepollen; zie figuur 14) en het aanleggen van toe- en afrittcn eef 
hoogte v'dn de Hildenberg. Daarnaast worden ten behoeve van de realisatie van een veilig
heidsstrook en de aanleg van aarden walletjes en een mantel-zoomvegetatie bornen en bos 
verwijderd. 

Figuur 14. Zieht op het ,cn in de Kra:tihcidcpollen I.'alnf de verzorgingsphws fangs de N }S1 
nen). Bron:-Google e.lrth Pro 

Ter hoogte van de Hildenberg wordt een ongelijkvloerse aansiuiting gerealiseetd: de N381 
blijft op het rnaaiveld en de Busberg en Oude Willem kmisen bovenlangs. Tevens worden 
toe- en afritten aange1egd. Door de aanleg van de toe- en afritten is sprake van areaalverlies 
van het Natura 2000-gebied. 

lrtdien eeo ruimtehjke ingreep ten koste gaat van het areaal yan een bepaald habitattype of 
leefgebied van eeo soort dan is er sprake van kwalitatid oppervlakteverfi es, hetgeen mogelijk 

• parkecrplaatsen 
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leidt tot een (signifi{;am) negacief effect op het instandhoudingsdoel. Ook indien et voor een 
bepaald habitat een uitbreidingsdoelstelling geldt, en de ingreep Ierd! tot een arname van het 
aantal potentieel geschikte locaties om deze uitbreiding te realiseren, kan er sprake zlJn "an 
een negatief effect. 

Indien er in het gebled dar verIoren gaat geen beschermde waarden voorkomen of in poten · 
tie kunnen voorkomen leidt een gering areaalverlies van een Natura 2000-gcbied niet tot 
significante effecten (ABRvS 15 april 2009, zaaknummer 200800669/ 1 en ABRvS 19 april 
2009, nr. 200800948/ 1). 

In figuur ISis aangegeven op welke locaties sprake is van veranderingen in het wegprofieI 
ten opzlchte van de huidige situatie. Op locaties 1, 2 en 4 worden de bestaande verzorgiogs
plaatsen verwijderd. Op loca tie 3 worden toe- en aftitten aangelegdc 

--=~. ._ .. .... . ~ 

eza Berekende owervlak("~~ 

- P~P·grens 

&iro fJaHer· AdYiesb(J1"O veor fcc/ogle. Z010 

---'----_.---.. _--_ .. _---_._ -------- --------------

Figuur 15. Locarics in her Natura 2000-geblcd Drcnts-Fricsc Wold waa~ het wegprofid ten op7.ichte van de
huidige situatie tal veranderen_ Op loe-aties 1, 2 en 4 worden de be, tAAnde 'Hzorgingsplaatsen vetwijdcrd. Op 
locatie :3 worden toe- en afmten aangdegd. 

Effecten op habrtattypen 

Verzorgingsplaatsen 

Op de locaties waar de verzorgingsplaatsen worden ve1\Vljderd, kunrlen mogelijk habitatty
pen ontwikkeld worden. Voonl hij de Kraaiheidepollen zijn hiervour potencies aanwezig, 
met name voor ontwikkehng van vochtige heide. 

Toe- en afritten err avenge bomenkap 

Ter plekk.e van de geplande toe- en afdtten bevindt zich een refatief jong bos, grotendeels 
bestaand Ult een Eiken-Berkenbos_ Een klein ded van het beinvloede gebied bestaat Ult eelI 
opstand met Zilversparren. Figuur 16 toont een impressie van: deze bostypen op locatie 3. 

28 but" hlk", 201 1/P!)927 I 



Figutit 16:1. OpStru1d mct Zi h,exspartcn tell westen van de I-P denberg. Hiervan w()rdt ~llccn he! achterste dee! 
gekapt. Foto: J.R. O ffercins, 2010. 

Het bos dat verwijderd zal worden ten behoeve van de aanJeg van de toe- en afritten valt met 
te classiticeren aIs een van de habitattypen waatvoor het Drents-Friese Wold is aangewezen 
als Natura 2000 ·gebied. Er is dus geen sprake van oppervlakteverfies van een habitattype. Djt 
geldt ook voor de stroken bos die langs de N381 worden verwjjderd ten behoeve van de 
realisatle van de veiligheidstrook (boomvnje zone) en aanleg van walletres en een mantel 
zoomvegetatie. 

Zowel het bos dat verwijderd wordt voor de aanleg van toe- en afritten als de stroken bos 
langs de N38 vormen geen Ieefgebied "an: de Kamsalamander of D rijvende waterweegbree. 
Bffectert op deze Soottcn zijn dus niet aan de orde. 

Op geen van de bovengenoemde locaties wordt voor zover. bekend realisatie van uitbrei
dingsdoelstellingcn voor de habitattypen van het Dtents-Friese Wold beoogd. Ook de ter
reinbeherende organisatie voorziet op deze locaties in de nabije toekomst geen ingrijpende 
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maatregelen (zoals kappen). Daardoor is revens geen sprake van pOtentieel opperviakteverlies 
van habit::tttypen. 

Effecten op broedvogels 

Aanleg toe· en afritten 

In het bas op locatie 3 zijn geen broedparen van vogelsoorten aangetroffen waarvoor het 
Drents Friese \X'old als Natura. 2000-gebied is aangewezen. Daarom mag worden aangeno
men dat deze sootten niet broeden in het bos op loc:atie 3. Op basis vart voorgaande wordt 
gecortcludeerd dat de aanleg van de tal: en afritten met tot verlies \ an areaal van broedge
bieden 1eidt. 

Vamvege de aanwezigheid van enkele dikke naaldbomen (Zihers.parren) is het bos op locatie 
3 in potentie echter wel ge~chikt als broedgebied voor de Wcspendief. Deze naaldbomen zijn 
namdiik geschikte nes tbomen, al heeft de soort een voorkem voor Douglas- en Fijnspar 
(Bijlsma, 1993). De Wespendief is in principe minder gevoelig voor verstoring (Mimstedc 
van LNV, 2008) en zou in potentie in het gebie kunnen btoeden. De soott is er In ieder 
ge\al 1n de afgelopen jaren niet broedend waatgenomen. De Wespendief bouwt in verge:lij 
king tot andere rootvogels vaak een rueuw nest. Weinig nesterl worden 1n een reeks van jaren 
gebruikt (Bijlsma, 1993). Dit verkh:art ook waatom de Wes-pendief na 2004 niet meer broe
dend is waargenomen op de locatie ten oosten van de N381 (nabij Oude WiJIem; zie figuur 
12). Duidelijk is dat de sooft rclarief flexibef is wat betreft de nestlocatie. Daatom wordt 
aangenomen dat er voldoende geschikte broedlocaties overblijven voor de soort. Geconclu
deerd wordt, dat het ver\vljderen van het bos op locatic 3 niet Ieide tot een Significant effect 
op de Wespendief. 
Het gebied is niet geschikt als broedgebied 'lOaf de Zwarte specht, want deze soort broedr 
ruet in Zilversparren (Mirusterie van LNV, 2008). H et verwijderen van het bos op locatie 3 
leidt daarom ruet tot een significant effect op de Zv.rarte specht. Ook voot de overige doel
soorten van het Natura 2000-gebled vormt het gebied geen potentieel geschikt broedbio· 
toop. 

\X'cspendief en Zwarte specht zouden (incidenteel) in het gebied kunnen foerageren, indien 
er geschikt voedsel aanwezig i5. Voor de avenge doe1sootten van het Natura 2000-gebied 
vormt her bos geen potentieel geschlkt foerageefgeLied. 
Het foerageergebied van Wespendief en Zwarte specht heeft een grote omvang: de Wespen-
dief zoekt zijn voedsel in de regeJ binnen 1-3 km van het nest tot maximaal 7 krn van het 
nest. vaak buiten het bas, en de Zwatte Specht binl1el1 enkele kilometers tond de nestplaats 
(i'lifinisterie van LNV, 2008). Vaak worden hierh-if jonge naaldhoutopstanden bezocht, die tijk 
zijn aan Houtmieren. Dergeli)ke opstanden zijn niet in het te kappen gedcdte aanwezig. Het 
verlies van (potentieel) foerageergebied op locatie 3 is daarmee zeer gering in v'ergelijking tot 

de omvang van het gehele foerageergebied- en votmt geen ideaaI foerageerbiotoop. Gecon
dudeerd wordt dat er geen sprake is van een negatief effect op de instandhouclingsdoelen 
voor Wespendief en Zwarte specht, die gericht zi)11 op behoud van omvang en kwalitd t van 
het leefgebied. 

Veiligheidsstrook en aanleg walleyes en mante/~zoomvegetatie 

In de bosrijke delen in het Drents-Friese Wold wordt aan weersziiden vim de weg een strook 
met een breedte van tnaximaal 26 metet vri}gemaakt van bos. Dit wordt uitgevoerd buiteo 
het broedseizoen. Over een afstand van 15 meter zaI hiervoor in de plaats een mantel
zoomvegetatie worden aange1egd. In towal wordt door deze maatregeIen ten hoogste 13,3 ha 
bos vCf't'(l}jderd. Hiedn is het vetlies van lijnvormige dementen (bomenrijeo) langs open 
plekken (Hilden berg, Kraalheidepollen) niet meegenomen. Deze bosschages hebben echtel' 
geen (potentie1e) waatde voor de doelsoorten van het Drents-Friese Wold en daardoor zal cUt 
verlies met zekerheid niet leiden tot significante effecten op de instandhouclingsdoelen voor 
het Natura 2000-gebied . 

.. Ter vergelijlung: 1 Tun:!. == 100 ha; areaalverlies op locatie 3 bcdraagt 2,5 ha = 0,03 km2 
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Het areaal bosbe.standen in het Drents-Friese Wold beslaat in totaal 5.800 ha (Van det Heij
den & Sikkema, 2010). H et v-erwijdeten van bos ten behoeve van de realisatie van de veilig
heidsstrook en aanleg van walletjes en een mantel-zoom. egetatie leidt tot een verties van ten 
hoogste 13,3 ha bos; dit is 0,2% van het totale bosareaal in het Drents-Friesc Wold. 

Broedgebied 

In het gebied van 13,3 ha zijn geen broedparen van vogelsoorten aangetroffen waarvoor het 
Drems-Friese Wold ills Natura 2000-gebied is aangewezen (in de jaren 2004 (zie figuur 12), 
2007 en 2010 (faunaooderzoek Buro Bakker». Wei is de ~espend:ief in 2004 op korte af
stand van de strook, waarbinnen het bos '.vordt veNtijderd, waargenomen. Her bettof een 
locatie ten oosten van de N381, nabij de Oude Willem. In 2007 en 2010 is de soort hier tii
dens OI1derl.Oek (Buro Bakker, 2007; 2011) rut"t waargenomen. De Wespendief is relatie f 
flexibel wat betteft de nestlocatie en bomvt ~ aak een nieuw nest. Her is g-oed mogelijk dat de 
soort in latere jaren elders heeft gebroed. Gmdat de locatie buiten de 26 meter zone ligt, is er 
in ieder ge a} geen sprake van verlies van cen broedlocatie. \X'd Ieidt her verwijderen van het 
bos over een oppervlakte van 13,3 ha tot verlies van potentiele broedlocaties. Dit geldt alleen 
voor Zwarte specht en Wespenclief. De m-erige doeJsoorten die in de omgeving van de N381 
zijn waargenomen, zijn grondbroeders die in heel andere habitats. broeden en foerageren_ 

Gezien de nahijheid tot de weg is et weliswaar sprake van verlies van potentieel, maar zeer 
marginaal broedgebied van Zwarte specht en Wespendief. De te kappen bomen staan in de 
randzone- van het bos, nabij de N381, waardoor er sprak.e is van enige geluidsbdasting (hui 
dige situatie: 47-52 dB (A), nieuwe situatie: 42-47 dB(A) (zk paragraaf 5.6.2». Heide so orten 
hebben juist cen vootkeur voor grotere, aaneengesloten en rustige bossen. D e zone dIe vef
loren gaat door de aanleg van de mantel-zoomvegetatie kart dus ruet als optimaal broedge. 
bied VOOt deze soorten worden aangemerkt, maar is potentieel broedgebied van slechte kwa
liteit. Op basis daarvan wordt geconcludeetd, d,n het verlies van 13,3 ha bas langs de N381 
niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen vour Wespendief en Zwarte 
spech t Voor de uverige doelsoorten van het Natura 2000-gebied f., het te kappen bos ruet 
geschikt als (potentieel) broedgebied. 
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5.2 VERZURING EN VERMESTING 

5.2.1 GEVOLGEN OMVORMING N381 

De 0pwaafd~ring van de N381 tet hoogte van het Drents-Friese Wold leidt tot een toename 
van de uitstoot van NOz en NH j . Deze stoffen slaan in de directe omgevtog van de weg neet 
als droge of natte depositie. 

In ondetstaand figuur 17 wordt de totale stiksrofbijdrage lN02 + NH3, in mol/hajj) van het 
plan minus de autonome ontwikkeling® van de depositie ten gevo1ge van bet gebruik van de 
N381 weer voar de situatie 2015. wanneer de opwaardering van de N381 zal zlJn V'oItooid etl 

de weg wedetom in gebruik wordt genomen. 
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Figuur 17. Depositie van N H3 + N02 in 2015 in mol N/ha/i vuur bijdrage plan - bljdrage autonome ontwikke
ling. Bran: Ropl H askomng, 201 1. Zie Bijlage 1. 

5.2 .2 TOETSlNGSWUZE 

In deze PE wordt voor de effectenbeoordeling een systeembenadering gevolgd: voor elke 
beschermde waarde wordt de plaats in het systeem bescmeven en worden de voor het voor
komen vaH de beschermde waarden belangrijkste abiotische. en biotische factoren inzichtelijk 
gemaakt. Hierin wotdt ook de rol van stikstof aangegeven. Op basis van deze informatie plus 
de informatle over het voorkornen en de staat van instandhouding van de beschermde waar
de, het instandhoudingsdoel, de hoogte van de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door 

o De autonomc ontwikkeling is geen project in de zm van de N IJower 1998 en hoeft daarom niet te 
worden beschouwd in deze PB. De autonome antwikkclmg staat beschreven in paragraaf 3.2 

32 buto-bakker 20-1 1/ 1"0927 1 



het plan en wetenschappelijke literatum wordt het effect op een beschermde waarde beoor
deeId. 

Deze beootdelingswijze voIgt de liJn die is voorgesteld in het tappoH van de taskforce Trojan 
"Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000" van juni 2008 en de "Handreiking beoorde 
ling activiteiten die stiksto{depositie veroorzaken op Natura 2000 gebieden" die het ministe
tie van LNV in november 2008 pubbceerde. In deze publicaues wordt benadrukt dat er voor 
het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen meer factoren van beJang zijn dan aIleen 
de voedselrijkdom. Oak factoren als watethuis-houding en beheer zi}n bepalend en sams 
belant,1fijker. Verder wordt in deze public2t1es benadrukt dat het gebruik van kritische deposi
tiewaarden moet worden genuanceerd. Kritische depositiewaarden kunnen niet als absolute 
grenswaarde worden foegepast bij het beantwoorden van de vraag at een vergunning voor 
uitbreichng kan worden verleend. Belarrgrijk hierbij is, dat het gaat om het behaien van de 
ins tandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. De conclu&ie is- dan ook, dat bIj 
de toetsrng van mogelijk schadeJijke initiatieven aan de kritische depositiewaatden geen abso · 
lute betekerus kan worden gehecht. Een significant nega{lef effect op de staat van instand
houding kan dan ook ruet worden afgeleid van aileen het overschrijden van de kritische de
positiewaarde. Voor een detgelijke conclusle zuilen meer factoren in samenhang maeten 
worden bekeken. 

Vee! habitattypen verkeren in Nederland momenteel in matig ongunstige tot zeer ongunstige 
staat van instandhouding .. In eeo overbelaste situatie draagt elke toevoeging hi} en is er dus 
al ti)d sptake van een gevolg. Het gaat er echter om of deze toevoeging van stikstof leidt tot 
(significant) neg.aneve effecten op de ins tandhoudingsdoelen. Dit staat los van de '. enselijk
heid de stikstofdepositie op natuurgebleden en habitats 10 de toekomst verder te doen atne
men en daardoOf de kritlsche depositiewaarden dichter te benaderen. 

Omdat de abiotische condities in veel Natura 2000-gebieden op dit moment ontoereike.nd 
zi jn, is het ruet realistisch om te denken dat de (alle) Instandhoudingsdoelen op korte termijn 
gerealiseerd kunnen worden. Voor de realisatie van de insrandhoudingsdoe1en is echter geen 
termijn gesteld, noch in de Natuurbeschermingswet, noch in de H abltatrichtlijn. Van belang 
is dat op de horte termijn de nadruk wordt gelegd op het yerbeteren van de abimische condi 
ties, waardoor realisatie van de instandhoudingsdoekn dichter bi; komt. Het gaat hierbij met 
name om maatregelen die ingrijpen op de beleende 'vet'- thema's (vcrdroging, verzuring, 
vermest1ng). D it is ook de lijn die wordt gevolgd in de concept -beheerplannen en de beheer
plannen die nu worden opgesteld. O ndanks deze maatregelen zuilen de abiotische condities 
voor vee! habitattypcn de kameode jaren nog niet optimaal zijn. Het is biyvoorbeeld onmo
geliik om op korte termiJn een zeer sterke reductie van de atmosferische depos-itie te realise
ten. Slechts een beperkt deel van de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied is afkomstig 
van 10k ale bronnen. Her overgmte dee! is afkomstig uit andere delen van Nederland of het 
buitenland. Een wezenlijke verlaging van de atmosferische depositle kan alle.en berdk. wor· 
den door ingrijpende generieke rnaatregelen op nationale en mogelijk zelfs intemationale 
schaal. 
Ook na het -erbeteren van de abiotische condities kan het nog jaren duren voordat diot zicht 
baar IS in de vegetacie. H et kost nu eenmaal cijd om bepaalde vegetatietypen te ontwikkelen. 
O ok kan het lang duren voordat meer zddzame typische soorten terugkeren. In sommige 
gevallen komen deze soorten helemaal nit! terug. Indien dete soorten feeds waren verdwe 
neo voordar er maatregelen zi jn uitge 'oerd om de condities te verbeteren, zuilen zij in vee! 
gevallen niet op eigen kracht kunnen terugkeren. Vee! yan deze sootten hebben namelijk 
kortlevende zaden en beschikken over een gering verspreidIngsvermogen. In die gevallen kan 
herimroductie overwogen worden (Dorland et aI., 2005). 

In de onderhavige rapportage wordt de kritische depositiewaatde niet zo zeer als absolute 
gre::nswaarde, maar eerder als signaalwaarde beschom,,·d. Indien er sprake is van averschrij
ding van de kritischc depositiewaarde wordt op bas-is van informatie uit de lir-eratuur, de staat 
van instandhouding van een habitattype, het instandhoudingsdoel en de lokale omstandighe
den beoordee!d in hoeverte de bijdrage van het plan ook daadwerkelijk zalleiJen tot merk -

P~ssend.:! B"roa-rdehng ()m.\ .. \,tmIA~ N.l81 Oren.t;; -Friese: 'Wold 33 



bare of meetbare effecten op de staat van ins-tandhouding en instandhoudingsdoel Essenri · 
eel in de beoordeling van de effecten is de analyse of de effecten de ontwikkeling in de juiste 
richting en op langere termijn de realisaue van de instandhoudingsdoelen in de weg staan. 

5.2.3 BEOOJID[lING EHECITN EN BEGRENZING EFFECTGEBIED 

Emissie van stikstof door verkt;;(Or leidr tot roenarnc van depositie van stiles-tof in een groot 
gebied. De verspreiding in de lucht van stikstof afkomstig van verkeer van de N381 kan 
oneindig ver gaan. In theorie kunnen ook in Zuid·Nederland (of nog verder) moleculen stik
stof terechtkomen die afkomstig zl)n van het verkeer van de N381. 

Voor de effectbeoordeling is een betekenisvolle begrenzing van het effectgebled notlig. D ie 
begrenzing moet zodanig gekozen zijl1 dat effecten van de stikstofdeposrtie ten gevolge van 
het plan btuten deze begrenzing met zekerheid kunnen worden uitgesloten. 

Arcadis (2008) heeft in het kader van vergunningprocedures voor ontwikkelingen in de 
Eemshaven op basis van een expert meeting een beoordeling uirgevoerd van de stikstof- en 
zwaveldeposities op een aantaf Natura 2000-gebieden in Noord Nederland. Tijdens deze 
expertmeeting is gekozen voor cen worst case-benadering. Centraal stond de vraag: wat zljn 
de effecten van cen toename van de stikstofdepositie tot 4 mol N/ha/jaar op de meest 
kwetsbare habitattypen. In deze studie is de KDW gebruikt als seIectiecriterium voor de ana
lyse van effecten van N deposirie: de habitattypen met de laagste KDW, en dus met de hoog
ste ge\oeligheid yoor stikstofdcpositie, zijn aan analyse onderworpen. De kans op negatievc 
effccten is bij dngdijke gevoelige habitattypen het grootst. In deze studie zlin de gevolgen 
van stikstofdepositie op habitattypen met KDW's varierend van 400 tot 940 mol N/ha/par 
beootdeeld. De studie betrof ondermeer de habitattypen heischrale graslanden, acrief en 
herstellend hoogveen en zure vennen. 

De experts hebben voor verschillende habitattypen ecosysteemanalyses opgesteId, waarbij de 
rol van stikstof in relatie tot andere systeemfactoren beoordeeld is. De conclusie van de ex
perts was dat een depositietoename van 3 tot 4 mol per ha per jaar in een reeds overbelaste 
situatie niet zal bijdragen aan een verandering van vegetatie of habitattypen, omdat andere 
factoren de staat van instandhouding bepalen. Met name de stibtofvoorraad in de bodem, 
veroorzaakt door de hoge stikstofaepositie van de afgelopen decennia, en Iiet (vaak) ontbre
ken van adequaat beheer of her ontbreken van goede hydtologische condities vormen de 
bele.mmerende factoren 'loot realisatie van lnstandhoudingsdoelstellingen. 

Het is een wetenschappelijk bewezen gegeven dat planten slechts een bepaalde hoeveelheid 
stikstof kunnen opnemen en verw·etken. Als er overmaat aan snkstof in het systeem aanwe
zig is, is de opname van stikstof door de planten al maximaal en afgestemd op de (maxirnale) 
velWerkingssnelheid van de planten. Een beperkte toel1atne ,· an stikstofdeposine zal onder 
die omstandighedco illet leiden tot hogete stikstofopname door photen. Dit betekent dat er 
geen extra groeistimulatie zal plaatsvinden, er geen extra: concurrentievoordeel vom snelle 
groeiers zal zijn en derhalve geen effect op de vegetatie en het habitattype zal zijn. 

Vee! habitattypen kunnen slechts duurzaam in stand gehouden worden wanneer er adequaat 
beheer gevoerd wordt,. ook onder optimale condities. Het betreft half-natuurlijke habitats, die 
alleen in stand kunnen 'orden gchouden of kunnen ontstaan onder invloed van menselijk 
ingrijpen in de vorm van beheer. Een heide zal zonder goed beheer (vaak begrazing) uitein
delijk altijd ontwikkelen in bos.· 
Het reguliete benodlgde beheer is vaak gericbt op afvoer van b.iomassa en ah.oervan stikstof 
en vindt veelal plaats in de vorm van met zekere regelmaat maaien, begrazen of plaggen. 
Dergelijk beheer is dan een van de randv()orwaarden yoor het realis-eren en duurzaam in 
stand bouden van een gewenste kwahteit. 
Onder invloed van het huidige niveau van achtergronddepositie 15 Sams (nu reeds, dus zan
der de omvorming van de N381) intensiever beheer nodig dan het reg.uliere beheer voor
schri)ft, Bij de effectbeoordeling in deze passende beoordeling is het daarom een wezenl1jke 
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vtaag of de extra stikstofdepositie invloed heeft op de aard, omvang en frequenrie van ult te 
voeren beheerrnaatregeletl. 

Volgens de experts (Arcadis, 2008) leidt een depositie van maximaal 4 mol N/ha/j in ieder 
geval filet tat merkbare of meetbare effecten op uiteenlopende voor stikstofdepositie zeer 
gevoelige hubitattypen, waaronder hoagvenen, zure venneo, heischrale graslanden, duingras
landen en vochtige duinvalleien. 

Vaowege het gegeven dat stiksto f io de lucht hed vcr gerransporteerd kart worden is het 
feitelijk onmogelijk om her effectgebied te begrertzert met de 0 mol N/ha./jaat contour. Op 
baSiS van de studie van ArcaJis (2008) is dUldeli jk dat de meest gevoelige habitattypen in 
Nootd-Nederland geen effecten ondervinden van een beperkte toenatne T/an de depusitte tot 
4 mol N/ha/jaar 

Voor de anderhavige stuclie wotdt de contour van 0,5 mol N / ha/jaar gekozen als begrenzing 
van het studiegebied. Het staat vast dat buiten deze contour geen effecten zulkn optreden 
door de tocname van de depositie door de op'Waardering van de N}81. D e gekozen contour 
ligt we! mim buiten de contour van 4 mol N / ha/jaar. Dit is gedaan als worst case
benadeting en hedt als doel om te voorkomen dat generieke conclusies ontel'echr van toe
passing verklaard worden voor gebiedsspecifiekc situaties. Het dwingt tot een gebiedsspeci 
fieke efft:ctbeoordeling van de stiksfofdepositie, waarbij aile relevante systeemtactoren en de 
lolale staat van instandhouding van de relevante habitattyyen in beschouwing worden ge
nomen. Zie ook Bijlage 2. 

In figuur 18 is aangegeven op welke locaries binnen de invloedssJeer van de N38-1 habitatty
pen voorkomen (zie ook patagtaaf 3.4. L). 
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CONCEPT 

Figutif" 18, IiR,g1rlg 0,5 mol -cuntuur V>ill de totale depositiebiidrage van stikstof (in IDol/haj jr; rode hjn) ten 
opzichte van de habitattypen van het Drents-Fnese Wold, ind tuponicmen. Zie ook figuur 17' en B-ijlagc- J. Op. 
gemerkt wordt dat de Natura 2000 bCi,'Tcnzing nabij Appelschn: en de Oude Will em in he! dctiniticye aanwij ~be

;luit is gcwijZlgd. 
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In tabel 8 is per locatie aangegeven welke habitattypen er yoor komen, wat de bijdrage- van 

de N381° is en wat de hoogtc.; van de achtergronddepositie in 2015 is c 

Uit de tabel blijkt dat op voorhand negatieve effect en op habItat type 5130 J eneverbesstmwe· 
len kunnen worden uitgeslotcn, omdar de kritischt: depositiewaarde van het habitattype niet 
wordr overschredl':l1. De achtergronddepositie bedraagt claar 1570 mol N/ha/j. De KDW 
wordt met 610 mol ]\;/ha/onderschreden. 

Vanwege de relatief hoge achtergronddepositie wordt de kritische depositiewaarde van de 
ovuigc habitattypen op de meeste locati~ (Eors) ovetschreden. In de volgende paragrafen 
".ordt daarom per habitattype geanalyseerd of er sprake is van negatieve en/of significante 
effeeten op de instandhoudingsdoelstellingen. 

Waar in deze rapportage wordt gesproken van de bijdtage van de N381 , wordt de extra bijdrage ITan 
de N381 bedoeld, me het ge:volg is van uit\ oering van het pIan (omvorming van de N381) 
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SiJdrage N=381 
Achtergrond- mol N/haO Overschr!jding 

KOW deposltle 2015 (afgerond naar KDW 
Habitatt;tpe mol N/ha/j Voorkomen mot lIt/hali boven) molN/haO 

Aekingerzano 1270-1580 1 171 ·481 

NO-punt 
1560 t ·5 485 

Aekin[jerzand 

Stuifzandheiden nOo Kraa iheidepollen 1470 Z 312 
met StrUlkhel 

Bosberg 1570 1 471 

Groote Veen 1540 '·2 542 

Prinsenbos 1140 1 641 

Aekingerzand 1270-1580 1 531-841 

Landver$tuivfn-
740 

NO·-punt 
1580 5 845 

gen tiekinger l and 

Prinsenbos 174{) 1 1001 

Zwakgebufferde 
ve-rmerr 410' Pnnsenbos 1740 1 13311 

NO-punt 
1580 5 10175 

Aeklf1gerzand 

KraaiheidepoUen 1470 10 1070 

Groote Veen e.o. 1640 1-2 1232 

Zure vet1rten 410 Hildenberg 8.0 . 1600 3-20 1210 

BW Appelscha 1660 5-10 1260 

Pdnsenbos e.o . 1740 1 1331 
f---

Zuidelijke 
1480 1-2 1072 

Veldhutzen 

Kraa~heidepollen 1470 2-1S 3B5 

Groote Veen 1640 2 542 

Hildenberg 1600 2-20 520 
Droge hefde 1100 ew Appelscha 1660 5"10 570 

Prinsenbos 1HO 1 641 

Zuidelfjke 
1430 1 332 

Veldhuizen 

Kraaiheidepol len 1470 2-15 HIS 

Hildenberg 1600 2-za 320 
Vochtige heiden 1300 -

BW Appelscha 1660 5 3&5 

Groote Veen 1640 1 3411 
-,._- . 

Jeneverbes-

I 

:.truwe!en 
2180 Bosberg 1510 1 I geen 

Actrev!;! hoog- Kraaiheidepullen 1<t70 10 1080 
venen (heide 400 
veenIJ es) Groote Veen 1640 1 1L41 

Pioniervegeta-
Kraaiheldep<l lien 1470 5-15 gearY 

ties met sna- 1300/ 1660 BW Appelscha 1660 5 275 
velbiezen 

Prinsenbos 1740 1 351 
.. 

Tabe1 8. O"crzJch t VM de ,·ersprcldmg van habJtattypcn blnnen de mvloedssfccf van de N381. dc D1ldrage van 
hct p lan. de hoogte ,'an de a<.::htergronddepositic in 2015 (PBL, 2010) en de oversch,ijding van de kritische depo 
sitiewaarde. Lichtgwene arccring: er ,;;ndt geen ov erschrijding van de: kritische deposmewdarde plaat>. Negatieve 
effecter! rus ge-\'otg vao stiksrofdepositie op het bcrreffende habnRrtype ktmnen op V'oorhand worden llitgestoten. 
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5 .2.4 $TUWlANDHEIDEN MET STRUIKHEI 

Overschrijding KDW 

Het habitattype komt binnen de inV'Ioedssfeer van de N381 voor in het Aekingerzand, 
Kraaiheidepollen, Bosberg, Groote Veen en Prinsenbo5. (zie figuur 18). D e bijdrage vari de 
N381 op het habitattype bedraagt tussen 1 en 5 mol N /ha/j. De o"erschrijding van de bib
sche depositiewaarde van her habitattype bedraagt tussen 171 en 641 mOl N/ha/j (achter
gronddepositie + biidrage N381; zie tabel 8). In 2020 wordt ten opzichte van 2015 een af
name van de achtergronddepositie Hn 80 tot no mol N /ha/ j vcrwacht en zal de mate van 
overschrijding van de KDW' dus kleiner zijn. 

Beschrij v'iifg l1abl tattype 

Stuifzandhcldcn met Struikhei omvat begroeiingen met dwetgstruiken op droge zandgrond 
in binnenlandse stuifzandgebieden. Deze stuifzanden zljn gevormd door herverstuivmg van 
dekzanden, met name na de late MiddeleellVien (JVfini:5terie van LNV, 20(8). 

Meestal IS Struikhei overheersend in stuifzandheiden. Andere dwergsrruiken kunnen echtcr 
ook eeo bclangrijke wi spelen, bijvoorbeeld Blauwe of Rode bosoes. Zelfs plekken \.\aar 
Gewone dophei domineert kunnen onder dit habitattype vallen (Mimsterie "an LNV, 2.008). 
Door grassen (Bochtige smele) of strnwelen (brem, Gaspeldoorn) gedomineerde begroeiln 
gen kunnen armsselen met de dwergstruikbegroeiingen en daarmee kleinschahge mozai'eken 
vonnen. Op steile noorclhellingen met eeo vochtiger microklimaat kan eeo mosriJke heide
vorm voorkomen, terwijl op geexponeerde hellingen juist eeo korstmosrijke variant kan 
voorkomen (Ministerie van LNV, 200&). 

(Ajbiotische randvoorwaarden 

B et habita:ttype komt voor op- droge, zure en zeer voedseI- en kalkarme bodems. Deze bo
dems hehoren tot de zogenoemde duinvaaggronden en vlakvaaggronden. Er hebben zich 
nog nauwelijks of geen podzolprofielen onl:l.lilkkeld en de bad em IS nog niet of slccnts op
pervlakkig ontljzerd (Ministerie van LNV, 2008). 
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Het type is zeer gevaelig vaor stikstofdepositie; de kritische depositiewaarde bedtaagt 1100 
mol N/ha/ j (Van Dabben & Van Hinsberg, 2008). 

Het regultere beheer van droge heidevegetaties bestaat uit voortzetting van het traditionele 
heidegebruik~ extel1sieve begrazltlg, kleinschalig plaggen, maaien en eventued branden. De 
meest adequate vorm van beheer is begrazing met een schaapskudde in comblnatie met 
kleinschalig plagbeheer (+bekaIken) . Dc kudde kan onder controle worden gehouden door 
een herder (gescheperde kudde) of door een afrastering. Een gescheperde kudde verdient de 
voorkeur, amdat de begrazing(intensrteit) dan beter afg.estemd kan worden op de eisen Vart 

de "egetatie en het realiseren van de. natuurdaelen. Bovendlen len';tt het een bijdrage aan de 
verspreiding van plruHenzaden 0\ er een groter gebied. Begrazing met runderen of paarden is 
een alternatief bi) verrwglng van heide met grovere grassen zoaIs Pijpensttootje 
(www.natuurkcnnis.nl. geraadpleegd mei 2010; Natuurf)'Pen; Heide en .ltm/,:(and; Droge heide). 

Gevoeligheid voor stikstofdepositie 

Vermesting 

Struikheideplanten kunnen zelfs bij hoge stikstofgiften succesval concurreren met grassen, 
zolang de vegetatie gesloten bEJfL Een overmaat van stikstofdepositie kan alleen tot vergras 
sing le1den indlen ook sprake is van andere stressfactoren, zoals Heidekeverplagen en winter
schade. Een overmaat van s-tikstafleldt dus aileen door een combinatie van factorerr tot ver
grassing (Kros et ai., 2008). Heidekeverplagen en winterschade worden mogelijk gestimu
leerd door een overmaat aan stikstof door atmosferische deposide (Kros et ai., 2008). In de 
periode 1960-2000 zijn Heidekeverplagen frequenter gaan optreden (eens in de 6-8 faar) dan 
daarvoor (eens in de 20 faar). Mogehjk wordt elit vcroorzaakt door toegenomen scikstofgehal
ten in Struikheideplanten (Keos et ai., 2008). In Engeland is in een lange termijn experiment 
gevondcn dat winterschade bij Struikheideplanterr sterk toenaro met oplopende stikstofgift 
(40 kg N / ha/ j of meer (2850 mol N/ha/ j o f meer» gedurende zeven yaar (Carroll et at , 
1999). Heidekeverplagen en winterschade leiden ertoe dat de hoge dwergstruiklaag geopend 
wordt, waardoor et meet li cht kan doordringen tot de grassen che onder de StruikheidepIan
ten groeien. Alieen in dergelijke omstanciigheden kan Pijpenstrootye Struikheideplanten gaan 
overgroeien (Kros et al., 2008). 

In drage heiden treedt van nature sterke accumulatie van stikstof op. Omdat er dus- veel 
stikstof beschikbaar is, kunnen vergrassers extra hoog groeien, indien er openingen in de 
,,'egetatie ontstaan (Kros et aI., 2008). 

StruikheidepJanten gaan onder invloed van verhoogde stikslOf sneller en groter graeicn .. 
Door de snellere groei van Struikheideplamen neemt de hoeveelheid licht op de bodem af, 
hetgeen nadelige effecten kan hebben op de bedekkmg van andere planten. Hierdoor kunnen 
ze succesvoJ concurreren met andere sneller graeiers, zoals grassen, hetgeen betekent dat het 
habitattype oak in stand kan blijven bij hogere stikstofdeposities. Tegelijkertijd kan dit [eiden 
tot een afname van voor het habitattype kenmerkende saarten aIs korstmossen. Sttrifzand
heiden zijn doorgaans ri jk aan korstmossen. Korstm0ssen zijn zeer gevoelig voor een ver
hoogde aanv(Jt:r van stikstof via depositle. Dit is onder andere aangetoond in korstmosrijke 
duingrasJanden (Remke, 2009) . Oak in drage heide is dlt aangetoond. In een experiment in 
cen droge helde in Zuid-Engeland bJeek na 7 jaar behandeling met 7,7 of 15,4 kg N / ha/ j 
(550 of 1100 mal N / ha/J; bij een aChtergronddepositie van 714 mol N / ha/j) dat de bedel\.
king van korstmossen en de korstmasscndtversiteit significant ,'fas verminderd (afname van 
15% en 30%; wtgangssituatie was een bedekking van 48%). Deze afname we~d niet ve rOot
zaakt doot directe toxische effecten van de aangevoerde stikstof, maar eerder door de toege
nomen overschaduwing door Struikheide. Mogelijk speelden ook lange terrnijn effecten van 
ammoruum ap het functioneren van korstmossen (Barker, 2001 ~ geciteerd in Kros et al., 
2008). 
Bij grotete stikstafgiften gedurende 3 jaar js in een Stmikheidevegetatie in lerland een stcrke 
afname "an de korstmosbedekking vastgesteld (zle figuul' 20) (Iomassen et aI., 2003) . 
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Volgens Aptroot & Van Herk (2005) kan de afname van de soortenrijkdom van korstmossen 
Diet aileen of altifd verklaard worden doo r verhoogde deposjtie van zwavel (in het vededen) 
of ammoniak. Voor sommlge soorten, zoaJs IJslands mas, warde de afname geweten aan de 
klimaatverandering: Nederland wordt steeds wanner en natter, en daarmee ongeschikter voor 
boreaJe soorten (Aptroot & Van Herk, 2005). Oak. begrazing van natuurterreinen kan leiden 
tor een drastische afname van de soortenrijkdom en hedekking van korstmossen. In veel 
N ederlandse natuurgebieden worden tegenwoordig grote grazers ingezet voor het beheer; dit 
varmt dus een grote bedreiging voor de korstmassen In heideterreinen (Aptroot & Van 
Herk, 2005). 

Ltat/ouia 
50 ---'-'-------"---'----------'--------, 

- 40 
"if. t:I 
'-' 
IU 30 c .-
~ 
,;,t. 20 ~ 

"f 
.b to 

0 

o 80 

Figuur 20. Bedekking van korstn:os (Cladonia) bij vcrschiUende Mf sto (dcposjti~s (0,20,40,80 kg N/ha/j (0, 
1425.2855, 5710 mol N / ha/j») in proefvbkken in ccn droge hcide in lcrIandgedurende dric jaar. Ontletcnd aan; 
'fomassen et aI., 2003. 0- geen N-addicie (ancen invloed achtergt')odo('positie; tussen 6 cn 11 kg N/ lta/i (430 en 
785 mol N /ha/ j)), 

VeT:(!.ring 

Stikstofdepositie kan de buffering van de hodem aant:lsten . In de bodem zit een voorraad 
bascn die gebonden is aan otganische stof en kleimineralen (zie ook kader Zuurbttffin"'/gsme
chatlismetl hieronder). Door aanvoer van verzurende stoffen worden deze bascn (bijv. calcium 
en magnesIum; katianen-uimisseling) vervangen door 2um en stikstof," met name 10 de vorm 
van ammonium (NH4+). Hierdoor is sprake van verlaging van de basenverzadiging van de 
badem. Inillen de basenverzadiging laag IS, kan zaur niet meer vervangen worden door ha
sen, en treedt er geen butfering meer op, D an treedt verzuring van de bodem op (Van den 
Berg & Roelofs, 2005 en verwijzmgen hierin) . 
Indien deze verzuring v"erder voottschtijdt (PH <4,2), kunnen giftige metalen rus aluminium 
in oplossing gaan (Van den Berg & Roelofs, 2005 en verwiizrngen hierin). 

Verder kan ammoruum in de bodem worden omgezet in nitraat of worden apgenomen door 
planten. Bij beide processen komen zuren .. :} (Van den Berg & Roelots, 2005 en verwijzin 
gen merin). 

De verzuring heeft ook gevolgen voor de stikstofhuishouding In de bodem. De omzetting 
van ammonium naat nittaat (nitrificatie) ve oopt pas optimaal onder gebufferde en Luurstof
djke omstandigheden_ Wanneer de pH door verzuring tot onder 4,5 daalt, wordt deze omzet
ring geremd. De lTOorraad rutraat zal dan door opname en omzettingen langzaam uitgeput 
raken. De voorrgaande depositie VTIIT ammonium leidt tot een stijging van de ammonium-
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cortcentraties in de bodem en daarmee tot een stijging van de ammonium/nittaat ratio (Van 
den Berg & Roelofs, 2005 en verwl}zingen hierin). 

Zuurbufferingsmechanismen (Koo!jman et aI., 2005) 
Verzurende' stoffen leiden tot bademverluriifg maar dit hoeft n iet alt!jd of onmiddeHjjk te lei~ 
den tot een daling van de pH. Er zUn diverse' zuurbufferingsmechanismen aanwezig. Van deze 
bufferingsmechanismen 15 de oplossfng van calciumcarbonaat de belangrijkste, gevolgd door 
uitwisseling van base·katlonen en vervolgens aluminium/[jLer 

De carbonaatbuffer wordt gevormd door calciumcarbonaat (kalk) in de bodem. die in oPlossil19 
gaat b!j de aanvoer Van luur. De Luurneutraliserende capaciteit hlervan is afhankef!jk van de 
hoeveelheid kafk die aanwezig is, maar oak van het stadium van ontkalklng waarin de tlOdem zich 
beviildt. De carbOna.:rttluffer werkt van pH g. 3-0.2 . Berreden deze waarde is aile kalk opgetost. 

In net traject tot pH 4.2 speelt de b~m:ling van protonen aan het bodemadsorptiecomplex" tegen 
Ultwisseling van base·kationen als Ca . Mg. Na en K, een rol. Btl nog lageFe pH en grater aanbod 
varl protonen gaan jjzer en alumirrium(hydr)oxlden in op!ossing. 
De verwering van verweerbare mineralen in het land gaat zo lang2aam dat het nauwel!jks een rof 
speett. 

Buffermech.ffllsme 

CcirbonaatbuHer 
SHiGldtbuffer 
Katlonen -uitwlsseli n 9 
Alumln1urnbuffer 
Atuminium/ijzerbuffer 
IJlerbufferJ 

pH traject 

6.2 "'. pH <. 8.3 
gehele pH·traJect 
4·2 < pH..: 5.0 
pH < 4.2 
pH < 3$ 
pH '" 3,2 

Chemisdte verandering in de bodem 

caldumcarbonaat in oplossing 
verwering-, vormtnq klelmineralen 
afname- basenverndigtng 
AP·tn oplosstng 
Al7 en or9~ngche Fe·complexen tn oplosstng 
Fe~- in oplosstng 

De verzunng van de bodem, de verhoogde con centra ties ammonium en ammonium / nitraat 
ratio en de toename van aluminium in de bodem hebben negatieve effecten op de groei van 
katakteristieke en tegenwoordig zeldzame soortcn uit heides en heischtale graslanden, zoals 
Klokjesgentiaan en Valkruid. Algemene, snelgroeiende grassen zoals Boehtige smele, Pijpen 
stroo~e en Borstelgras kunnen onder deze omstandigheden wel goed groeien (Van den Berg 
& Roelofs, 2005 en vcrv:ljzingen hierm). 

Ult voorgaande blijkt dat de combinatte van oge atmosferisehe depositie van ammoruak en 
bodemvetzuting meer negatieve gevolgen heeft dan de atmosferisehe depositie van ammoni
um of verzuring alleert (Van den Berg & Roelofs, 2005 en vetv.riizingen hierin). 

Effectiviteit van beheer en effectgenchte maarregefen 

Begra?,!ng 

In heides is sprake van een natuurlijke accumulatie "an stikstof. Zonder beheer veranderen 
heides in bos. Begrazil1g wordt van oudsher toegepast om de heide open te houden en houdt 
successie rlehting bas tegen. Tevens kan met begrazing een ded van de nutrienten worden 
afgevoerd. Voor instandhouding van de heide is begrazing alleen eehter niet voIdoende, want 
er wordt maar een beperkt deel van de nutrienten afgevoerd; het overgtote deel van de stik
stof accumuleert in de bodem. Toeh kan per schaap pet jaar enkele ttentallen tot meet dan 
100 mol N Iha worden afgevoerd (zie kader). 

Plaggm 

Door de natuurlijke aecumulatte van stikstof en ve.roudering vail de heide" is het op den duur 
nodlg om te plaggen. Plaggen is de beste mamer om in vergraste en/ of verouderde heides de 
voedse1atme condities te herstellen en wederom ant:wik.keling van een soortenrijke heide 
mogelijk te maken. Plaggen wordt van oudsher toegepast in het heidebeheer 

* Droge heiden keilllen vier onl:'.vikkelingsfasen: de pionierfasc (G·G- jaar), opbouwbse (6 15 jaar) , 
vofwassen fase (15-25 jaar) en de verval-fase (25·40 jaar). In de laatste fase sterfi: de heidestruik af en 
neemt het aandeel van Strwkhe.ide in de vegetatie sterk af (w>vw.natuurkennis.nl; Natuurrypen; Heide en 
Jtuihand,- Droge heide, geraadpleegd september 2010). Dan kan ovcrwogen worden om te plaggen, waar
door de belde zich opnieuw kart orttwikkeletl. 
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(\V'WW.natuurkenrus.nl; geraadpleegd september 2010, Natuurtypen; Heide en Jtui[ztmd; Droge 
hride.). 

Afvoer van nutri~nten door schapenbegrazing 
Standbeweiding 
B!J standbeweiding z~n de sehapen ingerasterd. Hierdoor bepafen de schapen grotendeels zeit 
waar de favoriete graasplekken z8n en welke terrefnuelen wOlden gemeden. Hierdoor ontstaan 
vaste looproutes en graasgradientefi, samehhangend met factoren als voedse!aanbod en -
kwaliteit en drinkplaatsen (Elbersen et af., 2003) 

Standbeweiding leidt tot een herverdeting van voedingsstoffen. Op favorlete' Fust- en sctlLJil
plaatsen vindt aanrfjking met mltrienten plaats in de vorrn van mest en urine. Op plaatsen waar 
regelmatig gegraasd is sprake van een netto afvoer van nutrienten (Elbersen at al. . 2003). Be
grazing leidt echlef ook b!j standbewelding tot een netto afvoer van voedingsstoffen, omdat een 
belangr!jk (feel van de stikstof in de urine vervluchtigt Ir1 de vorm van ammoniak (flbersen et 
al.. 2003). Uit stalproeven is gebleken dat 43-71% van de opgenomen stikstof wordt uitgeschei · 
den via ur"ine en 27-38% via de faeces (Sandek et aI. , 2001; Smitfl & Frost, 2000; beiden geci 
t eei'd in Elbersen et al .. 2003-). Hieruit VOigt dus dat meer dan de helfr van de via het voedsel 
opgenomen stikstof verdwUnt door vervluchtigmg uit de urine-. 

In onderstaande tabel is voor v8rgraste en nie!·vergraste heide de afvoer van stikstof per schaap 
aangegeven (uitgaande van standbeweiding) (Bruggink, 1981; geciteerd in Hbersen et af. . 2003). 

Type vegetatie en begrazingsduur 

Ptj:penstrootje (dominant In vergraste heide). gedurencte 4 
maanden 

BoChtlgB smele (dominant in vergraste helde). jaarrond 

Struikheidf:, jaarrond -------- - - - --

Afvoer kg N per schaap 

0.6 (4J mol N) 

2, :) (179 mot N) 

2,0 (143 mol N) 

Uitgaande van een gemiddelde SCl'lapendichti1eHd van 1-1,5 dier per ha. bedraagt d'e netto- afvoer 
van stikstof btj schapenbeweiding van een vergrast~ heide 1.8 3,8 kg N/ha /j (129 - 271 mol 
N/ ha(j). 

Gescheperde begrazmg 
Btj gescheperde begrazing wordt de schaapskudde gestuurd door een herder. BU gescheperde 
begrazlng vanuit een SChaapskooi vindt transport van voedingsstoffen plaats van de graasgron 
den naar de stal. BU gescheperde begraz lng kan in een vcrgraste helde per jaar ca. 4 Kg N (286 
mol N) per schaap worden afgevoerd (Einersen et al ., 2003). Uitgaande van een gemiddeJde 
schapendichtheid van 1·1 ,5 dier per ha bedraagt de netto afvoer 4-6 kg N/ ha /j (286 - 429 mol 
N/ ha/j ). 
"De stf~.~qf.Qle vervlucht tlji lI it de urine ~arT natllurli lk oak weer in de Wi jde omllevil1g neersfailn al ~· dePosltie . 

Berendse (1990) onderweht de hoeveelheld orgarusch materiaal en stikstof in heides mL 

plaggen. Her betrof locaties waar tussen een en vijftig jaar daarvoor was geplagd. In de tijd 
tussen het plaggen en het onderzoek vond er geen beheer (1) plaats in de onderzochte heides-o 
Her bettof niet.vergraste tot sterk vergraste heides·. De sterk vergrasre heides werden aange
troffen op de locacies waar vijftig jaar y'oor het ondetzoek geplagd w aS. 

In de eerste 20-3(} jaar na het plaggen vond een grote toename van de biomass a, orgarusche 
sto1' in de bod em en totale hoeveelhetd stikstof in het systeem piaats. De jaarlijkse stikstofac
cumulatiesnelheid (zie figuur 21) bedroeg ca. 33 kg N/ha/i (2356 mol N/ha:/j). Dit kwam 
ongeveet ovetcen met de destiids gemeten deposme in Nederlandse heidevegetaties (Bob
bink & Heil r 1993-; geciteerd in Kens ct al., 2008). 
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Figmu 21. Stib tofaccumulatic in heides na plaggen. O ndecnd aall: Berendse, 1990 

Uit het onderzoek van Betcndse (1990) blijkt echter ook dat een hoge stikstofaccumulatie 
gedurende lange tijd geert gevolgen hoe-ft te hebben voor de vegetatiesamenstelhng van dtoge 
heiden. Uit het feit dat er alleen sterke v-ergrassing was opgetreden op focades waar vijftig 
raar geleden was gepIagd, bliJkt dat het tientallen jaren duurt voardat er sterke vergrassing 
optreedt. Mogelijk was deze vergtassing met opgetreden indien er na het plaggen regelmatig 
beheer was uitgevoerd. Daarnaast zou deze vtrgrassing het gevolg kunnen zijn van veroude
ring van de heide. 

In tiguur 22 is het verband tussen de atmosferische stikstofdepositie en de frequentie waarin 
maet worden geplagd om vergrassing te voorkomen weetgegcven. 
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Figuut 22. Verband tussen de atrt'iosfcrischc dcposltle vall stikstof (In kg N/ha/ iJ en het aamaJ iarm waarna 
op-nieuw moet ,"orden gcplagd om vergras;;ing in heide te voorkomen. Werkgroep He;dcbchoud cn Heidebeheer, 
198"8 
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De kritische depositiewaarde vClor druge heide is 1100 mol N /ha/j, oftewel 15 kg N / ha/ j. 
Bij een dergeli jke depositie moet elke 60 jn r gepJagd worden (al kaI1 het wensdij k zijn eerder 
te plaggen, als de heide zlch in de vervalfase bevindt). De achtergronddepositie III het Groote 
Veen bedraagt in 201 5 23 kg N/ha/j. Bij een dergeliike depositie moet elke 40 jaar geplagd 
"vorden. Een beperkte toevoeging van de stikstofdepositie, zoals door de N381 «2 mol 
N / ha/ j op bet Groote Veen), heeft geen effecten op de benodigde plagfrequentie (afgeIeid 
van figuur 22). 

Indien wordt geplagd in een goed ontwikkelde (zander grassert) 20-jaar oude Struikheideve
getatic kan 8"73 kg stikstof per ha (ofwd 62.332 mOl N/ha (l) worden afgevoerd, indien 
h.ierbij de bovengrondse biomassa, de strooisellaag en driekwart van de hurnuslaag wordt 
vet"\.vijderd (\Verkgroep Heidebehoud en Heidebeheer, 1988). De berekende stikstofafv uer is 
representatief voor de situatie in de jaren 'SO, toen de stikstofdepositie hoger was dan tegen
woordig. Het voorbeeld geeft een goed beeld van de ordegrootte van de ahoet nn stikstof 
door plaggen. 
In 2001-2002 zijn in e<::u 10 tot 15 jaar oude droge heide in Duitsfand de effec ten van ver
schlllende beheervormen op de nutrientenvoorraad irt vegetatie en bodem ondetzocht. De 
achtergronddepositie op de locatie bedroeg 1630 mol N/ha/j. Een van de onderzochte he 
heenormen was plaggen. Hlerbi) werd de bovengrondse biomass'a en de hUlTIllslaag (0-
horizont) in het geheel verwijderd en wad in totaal 1.055 kg N /ha afgevoerd (75.400 mol 
N / ha (I». Toen vervolgens ouk drie centimeter van de A-horizont~ werd verwijderd, ",rerd 
hiermee nog eens ruim 600 kg N/ha afgevoerd (42.840 mol N / ha.) (Hardtle et al., 2006)_ 

Inruen verzllurde of vetdroogde heides worden geplagd kunnen de ammoniumconcentraties 
extreem hoog oplopen. Deze ammoniumophoping duurt een tot !Wee jaar en is zowe! in 
droge aIs in vochtige heldes aangetroffen. Hierdoor ontstaat een vegetatie die soortenarm is 
en gedomineerd wordt door Struikheide. Soorten van iets minder zure omstartdigheden ke
ren niet terug. Oplossing voor dit probleem is het toepassen van bekalking na. plaggen. 
Vooralsnog blijkt eenmahg plaggert en bekalken genoeg voor duurzaam hers tel van de droge 
heide (DotIand et aI., 2005; Bobbink, 2009). Blj de huidige depositieniveaus is cen sterke 
verzunrig door atmosferische depositie niet meer te verwachten (Van den. Berg & Roelo fs , 
2005). Op locaties in heide en heischrale grasJanden waar begin jaren negentig is geplagd, is 
nauwelijks vergrassing opgetreden en zijn ook de s ~ikstotniveaus in de bodem nog bijzonder 
laag. In de periode van 1990 - 2001 is op 18 referentidocaties daamaast vrijwel nergens cen 
dalende trend in de bod,~m pH vastgesteld (De Graaf et al., 2004). 

Met name VOOl: fauna is het van belang dat pJagwerkzaamheden op kldne schaal worden 
uitgevoerd (stroken van maXlmaal 1-100 m2) , waarbij relictpopulaties van zeldzame soorten 
(2Oms Valkruid) en korstmossen moeten worden gespaard (Oosterbaan et aI., 2006; Bijlsma 
et al., 2009). 

Klcinschalige plagwerkzaamheden brengen variatie in de vegetatieopbouw en structuur van 
de heide, en bieden daarmee kansen VOOl: fauna (o.a. reptie!en en insecten, me afwissding in 
structuur no dig hebben) (Van Tooren et a!., 2005) en korstmossen (Aptroot & Van Herk, 
2005) , 

Voorkomen in hel Natura 2000-gebied 

Het habitattype komt in verschillende delen van het Drents Friese Wold voor (zie figuur 11 
en 18). De grootste oppervlakte bevindt zich in het Aekingetzand. Het habitattype is in delen 
van het Natura 2000-gebied in goede structuur aanwezig. In de overige dden is het aandee! 
van grassen te hoag en ontbreken karakteristieke soorten, zoa15 korstmossen (Ministerie van 
LNV, 2007). In de noordoostpunt van het Aekingerzartd is cruge vergrassing opgetrcden io 
de stuifzandhelde (eigen waarneming Buro Bakker, 2010). Op basis daarvan wordt verWacht 
dat de kwaliteit van het habitattypc hier matig is. De kwaliteit in de overige gebieden (Aekin 

~een rIDnctale borizont die is gevormd aan of m:bij het oppervtak met veelal een accumulatie van 
gehumificeerd organi5ch mareriaal in de minerale frae tie 
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gerzand, Kraaiheidepollen, Bosberg, Groote Veen en Prinsenbos; zie figuur 18 en tabel 8) is 
onbekend. 

De landelij.ke staat van instandhoud.lng van het babitattype is uer ongunstig. Het instand
houdiogsdod is gericht op uitbrciding van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteir. 
Voot kleinere heideterreincn (tot 50 ha) geldt dar deze dienen te worden verbonden met 
andere heidegcbieden of andere relarief open natuurrerreinen, am de duurzaamheid van po" 
pulaties en uitwisseling' van soorten te verbeteren (MinlsteIic van LNV, 2007). 

In het Aekingerzand wordt op regelmatige basis begraz.lng uitgevoerd. In de overige gebie· 
den bes taat het beheer uit periodiek p lagg€n en in het verleden is een paar keer opdag ver
wljderd en/of begrazing uitgevoerd (mededd ing W. de Vlieger, Staatsbosbeheer, 2010). Het 
beheer in Aekmgerzand, Kraaiheidepollen, Bos-berg, Groote Veen en Prinsenbos is dus zeer 
extensief. Wanneer er voor het laatst plagwetkzaamheden zijn uitge'loerd is met bekend. 

Het beheer van de habitattypen in her Drems-Friese Wold zalln het kader van het beheer
phn VOO! het Natura 2000-gebied worden geanalyseerd en geevalueerd. Verwacht wordt dat 
hieruit blijkt dat in sommige delen van het gebied een intensie ;- er beheer nodig is om de 
bestaande waarden in stand te houden en de instandhoudingsdoden te kunoen realiseren. 

Uitbreiding van het habitattype kan het oeste gerealiseerd worden aan de randen van her 
Aekingerza:nd. Hiervoor moet mogelijk nog een dee! van het aanwezige bos worden gekapt, 
of moeten aanvullendc inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd op plaatsen waar nu reeds 
bas is gekapt. Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden rus het verwijderen van stob
ben en de strooisellaag. 

Effectbeoordeling 

Uit de analyse van de staat fn het Natura 2000-gebied en de analyse van de ge-voeligheld van 
het habjrattype 'loor stikstofdepositie zlyn de volgende zaken gebleken: 

• Het habitarrype komt dcels in goede kwaliteit en deels in matige kwaliteit in het Na
tura ZOOO-gcbied VOOL De 1. waliteit van het habita:ttype in de nootdoostpunt van het 
Aekingerzand is naar verwachting matig; van de overige gebieden is de k waliteit on 
bekend; 

• De kritische depOS1tleWaarde vom het habitattype wordt in 201 S overschrcden, Dlt 
geldt voor aile gebieden, De maximale overschfijding (incl. bijdrage N381) bedraagt 
641 mol N / ha:/j in het Prinsenbos; 

• D e bijdrage van de N381 bedraagt tus-sco 1 err 5 mol N/ha/j; 
• Stnukheidevegetaties kunnen gedurende een lange periode in stand blijverr ook 1n

dien sprake is van een te hoge atmosferische depositie. Zolang er g<een sprake is van 
wezenlijke invloed van andere stressfactoren treedt geen vergtassing op; 

• Onder UIvloed van atmosferische depositie in het verleden zal de soortenrijkdom en 
bedekking van korstmossen zijn afgenomen. In Ieder geval in del en van het Natura 
2000-gebied is d:it ook daadwerkelijk geconstareerd (MInisterie van LNV, 20(7). 
Overigens krumen hierbiJ oak klimaatverandering en begrazing een rol hebben ge· 
speeld; 

• Onder invloed van de huidige depositie zou nog steeds aff1ame van de soortennjk
dam en bedekking van korstmoSsen kunnen optreden. Gezien de daling van de srik
srofdepositle: de afgelopen 15 jaar en de verwachte verdere daling van de depositie 
na 2015 is echter eerder het omgekeerde te \ 'erwachten . In vergraste of dichtbe
groeide stuifzandheiden is mogdiik eerst herstelbeheer nodig voordat een toc11ame 
van de korstmosbedekking kan worden waargenomen; 

• De maximale bird rage van de N381 (5 mOl N / ha/D zou op zichzelf In theorre kun
nen lei den tot een afname van de korstmosbedekking \,1I:n O,03f;lo (vergl. 'romassen et 
aI., 20(3) of 0,05% (verg!. Barker, 2001; geciteerd in Kws et al., 20(8). De verwachte: 
afname van de ach tergronddepositie m 2020 (t.o V 2015,80 - 100 mol N / ha /j) zou 
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op zichzelf in themie kunncn leiden tot een toename van de kors tmosbedckking van 
1,1 - 1,4% (vergl. Tomassen et aL, 2003) 0[2,2 - 2,7% (v-ergI. Barker, 2001;geciteerd 
In Kros et aI., 2008) ; 

• Door begrazmgsbeheer kao een ded van de overmaat aan nutrienten worden afge
voetd en kan het optreden van lichte vergrassing in de kiern worden gesmoord. 
Door dit beheer zal ook de bijdrage van de N381 worden afgevoerd. Alleen m het 
Aekingerzand vindt echter op regelmatige baSiS begrazlng' p}aats. In de gebieden 
waarin het beheer extenslever is, zal de volledige jaarlijkse stikstoflast accumuleren; 

• Door plaggen kan eeo grofe hoeveelheid stikstof uit de borlem worden verwljderd. 
De hoeveelheid stikstof die er jaarliJ ks gedurende 60 jaar bij komt door de omvor
ming van de N381 staat in geen verbouding tot de hoeveelheid stikstof die verwij 
derd wordt bij plaggen; 

• De l>i jdrage van de N381 heeft geen indoed op de plagfrequentie De frequentie 
waann geplagd moet worden, is bij de huidige achtergronddepositie verhoogd.; 

• Op locaues waar jn het verleden (meer dan 18 jaar gel eden) intern herstelbeheer is 
uitgevoerd in droge heide lijkt duurzaam herste! te zijn opgetreden (Bobbink, 2009; 
Dorland et aI., 2003), ondanhs dat op vee! van deze plekken sprake is van ovtr
schrijding van de kritische depositiewaarde. 

Synthe.f8 

Er is aangewond dar t't blj de huidige achtergronddeposltie nog steeds verslechtering van de 
k.w aliteit van stuifzandheiden kan optreden. Daarnaast is het in de noordoostpunt van het 
Aekingerzand, Kraaiheidepollen, Bosberg, Prinsenbos en Groote Veen gevoerde beheer zeer 
extensief; ook dir draagt bij aan het kunnen optreden van verslechtering van de kwaliteit van 
het habitattype. 

Het instandhoudingsdoel is gericht op uitbreiding van de omvang en verbetering van de 
kwalireit. Uitbreiding kan het beste gerealiseerd worden aan de randen van het Aekingerzand. 
Hiervoor moet mogelijk nog een dee! van het aanwezige bos worden gekapt, of moe ten aan
vullende inrichtingsmaatregeIen worden uitgevoerd op plaatsen waar nu reeds bos is gekapt. 
Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden als her verwijdercn van stobben en de 
strooisellaag. In het beheerplan voor het Natnra 2000-gebied zal worden uitgewerkt waar en 
op welke wijze het habitattype vetder kan worden uitgebreid. De bijdrage van de N381 
,Tormt geen belemmering voor deze uitbreidirrg en bovendien ligt het overgrote deel van het 
Aekmgerzand buiten het e ffectgebied van de N 381. 

Er is sprake van een dalende trend in de achtergronddepositie in de afgelopen 15 Jaar en oak 
in de periode 2G15 - 2020 wordt een afname voorzien van 80 - 170 11101 N/ha/j. Hierdoor 
worden de abiotische conditi~s langzamerhaad betet. De bijdrage van de N381 is verwaar
loosbaar in vergelijking tot de autonorne dalende trend van de achtergronddepositie. 

Als gevolg van de dalende trend en voor de nabije toekomst voorziene afname van de ach
tergronddepositie wordt een autonome verbetering van de kw-aliteit van het habitattype 
voorzien, behalve op de locatJ.es waar reeds in de huidige situatie sterke degeneratie is opge
treden. De bijdrage van de N381 vormt geen belemrnering ;Toor deze verwachte autonome 
~ erbetering van de kwalirelt van het habitattype. De bijdragc van de N381 heeft op zichzelf 
geen lOvloed op de intensiteit van regulier beheer en herstelbeheer en vormt bovenclien geen 
belemmeting 'lOOT de ontwikkding van kwalitatief goed ontwikkelde votmen van het habitat
type na herstelbeheer. Ook onder de huidige condities is duurzaam herstel van droge- heide
vegetatJ.es mogelijk na herstelbeheer (Bobbink, 2009; Dorland et ai., 2009). 

Het is onwaarschi~nlirk dar de bijdrage van de N381 (1-5 mol) lelclt tot een meetbate of waar
neembMe ,~efslechtering van de kwaliteit van het habitattype. D e bedekking van kotstmos
sen, die het meest gevoelige onderdeel zijn van het habitattype, neertlt illet merkbaar af. Ook 
volgens experts (Arcadis, 2008) leidt een depositic van 4 mol N/ha/j niet tot merkbare o f 
meetbare effecten op uiteenlopende yoor stik5totaepositie z-eer gevoelige habitattypefl, waat-
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onder hoogvenen, duingraslanden en vochrige duinvaU eien. Zowel hoogvenen als duingras
landen zijn gevoeliger voor srikstofdepositie dan droge of Stuifzandheiden. Het stuifzandmi
lieu en de milieu van de hogere zandgronden vettonen sterke overeenkoms ten met het kust
en duinmiljeu. 

Op grond van bovensraande wordt geconcludeerd dat omvorming en gebruik van de N381 
met zalleiden tot (sigruficant) negatieve d fecten op het instandhoudingsdoeL 

5.2.5 ZANDVERSTUIVINGEN 

Overschrijding KDW 

Het habitattype kamt binnen de invloedssfeer van de N381 voor in het Aekingetzand, de 
noordoostpunt van het Aekingerzand en het Prinsenbos· (zie figuur 18). De bi}drage van de 
N381 op het habitattype bedraagt tussen 1 en 5 mol N/ha/j. Dc 0vetschrijding V>l:n de kriti
sche deposlriewaarde van het habitattype bedraagt tussen 531 en 845 mol N/ha/j (achter
gronddepositie + bijdrage N381; zie tabel8). 

8eschrijving 

Het habitattype betrefr plonierbegroeiingen in afuri~sding met onbegroeld zand op droge, 
zeer voedselarme zandgrond in blnnenlandse "tuifzandgebieden. Her habitattype kan op 
kleine schaal voorkomen in heiddandschappen (zoals in de noordoostpunt van het Aekin
gerzand), maar ook zo grootschalig zijn ontwikkdd dat van een zandverstuivingslandschap 
sprake is, zoals het Aekingerzand. in het eerste geval komt her type meestal vo-or op plekken 
die zijn omge.en door het habitattype StUlfzandheiden met stmikhei (H231O). Zonder pen
odiek acrid herstd van de pionietomstandigheden zulleD deze kleine pkkken dichtgroeien. 
In het tweede gevaI gaat het am een afwisseling van veelal gehed of gedeelteli}k begroeide 
duinen, waat vegetatie het zand invangt en vasthoudt, en vlakkere,. onbegroelde of spaarzaam 
begroeide laagten waar het zand wcgstuift (Mirustene van LNV, 2008). 

De vastlegging van her Z<lnd v1I1dt gedurende de vegetatiesuccessie plaats door achtereenvol~ 
gens Buntgras en algen, mossen, korstmossen en ten slotte grassen en/ of heide (die met 
name op de overgang naar omringende heiden en bossen domineren) (Ministerie van LNV, 
2008). 
In figuur 23 zijn de verschillende successiestadia, van kaal zand naar stuifzandheiden weetge
geven. 

1. plonierstadium van stuivend zand met grassen; 
2. vastleggen van kaal zand door algen en Buntgras; 
3. idem door algen. Buntgras en mcssen~ 
4, mostapljt met gedeelte~ijk algenbedekking (Patmogtoea protuberans); 
5. afstervend mostapfjt door atgengroei en veroudering; 
6. korstmosontwikkeling op gedeeltelijk afgestorven mostapijt; 
7. soortenrijke korstmosvegetatie; 
8. mozaiek van stuifzand met he1devegetatie (im:lusief leneverbes). 

Figuur 23. Dc acht succcssiestadia in stuifzandland:ichappen. Om!cend aan: BaLLer et al. . 2003 

Bij voottschrijdende successie van kaal zand naar stuifzandheide wordt een bodemprofiel 
opgebou'o¥ d, is sprake van toename van het organisch sto f gehalte in de bodem en neemt de 
pH geleideli jk af (Ketner-Gostra, 2006). 

Van nature vedoopf. het proce's van het dichtgroeiEn -ari kaal zand vrij langzaam. Het duurt 
lang alvorens zich cen vegetarie van korstmossen, haa.rmossen of heide vestigt. Een analyse 
van historische Iuchtfoto's van het Rozendaalse Zand toont duidelijk aan hoe langzaam de 
sllccessie in stuifzandgebieden gaae aile plckken met ml:et dan In soorten korstmossen stui
Yen al zeker 40 jaar niet meet; plekken met meer dan 15 sootten stuiven a1 zeker 70 jaat met 
meer Gungerius·, 2006; geciteerd in Bijlsma et aI., 2009) . Dame}) & Kruger (1996; geciteerd in 
Bakker et aL, 2003) geven een tijdspanne van 10 - 12 jaar waarin soortenarme initiaalstadia 
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van de Buntgtasvegetaties overgaan in korstmo5rijke stadia. Korstmosrijke vonrten kunnen 
zich, rradat zij eenmaal tot ontwikkeJing zijn gekomen, Jangdurig hartdhaven (15-20 iaar of 
langer (zie hierbov en», waarbiJ geen succeSSle plaatSvindt. 
De sndheid van de successie is daarnaast toch ook schaalafltankeliik. K1eine stuffzanden 
wilen door cen gering ere verstuiving van zand waatschijnlijk eerder dichtgroeien dan grote 
stuifzanden (Bakker et al. , 2003) . 

Het shlifzandmilieu is extreem arm aan sootten vaatplanten, rna:a:r vooral tij k aan korstmos
sen. Er zijn maar weinig vaatplanten die de extreme droogte en de afwlsselmg tussen de soms 
hoge dagtemperaturen en lage nachttemperaturen kunnen overlev err. O ok de fauna IS soor
tenann, maar om\'at wel enkele soorten die juist aan deze extreme omstandigheden zijn aan 
gepast. Indien het habitattype op landschapsschaal voorkomt, bij voorkeur in aansluiting op 
habitattypen van het heidelandschap, bn het beduidend soortenrijker worden dan wanneet 
het op kleine plekjes voorkomt (tv1inisterie van LNV, 2008). 

(A)biotische randvoorwaarden 

Het type komt v-oar op bodems die bestaan uit kalkarm zand waarin zich nog nalfwelijks 
bodemontwikkeling heeft voorgcdaan en aIs gevolg daarvrtn nog ijzerhoudend zijn. Door het 
gerjnge gehalte aan organisch materiaal is stikstof een beperkendc factor. In combinatie met 
een bi)zonder gering vetruogen om vocht vast te houden, zorgt dit voot een Zeer lage pro
ductiviteit. Door de cxtreem hoge temperaturen die overdag beteikt kunnen worden en de 
kurkdroge conclities is het een milieu ~'aar stress de bO\Centoon voert (Nfinlsterie van LNV, 
Z008). 

Duurzame instandhouding van het habitattype kart vOMal plaatsvinden in grootsehalige ge
bieden \Vaar de ,vinci vri; spel beeft en een voottdurend wisseJend mozaiek van successtesta
dia kart voortbesraan. Naast wmderosie bn watererosie op de begroeide hellingen een grote 
invIoed hebben op zowel bodem- ais vegetatieonhvikkeling en voor steilwandjes zorgen (Mi
nisterie van LNV, 2008). 
Betreding en ander vormen van verstonng kunnen in de beginstadia van de succes-sie zeer 
schadelijk zijn voor de langzaam grDeiende piortiervegetaties met mossen en kor<;tmossen. 
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Verstonng door recreatie vormt ook een bedreiging voor de typische vogelsoorten (1v1iniste
rie van LNV, 2008), 
In de latere stadia van de successie is enige vorm van fysieke verstoring echter onontbeerlijk 
om verstuivlng op gang te houden ot te brengen. Zonder dat ontwikkdt zich al snei een 
organische toplaag en treedt een ontwikkeJ1rtg op rich ting ,Eegdennenbos (Ministerie van 
LNV,2008). 

Een ruimteliik gedifferentieerd en cycllsch verjongingsbeheer li~kt het meest geschikte middel 
om aUe successiestadia duutzaam naast elkaar in stand te honden w te vootkomen dat stuif
zanden cllchtgroeien met bos (lvtinisterie van LNV, 2008). 

Gevoefigheld voor srlkstofdepostt:;e 

Vermesting 

Overmatige depositie van Hibtor leidt in samenhang met de or veel plaatsen afgenomen 
winclinvloed tot versneide successie eO her verdwijnen van plekkc:n met open zand. De groel 
\>an algeil wordt bevotderd bij overmacige stikstafdepositie, en zij leggen het zand V3S1, 

waardoor erosie ruet meer op kan treJen. BovendIen fixeren ZI} stiks tof dat normaal gespro
ken weglekt. Ook in latere stadia kan het verhoogde N aanbod voor een hogere biomassa
groei zorgen (bijv. toename voorkomen en bedekking grassen) en daannee voor een snellere 
successle, Vermesting bevordert tevens de veS'tlging van vliegdennen (Ketner-Oostra, 2006). 

Zoos beschreven bit habitat type stuifzandheiden zifn korstmossen, die een belangrijk onder
dee! vormen van zandv-ers"t1.l.ivingen, zeer gevoelig voor een hoge sukstofdepositie. Er zijn 
echtet geen aanwijzingen dat de korstmosvegetatie van stuifzanden gedutende de laatste 
decennia sterk is achteruitgegaan, Onderzoek in het Kootwijker2and en Caitwickerzand 
toonde aan dat korsrtnosrijke ~ta.dia van stuifzanden, nadat ziJ eenmaal tot ontwikke1ing zijn 
gekornen, zich langdurig (minimaal 15 jaar, maar vermoedelijk veel langer) haodhaven en 
zeer stabiel zijn (Daniels & Kriizer, 19%; geciteerd in Bijlstna et aI., 2009). Bij een vergelijk 
baar onderzoek in Het Gooi bleek er eveoeens geen no<:menswaarclige achtemitgang ~ an de 
korstmossen in vegetaties van de Buntgrasgemeenschap (Spergufo-Corynephoretum) VaSt te stel
len (Colaris, 1998; geciteerd in BijIsma et a1., 2009). In de droge heiJe (Genisto"Callunefum) 
werd wel een achteruitgang vastgesteld (Colaris, 1998; geciteerd in Bijlsma et al., 2009). Mo
gelijk werd deze achteruitgang veroorzaakt door toename van de overschaduwing door 
Struikheide. 
Hoewel de vegctatie als geheel dus nog redelijk intact is, zijn er wel diverse soorten die over 
de jaren een sterke achteruitgang laten zien. De belangrijkste is wel het IJslands mas (Bijlsma 
et aI., 2009). Aptroot & Van Herk (2005) wi.jtm deze achteruitgang aan lJima.atverandering. 
In het Nacionaal Herbarium liggeo veel korstmoscollecties van stuifzanden uit de periode 
1950-1970. De meeste C/adonia-soorten komen nog steeds mim voor in de gei'nventariseerde 
stuifzandterre.inen (Bijlsma. et al., 2009). Steekproefsgewijze inventarisaties in de periode 
1999-2008 door de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) in stuifzaoden in 
Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitonog (NE1-1) latea weI een lichte 
achtcruitgang van stUlfzandsoorten Zlcn, al is er geen sprake van cen grote verandering in de 
soortensamenstelling. Een deel van de achteruitgang is te verklaten door te rigouteus beheer 
in enkele van de onderzochte stuitZandgebieden. De trends van individuele soorten zijn nog 
onzeker, omdat de rnonitoringspenode vrij kort is en er sIechts twee monitoringsrondes zijn 
wtge\oerd en het aantaI mectpunten klein is (en/ of omdat het voorkomen van de soon tus
sen ru;'ee onderzoekslocaties sterk verschllt) (Sparrius et aI. , 2(09). 

Een complicerende factor in het behoud en herstel 'Van stuifzanden is de introductie van de 
exoot Grijs kronkelsteeltje, ook wei T ankmos genaamd. Deze mossoort is afkomstig uit het 
zuideliJ k. hal frond en is srnds de jaren zestig in Nederland aanwezig. Inmiddels is het de do
minante soort op grote oppervlakten van het stuitzandlandschap. De soo rt doet het vooral 
goed op locaties waar sprake is van een hoge stikstofdepositie. De Jichte mostapijten leggen 
wet aileen het zand vast, maar brengen ook ten totaal ander microklima.at met zich mee. Dit 
betekent mogeli jk een verslechtering \>an de standplaatscondicies voor 60demfauna en korst-
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mossen (Bakker et aI., 2003) . In het Drenrs Friese Wold 7iJn de problemen met Gri js kron 
kelsteeftje echter niet zo groot als in andere stuifzandgcbieden in Nederland. 

Verzuring 

Stikstofdeposltle, vooral jn de "orm van ammoniak, leidt mogelijk tOt sne1lere afname van de 
bodem-pH, hetgeen biidraagt aaO het sneiler verlopen van de successie. Mogelijk is tevens 
sprake van l1egatieve effecten op korstmossen en hogerc planten (bijvoorbeeld van Valkruid 
is bekend dar veranderingen in de ammonium/nitraat ratio leiden tot verminderde grod en 
kieming) . 

Effectiviteit van beheer en effectgerichte maatregelen 

In klerne stuifzandgebieden is ht-1: uitvoeren van cyclisch beheer (het periodiek terugzetten 
van ongewenste successiestad1a, bijv. door middel van plaggen) de heste manier om stuif
zandgebieden duurzaam m stand te houden (ook weI patroonbeheer). In deze gebieden kan 
de windinvloed vaak niet worden vergroot (Bakker et ai., 2003) . 
Verwacht wordt, dat door plaggen b<.:hoorlijkt: hoeved heden stiks tof urt het systeem kunoen 
worden verwijderd. Deze hocveelheid zal kleiner zijn dan in heide. 

In grate stuifzandgebieden, zoals het Aekingerzand, is het primair van bdang dat de windin
vloed weer wordt hersteld (oak weI ptDcesbeheer) (Bakker et al., 20m). 

Voorkomen in Natura 2000-gebied 

Het habitattype kumt met name voor op het Aekingerzand. Dit is het belangrijkste stuif
zandgebied van Noord-Nededand. Vanaf 1990 zijl1 ingtifpende maatregelen urtgevoerd om 
de oppe:rvJakte van bet ha.bitattvpe zandverstuivlogen te vergroten en de kwalitcir re verbete·
reno Circa 175 hectare bas is rond het Aek.lllgerzand gehpt:. Na het verwijderen zlyn tevens 
enkele tientallen ha ops.lag van spontaan gekiemde boompjes verwifderd, .Ill een dee van het 
ontboste gebied zijn ook de stobben gerooid en afgevoerd, io een ander dee! zijn de boven
grondse delen weggeireesd. Om kieming en vergrassing te voorkomen, is een begrazjngsbe 
heer ingesteId met ruim honderd heideschapen en een aama} runderen (Oranjewoud, 1998). 

Oak in het reeente verleden (2005-2007) zijn delen van het bas rand het Aehingerzand ge~ 
lapt om de windinvloed in het stuifzandgebied te vergroten en mogelijk ook de oppervlakte 
van het habitattype uit te breiden (Staatsbosb<:heer, 2005). 

De kwaliteit van het habitattype in het Drcnts-Friese Wold 1S momenteel nag matig, want 
soortenrijke begroeiingen ombreken nag (Ministetie van LNV, 2007). Dezc soortenriike 
begrodingen zullen zich vanzelf ont\v:ikkelen op- het Aekingerzand, maar dit heeft gewoon 
tijd nodig, het IS tenslottc nog relanef kort geIedcn dat hier grootschauge kap en andere 
maatregelen hebben plaatsgevonden. Soonenri}ke korstmosvegetaties wornen gevormd in 
fase 7 van de in totaa! 8 fasen van de successie van hal zand naar stllifzandheide (zie figuur 
23). 

Het is niet bekend war de k",aliteit van het habitattype in de noordoostpunt van het Aekin
gerzand en het Prinsenbos is. Naar verwachting is de kwalitei t matig, omdat de windinvloed 
in dezc gebieden te verwaarlozen zal zi jn. Het heheer bestaat uit periodiek plaggen err in het 
verleden is een paar keer opslag verwijderd en/of begrazing uitgevoerd (mededeling W. de 
Vlieger, Staatsbosbehet:r, 2010). Wanneer er voor het laatst pIagwerkzaamheden ziin uitge
voerd, is niet hekeod. 

H et instandhoudingsdoeI is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de 
kwaltteit. De landelijke staat van instandhouding is zeer onguns tig. 

Verder uitbreiding van het habitattype kan het beste gerealiseerd worden aan de f'anden van 
het Aekingerzand. B ierwor moet mogelijk nog een ded ,Tan het aanwezigc bas worden ge
kapt, of moeten aanvulJende inrichtingsmaatregclen worden uitgevoerd op plaatsen waar nu 
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reeds bos is gekapt. Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden ais het verwijderen van 
stabben en de sttooisellaag. 

Effectbeoorde{;ng 

5 amenvattzng conc/usies 

Uit de analyse van de staat in het Narura 2000-gebled en de :H1a1yse van de gevoeligheid van 
het habitattype voor stikstofdepositie zijn de volgende zaken gebleken~ 

• Het habitattype kort1t in matige kwaliteit i.tl. het Natura 2000-gebied voor. De kwall 
teit van hct habitattype in de fIoordoostp unt van het Aekingerzand en het Prinsen
bos is naar verwaehdng ook matig. De matige kwaltteit In het Aekingerzand is vootal 
te WIlten aan het felt dat grootschalige rnaatrege1en relatief kortgeleden Z1jn uitge
voerd, en het minstens tien jaar duurt ,'oordat soortenrijke vo-rmen zijn ontw~kkeld 

(soortentijke korstmos-vegetaties worden gevormd in fase 7 van d.e in totaal 8 fasen 
van de sueeessie van kaal zand naar stuifzandheide); 

• Het instandhoudingsdod is gericht op uirbreiding van de oppervlakte en verbeterirtg 
van de kwaliteit. De landelijke staat van i:nstandhouding is· zeer ong):lflstig; 

• De kritische depositiewaarde voor het habitattype wordt in 2015 ovetS"chreden. D it 
geldt voor aile gebieden. De maximale o~-etschrijdit1g (ind. bi}dtage N381) bedraagt 
846 mol N/ha/j in de noordoostpunt van het Aekmgerzand; 

• De bijdrage van de N3S1 varieert van <1 tor <5 mol N/ha/j; 
• Ten opzichte van 2015 wordt in 2020 een afname: van de achtergronddepo~itie van 

SO tot 170 mol N/ha/j verwacht; 

• Atmosferische depositie Ieidt tot versnelde en veranderde successie en mogelijk tot 
afname van de soortennjkdom; 

• Onder invbed van atmosferische depo-sitie in het vededen kan ook de soortendjk
dom en bedekktng van kotstmossen (licht) zijn afgenomen, a1 ziJn er in stuifzandm 
in Nederland geen grote veranderingen geconstateerdc Eij de achteruitgang van indi 
vidueIe soorten als IJslands mos kunnen ook klimaatv-etanderirtg en begrazing ceo: 
wI speien; 

• Onder invloed van de huidige depositit. zou nog steeds versnelde suecessie en moge
!ijk ook afname van de s'oortenrijkdom kunnen optreden. Door de dalertde trend 
van de stikstofdeposities verbeteten de condities wel, zij het langzaam; 

.. Irrstandhouding van het habitattype is afhankdijk van windinvloed (in grote gebie
den) of cyclisch beheer (kleine gebieden); 

.. Vooral m kleine stuifzandgebieden zal de frequentie van het reguliere beheer sterk 
verhoogd zijn. Het beheer in de noordoostpunt van het Aekingerzand en her Prin
senbos is eehter vrij extens1ef, en bestaat illt penodiek plaggen. Wallneet er voor het 
laatst plagwerkzaamheden zijn uitgevoetd, is ruet bekend. Daamaast IS e1' in het ver
!eden een paar keer op"lag verwijderd err/of heeft er we} eens begrazing plaatsge~ 
vonden; 

• De bijdrage van de N381 heeft op zichzeIf geen wezenliike invloed op de intensiteit 
van reguIier en herstelbeheer in het Prinsenbos en de noordoo-stpunt van het Aelrin · 
gerzand. De bijdrage is hiervoor te gering. 

Synthese 

E(fecten ab het instandhaudingsdoe! 
Er IS aangetoond dat er b1j de huiillge achtergronddepo-sitie nog steeds versnelde successie en 
daarmee verslechtering van de hvaliteit van zandverstuivingen kan optreden. Daarnaast is 
het in het Prinsenbos en de noordoostpunt van het Aekingerzand gevoerde beheer zeer ex
tensief; ook dit draagt bij aan het kunnen optreden van verslechtering van de kwaliteit van 
het habitattype. 

Het insrandhoudingsdoel is gericht op uitbreiding van de otnvang en verbeteting van de 
kwaliteit. Uitbreiding kan het beste gerealtseerd worden aan de fanden van het Aekingerzand. 
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Hiervoor moet mogelljk nog een deel , 'an het aanwezige bos worden gekapt, of moeren aan
vullende Inrichtingsmaatregelert worden Ultgevoerd op plaatsen waar nu reeds bos is gekapt. 
Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden ais het verurijdeten van stobb,~n en de 
strooisellaag. In het beheerplan VOO! het N atura 2000-gebied zal worden Ultgewerkt waar en 
op welke wijze het habitattype verder kan worden uitgebreid. De bijdrage van de N381 
vormt geen belemmering voor deze uitbreiding en bovendten ligt het overgrote deel van hen 
Aekingerzand buiten het effectgebied van de N381. 

Verbetering van de kwaliteit zal in het Aekingerzand ,'anzelf optreden met het verstrijken 
van de tijd: soortenrijke vegetaties hebben namelijk tijd nodig am zich te onrurikkelen (zie 
figullt 23), terwijl het nag tclatief kort geIeden is , dat hier grootschalige kap en andere maat
regelen hebben plaatsgevonden. D eze onrwikkeling zal plaatsvinden ondanks de hoge stik
srofdepositie en de zeer geringe bijdrage van de N38T, zo blijkt oak uit onderzoek op het 
Kootwijkerzand (Ketner Oostra, 2006). In het Aekingerzand is spntke van voldoende 
winclinvloed en dus dynamiek en bovendien vmdt ef begrazingsbeheer plaats, Hieraoor kan 
de successie steeds opnieuw teruggezet worden en worden voedi ngsstoffen Wt her systeem 
verwijderd, waaronder de bijdrage van de N 381 (1 mol N / ha/ J). Dankzij deze dynamiek zijn 
elit soort stuifzandlandschappen minder gevoeIig VO Ot de gevolgc:n van verhoogde atmosferi 
S'che depositie Jan kleine stuifzandlandschappen waarin windim loed ontbreekt. 

In de overige gebieden is behoud ",'an het habitattype aIleen mogehjk bi. zeer intensief be
heer. Het huidige beheer is echter erg extensid. l adien er geen maatregelen worden geno
men, IS er als gevolg van de overmaat van stikstof door atmosferische depositie een verdere 
achtenutgang van de h valiteit te verwachten en op den dum zal het habitattype hier verdwij , 
nen. Voor verbetenng van de kw'aliteit van het habitattype: in de noordoostpunt van het Ae
kingerzand en het Prinsenbos is dan ook herstelbeheer nodig. 
D e bljdrage van de N381 is derrt'iate gering dat deze geen wezenlijke invloed heeft op de 
intensiteit van regulier of hers telbehe er. De bijdrage van de N381 zal niet !eiden tot merkbare 
of meetbare effecten op de kwaliteit van he! habitattype in de noordoostpunt van het Aekin
gerzand en het Prinsenhos. Een vergdijkbare bijdrage kan in theonc in stuifzandheiden lei
den tot een afname van de korstmosbedekking van 0,08% (vergl. Tomassefl et al., 2003) of 
0,15% (.ergl. Barker, 2001; geciteerd in Kros et al., 2008). Een detgelijke verandering IS niet 
meetbaar of waameembaar. Bovendien zijn de effecten van verhoogde depositie op korst
moSsen in zandverstuivingen kleiner dan in droge heiden (Colaris, 1998; geciteerci in Bijlsma 
et al., 2009). 
Op basis van vcsorgaande wordt geconcludeetd dat de blJdrage van de N381 niet leidt tot 
(significant) negatieve effecten op het instandhoudmgsdoel. 

5.2.6 ZWAKGEBUFFERDE VENNEN 

Overschrijding KDW 

Her habitattype komt binnen de invloedssfeer van de N381 aIleen voor in het Prinsenbos. 
D e bijdtage van de N381 op het habitattype bedraagt 1 mol N / ha/j. De overschrijding van 
de kriusche depositiewaarde van het habitattype bedmagt 1331 mol N/ha/ j (achtergrondde 
positie + biJdrage N381; zie tabel B). 

Beschrjjvlng 

Zwak gebufferde vcnnen komen voor als (heide)vennen en onderlopende sIcnken in de ho
gere zandgronden en als min of meet geisoleerde poe-len aan de rand en van ri,,·jet- en beek
dalen. Voot een deel betreft het systernen die zijn ontstaan uit uitgevecnde hooh>veenvennen. 
D aarnaast komen de kenmerkende vegetatietypen soms voor in leemputten. Kenmerkend 
'loot deze vennen is een groat aantal soorten, waaronder veel pronJersoonen van kale oevers 
en open water. En toch zi)n de meeste van de vennen van dit habitattype niet meer dan en
kele tientallen meters lang en breed. De leefgemeenschappen van deze vensystemen - de 
plassen plus de oeverzones - vertonen een grote variacie binnen een kkin oppervlak. D at 
komt door allerlei milieuvcrschillen binnen bet systeem en overgangssituaties (gradtenten) in 
zones en fijnschalige mozai·eken. Sommige van de ploruergemeenschappen komen binnen 
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vertsysternen alieen voor op kale vochtige plekjes in het hogete gedeelte van de oevcrzone. 
Die gemcenschappcn zijn oak eIders - buiten de vensystemen - op de zandgronden te vin~ 
den op plekken met vergelijkbare condiries zoals op afgeplagde natte heide (NIinisterie van 
LNV,2008). 
De begraeiingen vormen in de zwak gebufferde vensystemen veelal patronen van smalle 
zones ot mozai'eken of ze zijn met elkaar vcrwevtn. Daarom worden binnen dit habitattype 
in orts land gcetl subtypen onderscheiden. De begtoeungen behorcn tot vier verschillende 
yerbonden van plantengemeenschappcn (het Verbond van Ongelijkblailig fonteinkruid,. Ver
bond van Waternavel en Srijve moerasweegbree, Naaldwaterbies-verbond illt de klasse titto
rd/efea uniflorae en het Dwergbiezen-vabond uit de klassc Troeto N tmqjuncetea). Drijveode wa
Eerweegbree kan In sommlge van de zwak gebuHerde vennen van dit habitattype grote popu
!aries vormen (Ministerie van LNV, 2(08). 

(Ajbiotische randvoorwaarden 

De standplaatscondities varieren van zeer voedse1arm (oligotroof) tot voed$darm (mesot
roof), "a11 aquatisch tot "oehtig, langdurig tot zeer kortstondig overstraomd enzovoort. De 
corrcentratle koolzuur in het water is hoger dan in zeer zwakgebufferde venneo (door kwel, 
organisch materiaal e.d.), waardoor eeo grater scala aan ondergedoken planten in staat is 
vuldoende koolstof op te nemen. D e buffering wordt verzorgd door kwel van licht aangerijkt 
Iobal grondwater, toevoe! van gebufferd, maar voedselarm oppervlaktewater en/of door 
verweerbare mineralen i11 een kleuge of lemige bodem. In het verieden kon wellicht ook 
kleinschalig menseli)k gebruik, zoaIs schapen wassen, VOO f enige buffering zorgen (I:\ifinisterie 
van LNV, 2008). 
De vegetatie io dit SOOft .'ennen bestaat voor een belangriik dee! uit planten met een lsoetide 
groeivorm: zij hebben een rozet ~ an stn'ige, holle, liin- of priemvot:mige bladeren. De habitat 
van deze planten voldoet aan de volgende kenmerken: 

• De bodem heeft eeo hoge redoxpotentiaal; 
• De waterlaag en de bodem hebben eeo reIatief h ge buffercapacite1t; 
• De waterlaag is relatief zuur; 
• Het fosfaatgehalte in het water en de boclem is laag; 
• Ninaat is de dominante varm van stikstof in de waterlaag en bodem (Smolders et ai., 

2002). 

Isoetide planten ziJn in staat de voedsdarme omstandigheden zelf in stand te bouden . De 
planten groeien op een geoxideerde hodem en zifn in staat de boverrste bag van het sediment 
verder te oxicieren, door verlies van zuurstof via het uitgebreide wortelsyst'eem. Ooder deze 
geoxideerde omstandigheden wordt teVens fosfaat en ijzer geimmobiliseerd, waardoor accu
mulatie van vtij fosfaat in de waterlaag en bodem wordt voorkomen. Daardoar is er minder 
fosfaat beschikbaar voor de gmel van andere wate.rplanten (Smolders et aI , 2002; Rodofs et 

al.,2002)_ 
De gehalten C02 in de waterlaag zijn laag, en vee! waterplanten kunnen niet onder die om 
standighedC:ll groeien, Isoetide planten halen echter via hun wortels C02 uit de bodem, waar 
de C02~gehalten 10 tot 100 keer grater zijn dan in de waterlaag (Roelofs et aI., 19"84; geci
teerd in Roelofs et al. , 2002). Deze gehalten treden op doordat onder gt:oxideerde oms tan 
digheden snelle afbraak van organisch materiaal plaatsvindt, waarbij de organische koolstof 
wordt omgezet in CO2 (Smolders et al., 2002). 

De rneeste waterplanten prefereren ammonium als belangrijkste stikstofbron, orodat dit mak
kelijker te assimileren is. Isoetide planteo prefereren echter niuaat. De geoxideerde toestand 
in de bodem bevordert de rutrificatie van ammonium. De rclarief hoge nitrificatiesneIheid 
bdt tevens tot een nette verlies van stikstof: een groot dee] van het nitraat wordt gedenitrifi · 
ceerd in de zuurstofloze sublaag van het sediment. Het is duidelijk. dat de aan elkaaf gekop
pelde mtrificarie etl denitriflcarie in vennen met isoetide planten resulteert in een substantieel 
verlies van stikstof, hetgeen een belangrijke rol speelt bij het in stand houden van de voedsel 
atme omstandighede-n (Smolders et aI., 2002). In onderstaand figuur is het proces weergege
ven. 
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Oxidized 
.~ediment 

I nilriffc:Uim. I L,jclobic Jccomp", ihoA I 
NO,' +---- NIl 4 ' .. Organic Malter .. 

Anoxic sediment 
.., 

NH 4" ..--- Organic Malter 

I, anaerobic dcC0H1position I 

Gevoeligheid voor stikstofdep051t1e 

VermeJtinL~ 

Figu ur 25. Gekoppelde nitrilicatie 
ert dcnirrifidtie U1. scdimenten met 
isoetiden. O nt1cend aan: Smolders 
et aI., 2002 

Als meet nuttienten beschikbaar komen in de waterlaag enl of de bodem kunnen andere, 
sneller groeiende watcrplanten (bijv. RIet, kroos of vederkruid) of algen en/of fytoplankton 
dominanr worden en de isoetide soorten overwoekeren en overschaduwen. De productie van 
het yen oeemt toe en daarmee oak de biomassa. Hierdoor kan ook de orgdnische laag op de 
bodem groeien. De netto afbraak ,ran organisch materiaal zal toenemen. Blj elit pruces wordt 
ved zuurstof geconsumeerd en daardoor zullen meer gereduceerde condlties heetsert in de 
bovenste h ag van het secl..iment (Smolders et al., 2002). 

Verzun'ng 

Verzuring treedt in de regenwaterafhanke1i}ke vennen van nature op, het proces'wordt cchter 
versneld en veranderd door de vt:thoogde atmos.ferische dcpositie. Verzuring heeft vooral ln 
de peri ode 1950 1930 plaatsgcvonden. D oor ceo grote toevoer ",an voornamelijk ammonium 
en sulfaat verzuurden overal zowel vennen als hun inziiggebied: het gebied daaromheen waar 
het water dat de verinen voedt, infiltreert in de bodem. Vooral de zeer zwak gebufferdc ven
nen zi}n zwaar door deze verzuring gctroffen en in het metcnded van deze vennen is de 
voor verzunng gevoelige flora en fauna vrijwel geheel verdwenen (v;'ww.nauwrkennis.nl, 
geraadpleegd okrober 201O~ Roelofs et a!., 1996; Smolders et al., 2002; Arts, 1990; geclteetd 
in Roelofs ct al., 2002). 

Her hoge gehalte ammonlak in de depositie van stiksto f leidt in zwakgebufferde vennen tot 
verzurrng. Ammonium wordt gcmtrificeerd, waarbij zuren vriikomen. Als de buffercapaciteit 
van de badem afneemt en de pH van de watedaag is atgenornen tot pH 4,5 ~tapt de nitrifica
tie en hoopt ammonium zich op. Verzurfng ,,-an en.igszins kalkhoudende badem Icidt bovcn
dien tot cen toename van de C02 gehalten in de bod em en de waterlaag. De vethoogde de
positie van ammaniak leiclt dus tot een toename van de stikstofbesdukbaarheid en CO2-

gehalten in de waterlaag (Smolders et al., 2002; Brouwer et al .• 2002) .. Nadat de buffercapaci
teit van de bodem is uitgeput, kan de verzuring verder gaan to t pH-waarden van 3,5 (Brou
wer et aI., 2002). 

In verzuurde vennen worden de groelOmstandigheden voor soorten die voor de groei afuan
kehjk zlin van hoge CO2-gehalten in de waterlaag en ammonium als bran van stikstof prefe -
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reren zeer geschikt. D it geldt in het bijzonder voor Molrus en daarnaast voor veenmossen. 
Krtoims kart onder deze omstandighedert in korte tijd de isoeride planten overwoekeren 
(Roelofs et a1., 1996; Roelofs et aI., 2002; Smolders et at, 2002, zie- figuur 26). Onder de zure 
omstandigheden neemt de mineralisatie af. Door de toegenomen plantengroei en de vermin 
derde atbraak ortt5ta<lt eeo o rganlsche laag op de bodem (Brou\)',/er et al., 2(02). De excessie
ve gwei van Knoltus stopt als de buffercapaciteit van de: badem is uitgeput (Smolders et a!., 
2002). 

(Slightly) raicareous 
w!dimmts 

Ammonium deposition 

I \ 
------1!IF.' Ammonium Acidification 

due to nitrification accumulation 

Increased CO! levels 

1 
Allusive expcm,'iion of JunellA' ImllmslI$ 

Figuur 26, Lffecten van ammoniakdepositie op zwakgebufferdc vcnncn in Nederland. Ontleend aan: Smolders 
et aI., 2002. ]uncus bulboSllS == KnolrllS 

Inmiddels is de verzurende deposjtie meer dan gehalveerd ten opzichte van de j'aren '80 en 
'yO en treedt enig hers-t el van ~ ennen op. Dft herstel blijft echter beperkt vanwege remmende 
processen. In het sediment heeft zlch zwavel opgehoopt en daarnaast vindt nalevering van 
zuur water plaats vanuit het inzijggebied. Als de vennen droogvallen, vindt nu verzuring 
p1aats als gevolg van oxidatie van ZW;1\~el. Waterell met zwaveIrijke sedim(;nten die periodiek 
gehed of deels droogvailen kenmerken zlch door een afwisseling van zure fasen na !age wa
terstanden en gebufferde fasen na hoge waterstanden. Bij hoge waterstanden vindt boven
dien vaak afsterven Yan wortelende water- en oeverplanten p laats, omdat zwavd in de bo 
dem dan omgezet wordt in het giftige sulfide (wviw.natuurkennis.nl, geraadpleegd oktober 
2010; Natuurtypen; Vennen; ZwakgebJifferd t'm; Bedreigingen). 

Verdrvging 

Voor duurzame instandhouding van de zwak gebufferde condities is in veel gevallen een 
beperkte aanvoer nodig "an gebufferd, schoon grondwater via kwel. Hiervoor is behoud of 
herstel van het oorspronkelijk hydroJogisch systeem nodig. 
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Elfectiviteit van beheer en effectgenchte maatregelen 

Regulier befjeer 

In het verleden zorgden de traelitionele kleinschalige activiteiten van de mens voor het be
houd van de vennen in het haltnatuurliike landschap. T egenwoordig komt het regulier be 
heer van venn en neer op her in stand houden van een open landschap en behoud van vea
nen waarirt zich hoogult plaatselijk organisch materiaal ophoopt. Bosopslag op oevers kan 
bijvoorbee1d door begrazmg worden tegengegaan. Vennen tnet drijriillen en oevt:rs met 
hoogveen- of trilveenplanten zijn echter zeer gevoelig voor betreding en begrazing. Gaat 
men over tot het instellen van bcgrazingsbeheer in cen gebied met zulke v~nnen, dan is Lut

rastering van deze delen van vennen noodzakelljk om verhes '(tan natuurwaarden te voorko 
men (www.natuurkennis.nl. geraadpleegd oktober 2010; Natuurtype; V'ennen; ZllJak gebuffrrd ven; 
Regulier beheer) . 
Bestrijden van boomopslag kan ook gebeuren door periodiek jonge boompjes illt te trekken. 
Uitbreiding van hoog opgroeiende moerasplantcn op de oever is tegen te gaan door tt: maai 
en. Op droogvallende oevers met een zandbodem is maaibeheer mogeliyk wal1neer de water
stand laag is_ Maaien van hoogveenachtige vegetaties op slappe veenbodem is aileen mogelijk. 
wanneer daru:blj I1cht materieel wordt gebruikt. Van dri jftillen en venige oevers waar de ka
rakteristieke vegetaties oven;lioekerd zijn met bijvoorbeeld Pijpenstrootje, kunnen dt" meest 
aangetaste plekken zeer lokaal worden geplagd of weg gegraven. Eij het plaggen ontstaan 
gaten met open water of kaal zand op de Devers die ""eer geleidelijk dichtgroeien met nieuw 
vecn_ Het lokaal plaggen van droogvallende oevers is ook gunstig \ooor de ontwikkeling van 
natte heide (w-v.,w.natuurkerti1is.nl, getaadpIeegd oktober 2010; Natuurtype; Vetlnm; Zwakgebuj
ford wn; Regulier beheer). 

Momenteel is een vrii intensieve votm van regulier beheer nodlg, omdat de aamoer van stik
stof Ult de Iucht de plantengroei versnelt (www.natuurkt:nnis.ru. geraadpleegd ok.tober 2010; 
Natuurlype; Vennen; Zwak gebuflerd ven; Re;,uJier bebeet') - Of in de toekomst in vennen de mtensi
teit ~'an her reguliere Deheer af kart rtethen,. is nog niet duidelijk. De niveaus van atmosferi 
sche depositie zijn echter lager dan in de periode 1980-1995 (zie figuur 28}. 

H erstelbeheer 

Volledig natuurlijk herstel is bij de huidige condities met te vcrwachten (Brouwe-r et al. , 
2002). Daarom moeten maatregelcn worden getroffen am elit hers-tel mogelijl te makell. 
Hierbij heeft herstel van de buffercapaciteit de hoogste prioriteitr preferabel door herstel cq. 
het reause-ten van a:mvoer van schoon en gebuffetd gromlwater. Bekalking 1aat rninder goede 
resulraten zien: hierbij is opnieuw verzuring en lllteme eutrofiering mogelijk (Brouwer et al., 
2002; Roelofs et al., 2002). Verder i.s het verwijderen van de opgebouwde organische laag cen 
voorwaarde voor hers tel (Brouwer er aI., 2002; Roelofs et a!., 2002). 

Is hers tel van de oorspronkelijke buffering ruet goed m0gelijk, dan yair ce overwegefi het 
streefbceld voor de loea.tie bij te stellcn en tc kiezen vaor natuurtype Zeer zwak gebuffetd 
ven of Zuur yen (\vww.natuurkennis.nl, geraadpleegd oktober 2010; NatuurtYPe; Vetltlen; ZlIJak 
gebuffird t'm; Herste/bebeet'). 

Voorkomen in het Natura 2000-gebied 

Het habitattype zwak gebufrerde Venrten: komt o.a. voor in Schaopedobbe en Koelingsveld. 
In het Aekingerbrotk is het type hersteld. Verdere kwaliteitsverherering is noelig voor een 
go-2de landelifke spreiding (J'yIinistene van LNV, 2007) . 

Het is niet bekend wat de kwaliteit van het ha:bitattype in het Prinsenbos is. Bij de huidige 
stikstofdepositie, en de scikstoflast in het verleden is het aannemelijk dat er verzuring en 
verrnesting is opgetreden. Er wotch dan ook niet verv;acht dat er nag een goed ontwikkelde
vegetatie aanwezig is. In 90% van de zwakgebufferde vennen is de kenmerkende isoetide 
vegetatie verdwenen (Arts, 1990; geciteerd in Roelofs· et ai., 2002). Daarnaast heeft het 'len 
mogelijk te kampen met v'erdroging als gevulg van het grote areaal naaldhos in her Natura 
2000-gebied. Door dit grate areaal treedt veel ,·erdamping op. 
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Her msrandhoudingsdoel is gericht op behoud van oppervlakte en verbetering van kwaliteit. 
De Iandeliike staat van ins-tandhoudmg is matig ongumtig. 

In her verleden zijn veel vennen met open water geschoond, waarna de ontvrikkeling in het 
ven spontaart zal (moeten) optreden (Oranjewoud, 1998). Verwacht wordt dat het huidige 
beheer voornamelijk bestaat nit lruets doen'. 

Effectbeoordeling 

Er is sprake van een Forse overschrijding "an de kritische depositiewaarde. De bijdrage V'an 
de N381 bedraagr 1 mol N / ha/i. Het is nier bekend wat de k'W"alfteit van het zwak gebuffer 
de ven in het Prinsenbos is. Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van de oppervIak
te en verbetering van de kwalitelt. 

In de huidige situatie maar oak in het verleden was een o\ervloed aan stickstof beschikbaar. 
Hierdaor is zeer waarschijnlijk ,'erzuring; en vermesting opgetredert. De kans is klein dat er 
nag steeds sprake is van zeer voedselarme zwakgebufferde omstandigheden. Oak in de rest 
van Nederland heeft de overmatige stikstofdepositie, veelaI in combinarie met veranderde 
hydrologisch e omstandigheden, geleid tot een aanzienlijke verslechtering van de kwaliteir van 
z'l.vakgebufferde vennen (Arts, 1990; geciteerd in Roelots et aI., 2002) . Omdat stikstof a1 in 
overdoed aanwezig is (en was) ell! de abiotische omstandighedert hierdoor al sterk zijn ver
slechterd, is het uitges lotcn dat de zeer geringe bijdrage van de N381 nag leidt tot een verde
re merkbare of meetbare ,rerslechtering van de kwaliteit van het ven. Bovendien Ieidt een 
deposit.ie van 4 mol N/ha/j voIgens expert~ (Arcadis, 2008) niet tot merkbare of meetbare 
effecten op ulteenlopende voor stikstofdcpo~itie zeer gevoelige habitattypen, waaronder 
hoogvenen en zure vennen, duingraslanden en vochtige duinvalleien . \Vat betreft de gevoe
ligheid voor ~tikst0fdepositie en vanuit ccologisch oogpunt (orttwlkkeling, abiotische ken
mer ken en plaats in het ecosysteem) liggen de habitats hoof,cveen, zuur ven en zwakgebufferd 
ven zeer rucht bij elkaar, waardoor het zeer aannemeliik is dat het expertoordeel ook yan 

roepassing is op zwakgebufferde vennen. 
De bijd rage vun de N381 is daarnaast dCTIl1ate gering dat deze geen im-Ioed heeft op de om~ 
vang en aard van eventuele herstelmaatregelen die moeten worden gerroffen teneinde de 
gewenste verbetering van de kwaliteit te realisercn. 

Op grand van voorgaandc wordt geconcludeerd, dat de bijdrage van de N381 niet leIdt tot 
(significant) negatieve effecten op het instandhouclingsdoel. 

5.2.7 ZURE VENNEN 

Overschnjding KDW 

Het habitattype komt binnen de lnvIoedssfeer van de N381 voor in de noordoostpunt van 
het Aekingerzand, Kraaiheidepollen (zie figuur 27), Groote Vecn e.o, Hildenberg e.o." BW 
Appelscha, het Prinsenbos e.o. en Zrudeh)ke Veldhuizen (zie figuur 18). De bijdrage ,,-an de 
N381 or het habitattype bedraagt tussen 1 (het Prinsenbos) en 20 (Hildenberg) mOl N/ha/j. 
De overschrijding van de kritische depositiewaarde ,,-an het habitattype bedraagt tussen 1068 
(Kraaiheidepollen) en 1331 (prinsenbos) mol N/ ha/j (achtergronddepositie + bijdrage 
N381; zie tabel 8). Op de locatie waar de overschrijding van de KDW het groots t is, is de
bijdrage van de N381 dus het geringst. 

Beschrijving 

Dit habitattype omvat natuurlijke poelen en meren met zuur water en veenmodder op de 
bodem. In ons land betreft het, zo goed als uitsIuitend, door regenwater gevoede beideven
nen en vennen in de randzone van hoogveengebieden. In die vennen kan lokaal invloed van 
grondwater doordringen en van essentieel be ang zr)n VQOf de variatie vart levensgemeen 
schappen, maar de tegenwaterinvIoed is zo groot dat men meestal spreekt van 'uitsluitend 
door regenwater gevoed'. Daarbif gaat het zowel om de open waterbegroeiingen rus am Jonge 
'lerlandingsstadia, drijvend of op de oeVer (1vlinisterie van LNV, 200S). 
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Het water van deze poden en meren is van nature zeer voedselarm ert kan door humu5zuren 
brwn gekleurd zijn. Een dergelijk milieu wordt dystroof genoemd. In de randzones van deze 
paden kunnen ijle begroeungen "an wat hogere schijngrassen zoals Snavel~ en Draadzcgge 
ofVeenplui$ het aanzien bepalen. Deze begroeiingen maken dee! wt van habitatty~e H3160. 
In sommige gevallen vormt koolzuur (C02) een beperkende factor. De vegetatie ontbre.ekt 
dan (habitattype matig ontwikkeld) of bestaat voornamelijk uit aan de oppcrvlakte zwevende 
of drijvende waterplanten. In he1dere vcnnen waar wel voldoende CO2 aartwezig is, kan de 
gehele w<rterlaag gev uld zijn met twevende plamen, vooral in ondiepe zones (Ministerie van 
LNV,2008). 

\Vanneer de veenmoslaag zich sluit, vormt zich een dichte vegetatJem<rt met op den duur cen 
hoogveenachcig patroon van bulten En slenkcn. Venbegroeiingen waarin deze latl~re sucees
siestadia dornineren, worden gerekend tot habitattype H711 () Aetid hoogveen. 
Bij degradatie worden de begroeiingen zeer soortenarm en gaan in de zure vennen sootten 
overheersen zoal~ Waterveenmos, Geoord veenmos, Piipen!,troo~e en bij fos-faataanrijking 
Pitrus. Venn eo waarin zulke begroeiingcn domineren, zonder aanwezigheid ,'an meer veen
soorten dan aileen waterveenmos en voor zure vennen kenmerkende gemeenschappen wor
den niet tot het habitattype gerekend (Mmisterie van LNV, 2008). 

(A)blOUscfTe randvDorwaarden 

Het zure en voedselarme karakter van het habitattype kan allecn behouden blijven als de 
toestroom van voedings- en andere stoffen vanuit de omgeving via het gmnd- en oppetvlak 
tewater en de atmosfeer minimaal is. War het laatste betreft, gelden zure vennen als zeet 
gtvoelig voor stikstofdepositie, zodat eert goede luchtkwaliteit is gewenst. Indien sprake IS 
van loble kwel, dan gaat het om nauwelijh.s aangerirkt, zeer lokaal grondwater (Minis-te-ric 
van LNV, 2008). 

De verlanding die in de richting gaat van hoogveenvorrning wordt van nature tegengegaan 
door windwerking of door gebrek aan kooistof in de vonn van koolzuur (C02) en methaan 
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(CH4). Wind werking met golfslag treedt op in vennen met ren grote oppervlakte en in ven
nen die in een open landschap liggcn (Minisrerie van LNV, 2008) . 

Verlandingsvegetaties kunnen in de eerste pJaats ontstaan in die-pe \T"tnnen waat peilfluctua
ties niet tot droogvalleiden. Daarnaast kunnen ze ontstaan in zure vennen waar de peilfluc
tuaties klein zijn. Twee situaties kunnen hierv"oor verantwoordeli~k zi jn. In het eerste geval 
worden eventuele peilfluctuaties getemperd door lateraIe toesrroming van nauwelijks aange
rijkt; C02-houdend, zeer lokaal grondwater. Deze vennen komen in heidegebieden voor in 
slenken of in lokale grondwatersystemen op een ondiepe, slecht doodatende laag. De verlan
ding treedt op aan de oever waar toestroom van grondwater optreedt. De toestroom van 
grondwater is beperkt. Wanneer her toes tromende grondwater zo gebufferd 15 dat ook ken
merkende soorten of gemeenschappen van zwak gebufferde vennen voorkomen, word t het 
yen tot habitattype H 3130 gerekend (1vlinisterie van LNV, 2008). 
In het tweede g:eval is sprake van zogenaamde schijnspiegelvennen: hydrologisch volledig 
gelsoleerde vennen op een dgen slecht doorlatende ondergrond (verkitte humus of ijzer, 
waterhard, gyttja, pingoruine e.d.) met een pen dat hager is dan en niet wardE bemvloed door 
het freatisch grondwater. Hier stijgen de waterstanden met sterk, doordat het water in cijden 
met een neerslagoverschot over de rand van de slecht doorlatende Iaag naar de ondergrond 
wegloopt. In droge perioden zakt het waterpeil niet te diep weg mits de verdamping niet te 
groot is. Dit laatste wordt bevorderd door cen voor de wind beschutte ligging (i'vlinisterie van 
LNV,2008). 

Gevoeligheid VDor stikslofdepositie 

r·rnmeJting 

Het habitattype is zeer gevoelig VOOf stikstofdepositie, voornamelijk voor de vetmestende 
efeeden. Omdat het venwater en de bodem van nature arm zijn aan voor planten beschikba
re stiks tof en fosfaat, resulteert een kleine toename van deze stoffen al in veranderingen in de 
vegttatie. Stikstofverrijking vlndt in 'venn en hoofdzakeli jk plaats door atmosferische deposi 
tie en via het grondwater. H et grondwater wordt vetrijkt met stikstof door uitspoeling van 
nitraat en sorhs ammonium uit landbouwgronden en bossen. Vaak gaan hij verrijking met 
stikstof enkele sootten funk uitgroeien en overheersen zoals Knolrus in de waterlaag en Prj
penstrootje op de oevtf_ In de oorspronkehjke vefivegetatie treden deze soorten niet op de 
voorgrond. Als gevolg van de toegenomen plantengroei ·o rmt zich een sliblaag in het ven. 
De kale zandige oevers en onderwaterbodems verd,vijnen onder die sliblaag 
(www.natuurb:nnis.nl. geraadpIeegd juni 2010; Natuurtype; Venn en; Zuur ven; Bedreigingen). 

V erzunflg 

Zure vennen bevatten water dat vri}wel niet is gebufferd en hebben meestal een pH tussen 
3,5 en 4,5 (matig zunr tot zuur) 
( \\.:.vo~QJurkennjs.111 , index,php?hoQftl£ (I p- ')&oiyefU.l ""' ~subilroev=J05&§ ybsubgroep= 
1017&~ubsubsubgr()ep-440, geraadpIeegd maart 2011). Z ure vennen zirn daarom vooral 
gevoelig voor het vermestende effect van stikstofdepositie (dit habitattype is daarom ouk in 
de effectenindicator ills niet gevoelig voor verzuring aangemerkt). 

Effectiviteit van lJeheer en effectgerichte maatregelen 

Regu!ier befJeer 

In het verleden zorgden de traditione!e kleinschalige activiteiten van de mens voor het be
houd van de vennen in het halfnatuurlijke landschap. Tegenwoordig komt het regulier be
heer van vennen neer op het in stand houden van een open landschap en behoud van verr
nm waarin zich hooguit plaatselijk organisch materiaal ophoopt. Bosopslag op oevers kan 
bijv, door begrazing worden regengegaan. Vennen met drijftillen en oevers met hoogveen . of 
trilveenplanten zijn echter zeer gevoelig voor bc:treding en begrazing. Gaat men over tot het 
insteHen van begrazingsbeheer in cen gebied met zulke , -ennen, dan is uitrasterrng van deze 
delen van vennen noodzakelijk om verlies van natuurwaarden te voorkomen 
(www.natuurkennis.n1. g.eraadpleegd juni 2010; NatJ/urtype; Vennen; ZUllr ven; Reguiier heheer). 
Bestrijden van boomopslag kan ouk gebeuren door periodiek jonge boompjes ui t te trekken. 
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lJ itbreiding van hoog opgroeiende moerasplanten op de oever is tegen te gaan door re maai
en. Op droogvallende oevers met een zandbodem is maaibeheer rnogclijk wanneer de water
stand laag is. I'vfaaien van hoogveenachtlge vegecaties op slappe veenbodem is aHeen mogelijk 
wanneer daarbij licht materieel wordt gebruikt. Van dri)ftillen en venige oevers waar de ka 
rakteristieke vegetaties overwoekerd zi)n met bijv oorbeeld PiJpenstrootje, kunnen de meest 
aangetaste plekken zeer Tokaal worden geplagd of weg gegraven. Bij het plaggen ontstaan 
gaten met open water of kaal zand op de oevers die weer geleidelijk dichtgroeien mN nieuw 
veeo. Hct lokaal plaggen van droogvallende oevers is ook gunstig voor de ortrwikkelil1g van 
natte heide (www.natuurkeonis.nl. geraadpleegd jum 2010; Natultrrype; V ennen; Zutlr I'm; Regu
lier beheer). 

Momenteel is een vrij intensieve vorm van reguliet beheer nodig, omdat de aanvoer van stik
stof uit de lucht de plantengroei versnelt (ID'lw.,Aatuurkennis,ni, geraadpleegd juni 201 0; Na
tUlirtype; Vennen; "'·tlur pen; Regulier beheer). O f in de toekomsr in veflflcn de it1tenslteit van het 
reguliere beheer af kan nemefl , is nog niet duidelij k. De ruveaus van atmosferi~che depositie 
zijn echter lager dan in de periode 1980-1 995 (zie figuur 28). 

Trt"lld 

Ceoxio~~rd ~stof {~C r) 

• GprE'dtlCl.C:a:-d '&'t . {N!1 ~_ 

VerzurMcH deposltle 

G"""idee'"<l l wiiv~1 (W ~) 

Ce". id ... rd,ti1<i<t<.>f (N 0,1 
• G~r~j' I(,,,,erd ~tik,tOO+( N rl.) 

Orgir.i$<I-\E "''' "'a iOg~"hOU<lP""~ ,,,re" 

• eoe! YNzuref'1o."ie deposi~e .f!~t L.:Cf 

IIrOfl: PSI... ~co8. 

Figuur 28. Ont:wi kkeling verzure-nde cn vermcstende depositie in de pcriode 1981-2007. PBL, 2008 

Hmtelbebeer 

Voor het herstel van zure vennerr zijn maatregelcn tegen vermesting en verdroging nodig. In 
her geval Vat1 vermes-ting is he t be1angrijk om onderschc:id te maken tussen vennen die aileen 
vertnest zijn doot stikstofaanvoer Ult de incht en vennen waat ook fosfaataanvoer heeft 
p aatsgevonden (w\V\\'.D}ltuurkenms.nl, geraadpleegd juDi 201 0; N atttUrfJpe; l/'ennen; Zu/./r lJen; 
H erstelbeheer). 
In regenwaterafhankelijke, zure vennen die vermest zijn door scikstofaanvoer vanUlt de lucht, 
1S het weinig zinvol om de sIiblaag te verwljderen. In vennefl van dit type bevinden zich vrij
wel geen plantensoorten die hierv an kunnen ptofitererr. Wel kan het plaggen van oevers goed 
zijn om natte heide een kans te geven (w'.vw.natuurkcnnis.nl, geraadpleegd juni 2010; NatNur
type; T/ennen; Z uur yen;· H erstelbeheer). 



In met grondwater gevoede zure vennen is het voaral van belang am de. kwaliteit en kwanti
teit van de grondwatertoevoer te herstellen. Als cen yen zith bevindt op een ondoorlaatbare 
laag (schiJngrondwatetspiegel) die in stand gehouden wordt door wateraanvoer uit cen be 
trekkelijk klein lnzi)ggebied, is dit herstel relatief eenvouclig. In het inzi}ggebied kunnen bo· 
men worden gekapt. naaldbos worden omgevormd tot lUofbos, ontwateril1gen ongedaan 
gemaakt \Norden en land.boinvinvloeden worden geweerd. Oak kan het gunstig ziyn om het 
inzijg,g.ebied licht te bekalken, zodat de aanvoer van kooldioxide naar het yen toeneemt. 
HierofOor is eehtet enig vooronderzoek en de hulp van een expert nodig. In sommige geval
len is de waterstand in het 'len zo hoog opgestuwd dat. rut de grondwatertoevoer belemmert. 
Dan kan het zinvol zljn de waterstand lets te vedagen am de grondwatetaanvoer te stimule
reno 
Een andere maattege1 in met. grondwater gevoede zure vennen 1S het bmnen het vensysteem 
kleinschalig verwijderen van bas, plaggen, baggeren en eW. maaiefl!. Dit met het doel om de 
structuurvanatie in het systeem te vergroten, zociat de hele reeks van open waeer, begroeid 
water, helofyten, hoogveenver1anding en eventueel struweel in een kleinschalig- mozaiek ka:n 
blijven voortbestaall (W\vw.natuurkennis.n1, geraadpleegd juni 2010; Natuurtype;, Vennen; Zuur 
l!eH; Herfte!beheer). 

Vv-orkomefT in Natura 2000-gebfed 

Het habitattype zure vertnen komt op diverse plekken in het Natura 2000-gebied your, waar
bif op vee! plaatsen nog kwaliteitsverbetering mogelijk is. Het habitattype komt in het gebied 
voor in een vorm met Drijvende t:gelskop Volgens de Knelpunten- en kansenanalyse (K1-
\VA & EGG-consult, 2007) is kwaliteitsverbetering mogdijk bij hers tel van de hydrologie. 
110menteel leiden. o.a. de waterwinning bi} Terwisscha en ontwateringen binnen en buiten 
het gebied, maar ook het grote areaal naaldbos tot vc:rdroging in het Natura 2000-gebied. 
Klein.ere knelpunten in de hydrologie zijn de afgelopen jaren in ieder gevaI vour een ded 
aangepakt (mededeling W. de Vlieger, Staatsbosbeheer, 2(10). Daarnaast zi}n in het verleden 
vennen geschoond (Oranjewoud, 1998). Het huidige beheer zal voornamelijk bestaan ult 
'wets doeat

• 

Het is met bekend wat de kwaliteit van de ZUfe vennen in het beschouwde gebied is. In de 
Hildenberg is sprake van suboptimale hydrologische omstandigheden door de aanwezigheid 
van een sloot die parallel aan de N381 loopt. Ben dee! van deze sloot is in het ve:rleden ge 
dempt, waardoot in een ded van het gebied vernatting is opgetreden (mededding W. de 
Vlieger,. Staatsbosbeheer, 2010). In de Kraaiheidepollen en de Hildenberg liggen vennen 
dicht naast verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen). EGV-rnetingen in Kraaiheidepolkn (zie 
bijlage 3) wezcn wt dat de: waterkwaliteit sterk wordt beinvloed door gehruik van strooizout 
en het ombreken van sarutaire vootzieningen op deze verzorgingsplaats. Zo op het oog heeft 
dit niet geleid tot een verslechtering van de kwaliteit van het ven. De verklaring hrervoor ligt 
in het naijlingseffect; het bn lang duren voordat vegetatie vetandert als gevolg van veran
derde abiotische oms tandigh eden. Met dergeliike hoge EGV-waarden metkbare vetsleehte 
ring van de kwallteit van het ven echter slechts een kwestie van tijd. HetzeIfde geldt waar
schijnlijk v oor de vennen in de. Hildenbetg, nabij, de verzorgingsplaats aldaar. 

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van oppervIakte en "erbetering van de kwali
teit. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig. 

Effectbeoordeling 

Het habitattype komt binnen de invloedssfeer van de N381 voor in de noordoostpunt van 
het Aekingerzand, KtaaiheidepolIen, Groote Veen e.Oe,. Hildenberg e.o., BW Appelscha, het 
Prinsenbos e.o. en Zuidelijke Veldhuizen. De bijdtage van de N381 op het habitattype be
draagt tussen 1 (het Prtnsenbos) en 20 (HiIdenberg) mol N/ha/j . De overschrijJing van de 
lcritische depositiewaarde van her habitattype bedraagt tussen 1068 (Kraaiheidepollen) en 
1331 (prinsenbos) mol N/ha/j (achtergronddepositie + biJdrage N381). 
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Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van oppervlakte en verbcttring van de kwail 
reit. De landelijke staat van instandhoud.!ng is matig ongunstig. 

In de huiclige situatie, maar oak in het verleden Was een o'tetvloed aan stikstof beschikbaar. 
Hierdoor is het aannemelijk dat er in veel zure vennen vermesting is opgetrederr, en dat de 
kwaliteit van de Venn en zeer slecht 15. De kans is (Jeirr dat er nog steeds speake is van voed
selarme omstandigheden. Omdat stikstof al in overvloed aanwezig is, is het vanuit ecologisch 
oogpunt bezien met waarschijnlijk dat de bijdrage van de N381 leIdt tot verdere versiechte
ring van de kwaliteit van de zure vennen, De kwalitelt van de ztlre vennen IS immefS· al sterk 
aangetast. 

In regenwatertifhallkel&ke zure vennen die ziln vermest door atmosferische depositie, hetgeen 
waarschiynDjk het geval is in het Drems-Friese Wold, zijn herstelmaatregelen weung ziov01 
omdat er weinig plantensootten zijn die hiervan kunI:Ien profiteren (v.'WW.natuurkenni s. nl, 
geraadpleegd juni 2010; Natuurtype; Vmnen; ZtlUr IJm; Herstelbeheer). In die gevallen moet na
tuurli jk hersrel van de voedselarme ornstandigheden worden afgewacht; elit zal pas optreden 
als de atmosferische depositie sterk is gedaald. Het grootste deel van de depositie (69%) in 
Fryshin is afkomstig van brannen buittn de provincle (Hoefs et al ., 2010). Deze depositie zal 
alleen verminderen indien op nationale en mogelijk zelfs internationale schaal verregaande 
maatregelen worden getroffen. Al met allijkt het onwaarschijnliJk dar de achtergronddeposl
tie in Nederland op enig moment tot 410 mol N/ha/ j is gedaaJd. AIleen in grote natuurge
bieden enlangs de kust hjkt een dergelijk ruveau haalbaar. 

In grondwaterajhanke!!jke zure vennen zijn herstelmaatregelen wel zim-ol, maar die moeten 
gericht zijn op hetstel van de hydrologie. Van het ven bij de Kraaiheidepolkn word! vef
wacht da.t het een grondwaterafhankelijk ven is, ,'an de ovenge vennen is dat niet bekend. In 
het gebied is sprake van diverse knelpumen in de hydrologic, zoals de waterwinning hi; Ter
wisscha en het areaal naaldbos. Bii de Hildenberg is sprake van verdroging door aanwezig
heid van een sloot, die de waterstanden boven de schijngrondwaterspiegel bd nvloedt. 
De genoemde knelpunren zuilen naast de hoge atmosferische depositle Jeiden en hebbel1 
geleid tot een afname van de kwaliteit van de zure vennen. 

De bijdrage van de N381 leldt tot een toename van de depositie. Dit is ongewenst, omdat 
herstel van een deel van de vennen aileen via natuurlijke weg kan optreden. D crgelijk herstel 
is aileen mogelijk mdien de atmosferische depositie sterk afneemr. Toename van de depositie 
in dcze zeer overbelaste situatie brengt realisatie van het instandhoudingsdoel verder weg. 
Naast de overmatige stikstofdepositie is er lokaal ook sprake van knelpunten in de hydroIo
f,rie (zie hterboven). Ook dit belemmert de realisatie van her instandhoudingsdoel. 

Volgens experts (Arcadis, 2008) leldt een dcpo5itie vat1 4 mol N/ha/i in een overbclaste 
situatie nier tot meetbare of merkbare effecten op de kwaliteit van zure vennen. Er is echrer 
geen wetenschappelijk onderzoek bekend dat de effecten van cen mename van de depositie 
van meer dan 4 mol N / hal) in een sterk overbclaste situatie onderzoekt. In die gebleden 
waar de bijdrage van de N381 duidelijk meet dan 4 mol N/ha/j bedraagt (BW Appelscha, 
Hildenberg en Kraaiheidepollen) kunnen 8igniticant negatieve effecten op de kwaliteit van de 
zure vennen dan ook niet worden uitgesloten, ook al worden deze niet vetwacht. Daarom 
wordt geconcludeerd dat ruet kan wmden uitgesloten dat de bijdrage van de N381 reidt tot 
significanfe effecten op het lOstandhoudingsdoel. 

5.2.8 VOCHl fGE HEIDE 

Oversctrr!Jding KDW 

Het habitattype komt binnen de lnvloedssfeer van de N381 voor in Kraaiheidepoilen, Hil
denberg, BW Appelscha en Groote Vcen (zie frguur 18). De bijdfage van de N381 op het 
habitattype bedraagt tussen 1 (Groote Veen) en 20 (Hildenberg) mol N/ha/). De, over~chril 
ding van de krlt1sche depositiewaarde van het habitattype bedraagt tussen 185 (Kraaiheide-
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pollen) en 365 (BW Appelscha) mol N/ha/i (achtergronddepositie + bijdrage N381; zie tabel 
8). 

(A)biotisChe- randvoorwaarde-n 

Vochtige heide komt voor bij zwak zure tot zure omstandigheden, op zeer natte tot voe-huge 
plaatsen, in een voedselarrn milieu (1vlinistede van LNV, 2008) . 

Zure narte heide ls stikstof- en/of fosfaatgelimiteerd. In goed ontwikkelde heide vindt een 
snelle ophoping van met name stikstof in biomass a en bodemorganisch materiaal plaats, 
zodat de stikstofbesclukbaarheid voar de planten in de loop' "an de tiJd toeneemt. Oak in 
deze vuedsclarme systemen is er dus een natuurlijke tendens tot verrnesting. Voor een conti
nue lage biomassaptoductie is de periodieke aEvoer van organisch materiaaI nuddels het (tra
ditionele) plagbeheer dus ook in geval van goed ontwikkelde hcidevegerades noodzakelijk 
01 an der Linden et al., 1996) . 

Vochdge. heide kan a:lIeen bestaan op piekken waat de grondwaterstand langdurig aan of net 
onder het maaiveld staat en hooguit kortstondig dieper wegzakt. Buffering van de grondwa
terstand door lokale kwcl, cen geringe wegzijging naar de ondergrond en een geringe aEvoer 
naar drainagemiddelen kunnen hieraan bijdragen (www.natuurkenOls.nl; geraadpleegd mei 
2010, Natuurtypen; H eide en stuifzand; Natte heide). 

Het reguliere beheer van n>1tte heides komt vooral neet op cen voortzetring van het traditio 
nele heldcgebruik: extensieve begrazing, klemschalig plaggen, maaien en eventued branden. 
Extensieve beg razing, vooral met koeien of schapen-, vormt het belangrijkste onderdeel van 
het reguliere beheer van natte heilies. Ook periodiek plaggen kan een vorm van reguher be
heer zijn (www.natuurkennis.nl;. geraadpleegd mei 2010, Natu#rrypen; Hez'de en sb,if.(jlnd,- Natte 
heide). 

Gevoeligheid voor stikstofdepositie

Verme.rting 

Hct habitattype is gevoelig voor een overmaat van stikstof. Biy gl1nsrige hydrologische om
standigheden kan een grote overmaat van snkstof leiden tot een versrtelde afbraak van orga
nisch materiaa!, waardoor de opgeslagen voedingsstoffen vrijkomen. Hierdoor kunnen natte 
heides snel dichtgl'oeien met Pijpenstrootje (www.natuurkennis.n1; geraadpleegd mei 2010, 
Natuurtypen; Heide en stuifZ{lnd; Nafte heide). Uit simul'atiemodellen is gebleken dat verf,1fassing 
van niet-verruoogde natte heidevegetaties al optteedt bii depositie5 rond 1430 mol N/ha/ j 
(Kros et al., 2008). Vergrassing met Pijpenstrootje treedt in vochtige helde sneller op dan in 
drage heide, omdat Pijpenstrootje in vochtige heiden geen opening in de dwel'gstruikvegeta
tie nodig heeh om Dophei te overgroeien (Kros et al. , 2008). 

Bij iets lagere stikstofdeposities wordt de natte heide soortenarmer doordat enkele soorten 
uit het natuurtype de neiging krijgen am sterk te gaan domineren, bi}v. Gewune dophel en 
Veenpluis (www.natuurkennis.nl; geraadpleegd me1 2010, Natu#rtypen; Heide en lttlifzand; Natte 
heide). 

De kritische depositiewaarde is vastgesteld op 1300 mol N/ha/j. Deze waarde geldt veor de 
sltuatie waarln extenslef beheer'" wordt gepkegd (en $prake is van gunstige hydrologische 
omstartdigheden) (Van Dobben & Van Hinsbetg, 2008). Her beheer in het Drents-Friese 
Wold is de afgelopen Jaren aileen in de Hildenberg intensiever geweest; in de overige gebie
den is het beheer extensiever. 

'" Eens in de SO jaar plaggen al dan niet met extensleve begrazing door schapcn (1 schaap/ha) (mede
de ling F. Berendse, Wageningen Universltcit, 201 0) 
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VerzutUig 

Sciksrofdepositie lan L e buffeting van de bodem aamasten. Hoe dit precies werkr, rs hler
voor uitgelegd bij de beoordeling van de effecten op habirattype Stuifzandheiden met Struik 
hei. 

Verzuring heeft ook gevolgen voor de stikstofbuishouding in de bodem. De voortgaande 
depositie van ammonium Ieidt tot een scijging van de ammoniumconcenttaties in de bodem 
en daarffilte tot een stijgiug van de ammonium/nitraat ratio (Van den Berg & Roelofs, 2005 
en verwijzingen hierin). In combirratie met een lage pH is dit toxisch 'loot veel soorten van 
iets minder zure omstandigheden, zoals Klok)esgentiaan. Algemene, snelgroeiende grassen 
zoals Pijpenstrootje en Borstelgras kunnen onder deze omstandigheden weI goed groeien 
(Van den Berg & Roelofs, 2005 en verwijzingen hierin). 

lt1vloed ~'an wrdtoging en IJetmesling/verzuri~g 

Het habitattype is gevoeliger voor een overmaat aan stiks tof indien er regehJkertijd sprake is 
van verdroging. In onderstaand schema (figuur 29) is weergegeven welke processen optreden 
indien er sprake is van daling van de grondwatetstand. 

Ingrcep fy!.isch..chemischc processen Verandenngen in 
s~f1dptaat5factorcn 

(Afllame vochtsoorten) 

[ To"J.m;~~f- [ V"'"d~_~~ 
I. . (Toename rutgtesoorten} 

{"oxfdafiE:ptVle~l.tn rL..-J------~---..., 
~ Vefdr·~ zuElfgraati ] 

'---......... --+1 Toename inliloed regenwater ~ 

Figuur 29. Effectert grortdwaterstartdsdaling in ,~ochtige heidc. Orrtlcmd aan: Bobbink, 2009 

Blj een toename van de invloed "an regenwater neemt het buf ferend "ermogen van de bo
clem af. Hierdoor daalt de pH, komen toxische metalen vrij en neemt de milletalisatie (af
braak en omzetting organisch materiaal) af, waardoor strooisel ophoopt. 
Als gevolg van verdroging veranderert soortenrijke en veenmosrijke Dopheivegetaties in 
soortenarm e en veenmosarme Dophelvegetaties. Een tweede effect is, dat in de grote voor
raad aan humus die in natte heides met een stabiele waterstand is opgeslagen, alsnog af 
braakprocessen gaan plaatsvinden. Deze omstandigheden in combinatie met de hoge! scik
stofaanvoer uit de lucht, maken dat Pijpenstrootje snel gaat groeien. Dit gras gaat dan O'(rer
heersen en vormt monotone grasvlaktes, waarbij het ook Geworte dophei voorbijstreeft. 
Bovendien gaat de verdroging vaak ook gepaatd fiet voortgezette verzunng (door afbraak
ptocessen, oxidatieprocessen en toename van de regenwaterinvloed) \.va~rdoor plantensoot 
ten van iets minder zure, natte heides (wills Klokjesgentiaan) verdwijnen (Bobbink, 2009; 
www.natuurkennis .nl; geraadpleegd mei 2010, N atuurtypen; Heide en stuifzand; Natte hede). 

Uit bovenstaande analyse van de effecten van vcrmesting, verzuring en verdroging valt op te 
maken dat het in de prakcijk vaal< moeilijk is een eenduidig onderscheid te mah:n tussen de 
effecten van grondwaterstandsvcrlaging, van atmosferische depositle en van· het acl:Iterwege 
bliJven van beheer in de vorm van plaggen en begrazing-, omdat deze allen lei den tot vergras
smg. 
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Effectiviteit van beheer en effectgerichte maatregelen 

Begta:;jng 

In heides is sprake van een natuurll jke accumulatie van stikstof. Zonder beheer verandeten 
heides in bos. :8egrazing wurdt van oudsher toegep:tst om de heide open te houden en houdt 
successie richting bo,> tegen. TevehS kan met begrazing cen dee! "an de nutrienten worden 
afgevoerd. Voor instandhouding van de heide is begrazing aileen echter niet voldoc:nde. want 
er \vordt maar een beperkt deel van de ilutrienten afgevoerd; het: overgrote ded van de stik-
5tof accumuleert in de bodem. Toch kan per schaap per jaar enkde tientallen tot meer dan 
100 mol N/ha worden afge"oerd (zie kadet AjJoervan mftrienten door Jchapenbegrazini). 

Plaggm 

DOOf de natuurlijke accumulatie van stikstof en veroudering van de helde is het op den duur 
nodig om te plaggen. Plaggen is de beste manier am in vergraste en/of verouderde heides de 
voedselarme condlties te herstellen en wederom ontwikkeling van een soortenrijke heide 
mogeliik te maken. Plaggen wordt van oudsher toegepast in het heidcbeheer 
(www.natuurkennis.nl; geraadpleegd september 2010, Natuuriypet1; H eide en stuifZand; Natte 
heMe.) 
Met name va or fauna is het van belang dar plat,IWcrkzaamheden op kleine schaal worden 
uitgevoerd (stroken van maximaal 1-100 m2), waarbij restpopulaties van zeldzame soorten 
(zoals Klokjesgentiaan) maeten worden gespaard (Oosterbaan et al., 2006). 

In figuur 22 is het verbatid tussen d~ atmosferische stikstofdepositie en de frequentie waarin 
moet worden geplagd am vergrassing te voorkomen weergegeven. 
De kritische depositiewaatde ",oor voch tige heide is 1300 mal N/ha/j, oftewer 18,2 kg 
N / ha/ j. Bij een dergelijke depositie moet elke 5(} jaar geplagd worden. D e achtergronddepo
sitie 10 het Drems Friese Wold bedraagt in 2.015 maximaal 23,2 kg N / ha/j (1660 mol 
N/ha/j). Bij cen dergelijke depositie moet d ke 40 jaar geplagd worden. Bij de huidige atmos · 
ferische depositie is dus sprake van een verhoging van de plagfrequentie ten opzichte van de 
natuurlijke c.q. gewenste situatie, 
Een beperkte toevoeging van de stikstofdepositie, zoals door de N381, heeh geen wezenlijkc 
effecten op deze plagfrequentie; die wordt haoguit met enkele maanden vervroegd (afgeleid 
van figuur 22). 

Indierr verzuurde of verdroogde heides worden geplagd, kunnen de ammoniumconcentraties 
extreem hoog oplopen. Deze ammoruumophoping duurt een tot twee jaar en is zowel in 
droge als 111 vochtige heides aangetroffen. Hierdoor ontstaat een vegetaUe die soortenarm is 
en gedomineerd wordt door Dopheide. D aarnaast komen Pijpenstroot je. snavelbies en ZOIT

nedauw voor. Sootten van iets minder zure omstanclight-den, zeals KlokJesgentiaan. kefen 
niel: terug. Oplossing voor dit probleem is het toepassen van bekalking na plaggen. V oor
aIsnog blIjkt eenmalig plaggen en bekalken genoeg voor duurzaam herstel van de vochtige 
heide (Dorland et aL, 2005; Bobbink, 2009). 

In de petiode 1913'0 tcTt 2000 is de zwaveldepositie met circa 60(% afgenomen. Inmiddels is de 
zwaveldeposide gedaald tot natuurlirke waarden (mededeling H. van D obben, Alterra, 2008). 
De totale sukstofdepositie is in cliezeIfde pedode gedaald met 20-25%, vooral door afname 
van de depositie van NO, (zie figUtiF 28). De laatste jaren is de depositie van ammoniak ook 
aan het afnetherL Een zeer sterke verzuring door atmosferische depositie is daarom nu niet 
meer ie verwachten (Van den Berg & Roelofs, 2(05). Op IOCdties waar begin jaren '90 is 
geplagd, is nauweli)ks vergrassing opgetteden en zijn ook de s·tikstofrriveaus in de bodem nog 
bijzonder laag. In de petiode van 1990 - 2001 is op 18 refercntielocatles daamaast vrijwd 
nergens cen dalende trend in de bodem-p.f-f vastgesleld (De Graaf et al., 2(04) . 

Voorkomen ill Natura 2tJoO-gebied 

Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) komt met een aanzienlijke 
oppervIaktc voor in het Narum 2000-gebied. Een aanzienliik ded hiervan is god ontwikkdd, 

66 



vaak met de kenmerkende veenmossoorten, bifvoorbeeld in Wapserveld, Doldetsummer 
veld en Leggelderveld. Uitbreiding van het habitatt\pe is mogelijk in her Doldersummer Veld 
en het Wapserveld. Daarnaast zal het habitattype worden uitgebreid in de omgl:Ving van het 
Aekingermeer (in her kader 'lan de Landinrichting Oosterwolde Eisioo Appelscha). 

De landelifke staat van instandhouding is matig ongunstig (l\1inisterie van LNV, 2008) . Het 
lnstandhoudingsdoel is gericht op l1itbreiding van de oppervlakte en verbetering ,an de kW>l 
liteir (Ministerie van LNV, 2007). 

Het is niet bekend wat de kwaliteit van het habitattype is in Kraaihe1depoilen, Hildenbetg, 
BW Appelscha en Groote Veen. In ieder geval m de Hildenberg is sptake van suboptimale 
hydrologische omstandigheden, door de aanwezigheid van een sloot die parallelloopt aan de 
N381 (mededeling W. de Vliegcr, Staatsbosbeheet, 2010). Eea deel van deze sloot is aI ge 
dempt. 
In het Drents-Friese Wold spelen daarnaast nog andere hydrologische knelpunten door o.a. 
de waterwinning bij Terwissrna en het grate ateaal naaldbos (veel verdamping) . 

In de Hildcnberg wordt op regelmatige basis begrazing uitgevoerd In de overige gebieden 
vindt aileen periochek (een keer in de zoveel par) beheer plaats in de vorm van plaggen, be
grazing en/of het velWijderen van opsIag (mededelingen W. de Vlieger, Staatsbosbeheer, 
2010). Er is in deze gebieden dus sprake van zeer extensief beheer. 

Het behecr van de habitattypen in het Drems-Friese Wold zal in het kadet van het beheer
plan voot het Natura 2000 gebied worden geanalyseerd en geevalue:e:rd. Verwacht wordt dar 
hieruit blijkt dat in somrnigc delen van het gebied een intensiever beheer noclig is am ue
bestaande waarden in stand te houden. 

EffectbeoordeJing 

Samenvatting conc!usies 

Uit de voorgaande analyse van de staat van inst andhouding en de abiotIsche cot1clities in het 
Natura 2000-gebied, alsmede de analyse van de gevoeligheid voor vetmesting, verzurrng en 
verdroging kunnen de volgende zaken gecondude.erd worden: 

• Het habitattype komt deds in goede kwaliteit in het gebied voor en deeIs in matige 
kwaliteit. De kwalitett ,ran het habitat type in het beschouwde gebied is ruet bekend; 

• De kritische depositiewaarde voor het habitattype wordt in 2015 in alie gebieden, 
waar het type voorkomt, overschreden. De maximale overschtijdilig (incl. bijdrage 
N381) bedraab>1: 368 mol N/hah In BW Appelscha. De bijdrage van de N381 vari
~ert van 1 (Groote Veen) tot 20 mol N/ha/ j (HiJdenbetg); 

• Ten opzichte van 2015 wordt in 2020 cen afname van de achtergronddeposi:tie van 
80 tot 170 mol N/ha/i verwacht; 

• Er is Ookaal) sprake van knelpunten in de hydrologische situatie; 
• Vergrassing van niet-verdroogde natte heides treedt al op bij een achtergronddeposi

tie vamf 14)0 mol N/ha/ j. Omdat de achtergronddepositie in aile gebieden waar 
het habitattype voorkomt hager is, zou III al deze gebieden vergrassing kllnnen op
treden. Mogeliik is er aI sprake van vergrassing; 

• In principe kan regullet begrazingsbeheer een beperkte toename van de stikstofde
positie, wafs door de omvorrning van de N381 , wegnemen. De.rgeJijk beheer vindt 
aileen in de Hildenberg op regehnatige basis plaats. Vanwege de forse overschrijding 
~ an de KDW zal toch ook cen groot deel van de overmatige stikstotlast jaatlijks ac 
cumulercn. Voor de gebieden waarin momenteel geen regeJmatig behecr pIaatsvindt1 

geldt dat de gehe1e stikstoflas t jaatlijks zal accumulercn; 

• Mogelijk zal op sommige locaties intern hetstdbeheer moeten worden llitgevoerd. 
Door plaggen kart een grate hoeveelheld stikstof uit de badem worden \.erwiiderd. 
De hoevedheid stikstof die hierbii worde verwijderd, is veIt malca grater dan de 
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hoeveelheid die er )aarlijks gedurende SO Jaar bijkomt door de om-mrming vart de 
N381 (vergl. Werkgroep Heidebehoud en Heidebeheer, 1988; Hardtle et aI., 2006); 

• De trequentie waarin geplagd moet worden, is bij de huidige aehtergronddeposicie 
verhoogd; vooral in de Hildenberg en BW Appelscha, Waar de achtergwrtddepositie 
1600 mol N/ha/j of meet bedtaagt. De biJdrage van de N381 heeft gem wezenlijke 
invloed op de plagfrequentie; 

• Op locaries W:1ar in het verleder1! (rt1eer dan 18 j:1:1f geledert) hydtologische maatrege
len en intern herstelbeheer zijn uitgevoerd in voehrige en droge heide hjkt duurzaam 
herstel te zijn opgetreden (Bobbink, 2009; Dorland er aI., 2003), ondanks dat op veel 
\ an deze plekken sprake zal zijn van oversehdjding van de kritische depositiewaarde; 

• Verbetering van de kv.'alitejt van de , ochtige heide is dus mogelijk, ook bij de huidi~ 
ge achtergronddepositie en de bijdrage Van de N381, maar is wel athankel ijk van be
heer en hers-telmaatregelen. 

S)'tltbese 

Er is aangetoond dat er bi; de huiruge achtergtonddeposjtie nog steed~ verslechtering van de 
kwaIlteit van vochtige heide karr optredc:rr. Verder is het in Kraaiheidepollen en BW Appel
scha gevoerde beheer zeer extensief; ook rut dr:1agt bij aan het kunnen optreden van ver
slechteting van de kwaliteit van het habitattype. Daarnaast is sprake van kneIpurrterr in de 
hydrologie. 

Het instandhoudingsdoel is gericht op uitbreiding van de omvang en verbetering van de 
lruraliteit. Uitbreiding kan gcrealiseerd worden nabij bet Aekingermeer, het Doldersummer 
Veld en het Wapserveld. De invloed van de omvorming van de N381 reikt niet tot deze ge 
bieden. De omvorming van de N381 heeft daardoor ook geen belemmerende invloed of 
rtegatief effect op de uitbreiding van her habitattype in deze geblederr. 

Verbetering van de kwaliteit van het habitattype zal optreden indierr er maatregelen worden 
getroffen om (lokale) knelpunten in de hydrologie op te lossen, in combinatie rna intern 
herstelbeheer. Ook onder de huidige atmosferische omstandigheden is darr duurzaam herstel 
van de vochtige heide rnogelijk (Bobbink, 2009; Dorland et aI., 2(03). De bijrlrage van de NJ81 
staat verbeiering van de kwoliteif I)On het habitattype dus niet in de weg. Daamaast leidt de bijdtage van de 
N381 Hie! tot w<:zettl&h dftcten op de irtteftsiteit /JaJi reg14izer en berstelbebeer. 
De verwaehte autonome afname van de stikstofdepositie zaJ bijdragen aan herstel van de 
kwaliteit van het habitattype. Dankzij deze autonome daling IS er 111 2020 geen sprake meer 
van een toename van de depositie in de beitrvloede gebieden, maar van een behoorliyke af 
name. 

Indierr er geen hers·tdmaatregelen worden uitgevoerd, treedt iil gedegenereerde vochtige 
heides gee-a verbeteting van de kwaliteit op. In dat geval mag als gevolg van de huidige ach
tergronddepositie een verdere verslechtering van de kwalitelt van het habitattype vef\.vacht 
worden. Dit geldt ook 'loor de goed ontwikkeIde vochtige heiden waarin momenteel te ex
tensief beheer wordt gepleegd. De bijdrage van de N3Bl draagt In die gevallen bi) aan deze 
verslechte:ring. Aangenomerr wordt dat er in de komende beheerplanperiode maarregelen 
zuIIen worden uitgevoerd om verbetering van de kwaliteit van het habitattype te realiseren en 
het huiruge beheer op sommige locatics wordt getntensiveerd. Het beheerplan is eehter nog 
nier vastgesteld en dus is hierover nog geen zekerheid. 

Geconcludeerd wordt dar de bijdrage van de N381 bij voortzetting van het hui.dige heheer en 
het uitblijven van herstelmaatregelen op de korte tenniin bi}draagt aan mogelijke versleehte
ring van de kwalirelt van het habit:1ttype in een dee! var! het Natura 2000-gebied. Dit is in 
strijd met instandhoudingsdoel, dat gericht is op verbetenrrg van de kwaliteit. Er is dan spra
ke van een significant negatief effect. 
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5 ,2 .9 DROGE HEIDE 

Overschrijding KDW 

Het habitattype komt binnen de invloedssfeer van de N381 voor in Kraaiheldepollen, 
Groote Veen, Hildenberg, BW Appelscha, het Ptinsenbos en Zuidelijke Veldhuizen (zie 
figuur 18). De bijdr>lf,re van de N381 op het habitattype bedraagttussen 1 (Pnnsenbos) en 20 
(Hildenberg) mol N/halj. De overschtijding van de kritische depositiewaarde van het habiJ 

tattype bedraagt tussen 332 (Zuidelijke Veldhuizen) en 641 (het Prinsenbos) mol N / ha/ J 
(achtergronddepoSltie + bijdrage N381; zie tabel: 8). Op de locatie Waat de oV"erschrljding van 
de I.J)W het grootst is, is de bijdrage van de N381 dus net geringst. 

(AJbiotische randvoorwaarden 

Het habitattype komt voor bij matig zure tot zure omstandigheden, op droge tot jets vachti 
ge plaatsen, in cen \oedselarm milieu. Het type is- zeer gevoelig voor stistofClepositie; de 
kritische depositiewaarde bedraagt 1100 mol N/ha/ j. 

Het reguliere beheet van droge heiden tn het Drents-Friese Wold bestaat uit voortzc:;tting van 
het traditionele heidegebruik: extensieve begrazing, met runderen en schapen y il1cidertted 
maaien en verwijderen van opslag (med. W. de Vlieger, Staatsbosbeheer). Zonder dergelijk 
behee r kan elit habitattype filEt Quurzaam in stand gehoudcn worden. 
Begrazing met mnderen is cen adequate manier van beheren bij vcrruiging van heide met 
grovere grassen zoals Pijpenstrootje (www.naruurkennis.nF. geraadplecgd mei 2010; Natuurry
pen; Heide en stuiizand; Dmge heide) . 

Gevoeligheid voor stikstofdepositie 

V ermesting 

Strwkhcldeplanten kunnen ze1fs bij hoge N-giften $uccesvol concurreren met grass en, zoIang 
de vegetatie gesloten bli jft. Een overmaat van stikstofdepositie kan aileen tot vcrgras~ing 
leiden indien ouk sprake is van andere stressfactoren, zoals Heidekeverplagen en winterscha
de. Ecn overmaat van stikstof kan dus door een combinatie van facto ren tot vergrassing 
lciden (Kros et a ., 2008). Heidekevetplagen en winterschade worden mogeli jk gcstimuleerd 
door een overmaat aan stikstof door atmosferische depositie (Kros et al., 2008). Dit staat 
echter nog niet geheel vas t (Kros et al., 2008) . Heidekeverplagen en winterschade leiden er
toe dat de huge dwergstruiklaag geopend wordt, \vaardoor er meer licht kan doordringen tot 

de grassen die onder de Struikhcideplanten groeien. Aileen in dergelij:ke oOlstandigheden kan 
Pijpenstroatje Struikheideplanten gaan overgroeien (Kros et al., 2008). 

In heide treedt sterke accumulatie van stikstof op. Hierdoor kunnen vergrassers extra hoog 
groeien (omdat er dus veel stikstof beschikbaar is), indien er openingen in de vegetatie zijn 
(Kros ct al., 2008). 

Struikheideplanten gaan onder lnvloed van verhoogde stiksto f sneller en grater groeien., 
Doo r de snellere groel van Struikheideplanten neemt de hoeveelheid lich t op de bodem af, 
hetgeen nadelige effecten btn hebben op de bedekking van andere plant en. Hierdoor kunnen 
ze succesvol concurferen met andere sneller groeiers, zoals grassen, hetgeen betekent dat het 
habitattype ook in stand kan blijven bij hogere Stlk5tofdeposi ties. Tegelilkcrti)d kan elit Ieideo 
tot een afname van voor het habitatrype kenmerkende soorten als korstmossen. Die is ook in 
een experiment aangetoond door Tomassen et al. (2003) (zie figuur 20) . MogeBjk kidt am
monium ook tat rurecte negatieve effecten op korstmassen. Korstmossen 1n de droge heide 
varmen het meest gevoehge aspect binnen het habitattype wat betreft stikstofdepositie. Een 
bijdrage van 20 mol N /ha/j, zoals in de Hidenberg, kan in theorie leiden tot een afname van 
de korstmosbedekking van 0,3% (vergl. Tomassen et al., 20(3). Een dergelijke afname bete
kent een nauwelijks tot niet waarneembare verslechtering van de kwaliteit van het habiratty
pe. 
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Verzuring 

Stikstofdepositle kan de buffering van de bodem aantasten. met name 1n enigszins leemhou 
dende oodems. Verzuring heerr oak gevolgen VOOt de stikstothuishouding in de bodem. De 
voortgaande depositie van amITIOl1ium leidt tot eeIl stijging ,an de ammoniumconcentraties 
in de bodem en daarmee tot een stijging van de ammonium/nittaat ratio (Van den Berg & 
Roelofs, 2005 en verwiJzingen hiuin). In combinatie met een lage pH is dit toxisch voor veel 
soo-rten van iets rmnder zure omstandigheden, zoals Klo-kjesgentiaan. Algemene. sneIgroei
ende grassen zoals Pijpenstrootje en Borstelgras kunnen onder deze omstandigheden wd 
goed graden (Van den Berg & Rodofs, 2005 en verwijzingen hierin). 

Effectiviteit van beheer en effectgerichte maatregelen 

Hegmzfl1.cg 

Het begrazingsbeheer dat in het Drents-Friese Wold wordt toegepast in droge heides Ieidt 
ertoe dat 1) successie richting bos wordt tegengegaan, 2) nutriertten worden afgevoerd (zie 
kader "Atvoer van nutrienten door schapenbegrazing" in §5.2.4; per schaap kan enkele tien
tallen tot meer dan 100 mol N/ha/i worden afgevoerd) en 3) vergrassers niet de overhand 
krijgen. 

Voorkomen in Natura 2000-gebied 

Het habitattype Jroge heiden komt op diverse plekken in het Natura 2000-gebied voor, en 
meet aaneengesloten bij de Hildenberg en Kramheidepollen. Het beheer van de droge heide 
in het Drents -Friese Wold bestaat nit begrazing (Hildenberg), lokaal periodlek lcleinschalig 
plagg= en maruen en 'roets doen'. 

Het is ruet bekend \\'at de kwaliteit van de drogc heiden in het beschouwde gehied is~ atge
zien van de Hildcnberg; daar lijkt de kwalitelt goed. Het imtandhoudingsdoel is gericht op 
behoud van oppervlakte en kwaliteit. De landelijke staat van instandhoudlng is zeer ongun
stig. 

Effectbeoordel ing 

Het habitattype komt binnen de invloedssfeer van de N381 vom in Kraaiheidepollen, 
Groote Veen, Hildenberg, B\V Appelscha, het Prinsenbos en ZuideLijke Veldhuizen. De 
bijdrage van de N381 op het habitattype bedraagt tussen 1 (prinsenbos) en 20 (Hildenberg) 
mol N/ha/j. De oversehriyding van de kritische deposltiewaarde van het habitattype bedraagt 
tussen 332 (Zuiddijke Veldhuizen) en 641 (het Prinsenbos) mol N/ha/j (achtergronddeposl
tie + bijdrage N381) . De kwaliteit van de drogc- heiden in het gebied is onbekend; echter bij 
de Hildenberg is sprake van een goede kwaliteit (pers. obs. Buro Bakker) , Op de locatie waar 
de overschrijding van de KDw het grootS! is, is de biJdrage van de N381 het gedngst. 

Uit de analyse van de staatc van instandhouding en abiotische condities in het Natura 2(}O{}
gebied en de analyse van de gevoeligheid van her habitattype voor stikstofcIepositie zijn de 
volgende zaken gebleken: 

• Struikheideplanten gaan onder invlm:d van stikstofdepositie sneller graden en kun · 
nen zo sueeesvol concurreren met grassen. Het habitattype kan hierdoor gedurende 
een lange periode in stand bli}ven ool indien sprake is "an een te hoge atmosferi
sche depositie. Zolang er geen sprake is van wezenlijke irtvloed van andere stressfae- 
toren treedt geen vergrassing OP; 

• Met name korstrnossen zijn gevoelig voor stikstofdepositie. Een toenarne ,an 2D 
mol N/ha/j lan irr theorie 1eiden tot een afname van 0,3% v~an de korstmoshedek
king. Een dergelijke afnamc leidt tot een nauwelijks waarneembare verslechtering 
van de kwaliteit van het habitattype. 

• Door begrazings- en maaibeheer kan een dee! van de 0 ·ermaat aan l111trienten W01'"

den afgevoerd en kan het optreden van licht e vergrassing in de kiern worden ge
smoord; 
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• Op locatles waar in het verleden (meet dan 18 jaar gdeden) hydrologische maatrege
len en adelJ.uaat intern hersreibeheer zijn ultgevoerd ill vochtige en droge heide lijkt 
duutzaarn herste! te zijn opgetreden (Bobbink, 2009; Dorland et al., 20(3), ondanks 
dat op vee! van deze plekken sprake is van overschtijding van de kritische deposi
tiewaarde. 

Op vee! plekkeo waar droge heide voorkornt is sprake van exrenslef beheer. Alleert in de 
Hildenbetg is sptake van regulier en rege!matig beheer, dat uit begrazing bestaat. Hier zal ceo 
dee! van de overmaat aan stikstofdepositie elk jaar worden afgevoerd. Op de overige locaties 
zal alle stikstof a,ccumulererl. 
Onder de huidige omstandigheden is de frequente v/aMin plagwerkzaamheden moeten wor~ 
den uitgevoerd in het Drents-Friese Wold verhoogd. Een beperkte toevoeging van de stik
stofdepositie, zoals door de N381, heeft geen wezenlijke effecten op deze plagfrequentie; die 
wordt hooguit mer enkde maartdcn vctvtoegd (afge!eid van figuur 22) , 

Volgens experts (Arcadis, 2008) leidt een depositie van 4 mol N/ ha/j in een reeds overbelas 
te situatie ruet tot merkbare of meetbare effecten op uiteenlopende voor stikstofdepositie 
zeer gevoelige habitattypen, waaronder hoogvenen, duingraslanden en vochtige duinvalleien. 
Zowel hoogvenen rus duingraslanden zijn gevoeliger voOt stikstofdepositie dan droge heiden. 
De hogere zartdgronden vertonen sterke overeenkomsten met het kust- en duinmilieu. In het 
dUlnmilieu komen vergclijkbare droge heiden voor. Een depositie van 4 rnoJ N / ha/ j kan in 
theorie Ieiden tot een afname van de korstmosbedekking van 0,06% (verI. Tomassen et al., 
2003). Dit leidt niet tot cen merkbare of rneetbare verslech tering van de kwaliteit van het 
habitattype. Up basis daarvan kan worden uitgesloten dat de bijdrage van de N381 leidt tot 
meetbare of merkbare effecten op de kw:iliteit vall droge heide in Groote veen, Prinsenbos 
en Zuidelijke Veldhuizen. 

D e bijdrage van de N381 bdraagt meer dan 4 mol N/ha/j in de gebieden Kraaiheidepollen, 
HiJdenberg en BW Appelscha. De maximale bijdrage bedraagt 20 mol N/halj in de Hildel1-
berg. Ben dergelijkc toename kan in theotie leiden tot een afname ,ran de b...orstmosbedekking 
van 0,3% (verg1. Tomassen et aL, 2003). Een dergelijke afname betekent een nauwelijb tot 
niet waarneembare verslechtering van de kwaliteit van het habitattype. Het habitattype kan 
dankzij de concurrentiekracht van Struikheide gedurende lange tijd in stand blirven bij een 
overmatige stikstofdepositic, Op grond van V'oorgaande wordt geconcludeerd dat de bijdrage 
van de N381 mogelijk leidt tot een negatief, maar met zekerheid niet significant effect op het 
instandhoudingsdoe!, dat gericht is op behoud van oppervlakte en Invaliteit. 

5.2.10 ACTIEVE HOOGVENEN (HEIDEVEENTJES) 

Overschrijding KDW 

H et habitattype komt binnen de invloedssfeer van de N381 voor in KIaaiheidepollen en 
Groote Veen (zie figum: 18). De bijdrage van de N381 op het habita:ttype bedraagt 1 (Groote 
Veen) tot 10 (Kraaiheidepollen) mol N/ha/ j. De overschtijding van de kritische depositie
waarde van het habitattype bedraagt 1080 (Kraaiheidepollen) tot 1241 (Groote Veeo) mol 
N/ha/J (achtergronddepositie + bijdrage N381; zie tabel 8). 

Beschrijving habitattype 

Heideveentjes komen VOOt aJs hoogveenkemen in verlande vennen en als hellinghoogveen 
De eerste verIandingsstadia in "ennen, bestaande uit drijvende of ondergedoken veenmos
pakketten (behorende tot de Associaties van Waterveenmos en de Associatie van veenmos 
en Witte snavelb1es) worden nog tot de zure vennen (H3160) gerekend. Bij voortgaande 
successie kunnen hoogveenvegetaties ontstaan die behoren rot de AssoClatie van Gewone 
dophei en vecnmos en die samen met de Associatie vart veenmos en \Xi'itte snavelbies gere
kend worden tot actiefhoogveen (H7110_B). 
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(A)biotisCl1fJ rafTdvoorwaarden 

Hoogvenen worden gekenmerkt door een regenwatet gevoed, nutrientenarm s-ysteem. Het 

type is gebonden aan een neerslaghoeveelheid van 700 tot 1050 mm/jaat+" en een gemiddelde 
jaarrempen:tuur Van 8 tot 12°C. Lev-end hoogveel1 houdt vee! regen water vast en in het nat
te~ zure hoogveenrhilieu vetteren afgestorven plantendelen heel erg Iangzaam, waardoor deze 
ophopen. Het systeem groeit dus omhoog en houdt als een spons water vast (iYfinisrerie van 
LNV, 2008). 

De hydrologie van het systeem is leidend voor het ontstaan en her he:houd van hoogvenen. 
De ,vaterstartd moet hoog zijl1 (tot aan het maai,-eld) en er mag ruet te ved fluctuatie optre 
den «3 dm/jaar). Hierdoor ontstaan optimale omstanchgheden voor de groei van hoog
veenmossen (iYlini~terie van LNV, 2008). 

Figuur 30. HoogYeenl"eerttje. Foto, Harls Dekker. (Jmlcend aan: DLG, 2010 

Gevoefigheid voor stikstofdepositie 

Hoogvenen zijn afhankelijk van nutrientenarme condities. Deze condiues \\Iorden door het 
systeem zelf in stand gehouden en gecreeerd mdien er sprake is van een positieve balans 
tussen producue en afbraak van organisch materiaal. Bii het creeren van die positieve baIans 
spe1en veemnosse,n een cruciale roi. Vcenmossen groeien en leggen daarmee voedingsstoffen 
vast in hurt weefsel. Dit weefsel breekt bovendien moeilijk af, waardoor deze voedingsg.tof~ 
fen voar lange tijd. aan het systeem worden onttrokken. Daarnaast cretren veenmossen een 
vochtig en zuur milieu waarin afbraakprocessen, en daarmee ook de nutrientenkringloop, 
traag , 'edopen. Zo 'verarmen' veenmossen als het ware hun leefmilieu. SIechts enkele soorten 
kunnen zlCh in elit milieu blijven handhaven (iYIalmer et al., 1994; Van Breemen, 1995; beide 
g~cheerd In Tomassen et at , 2003). 

Hogere planten leggen tijdens hun groei ook nutrienten vast in weefsel, maar dit weefse1 
wordr makkelijker afgebroken. Hierdoor komen opgeslagen nutrienten sneller ter beschik-

• Mogelijk is ook toevoer van grondwater vereist VOOf de instandhouding ell herste! van soortenrijke 
hoogy-enen. Zie httP;.', \\1}!\\ ,wlnl (>0I1c: [zarkinifllw5 l·m Ti 664 'i He- =enwarcr-pcn n;: , geraadpleegd 
29 juni 2010 

72 buro bakker2ul1(P092, I 



king (Scheffer, 1998~ Hobbie, 1996; beide geciteerd in Tomassen et aI., 2003). Zolang de 
hoeveelheid afgestorven plantenresten vetwaarloosbaar is ten opzichte van het afgeswlVel1 
veenmos, blijft de trage nutrientenkringloop van hoogverren in stand en blijvel1 de extreem 
voedselarme conclitles gehandhaaf:d . Hoogvenen hebben in natuurlijke omstandigheden een 
zeer lange levensduur (duizenden jaren) (Tomas sen et aI., 2003). 

In hoogvenen vindt aanvoer van nutrienten pIaats illt de atmosfeer (door deposltie), door 
fixatie van N z door met veenmos geassocieerde cyanobacterien en door mineralisatie van 
afgestorven organisch materiaal (Nfalmer et al., 1994; gecitt.erd in T omassen et aI., 2003) . 
Veenmossen zijn voor hun nutrientenvoorziening vooral ailiankelijk van depositie en herge
bruik van voedingsstoffen uit afstervend weefsel. Hogere planten zi}n voornamdijk afhanke
Iijk van mineralisatie ~'an oud plantenmateriaal. Oak kunnen Zlj met behulp van hun bladeren 
stikstof uit de atmosfeer invangen en opnemen. In gebieden met een lage stikstofdepositie 
(beneden 5 kg/ha/jaar oftewel 357 mol N/ha/ j) is deze hoeveelheid echter te verwaatlozen. 
Wanneer de stikstofdepositie toeneemt, betekent elit een toenam.: van de nutrienteninput. 
Dit kan leiden tot een vetschuiving van de balans tussen praductie en afbraakpracessen. T ot 
op zekere hoogte kan het veenmos extra deposltie van nutnenten (met name stikstof) op
vangen en verwerken in extra graei ~roodin & Lee, 1987; geciteerd in Tomassen et al. , 
2003). Dit bn zolang de stikstof beperkend is voor de grad van veenmos. Wanneer een 
andere voedingsstof (bijvoorbeeld fosfor) beperkend wordt voor de groei, kan een situatie 
onts taan waarin het veenmos met stikstof is verzadigd en niet meet aile depositie kan wegfil
teren. Dit gebeurt bi) een depositieniveau dat hoger is dan 5 tot 10 kg N / ha/1 (357-714 mol 
N/ha/j; waarschijnlijk rond het lagere deel van de range). Hierdoor kan de stikstof ter be 
schlkking komen van de hogere plamcn die tussen het mos wottd en. Deze kunnen vervol · 
gens van de extra voedingsstoffen profitertn en harder gaan groeien (Lamers et aI., 2000, 
Berendse et aI., 2001). 
Wanneer het wortelrnilieu minder voedselarrn wordt, kunnen ook soorten die z1ch minder 
goed hebben aangcpast aan voedselarme condities cen bns krijgen zich te vestigen of uit te 
brelden. Hierbij kan geJacht worden aan een soott als Pijpenstrootje. Bij een hogere bedek
king van kruidachtige planten zal het veenmos minder licht vangen. Dit kan belemmerend 
werken op de veenmosgroei,. waardoor weer mlnder voedingsstoffen door het mos wegge
vangen en vastgelegd kunnen worden (H ayward & Clymo, 1983; geciteerd in Tomassen et 
aI., 2003). Op deze manier kan oak de verhouding tussert afgestorven veenmos- en planten
materiaal worden bcl11vloed. Meer materiaal van hogere planten betekent sneDefe afbraak. 
Dit kart leiden tot een sneDere nutrientenkringloop en daatmee tot hogere concentratH::S voe
clingsstoffen in de wortelzone van hogere planten. ]'vleer ," oedingsstoffen leiden weer tot 
sndlere plantengroei. Meet hogere planten betekent telatief minder veenmos, mindet watet
va5thoudend vermogen en meet verdamping en daarmee een minder voehtig en zuur milieu. 
Hoge stikstofdepositie kan bij afwezlgheid van beheer lciden tot een negatieve splraal waarin 
hagen: planten worden gestimuleerd en veenmos-sen (en daannee andere typische hoogveen 
soorten) verdwifnen. Verdroglng van het veen lei-dt tot versterking ~'an de effecten die optre
den als gevolg van vcrhoogde stikstofdepos1tle (Tomassen et a1., 2003). 

Samenvatting effecten stikstofdepositie op hoogvenen 
De effecten van stikstofdepositie op hoogvenen in dde fasen te verdelell (Berendse et aL, 
2001): 
1) Stikstof is limiterend voor de groei van veenn1oSsen. Toename van de stikstofdepositie 

leidr rot een toertame van de groei van veenmossen; 

2) Stikstof is niet langer limiterend voor de groei van veenmossen, maar het vet:nmos is nog 
steeds in staat stikstof op te nemen, waardoor het nlet beschikbaar is voor hogere plan 
ten; 

3) D e veenmosJaag heeft het maximum voor stikstofopname bereikt. In ien in deze situatie 
stikstof wordt toegevoegd, komt elit in de bodemoplossing terecht en is het beschikuaar 
voor hogere planten. 
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Blj deposlties van 280(} mol N/na/j of meer {reden ook direete toxische effecten op veen
massen op, waardoor de groe! van deze veenmossen afneemt (Gunnarsson & Rydin, 2000; 
Limpens & Berendse, 2003; Limpens et aL, 2003; Nordin & Gunnarsson, 2000; Breeuwer, 
20(8). 

Hoogvenen v.aarin stikstof nog steeds limite-rend is voor de plantengroei zijn bekelld air her 
rtootdelijke dee! V'an Zweden, ,V;.lar de atmosfetische depositie van stikstof extteem laag is 
«140 mOl N/ha/j) (Aerts et aI., 1992). In Nederland verkeren de hoogvenen in fase 3. Bij de 
huidlge depositie van stikstof is we! vel:r1groei mogdijk, maar is aanvullend beheer noodzake
lijk am opslag van hogere planten (zoals Pijpenstrootje en Berk) te vl:t'\.vijcieren (Tomas sen et 
al., 2003). Onder optimale omstandigheden zijn hoogv·enen system en waar de mens geen 
beheer in hodt te plegen. Zander bcheer ver:mderen de Nederlandse hoogvenert eenter in 
graslartd- of heidesystemen (Berends.::. et al., 2001). In Nederlarrd zal altijd wei eruge vorm 
van beheer nodig zijn om hoogvenen in stand te houden. 
De hoge :Hmosterische depositie leidt verdet tot cen afnatne van het aantaF korstmossen 
(C1adonia~ vergdijkbaar met effecten m o.a. Stuifzandheiden) en tot een lagere vestif!,1ngskans 
van Spaghnum mageilanicum (bultvormertcf veenmos) (Tomassen et a1., 200::». 

Vaarkamen In Natura 2000'-gebied 

Heideveentjes (H7110 subtype B) komen onder andere voor in de boswachrerij Smilde, Ba
sehoard en in de mute heide van het Wapserve1d, Doldersummer veld en Legge1derveld. 
Sommige van deze veentjes behoren tot de best ontwikkelde voorbeelden van het habitatty
pe actieve hoogvenen, heideveentJes (subtype B). Het type kan eenvoudig verder ontwikkeId 
worden door de hvalfteit te verbeteten van andere venn en o.a. door verdrogmg op te lossen. 
Verbetering van de kwaliteit wordt nagestreefd wegens de Iandelijk zeer ongunstige staat van 
instandhauding (1tIinisterie van LNV, 2007). 
Het instandhoudirtgsd.oe11s gerieht op uitbreiding van de oppervlakte' en verbetering van de 
kwahteit actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B). 

Binnen de invloedssfeer van de N381 komt het type voor in Kraaiheldepollen en Groote 
Veen. De kwaliteit an het habitattype in deze gebieden is niet behnd, Het beheer \'an het 
hCldeveentje bestaat voomamelijk nit ruets daeo eo periodiek "erv,ijderen van opslag. 

De omvang van het habitattype in Kraaiheidepollen. bedraagt nlinder dan 0,1 ha, (It: opper
vlakte: in het Groote V l':cn is circa 8 ha. De predeze omvang Van het areaal van het habitatty
pe in het Drents-Friese Wold is niet bekend, maar omvat in ieder geval meer dan 10 ha. 

Effectbeoordeling 

De overschrijcling van de kritische depos.itiewaarde van het habitattype in het Drems-Friese 
Wold bedraagt 1080 (Kraaiheidepollen) tot 1241 (Groote Veen) mol N/ha/j. De achter 
gronddepositie bedraagt 1470 (Kraaiheidepollen) tot 1640 (Groote Veen) mol N/ha/f. De 
bijdrage van de N381 op het habitattype bedraagt 1 (Groote Veen) tot 1 (} (Kraaiheidepollen) 
mol N/halj. 

Door de hoge atmosferisehe depositie is op rege1matige basis beheer nodig, dar ten doel 
heeft te voorkomen dat hogere planten gaan ov-erheersen. Dit beheer is ongeaeht de bijdrage 
van de N381 noodzakeIijk, gedurende lange tijd. Het zal namelijk minstens tientallen jaren 
gaan duren voordat de achtergronJdepositi~ tot het kritische niveau van het habitattype is 
gedaald, als elit al h11t. Het is zelfs mogelijk dar het kritische niveau van dit habitattype nog 
lager ligt dan 400 mol N/ha/j. 

Het grootstc dee! van de depositie (69~!') in Fryslan is a£komstig van bronnen baiten de pro
vincie (Hoefs et aI., 2010). Deze depositie zal aileen verminderen indien op nationale en mo
gelijk zdfs intetrrationale schaal vuregaande maatregelen worden getroffen. Al met a1 lijkt 
het onwolarschijrtlijk dolt de achtergrortddepositie in Nederland. op emg moment tot 200 - 400 
mol N /ha/j IS gedaald. 
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Uitbteiding van het habitattype kan volgens het aanwijzingsbesluit eenvoudig gerealiseerd 
worden door de kwaliteit van andere vennen te- verbeteren. Hiertoe zijn wel hydrologische 
maatregelen nodig, mogeliik in combim.tie met het . erwijderen van ongewenste vegetaties 
van Pijpenstrootie. Omdat het beheerplan nog niet is vastgesteld, is nog onzeker in hoevefre 
dergelijke maatregekn zLlllen w'Orden getrofferr. Daarom is momenteel niet te zeggen of er 
daadwetkeIijk kansen zijn voor uitbreiding van het habitattype. De bijdrage van de N 381 
vormt geen beIemmering voor de uitbreiding van het habltattype; ook onder de hUldige orn
standigheden is namelijk verlanding en veenvormingmogelijk. 

In de Kraaiheidepollen en het Groote Veen zijn de hydrologlsche omstandigheden naar ver
wachting fedelijk tot gunstig, afgezien van de hydrologische problemen op gebiedsniveau 
(bijv. het grote areaal naaldbos en de waten.VJ.nning bij Terwisscha) en de loble invloed van 
de verzorgingsplaats op de waterkwaliteit bij de Kraaiheidepollen. De hoge stikstofdepositie 
votmt het grootste knelpunt, Door regelmatig beheet waarhij opslag van hogcre planten als. 
Pijpenstrootje en berken wordt verwijderd, wordt tevens een ded van de stikstof afgevoerd 
(Arcadis, 200t» ert worden de negatieve effecten van de stikstotdcpositJe op de groei van het 
veenmos gereduceerd (Hogg et aI., 1995; geciteerd in Berendse et aI., 2001). Directe tOxlsche 
effecten als gevolg van de achtergronddepositie zullen niet optreden; deze is namelij'k veel 
lager dan 2800 mol N/ha/ j. 

In de huidige situatie is een overvloed aan stikstof beschikbaar voor hogere planten. Stik
stofbeschikbaarheid is niet langer limiterend ",oor de groe! van deze planten. Hierdoor zal de 
beperkte bljdrage van de opwaardering van de N381 niet leiden tot sterkere groei van hogere 
planten. Het omslagpunt (fase 2) 15 a1 ver gepas seerd, waardoor een beperkte toename van de 
depositie geen verdere waarneembare verslechtering van de kwaliteit v·eroorzaakt. Het h.an 
worden uitgesloten dat de bijdrage. van de N381 (10 mol N / ha/j) leidt tot merkbate of 
meetbare negatieve etfecten op de kwalitcit van het habitattype. De bijdrage heeft tevens 
geen wezenllJke indoed op de intensiteit van regulier en herstelbeheer. 

Alleen op gedegenereerde locaties is op korte termijn verbetering van de kwaliteit ten opzkh
te van de' huldige toestand mogelijk. Door intensivering van het beheer (indien sprake is van 
te extensief beheer) c.q. het eenmalig vervlljderen van ongewenste vegetaties en/of hydrolo 
gische maatregelen kart hier de kwaliteit worden verbeterd. De bijdragc van de N381 vormt 
geen belemmering voor deze verbetcring. Vanwege het feit dat nog lange tl)d sprake zal zijn 
van een forse overschrijding van de KDW is vooralsnog geen structureJe grote verbetering 
van de kwaliteit van het habitattype te verwachten. 

Geconcludeerd wordt dat de bijdrage van de N3&I geen bdernmeting vormt voor kwaliteits
verbetering en uitbrei:ding van het habitattype en ruet leiclt tot (significant) negatieve effecten 
op de omvang of kwali tcit Irart het habitattype. (Significant) negatieve effecten op het in
standhoudingsdoel zijn dus uitgesloten. 

5.2.11 PIONIERVEGETATIES MET SNAVElBIEZ£N 

Overschrljding KDW 

Het habitattype komt binnen de invloedssfeer van de N381 voor in clIO Kraaiheidepollen, BW 
Appe1scha en Pnnsenbos. De bijdrage van de opwaardering van de N381 or het habitattype 
Pioniervegetaties met snavdblezen bedraagt resp-ectlevelijk 5-15, 5 en 1 mol N /halj. Dc 
maximale overschrijding van de kritische depositie,vaarde van het habitattype bedraagt 141 
mol N/ha/j in het Prinsenbos (achtetgronddepositie indusief bijdrage opwaardecing N381). 
De bljdrage van de N381 is op die Iocatie het laagst. 

Beschrijving 

Dit habitattype betreft pioruergemeenschappen op kale zartdgrond in natte heiden, aan de 
randen van heidevennen of in sJenken. De kale plekken waar de pioniervegetane5 met sna
velbiezen kunnen ontwikkelen, ontstaan in natte heide op naruurhjke wijze door h ngdurige 
waterstagnatle in laagten. Dat gebeurt tegenwoordig nog maar zelden. Meestal ontstaan ze 
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onder invloed van menseliik h<1ndelert, bijvoorbeeld na het steken van plaggen of na inten 
sieve betreding. Op geplagde plekken en heidepaadjes zijn de pioniervegetaties van het habi
tattype doorgaans slechts kortstondig aanwezig. Ze gaan daar a1 snel over in gesloten vochti
ge heldebegroeiingen, die dee! uitmaken van habitattype H4010 (Ministerie van LNV, Z008). 

(A)biotlsche randvoorwaarden 

Pioniervegetaties met snavelbiezen zijn afhankeliJk van natte, voedselarme en ZOfe stand
plaatsen w'aar wt- en afspoeling door neerslagwater overheerst. De Associatie van Moeras
wolfsklauw en Snavelbies komt vooral voor op open, natte, zeer voedsdatme, minerale zand
en leembodems. Het vegetatietype wordt aangetroffen 1al1 de f'anden van heidevennen en in 
onderlopende Iaagten in vochtige heide (H4010). Her gaat daarbij steeds om vrij smalle zones 
in de hoogtegradient, en daarmee am geringe oppervlakten. Ook komt deze gemeenschap 
voor langs heidepaadjes, waar de bodem als gevolg van betreding kaal blijft. Over veel grote 
re oppcrdakten komt deze assodatie tot ontwikkeling op onbegroeide bodem na het plaggen 
van natte heide. Hier blijft de vegetatie sIechts tijdelijk aanwezig, doordat de vegetatie zic11 al 
Stiel orttwikkelt oaar een Dopheigemeenschap. Binnen de Associatle van Moeraswolfsklauw 
en Snave1bies ontstaan verscbillen in saortensamens-telling als gevolg van verschillen in nit
droging en in buffering. Van de kenmerkende soorten kan Bruine snavelbies het beste regen 
uitdtoging en kan dan als enige overbliiven in een rompgemeenschap (niet tot goed ontwik
ke1d havitattype gerekend). Een wat betere buffering wordt veroorzaakt door een lemiger 
bodern of enig(: aanvoer van basen door zeet lokale kwel. Moeraswolfsklauw en Klokfesgen 
tiaan prefcreren zulke si tuaties. Ook plOniersituaties op atgegraven voormalige landbotlw~ 

gronden zijn vaak relatief goed gebufferd, doordat deze gronden voorheen bekalkt werden 
en nog niet zijn uitgeloogd (Ministerie van LNV, 2008). 

Gevoeligheid voor stikstofdepositie 

Het habitattype is ~evoe]jg voor stikstofdepositie waardoor de succes s-ie naar natte heide en 
rompgemeenschap van Pijpenstrootje wordt versneld. MogeIiik treedt oak verzuring op. 

Voorkomen in Natura 2000·gebied 

In een slenk van het Doldersut11se Veld komt he t habitattype pioniervegetaties me~ snave! 
biezen in ceo natuutliike vorm voot. Verder komt het habitattype voor op plagplekken, en 
zat claar voor een groot ded weer omvormen tot het habitattype vochtige heiden, hogere 
zandgronden (subtype A). Voor behoud van de soortensamenstelling is het van belang her 
en det in het terrein pionierplekken tc behouden. Ten behoeve van uitbreid1ng oppervlakte 
en verbetering kwaliteit wordt herstel van de natuurli jke vorm in slenken nagestreefd (M"inis~ 

tet!e van LNV, 2007). Dlt kan worden gerealiseerd in het D oldersumse veld. 

Het instandhol.1dingsdoel is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de 
kwaliteit. D e landeliike staat van instandhouding van het habitattype is matig ongunstig. 

Het habitattype komt in BW Appelscha en het Prirrsenbos vaor op de rand van een ven. Biy 
Kraaiheidepollen betreft het op twee locaties de randzone van een vochtige heide. Het habi
tattype zal op de~e locaties bij uitblijven van beheer uiteindelijk ovcrgaan in vochnge heide. 
De oppervlakte van het habitattype bedraagt binnen het beschouwde gebied minder dan 
circa 0,5 ha. De totale oppervlakte in her N atura 2000-gebied bedmagt momenteel in ieder 
gev-al meer dan 1 0 ha. 

Effectbeoordeling 

De 1<:D\'(;" voor dit habitattype komt oveteen met de bovenkant van de empirische range 
,oot de ktitische depositiewaatde en geldt voor een situarie waarin sprake is van een hoge 
beheerintensiteit (Van Dobben & Van Hinsberg, 2008). Deze KDW z-al dan ook van toepas 
sing zijn voor situaties waarin het habitattypc voorkomt op plagplekken. 

In zowel het Prins-enbos ais in BW Appelscha komt her habitattype waarschijnli,k op een 
natuurlijke plek voor, aan de rand van het zure yen, en dus niet op een plagplck. Het is de 
vraag of in die specifieke omstandigheid ook mag worden uitgegaan van een KDW' van 1600 
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mol N/ha/j. Vetwacht wordt dat moet worden uitgegaan van cen lagere KDW; voOr de 
effectbepallng wordt daarom uitgegaan van een KDW in het midden van de ernpirische ran
ge (1390 mol N/ha/j; zle Van Dobben & Van Hinsberg, 2008). 

Uit de hoogtekaart en de habitattypenkaart bhjkt dat het habitattype in de Kraalheidepolfen 
met voor komt aan de rand van een ven of in een laagte. Het is daarom waarschijnlijk dat het 
habitattype hier op plagplekken voorkomt. In dat geval geldt de KDW van 1600 mol 
N/ha/j. Deze wordt ruet overschreden door de achtcrgronddepositie plus de maximale bij
drage van de KDW (in tOtaal 1485 mol N / ha/f). Hierdoor karl worden uitgesloten dat er 
(slbtmficant) negatieve effecten op de omvang of kwaliteit van het habitattype op deze locatic 
optreden. 

Uitgaande van een KO\X" van 1390 mol N / ha / j is sprake van een o\ crschrijcling van 275 
mol N/ha/j in BW Appelscha en 3;,1 mol N/ha/j in het Prinsenbos (achtefgtonddepositic 
+ bijdrage N381). Deze ovcrschrijding kan leiden tot vefslechteritig van de kwahteit en het 
versneld verdwijnen van het habitattype op deze plekken. 

Het instandhouclingsdoel is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en v~rbetering van de 
b valiteit. Ten behoeve van uitbreicling en verbetering van de kwaliteit worde herstd van de 
natuuru)ke vorm In slenken (in het Doldersumse Veld) nagestreefd. Op pioruerplekken mag 
het type overgaan in vochtige heide, maar er moeten wel voldoende pionierplekken behou · 
den worden. HiertOe moet regelmatig kleinschalig worden geplagd in vochtige heidc. 

Volgens experts (Arcadis, 2008) kidt cen depositiL van 4 mol N/hal} niet tot rr1erkbare of 
meetbare effecten op uiteenlopendc vaor stikstofdepositie zeer gevoelige habitattypen, waar
onder hoogvenen, dumgraslanden en vochtige duifivalleien. Zowel hoogvenen als duingras
landen zijn gevoeliger voor snkstofdepositie dan pionJervegetaues met snavelbiezen. Pionier · 
vegetaties met snavelbiezen en vocht.tge heiden komen vaak voor aan de randen van hoog 
venen en vennen en dus liggen de abiotische randvoorwaarden voor deze vegetatietypen 
dicht bi) elbar. Op basis daarvan kan \Vorden geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat 
de bi)drage van de N381 leidt tot meetbare 01 merkbare effecten 015 de h.".Valifeit ,an het ha
bitattype in B\X· Appelscha en Prinse.nbos. 

Uitbreiding moet plaatsvinden in de natuurlijke slenh.en (Doldersumse veld). Dit ligt buiten 
het effectgebied van het p lan. Geconcludeerd wordt, dat de bijdrage ,,<In de N381 met kidt 
tot (slgmficant) negatieve effecten op het instandhoucliogsdoel voor het habitatty-pe. 
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5.2.12 CONClUSIE 

In tabel 9 zijn de conclusies met betrekking tot het optredm van effecten door de stikstof
depositie ,us gevolg van de N381 samengev~at. 

Habitattype Effect instarrdhoudingsooel 

2310 Stuifzandheiderr met Struikhel !leen 

~~IJ(jve~~tuivingen goon 

3130 Zwakcebufferde vennen geen: 

1160 Zure vennen siQnificant..negaHef 

4010 Vocht l!le hefde signFficant ne()ati ef 

4030 Droge heiden negatief. nlet Si'(Jnificant. 

7110 B Actieve hoogvenen (heldelleenHes) (leen 

7150 PiofTierv~etaties met snavelbiezen ueen . 
Tabe19. Samenvatttng effecten op liabitJ!ttypen als gevolg ~~a!1 de stlkstofOeposJtJe door de N381 

5.3 VERONTREINIG1NG 

Autoverkeer produceert verontreimgende stoffen door verbranding van brandstoffen, slijtage 
van auto's en wegdek, corrosie van wegmeubilair, ttitloging van wegenbouwmateriaal, on· 
krUldbestrijdingsmiddelen, wegenzout, etc. Deze stoffen kunnen VIa verschillende routes in 
het milieu terechtkomen: via de lucht, ver\l;raaiingen nm-off (zie figuur 31) (OW, 2002). 

Autovetkeer gaat gepaard met emisste van C02, NO., CxH)' naar de lucht Verwaaiing leidt 
tot cen atmosferische belasting van allerlei microverontrcinigingen als zware metalen, olie ert 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (P AK) die in eeo beperkte zone naast de weg 
neerslaan. D aarnaas t worden verontreinigcnde stoffen versprcid door het van de weg af
stromende regenwater (run-off). O it wegwater stroomt in de bermbodem, maar kan ook in 
cen riolering worden opgevangen en afgevoerd. In veel gevallen vindE directe lozmg op het 
oppervlaktewater plaats (bermsloten) (CIW, 2002) . 

grootscl1Blige verspreiding 

windrichting 

vePNa-aling 

Flguur 31. Schcmathcnc wccrgavc ernissleroutes wq,'vcrkcer naar bodem en oppen la'ktcwatet. \lJeer£egeven 
zijn' emissie naar de lucht, verwaalJng en tun off. Ontlcend aan: CIW, 2002 
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5.3. 1 EMISSIES NAAR DE LUCHT 

Uit het Luehtkwaliteitsonderzoek (Goudappd Coffeng, 2010b) bli}kt dat de concemraties 
van fijn stof en N02 in de huidige situatie en na opwaardering van de N381 ruim onder de 
gtenswaarden (\X'et luehtkwaliteit; normen tel' bescherming van mens en milieu) bli}ven. Er 

zijn hierbij berekeningen gemaakt voor de jaren 2010, 2012 en 2015 en 2020·. 

In het Luchtkwaliteitsonderz'oek zijn naast Bjn stof en N02 geen andere stoffen, zoah zware 
metalen, beschouwd. Er "inden in Nederland langs wegen echtn geen overschrijcling<:n 
plaats van de richtwaardeo of grenswaarden van zware metalen en ozon, daarom is er geen 
noodzaak de concentraties van deze stoffen te bereke-nen (Goudappel Coffe.ng, 2010b). Het 
is uitgesloten dat de opwaardering van de NJ81 leidt tot overschrijding van de richtwaarden 
of grenswaarden ter bescherming ,an mens en milien (Goudappel Coffeng, 2010b). Hier
door kunnen (significante) negacieve ef'fecten op de ins-tandhoudingsdoelen van de be
scherrnde waardert van het Natura 2000-gebied worden uitgesloten. 

5.3.2 EMISSIES NAAR BODEM EN WATER 

Via afsttomend wegwater (run o ff) en door drog~ en natte verwaaiing worden verontreini
gende stoffen verspreid. De belangrijkste verontreinigingen zijn zware metalen, PAK en 
miner<lle olie. Daarnaast kan ook sttooizout eerr rregatieve inv'loed hebben op natuurwaarden. 

De verspreicllllg van de verontreinigingen wordt sterk beInvloed door de aard van de verhar
dingslaag op de weg. Als deklaag van wegen zijn meerdere asfaltsootteo bes.chikbaat, zoals 
dicht asfaltbeton (DAB) en zeer open asfaltberon (ZOAB). DAB is cen deklaag met een vlak 
oppervlak. Regenwater stroomt over het vlakke oppervlak af naar de berm. 

Eij ZOAB zakt het water weg in de porien en Stroomt door de vetharding horizontaal af 
naar de wegbexm. Hierdoor ontstaat minder verwaaiing, grotere verelamping en een bufferrng 
van water etl vuil in de porien dan bij toepassing van DAB (ClW, 2GlO). Eij wegen met DAB 
relkt de verontreinigmg via veN/aaiing tot cirea 30 meter vart de kant van de weg, terwijl bij 
ZOAB elit beperkt is tot enkele meters (ClW, 2002). 

De opwaardering van de N381 Ieidt tot een toename van de verkeersdruk, waardoor er in 
principe oob.. cen grotere kans is op het optl'eden van verontremiging. Dit is echter niet het 
geval: toepassing van dubbellaags ZOAB (of een vergelijkbaar asfalttype) zal1eiden tot een 
vermindering van het risieo voor het optreden van verontrernigrng in het Natura 2000 gebied 
ten opzichtc van de huid.ige situatie. Toepassing van ZOAB is in kwctsbare gebicden, zoals 
natuurgebieden, de besre en rneest effectieve maatregel om verontreiniging te voorkomen en 
te beperken (CI\V, 2002). De verontreinigmg blijft beperkt tot de dlrectc omgeving van de 
weg, tot de wegberm (CI\'V', 2002). Hieedoor zal ook de invloed van strooizout op de bodem 
en waterkwalitcit in het Natura 2000 ·gebied, zoaIs die is gebleken uit EGV-metingen hi; de 
Ktaaiheidcpollen, sterk verminderen of geheel afnemen. 

Er zal op regelmatige basis monitonngworden l1itge\·oerd van het optrcden van veromreini
ging in het Narura 2000-gebied. Indien uit deze monitoring bli}kt dat er toch sprake is van 
een te s-terke accumulatie 'lan verontreinigende stoffen, kunnen maatregelen worden getrof-

• Voor de beschrij\ing van de huidigc situatie is uitgegaan van 2010. In 2012 wordt gestart met de 
werkzaamheden aan de N381. De phlnning is dat de N381 medio 2015 is gerealiseerd. ln 20"15 zm de 
N381 volledig belast worden. Bet jaar Z02U gedt een mdruk van de ontwikkeling van de concentraties 
in de toekomst. Hlervoor zijn de verh:ersgegevens uit het jaar 2025 gebruikt. Her berreft dus cen 
worst case benadering (GoUthppeI Coft-eng, 2010). 
Voor het iaar 2012 is geen rekening gchouden met cen gefa~eerde aanleg Vllfl de N381 (2012-2015). 
De berekeningen zijn vuor het jaat 2012 gebaseerd op de aaoname dat de N381 gcheel is gereauseerd 
en dar de N381 ook volle dig ,vordt. gebruikc Dit betreft dus ook een \v orstcase benadering (Goudap
pel Coffeng, 201Ob). 
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fen om negatieve effecten op de beschermde ,vaarden van het Natura 2000·gebied te voor
komen. Hierbij kan gedacht worden aan het verwijderen van de bwenlaag van de wegberm. 
Hiermee wordt teveos de verontreiniging afgevoerd. De monitoring wordt In overleg met het 
bevoegd gezag nadet uitgewerkt. 

De opwaardering Van de N381leldt ertoe dat de kans- op het optreden van verontremiging in 
het Natura 2000-gebied sterk wordt gereduceerd ten opzichte van de huidige situarie, waar
door het optreden van (significante) negatieve effecten op e instandhoudingsdoderr voor de 
beschermde waarden van Natura 2000-gebied Drents Fnese Wold als gevolg van de opwaar
dering van de N381 kunnen worden uitgesloten. 

5.4 VERDROGING 

Tijdens de aanleg van kunstwerken en na rcallsarie van de nieuwe inrichring zou er verdro 
ging kunnen optreden als gevolg Van de N381. Tijdens de aanleg van de kunstwerken is er 
mogelijk bemaling nodig. Dat is echter nog niet duidelijk, de kunstwerkcn kunnen mogelijk 
ook zonder bcmaling worden aangelcgd (mededeling 1. Watetlander, provrncie Fryslin, 
2010). Hieronder wordt geanalyseerd in hoeverre er rijdens aanleg en gebtuik verdwging op 
kan treden en of er sprake is van effecten op de beschetmde w:1arclen van het Natura 2000 
gebied. Hierblj is VDot de aanleg van de kunstwerken uitgegaan van een worst ca~e scenario 
waarin voor de aanleg van de kurrstwerken op elke locarie bemaling nodig is. 

5. 4.1 EFFECTEN TIJDENS AANLfG KUNSTWERKEN 

In en direct grenzend aan het Natura 2000-gebied worden de volgendc kunstwetken aange
Iegd: 
- de N381 wordt ter hoogte van de kruismg Wester Es - Terwisscha verdiept aangelegd; 

ten noorden van de Kraaiheidepollen wordt cen gesloten tunnel voor fietsers en voetgan
gee; aangelegd; 
- bij de kruising met Oude Wilkm/Til!,'TIlpsweg wordt een gesloten tunnel voor fietsers en 
voetgangers aangelegd. 

In 2007 is doof Oranjewoud en IDO D oesburg onderzoek ' .. erricht oaar de effecten van de 
omvorming van de N381 op de hydrologische situatie in het Drents-Fric~e Wold. In 2010 is 
dit onderzoek geactualiseerd door IDO-Docsburg. 
Voor het bepalen van de effecten van de omvorming van de N381 op de hydrolog1sche siru 
arie in het Drents Fnese Wold zijn door Oranjewoud en IDO Doesburg de volgcnde uit
gangspunten gehanteerd: 

de waterwmning bij Tef\visscha is beeindigd; 
het landbomvgebled ten zuiden van Oude Will em is ingericht als natuurgebied. 

Tijdens de aanleg van de kUllSrwerken is mogeliik bemaling nodlg om 'droog' te kunnen wer
ken. Het worst case scenario is dat er op aile locaties waar kunstwerken worden aangelegd 
bemaling nodlg is. De effecten van rut scenario zijn onderzocht in het rapport van Oranje
woud en IDO-Doesburg. Uit het onderzoek blijkt dat er in het worst case scenario sprake is 
van ti jdelijke effecten op de srijghoogte van het grondwater in de ditecte omgevmg van de 
kunstwerh.en. In figuren 35 en 36 zijn deze stiJghoogccveranderingen weetgegeven. 

Uit de figuren blijkt dat er in het wors t case scenario rond de drie locaties waar kunstwerken 
worden aangelegJ speake is van afname V'an de srijghoogte van het grondwater. Om te bepa
len of er kans is op het optreden van een effect op de natte habitats van het Drents-Friese. 
Wold is gekeken naat de ligging van deze habitats. 

Binnen het noordelijk deel van het bdnvloede gebied F-omt een wur en een zwakgebufferd 
'len voor. Op fib"fUUf 32 is de locatie van deze habitattypen aangegevel1. 
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Ter hoogte van het zv,akgebufferac ven vindt geen stijghoogteverlaging pJaats. De buffering 
van zwak gebufferde vennen wordt verzorgd door kwd yan Licht aangeri jkt lokaal grondwa
rer, toevoer van gebufferd, maar voedsdarm oppervlaktewater en/ot door ve-t\vcerbare mi
neralen in een klcuge of lemige bodem. De aanwezigheid ... Un hct ven duidr op de aanwezig
held "an een ondoorIatende laag in de bodem, keileem of verkitte veenlaagjcs. Op die locatie 
komt eehter geen keileem voor, 20 blijkt uit een keileemkaart (Bum Bakker, 1994). Welligr 
cr cen keileemschol ten widen van her ven. Mogelijk ~ indt vanaf deze keileemschol afstw 
ming van iets gebufferd grondwater plaats in de richting van het ven. Het grondwater 
stroomt hier richting het noordwesten (Buro Bakker, 1994). Omdat deze stroming hoven de 
keileem plaatsvindt, wotdt deze ruct dOOT de bemaling beillvloed. De gemodelleerJe stijg 
hoogteverandering heeft namelijk betrekking op her diepe grondwater. Her ven wordt hoe 
dan ook gevoegd door een lokaal gtondwatersysteem, waarop de be-maling geen effect hed!:. 

Op basis van voorgaande worcit geconcludeerd dar er geen risico is op her optreden van 
verslechtering van de kwaliteit van het zwakgebufferde ven. Er is geen sprake van negacieve 
effecten op het instandhoudingsdoeI, dat geric..ht is op behoud van oppervlakte en verbete J 

ring van de kwaliteit. 
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Fig nut' 32. Stfjghoogteverandenng tijdeflS de aartlcg ,an kunstwcrkcn bh Tef\visscha (verdi~pte aankg N381) en 
ten noordcn van de KraaihcidepoUcn (fictstunnel) , Ontleend aan: IDO.Doesburg. 20W 

Het zure yen ten noorden van de Kraaiheidepollen ligt aan de noordoostehjke rand van de 
keileemschot Verwacht wordt dat dit ven voorname1ijk of aileen door regenwater gevoed 
wordt. Daatom wordt niet verwacht dat de stijghoogteverlaging van het diepe grondwater 
van 10 tot 25 em negacieve eff~cten heeft op de kwalireit van het ven, lnwen her ven tach 
door deze stijghoogteverlaging wordt bei"nv loed, zal geen wezenlijke verslechtering van- de 
kv.raliteit optreden omdat het een tijdelijk effect betreft Het ven is een van de kleinste ven
nen in het Natura 2000-gebied en er komt voor zover bekend geen bijzondere vegetatie voor 
(Buro Bakker, 1994). Mede gezien de hoge achtergronddepositie wordt daarom verwacht dat 
het ven een mauge kwaliteit hedt. 
10 totaal komen er zo'n 50 zure vennen in het Natura 2000-gebied \yoot: Vrijwel al dtze vert
nen zijn grotet dati het ven ten noorden van de KraaiheidepoUen. Gezien voorgaande en het 
feit dat er hooguit sprake is van een tijdeli}k eftect kan worden gecondudeerd dar er geen 
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kans is op een wezenliike verslechtering van de kwalitcit van het habitattype. Er is geen spra
ke van een negatief effect op het instandhoud'ingsdoel, dat gcticht is op be-houd van opper
vlakte en verbetering van de kwaliteit. 

In de omgeving van de Oude Wilk m, buiten het bel'nvloede gebied, komen vochtige heide 
en een zuut yen 'loot. Aan de rand van dit ven komen pioniervegetaties met snavelbiezen 
voor. In figuur 33 zijn de locaties van deze habitattypen aangegeven. 

Omdat deze habitattypen buiten de invloedssfeer van de bemaling liggtn, kunnen negatievc 
effecten op dez<::: habitats worden Ultgesloten. 
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Fig.uur 33. Stirghoogte~ctandcring tiidens de :t:Crllcg \'an een tiets tunncl teI hoogtc val! de Oude \\ i i 1.1 em. Ont
leend aan: IDO -Docsburg, 2010 
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Gevolgen indien drinkwaterwinningwinning Terwisscha niet wordt beeindigd 

Voor de modellering van de ett"ecten heeft IDO~Doesburg twee aannames gedaan: de wa
renvinning bfT Terw1sscha is· beeindigd en het landbouwgebied ten zuiden van Oude Willem 
is ingericht als- natuutgebied voor met de aanleg van de kunstwerken is begonnen. 

Zoals eerder in deze nlpportage opgemerkt,ls het momenteel niet zeker of de watetwinning 
bij Terwisscha inderdaad wordt beeindigd, of dat deze vermindetd c.q. onvermmderd door 
zal gaan; Het is dus mogelijk dat de,ze aanf1ame niet terech! is. Dit kan gevolgen hebben YOof 
de omvang van de effectefll van de omvorrTIiI1g van de N381. 

Het lijkt vooralsnog weI waarschijnlijk dat het landbouwgebied bi; Oude Willem ten tijde "Tan 
de aanleg van kunstwerken is ingericht als natuurgebied, of in ieder geval dat de andetberna 
ling/ drainage in het gebied is gestopt-

IDO-Doesburg is gevraagd cen inschatting te: maken van de effecte:n van de amvorrrung van 
de N381 uitgaande van een situatie waarin de watetwinning bif Terwisscha niet is bedndigd. 
In die situatie zouden aileen in een gebiedje nabij Terwisscha mogelijk grotere effecten kun 
nen optreden. Dlt gebiedje is weergegeven in figuur 34. Wezenlijk grotere effecten worder] 
hier echter niet verwacht, omdat de grondwarersranden hier vfir illep z~yI1 (meestal > 80-120 
em-my) (mededelingen K. Immetzeel, IDO Doesburg, 2010). 

G/OOO'NaleI:tt£:n"ld 

~ etMil:>,"';Ja'Hlfo 

Figuut 34. Gchicdjc nabij Tcrwisscha waar effecten door bemalmg aanleg kun:;rw-crken groter zouacn 
kunnen zirn indien de waterwinning niet IS- bei':!ndlgd. BnroL: ID() ~J.)ocsburg, 2010 

In her gebiedje komen geen mItte habitattypen voor. Er- is dus geen sprake van negatieve 
effecten op de beschcrmdewaarden van het Natura 2000·gebied. 

84 Put(.) b:iJ.!,J •• ~ 201 i 1E'[i~271 



5.4.2 EFFECTEN NA OMVORMING 

Na aanleg van de kunstwerken is er geen sprake meer van bdnvloeding van de gwndwater
stand (fDO-Doesburg, 2010). Aileen de bermslotert kunnen dan negatievc invIoed op de 
hydrologische omstandigheden in het Natura 2000-gebied hebben. 

De bermsioten zijn in de huidige situatie vri) diep (mededding 1. Waterlander, pTOvincre 
FrysLln, 2010). Piaatselijk kunnen ze hicrdoor negatieve efkcten hebben op' de hydrologie 
binnen het Natura ;WOO gebied, vooral ter hoogte van de Kraaiheidepollen en de HiJdenberg, 
waar natte habitats aanwezig zijn. Om deze reden is in het verleden een dee! van de berm
sloot rue parallelligt aan de Hildenberg gedcmpt, waardoor vernatting is opgetreden. 

De bermsloten zullen na de omvorming van de N381 ondieper zijn dan in de huidige situa
tie. Hiefdoor is sprake van een verminderlng van de verdrogende tnvloed ten opzichte van 
de huidige sihlatie. Daarom kunnen (significant) negatieve effecten op de natte habitats van 
het Drcnrs ·friese Woid worden uitgesioten. 

5.5 VERSTORING DOOR GE1UID 

Verstoring door geluid kan optrcden op drie momenten: 
• tiidens de omvorm1ng van e N381 (aanlegfase); 
• tijdcns het p1egen van onderhoud; 
• tijdens gebruik van de weg. 

In de volgende subparagrafen wordt geanalyseerd of en in welke mate er geluidsver:>tocing 
optreedt tijdens deze drie momenten. 

5 _5.1 AAN LEG 

Geluidsbefasting tUdens aanlegwerkzaamheden 

De werkzaamheden vangen aan voor aanvang van het broedseizoen (voor apru), lopen door 
III het broedseizoen en worden afgerond voor aanvang van het volgende btoedsefzoen. Op 
dit moment is nog Diet duideliik hoe de omvorming en de werkzaamheden daartoe precies 
worden uitgevoerd; elit hangt onder andere af van het ddinitieve uitvoeringsontwerp en de 
wijze: van aanbesteden (mededeling D . Piquer, Provincie r ryslan, 2010). In het bestek zal de 
voorwaarde worden opgenomen dat er aIleen overdag wordt gewerkt (mededeIing. D. Piquer, 
Provincie Fryslin, 2010). 

Wat betrcft het materieel dat zal worden ingezet voor de werk:zaamheden kan gedacht wor
den aan vracht\,vagens, mobiele en rupskranen, asfaltspreidmadunes, freesmachines en even
tued nag andere machines (mededeling D. Piquet, Provin6e Frysliin, 2010). 
Van deze machines zal eefJ! asfaltfreesmachine het meeste geluid p1'Oduceren. De bransterkte 
van w'n machine bedraagt 112 dB(A) (Dr. Bias)' & Dr. 0verland, 2007; Obermayer Planen 
+ Beraten, 2007). De afstand waarap de gelruds-belzsting door de asfaltfreesmachine is afge
nomen tot 40-45 dB(A) bedraagt ongeveer aQQ...meter (inschatting op- basis van informatie op 
www.av-cgilSulrin .nJ activ . b rill d. ,\ 1 li- Vrom.htmI eo :tvlinisterie van 
VROM, 20(4). Aangenomen mag worden dat de andere machines en voertuigen cen lagere 
bransterkte hebben. De afstand waarop een geluidsbelasting van 40~45 dB(A) optreedt, zaI 
bij inzet van deze voertuigen en machines dus kleiner zijn dan 800 meter. 

Gevoeligheid van broedvogels voor verstoring door gelurd 

Fauna kan vcrstoord worden door geluid van wegv·erkeer. Voor het Narura 2000-gebied 
Drents-Friese Wold zijn in dat opzicht de broedvogds waarvoor het gebied is aangewezen 
van belang. 
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Er is rdacief veel bekend over de invIoed van geluid, veroorz '''akt doot menseli jke actlvitet
ten, op vogels. Het onderzoek naar de effecten van geJUld op vogels is enerziids gericht (ge
weest) op het in beeld kri jgen van .. erstotingsafstanden voor beraalde voge1sootten, en all
derzijds gerichr op her beralen van drempdwaarden voor geluid. In Nederland is vOOTal in 
de Jaren negentig van de vonge eeuw door Reijnen en Foppen vee! onderzoek verricht naar 
de effecten van verkeersgeluid van auto's en treinen op bosvogels en weidevogeIs. 

In het kader worden enkele voorbeelden gegeven van drempelwaardes zoals bekend uit de 
li teratuur. In de meeste effectenstudies met betrekking tot troge1s en verkeerslaww '.vordt 
een drempelw>larde van tUSSell 40 en 45 dB(A) aangehouden. In de onderhavige rappa rtage 
wordt conform Reijnen, Foppen & Veenbaas (1997) uitgegaan van een drempelwaarde van 
42 dB(A) voor de broedvogels van het Drents-Friese Wold. lnilien de geluidsbe1asting hoger 
is dan 42 dB(A), kan verstoring van de doelsoortcn optreden. 

D. Melman, A. Schotman, S. Hunink- & G. de Snoo (2006); [valuiltie weidevogelbel1eer met een 
grutto-mozaiekmodel. De Levende- Natuur, mei 2006. 
Voor de geluidsverstoring door verkeer is gebruik gemaakt van een kaart, opyesteld volgens ae 
methode van Rejjnen et al. (1996) . Hierb!j geldl een gemiddelde belastlng van 45 dB (A) als Of]

dergrens-. (Re!jnen. R .. R. Foppen & H. Meeuwsen, 1996. The effects of traffi{; on the density of 
breeding birds in Outch agricultural grasslands. BiOlogical Conservation 75(3) : 255 - 260). 

Re!.fnen, R., fappen, R., Terbraak. C.J. & Thiessen, J. (1995); The effects of car traffic on 
breeding bird populations in woadland. 3. Reduction of density in relation to the proximity of 
main roads. J. ApI. Ecol. 32. 187- 202. 
Re!jnen et al. (1995) nam waar dal in open graslanden de broedvogefdichtheld begint af te rie
men als het geluid de 50 dB overtreft. en dat soo.-ten in beboste biotopen zelfs gevoeltg warer! 
voor geluidsverstoring vanaf de 40 dB. 

E. Waterman, I. Tufp en J. Spits (2002); Effect van tre-inverkeer onderzocht. Verstoring van 
weidevogels . Gepubliceerd in Geluid,jaargang 25, nummer 5; december 2002 
B!J onder loek mar de effecten van treinverkeer op weidevogels- is de Gruna als m<iicatot'soort 
gebruikt. De- Grutto is een vr!j kritische weidevagelsoort. die in veef belefdsstudies wordt ge
brurkt als fndicatorSOOft voor de hefe weidevogelgemeenschap. 
Uft het onderzoek bleek dat de drempelwaarde voor de Grutto vorn: geluld afkomstig van trein
verkeer 45 dB(A) bedraagt. Boven deze gefuidbelasting neemt het aamaf Grutto'S geleidelijk af. 
Uit onderzoek bf!jkt dat bfj cen gelufdbelastirtg van 45 dB(Ay nog 99% van de GruttO'5 in het ge 
bied aanweziq is. ten opzichte van een niH verstoord ge!}led van de-zelfde kwaliteit. 

Rejjnen, R .. Foppen, R. & Veenbaas, G. (7997), Disturbance by traff ic of breeding oirds. Evalua
tion of the effect and considerations in planning and managing road corridors. Biodiversity and 
Conservation 6, 567-581 . 
Re!jf1en et al. (1997) presenteerden de volgende drempelwaarden vaor de verstoring van vogels 
van open weidegebied en bos voor verkeersgeluid . 

Habitat Dremoelwaarde (dB(A)) 
.Gem.iill!~e,,,": so=o:!-rt~ _____ --!JMeest gevoefllie soort 

Open weidegebied: 47 43 
Bos: 42 J6 
Tahel. Orcmpdwaardc ,"(lOr wcidc''-0,l",:Js cn \){)S\'ogc i's "" or \'crkcer'gcluid. B'<)\-cn cfc7.c waarcTcn is sprakc \'an 
cen d ichtheidsafnamc V:1ll \' ogcb (Reijncl1, Foppcn & Yccnhaas,199;). 

Verstoring tijdens aanlegwerkzaamheden 

Tijdens de werkzaamheden kan verstoring optreden in een zone van 800 meter van de weg, 
Dit is de maximale verstoring die optreedt bij inzet van de mees t geIuidsbelas rende machines. 
Verwacht worcit, dat deze machines mer continu ingezet worden, en dat de wetkeIijke versto
ring daardoor meestal kleiner 2m zijn. Voor de analyse en beoo rdelmg van de effecten wordt 
echter de 'worst case' afstand van 800 meter aangehouden. 

De werkzaamheden vangen aan voor aanvang van het broedseizoen (voor april); lopen door 
in het broedseizoen en worden atgerond voor aanvang van her volgende broedscizoen. Om-
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dat er gedurende het broedseizoen wordr gewerkt, is verstoring van broedvogels niet illt te 
sluiten. In het ergste geval vediest het verstoorde gcbied (800 meter aarr weersz iiden van de 
weg) zijn geschiktheid als broedgebied voor dc doelsoorten van het Natura 2000-gebied. 
Bjnnen dit \'erstoorde gebied komen volgens de gegevens uit 2004 (zie [(guur 12), 2007 en 
2010 (waarnemingen Bum Bakker, 2007; 2(11) de volgende doelsoorten voor (geregeld dan 
wel incidenteel): Boomleeuwerik, Dodaars-, Roodbors-ttapuit en Wespendief De overige 
doelsoorten (Dtaaihals, Zwarte Specht, Tapillt, Grauwe klauwier en Paapje) broeden niet 
binnen 800 meter van de N381 (zie figuur 12) en er is ook geen (poterrtiecl) broedbiotoop 
aan'\Nezig. (Significant) negacieve effecten op deze soorten kunnen daarom worden uitgcslo
ten. 
Hieronder wordt per soort geanaIyseerd of er door de verstoring negatieve of significante 
effecten op het lOsrandboudingsdod kunnen optreden. 

Boomleeuwerik 

Binnen het verstoorde gebied zouden 10 broedparen van de Boomleeuwerik verstoord kuo
nen worden (inschauing op basis van figuur 12) . De soort is matig verstoringsgevoelig (Ml 
nisterie van LNV, 2008). 

Het instandhoudingsdoeI is gericht op behoud van omvang en kwallteit van het leefgebied 
met een draagk.racht voor een populatie van ten minste 110 paten. De staat van instandhou
d1ng van de soort is guns tig. De landelijke trend is stabiel (periode 1994-2003). In de periode 
1981 -1993liet de soort landelijk een sterke toename zien (Ministetie van LNV, 20Ug). In de 
pcriode 1999-2008 was de trend Van de soort in het Drems-Friese Wold stabiel (SOVON, 
RWS & CBS, 2010 op W\Vw.sovon.nl)., In de periode 2004 ·2008 kwamen gemiddeld 122 
broedparen in her Drents-Fnese \Xi'old ~-oor (SOVON, RWS & CBS, 2010 op 
w~\ Vv_sovon_nl). 
In het ergste geval verliest het verstoorde gebied gedurende een broedselzoen de functie als 
broedgebied voor de Boomleeuwcrik. in dat geval worden 10 broedparen verstoord. GezieD 
de landelijke gunstige staat van instandhuudlng, de stabiele trend en het fdt dat in de afgelo
pen jaren gemiddeld 122 broedparen van de Boomleeuwerik in het Natura 2000 gebied 
voorkwamen, leidt dit niet tot cen (significant) negatief effect op het instandhoudingsdoel. 
Ondanks de verstoting houdt het Drents -Friese Wold \Toldoe_nde draagkracht voor een po
pulatie van 110 paren; er bli)v en voldoende andere, ongestoorde broedlocaties over binnen 
het Natura 2000-gebied. Er is geen sprake van een significant effect op het instandhoudings
doel voor de Boomleeuwerik. 

Dodaars 

Binnen het verstoorde gebie ,l zou cen broedpaar van de Dodaars voor kunnen komen. Deze 
inschatting is gebaseerd op een incidenteel broedgeval in 2007 (Bum Bakker, 2007) , De soott 
is waarschijnh;k matig verstoringsgevoelig (volgens de effectenindicator is de soort niet vet
storingsgevoelig en volgens het Profielendocumenr genliddeld versroringsgev·oelig). 

H et ins tandhoudingsdoe] is gericht op behoud van de omvang en kwallteit van het leefgebied 
met een draagkracht vom een populatie van ten minste 40 paren. 
De staat van imtandhoucling van de soort is gunstig. Over de petiode 1998-2008 bat de 
soort landelijk een stabiele trend zten (afgezien van een dip in 2006) (SOVON, RWS & CBS, 
201 0 op www.wvon.nl) . 
In de perioJe 1999-2008 was de trend van de soort in bet Dteots-Friese Wold onzeker (SO
VON, R\VS & CBS, 2010 op www.soyon.nl) . De trend in de atgelopen jar·en lijkt stable!' In 
de periode 200 2008 kwamen gemiddeld 40 paren voor (SOVON, RWS & CBS, 2010 op 
www.so.on.nl). 
De aantallen van de soott nemen af na een strenge winter. Het is dus mogelijk dat het aantal 
btoedparen van de soort na de (elatief strenge winter van 2009 -2010 is afgenomcn. 

In het etgste geval verUest het verstoorde gebied gedurende cen broedseizoen de functle als 
btoedgebied \-oor de Dodaars. In dat geval kan een broedpaar worden vcrstoord. Omdat bet 
een incidenteel broedgeval betrefr, mag worden aangenomen dat er binnen het Natura 2000-
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gebied voIdoende alternatieve broedlocaties zij n voor de Dodaars. De soort verkeert in cen 
gunstige staaf van instandhouding en er is sprake van cen stabiele trend. Op basis daalvan 
wordt geconcludeerd dat er geen sprake IS van een (significant) negatief eHect op het in
standhoudingsdoel. 

Roodborsttapuit 

Binnen het verstoorde gebied zouden 4 bmedparen van de Roodborsttapuit verstoord kun
nen worden (ins chatting op basis \'an figuur 12). De so art is matig verstoringsgevoelig (Mi
msterie van Ll\J V, 2008). 

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud v an omvang en bvalitelt van het leefgebied 
met een draagkracht voor een populatie van ten minste 100 pareo. De staat van instandhou
ding van de soort is gunstig. De landelijke trend is zeer positief, de 500ft hat sinds 1990 een 
sterke toenarne zien. In cit: periode 1999 2008 was de trend van de soort in het Drems-Friese: 
Wold positief (SOVON, RWS & CBS, 2010 op www.sovon.nl). In de periode 2004-2008 
kwamen getniddeld 162 broedparen il1 het Drents-Friese \X old voor (SOVON, RWS & CBS, 
2010 op "l.vww.suvun.nl). 

In het ergste geval verliest het verstoorde gebied gedurende een broedseizoen de funetie als 
broedgebied voor de Roodhorsttapuit. In dat geval worden 4 brDcdparCl1 vers toord. Gezien 
de Ianddijke guflStIge staat van instandhouding, de zeer positieve trend en het feit dat in de 
afgelopen jaren gemiddeld 162 broedparen van de Roodborsttapuit in het Natura 2000" 
gebied voorkwamen, leidt elit niet tot ceo (significant) negatlef effect op het instandhou
elingsdoel. Ondanks de verstoring houdt het Drents-Friese Wold voldoende draagkracht 
voor cen populatie van 100 paten; er zijn voldoende andere, ongestoorde broedloeaues aan
wezig binnen het Natura 2000 ·gebied. Er is geen sptake van eell significant effect op het 
instandhouciingsdoel voor de Roodbo1:sttapuit. 

Wespendief 

Binnen her verstoorde gebied wuden twee broedparen van de Wespendief voor kunnen 
korhen (inschatting op basis van figuur 12). De soort is matlg vers-toringsgevoelig (lY[inisterie 
van LNV, 2008). 

Het instaodhoudingsdoe1 is geticht up behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied 
met cen draagkracht voor een populatie van ten minste 8 paren. De staat van instanJhouding 
van de soort is gunstig. De landeliike trend is onzeket, de broedI'oI'ulatie laat een schomme 
lend verloop zien sinds 1981. Voor de periode 1999 2008 IS de trend van de S0 0 rt in het 
Drents Friese Wold onbekend (SOVON, RWS & CBS, 2010 op \ .... ww.sovon.nJ) . In de peri
ode 2004-2008 kwamen gemiddeld 9 broedparen in het Drents-Friese Wold voor (SOVON, 
RWS & CBS, 2010 op www.sovon.nl). 

In 2004 is een broedgeval op zeer korte afstand van de weg waargenomen (binnen 100 me
ter). De huidige geluidbd asnog door de N381 bedraagt claar ongeveer 52 dB(A). Op basis 
daarvan mag worden aangenomen dat de soort niet erg gevoelig is voor verstoring. Tijdens 
de aanleg'W-erkzaamheden wordt deze geluidsbelasting op ongeveer 400 meter van de weg 
berdkt. Een van de broedgevallen valt net buiten deze 400 meter. 

In het ergste ge"al verliest het verstoorde gebied gedurende een broedseizoen de functie als 
broedgebied voor de Wespendief. 111 dat geval wordt een broedpaaf verstoord. Gezien de 
landeliike gunstigc staat van instandhouding en het feit dat in de afgelopen jaren gemiddeld g 
broedpaten van de Wespenclief in het Natura 2000 gebied voorkwamen, leidt dit niet tot een 
(significant)- negatief effect op het ins tandhoudingsdoel. Ondanks de verstoring haudt het 
Drents Friese Wold voldoende draagkracht VOOt een populatie van 8 paren. 
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5.5.2 GEBRUIK 

Gevoeligheid van broedvogels voor verstoring door geluid 

Fauna kan wrstoord worden door geluid van wegverkeer. Voor het Natura 2000~gebied 
Drents-Friese Wold zifn In dat opzlcht de broedvogels waarvoor het gebied IS aangewezen 
van belang. In de ondethavige rapportage wordt conform Reijnen, Foppen & Veenbaas 
(1997) uitgegaan van een drempelwaarde van 42 dB(A) voor de broedvogels van het Drents
Friese Wold (zie kader in paragraat 5.52). Indien de geluidsbelasting hoger is dan 42 dB(A), 
kan verstoring van de doelsoorren optreden. 

GeluidsbelasUng na opwaardering N381 

Ondndeel van de opwaardenng van de N381 is het aanbrengen van dubbel1aags ZOAB (of 
een qua geluidsreducerende eigenschappen ,Tergelijlbaar astalttype). Hierdoor zal sprake ziin 
van een sterke geluidsreductie ten opzichte van de huidige srtuatie. In figuur 38 is de geluids
beJasting in de huidige situarie (contouren aangegeven met kleuren) en de sltuatie in 2025 
(contouren aangegeven met gfi~ze lijnen) weergegeven. 

Un de figuur blijkt dar de contouten als het ware opschuiven: waar de huidige geluidsbelas
ring 42 47 dB(A) is, bedraagt de geluidsbelasting in de nieuwe situatie tot 42 dB(A). Het be
invloede gebied wordt dus kleiner. In de hUidige situatie wordt in 4% van het totale opper
vlak van het Natura 2000-gebied de drempelwaarde van 42 dB(A) overschreden; na de op
waarderingls dat het geval bij 2% van het totale oppervlak (Goudappel Coffeng~ 2010c). 

De afname van de geluidsbelasting en van de omvang van het verstoorde gebied is een posi
neve ontwlkkeling, claar ciit leidt tot een verbetering van de omstandigheden ten opzJChte van 
de huidige situatie. 

GeconcIudeerd wordt dat de geluidsbelasting als gevolg van de op-waardering van de N 3-81 
mt!t zekerheid met tot significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen leidt voor 
, .. ogels van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold. 

In het Natura 2000-gebied worden in het kader van het onderhavige profect op twee Iocaties 
fietsoversteekplaatsen afgesloten, nameliJk circa 1 km ten zillden van het ven KraaiheiclepoI
len en direct ten oosten van de Hildenberg. Daarnaast worden twee lfl het bos gelegen ter
zorgingsplaatsen opgeheven, Hierdoor neemt de verstorirtg op deze locaties af, hetgeen ten 
goede komt aan de rust. 

5.5.3 ONDERHOUD 

Klein onderhoud bestaat hoofdzakelij k illt: inspectie s-, twee keer per jaar maaien, een keer peT 
jaar bermplanken wassen, hers tel incidenteIe schades, asfaltonderho-ud eens per vijf jaar. De 
frequentie \vaarmee dit onderhoud zal worden uitgevoerd is vergelijkbaar met de huidige 
frequentie. De verstoring die uitgaat van deze werkzaamheden zal niet grater zijn dan de 
vets-toring die uitgaat van het normale gebruik van de weg. Significante effecten op de in
standhoudingsdoelen voor de broedvogels van het N atura 2000-gebied zijn uitgesloten. 

Groot onderhoud bestaat uit het ervangen van de toplaag van de asfaltconstructie. Bij groot 
onderhoud wordt alleen de- toplaag van het as talt vervangen. Omdat dubbellaags ZOAB 
minder duurzaam is, kan het soms al na acht jaar nodig zijn groot ol1derhoud te plegen (me 
dedelinge:n D. Prquer, Provincie Fryslan, 2010). Daarom kan er voar gekozen worden een 
ander, duurzamer as falttype toe te passen. Dit as faIt zal echter qua geluidsreducerende eigen
schappen en wateropvangcapaciteit vergeli)kbaar ziyn met dubbellaags ZOAB. 
Groot onderhoud wordt uitge,~oerd buiten het broedseizoen. Daarom kunnen srgnificante 
effecten op de instandhoudingsdoelen voor de broedvogels van het Natura 2000-gebied 
worden uitgesloten. 
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Figuur 35. ilerandering In de geluidobelasting in het D rcnts-Fricse \\?old door de opwaardering van de N381 en 
toepassing dubb ejJaag~ ZOAK Or basIs v",n gcluidsbcrckcningen van G oudappd Coffeng (2010<:). 

5.6 VERSTORING DOOR LICHT 

Verstoring door licht kan optreden tiJdens de aanleg en bet gebrulk van de weg. 

5.6.1 AANLEGFAS£: 

Er wordt gedurende de aanlegfase aileen overdag gC\Vet:kt. Hierdoor is verstoring van broed
vogels door verlichung van voertuigen en machmes of andere kunstmatige.lichtbtonnen met 
aan de orde. Negatieve effecten op de broedvoge1s van het Natura: 2000-gebied zijn uitgeslo
ten_ 

5.6.2 GEBRUIK 

In de buidige situatie zljn alleen lantaarnpalen aanwezig op locaties waar dit in het kader van 
de verkeersveiligheld nODcizakelijk is, biJvoorbeeld op kruisingenc Na de omvorming zullen 
ook alleen deze locatie~ lanta'Jrnpalen worden gephtats t. Er is dus geen sprake 'I;an een vet
andering ten opzkhte van de huidige situatie. 
Fauna zaI gewend zljn am de aanwezigheid van verlichting op de huidige locaties. Omdat 
deze locaties met wi}zigen, zal er geen sprake zijn v-an een toename van de verstoting ten 
opzichte van de huidige situatie_ Op basis daarvan wordt ge:concludeerd dat het plan niet 
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leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen voor de beschermde waardel1 val1 
het Natura 2000 gebied. 

Door de omvorming van de N 381 zal het aantaI motorvoertuigen per etmaal toenemen. Dit 
betekent dat er waarschiinlijk ook 's nachts meer auto's over de N381 rijden dan in de huidi 
gc situatie. Hierdoor kan verstoring door verlichting van voertuigen frequenter optreden. De 
fauna die in de omgeving ,·an de N381 vootkomt, zal echter ge""end zijn aan de verlichting 
van voertuigen en dit niet als (sterk) bedreigend ervaren. E r zal daarom geen sprake zijn van 
een significante \rerstoring. Significante effecten of' de instandhoudingsdoelea voor de be
seber-rude waarden van het Natura 2000-gebicd zijn dus mtgesioten. 

5.7 QPTISCHf VERSTORING 

Optische verstoring bn optreden op cirie momenten: 
• tijdens de omvorming van de N381 Caanleg'fase); 
• rijdens het plegen van onderhoud; 
• tijden ' gebruik van de omgevormde weg (door auto"erkeer). 

Hieronder wordt cader ingegaan op de effecten tijdens deze momcnten, 

5.7.1 AANLEG 

In paragraaf 5.5.2 zi jl1 de effecten van gduidsverstonng cijdens de aanlegwe.rkzaamheden 
geanalyseerd en beoordeeld. Daarmt bleek dat er geen sprake is van stgnificante effecten op 
de instandhoudingsdoelen voor de broedvoge1s van het Natura 2000 gebied. 
Geluid is op grotere afstand waameemb-aar dan de bewegingen van mensen en machines, 
zcker in beboste delen. De verstoring die kan optrcden als gevolg van optiSche vetstonng is 

dus ook klelner. Daarom kunnen significante effecten op de instandh(mdmgsdoe1en vOOt de 
broedvogels van het Natura 2000-gebied worden Ultge~loten. 

5.7.2 GEBRUIK 

In de bosgebieden zal de aanwezigheid van verkeer en de bewegingen van auto's aan het 
zicht onttrokken zijn, en zal verstoring voomamelijk optreden als gevolg van het geluid van 
het wegyerkeer. In de open gebieden kunnen de bewegingen \·an het verkeer wel' tot versto
ring Iciden. Omdat het gaat om een reeds bestaamk weg is er gewenning opgetreden bij de 
vogels <--lie in de omgeving van de N381 broeden. Het verkeer voIgt een vaste mute en de 
bewegingen zijn daardoor voorspelbaar en worden door vogels die binnen de invioeds5feer 
van de weg breeden niet meet ais bedreigend eryaren. 

Volgens onderzoe-k van Reijnen, Foppen en Veenbaas (199 7) heeft het gebjed waatin afname 
van de dichtheicl van broedend~ vogeJs optreedt b ngs een weg met cen verkeersdruk van 
10.000 auto's per etmaal een omvang van maximaal 370 meter (de verstoringsafstand be 
dfaagt 305 meter voor zeer verstortngsgevoelige bosvogels en 365 meter vom zeer versto
rmgsgevoelige vogcls van open graslandgebieden). Dit is de ornvang van het gebiea dat door 
een combinatie van bewegmg en geluid van verkeet wordt verstoord. Uitgaande van een 
toename van de verkeersdruk van 1.600 mv I e (zie paragraaf 3.2), waarbit revens sprake is 
van een toename van de gelwdbe1as ting (dit is dus niet het geval bij de omvotming van de 
N381D; zou de omvang van het versroorde gebied met 22 meter (open gebied) c.q. met 20 
meter (bos) toenemen (op basis van Refjnen, Foppen en Veenbaas, 1997). 

Doordat de geluidbelasting na omvorming van de N381 afneemt ten opzichte van de huidige 
situatie door gebruik van dubbdlaags ZOAB (of een qua geluidsreducerende eigenschappen 
vetgelijkbaar asfalttype), zal ook de omvang van het verSLOotde gebled afncmen ten opzichte 
van de huidige situatie, ondanks dat het aantal verkecrsbewegingen wel toeneemt. D~ bewe
gingell van het verkeer zijn in de bosgebieden Iangs de N381 niet goed waar te nemen door 
vogels en zitn daardoor minder verstorend dan het vetkeersgeluid. Het positieve effect van 
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de afname van de geluidsbelasting zal dus groter zljn dan het f1egatie,~e effect van toel1affie 
van de verh:ersbewegingen. In de open gebieden zal sprake ziin van een kleinere of geliik
blijvende verstoring, omdat et argezien van het aantal auto's geen verandetingen optreJen in 
de bewegingen en er sprake is van een behoorlijke afname van de geluidsbelasting. Op basis 
hietvan kunnen negatieve effecten op de broedvoge15 van het Natura 2000-gcbied worden 
uitgesloten. 

5.7.3 ONDERHOUO 

De verstoring die uitgaat van klein onderhoud zal niet grater zijn dan de vetstoring die uir
gaat van het normale gebruik van de weg. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen 
voor de broedvogds van het N atura 2000 gebied zijn uitgesloten. 

Groot ondethoud v, Ol:,dt uitgevoerd boiten het btoedseizoen. Geen van de sootten waatvan 
is "astgesteld dat ze binnen de gOO meter (dfectgebied) broeden of eens hebben gebroed (zie 
paragraaf S.2.2) gebtuiken hun nest ook buiren het broeds'eizoen als vaste rust- of verbliif 
plaats (Dienst Regelingen, 2009ab), Daarom kunnen negatieve effecten op de instandhorr
dingsdoelen voot de broedvogels v'an het Natura 200D-gebied worden uitgesIoten. 

5.8 VERANDERING POPULATiEDYNAMIEK 

De effectieve 'lTerbte-ding van de weg (as-falt) bedraagt 75 centimeter. Door deze marginale 
verbreding is er geen sprake van cen substantide verslechtering ten opzichte van de huidige 
situat1<t.; het wordt niet moeilijker of gevaarlijker de weg over te steken. De geringe toename 
"an het w'egverkeer doet hier niet aan at. De verbreding van de weg zal daarom ruet le-iden 
tot een sigruficam effect op de populatiegroottes van typlsche soorten. 

Met de uitvoering van de ornvorming van de N381 zuilen op enkele voot reptielen en amfi
bieen cruciale locaties (ven Kraaiheidepollen, ahlag Hildenberg) amfibieenschetmen en fau
napassages aangebtacht worden. Deze maatregelen worden uitgebreid beschreven in her 
Compensatie- en mitigatieplan N381 (Flora- en faunawetonderzoeksrapport; Buro Bakker, 
2011). Hierdoor zal hel' aantal verkeersslachtoffers voor deze soortgroepen beperkt worden 
ten opzichte van de huidige situatie en worden leefgebieden verbonden, waardoor er sprake 
is-van ten verbetetillg VOOf dezt sootten. De situatie voor deze soortgroepen (zijnde typi 
sche soorten 'lOOt H4010 Vochtige en H4030 Droge heide en \'ennen) zal na-uitvoering \ an 
het project gunstiger zijn dan in de huidige situatie. 

Overigens zijn de mogelijke effecten van de toename van de stikstofdepositie ap de typische 
sootten beoordeeld via de beoordeling van de effecten op de habitattypen (paragraaf 5.2), De 
habitattypen v'Drmen namelijk het leefgebied waaraan de typlsche soorten zijn verbonden. 
lEt de beoordeJjng van de effecten van de toename van de stikstofdepositie is gebleken dat 
er een kans is op het optreden van signiticante effecten op habitattypen zure vennen, vochti~ 
ge heide. Hierdoor zouden oak de typische soorten van deze habitattypen significant kunnen 
worden beinvloed. Voor habitattype droge heide is ten negatief, maar ruet significant effect 
gecomtateetd. In haofdstuk 6 wordt beoordedd welke effecten overblijven na het treffen 
van mitigere-nde maatregeIen. 
Et is geen sprake van (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdaelen en dus de 
typische saotten van de ovenge habitattypen, zo is gecondudeetd in paragraaf 5.2. 

5 .9 EFFECTEN OP ANDERE NATURA 2000-GEBIEDEN 

In de wijde omgeving van de N381 ligg-en naast het n-rents~Friese \Xfold en het Wijnjeterper 
Schar nog enkele andere Natura 2000-gebieden. Deze ziJn op figuur 36 aangegeven. 

Het Fochteloerveen is her dichtstbijzi}nde Natura 2000 gebied, dar or twm 5 kilometer van 
de N381 af ligt. Vanwege deze grote afstand kurinen ditecte fysieke effecten van de omvor 
ming van de N381 (zoals verstoring) worden uitgesloten. Oak effecten alg gevolg van stik-
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stofdepositie zijn ruet aan de orde; immers h<::t gebied Iigt ruim buiten de contour van 0,5 
mol N /ha/faar (zie §5.2.3). 
Omdat de andere Natura 2000-gebieden (Van Oordts Merskert, NorgerhoIt, Bakkeveense 
Duinen, Ha;,relte -Oost ert D :virtgelderveld) op gtotere afstand van de N381 Iiggen, en ook 
buitert de contour van 0,5 mol N/ha/jaar zijn effecten op deze gebieden ook op voorhand 
uit te sluiten (zie §5.2.3). 

Figuur 36. Ligging N atuE'i 2000-gebieden in de wijde omgcving van de 1St. Ligging en begrenzjng 
gebicden aangeduid met gdc lijnen. De effecten op Natura 2000 gebrcdcn Wirnjeterper Schar cn 
Drents-Friese Wold worden beoordedd in twee aparte Passmde BeoordeIingcn (w;{aronder onderha
vige rappartage). Bron~ Google earth Pro 

5.10 CUMULA TfE 

Op dit momertt zijn er gcen concrete projecten of plannen waatvan juridische zekerheid 
bestaat dat ze doorgang vinden, die In cumuJatic met de opwaardering van de N381 kunnen 
leiden tot (significant) negatteve effecten op de instandhouclingsdoe1stellingen. Wel zijn enke
Ie ontwikkelingen bekend waarvan uitvoenng nog niet juridisch zeker is, maar waarvan weI 
verondersteld mag worden dat ze doorgang villden. Deze staan hieronder beschreven. 
Wat betreft bestaand gcbruik geJdt dat activiteiten, die stikstofdepositie veroorzaken op het 
Natura 2000-gebied, zijn meegenomen in de effectenbeoordeling, claar hun bijdragc onder
dee! is van de achtergronddepositie. 

5.10.1 lANDtNRICHTING 005TERWOlOE-ElSLOO~AP1'ELSCHA 

In het kader van de Landinrichting Oosterwolde-Elsloo -Appelscha worden drie deelgebieden 
al:; natuur ingericht. Hiervoor is 111 2007 een voorstel gedaan (Meijer, 2007). Het is nog niet 
bekend wanneer de deelgebieden worden lngericht. In 2010 is er al wel een voortoets in het 
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kader v'an de Natuurbeschermingswet uitgevocrd voor de inrichtmg (Van def Hel)den & 
Sikkema; 2010). Naar aanleiding van deze voortoets zal nader onderzoek worden vcrricht. 
Dit nader onderzoek is nog ruet uitgevoerd (mededclingJ. Meljer, DLG, 2010). 

De drie deelgebleden bestaan nit twee terreinen gtenzend aan de Schaopedobbe en vier 
groepjes percc1en tondom het Aekingermeer (of Canadamcer). De percelen nabi; de Schao 
pedobbe zijn geen onderdeel van her Natura 2000 gebied (Meijer, 2007; Van det Heijden & 
Sikkema, 2010). 

Percelen aan de noordwestkant van de Sehaopedobbe worden ingericht teo behoeve Van de 
ontwikkeling van bloemri;k grasland, heisehraal grasland en helde. Hiertoe zal de bouwvoor 
worden verwijderd. Op een aarttal percee1tjes is of was heide aanwezig; mer wordt opslag 
verwifderd en vergraste delen worden geplagd. Aan de randen van de pereclen wordt regen 
de bes taande bosrand een mantcl-zoomvegetane ontwikkeld iJ'.1eijer, 2Q()7). 

In een perceel aan de Gostkaot van de Schaopedobbc is een restant van een de:e:ls verveende 
dubhe of laagte aanwezig, cL-e slnds de vijttiger jaren is opgevuld met groruL D oe! is om deze 
laagte weer uit te graven (Meljer, 2007) . 

Rond het Aekmgermeer worden vier groepjes van pereelen iogericht als natum (iVfeijer, 
2007) . Deze pereden zijn onderdeel van het Natura 2000-gebit:d. Ten westen van het Aekin
germeer, zal bos worden omgevormd in natte heide. Hiertoe worcit het bos gefaseerd gekapt 
en 'Worden de stobben weggefreesd (DLG, 2010; Van der HeiJden & Sikkema, 2010). 

5.10.2 GEBIEUSONTWIKKElING OUDE WILLEM 

Oude Willem is een landbouwendave in het Drents-Friese Wold (zie figuur 2) . Een deel van 
dehe enclave, gelegen in het zuidwesten ervan, is reeds ingericht als natuur. Hier zi;n geen 
habitattypen of leefgebieden voor soorten aanwezig waarvoor het Drents Friese Wold is 
aangewezen als Natura 2000 gebied. 
Ook het overige dee] van de enclave, dat recent aan de begrenzing van het Natura 2000-
gebied is toegevoegd, zal worden ingericht als natuur. Het hoofddod bii de gebiedootwikke
hng is herstd van de Oude Willem als hydrologiseh oorspronggebied in het beekdalsysreern 
van de Vledder Aa. Hiertoe moe ten sloten en greppels op de hogere groflden worden ge
dempt .. Een tweede doel van de gebiedsontw'ikkding is het vttplaatsen van de dnnkwater
winning bij Terwisscha. Het landbouwkundig gebttrik van de Oude Willem en de dtinkwa
terwinruog zorgen in de huidige situatie ,oor het optreden van verdroging in het Natura 
2000-gebied (Van Nieuwerburgh & Verhoogt, 2010). 

Voot de ontwikkeling en innchting van de Oude \Xfillem bestaan dne alternatieven: 
1) maximaal hydroIogisch hers reI; 
2) hydroJogisch herstel met behoud huidige bebouwing en infrastruewur;. 
3) hydrologisch herstel met verwijdering fosfaat (Van Nieuwerburgh & Verhoogt, 2010). 

Het is nog ruet duidelijk welk alternatief wordt gekozen. Waarschijrlli}k vah aiternatief 3 af 
vanwege de hoge kosten die gemoeid zijn met he~ verwijderen van fosfaat. De inrichring van 
het gebied (in combinatie met de verplaatsing van de drinkwaterwinrung) za) in ieder geval 
leiden tot een grote verbetering van de abiotisehe omstandigheden in het Natura 2000-
gebied. 
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6 MITIGATIE 

6 ,1 MITIGERENDE MAATREGELEN DIE ONOERDEEL ZIJN VAN HET PLAN 

D e volgende mitlgerende maatregelen zijn onderdeel van het plan: 
-verwijderen verzorgingsplaatsen; 
-toepassen dubbellaags ZOAB; 
-monitoring verontrelf1iglng; 
-uitvoeren van groot onderhoud buiten het broedseizoen; 
Jaanleg van Eaunapassages; 
-aanleg van een mantel-zoomvegetatie; 
-afsluiten van oversteekplaatsen voor fietsen. 

D e d fecten van deze maatregelen zlJn meegenornen in de effectenbeoordehng van het plan, 
afgezlen van het dEeet van de aanleg van een mantelzoom-vegetatie op de toename van de 
stikstofdepositie door het plan 111 het Natura 2000-gebied. Dit wordt in de volgende subpa
tagraaf besprokcn. Verde~ zljn de pos·itieve effecten van het verwiJderen van de verzorgings
plaatsen niet uitgebteid aan bod gekomen in de effectenbeootdeling; dezc worden weI in elit 
hoofdstuk besproh.en en meegenomen in de effectenbeoordeling van het plan plus de mitige
rende rnaatregelen. 

6.1.1 AANlEG MANTEL-toOMVEGETATIE 

In het kader van de omvorming van de N381 zal over de gehele lengte van bet bosgebied dat 
doorsneden wordt door de N381, een manrel-zoomvegetatie worden aangelegd, waardoor 
een natuurlijke bostand ontstaat. Omdat et in he t Drents-Friese Wold geen rwmte aanwezjg 
is tusscn het opgaande bos en de weg, zal een zone van 20 meter breed Cd Groenendfjk et 
al .; 2001; Storteldet et at., 1(99) worden gehpt, in wisselende breedte. In de effectenbeoor
deting 1S rekening gehouden met een worst case zonebreed te van 26 m. Vervolgens bin de 
zone worden aangeplant met struikvormende sootten. Een en ander zal in overleg met 
Staatsbosbeheer uitgevoerd worden (Bura Bakher, 2eJ'11 ) en zal gereed z~n voor inge
bruikname van de gewijzigde N381 in 2015. 

Bosranden vangen extra nutrienten urt de atmosfeer via droge depositie ten opzichte van het 
daarachter gelegen bos (de boskern), waardoor deze extra blootstaan aan verzuring en ver
mes ting (Den Ouden et aI., 2010 en verwijzmgen hierin). De abrupte overgang van open 
tettein naar bos verstoort de Iuchtstrorning waardoor er hogere windsnellieden etl sterkere 
luchtturbulenties aan de hosrand voorkomen dan in de boskern. Als gevolg meN an kan de 
armosfetische depositie in een zone van SO m diep tot 2.5 keer hoger zijn dan in de boskern 
(D en Ouden et al., 2010 en verwijzingen ruerin). De zone met verhoogde depositie kan tot 
100 m oplopen, al verschilt dit per nutrient en is dit athankeliik van de boomsoort en de 
structuur en vorm van de bosrand. Zo is in looroossen zowel de indringingsdiepte als de 
depositietoenamc kleiner dan m naaldbossen (Den Guden et aI., 2010 en verwijzingen hier
in). Een elichte bosrand maakt dar de nutrienten minder dlep doordringen in het bas, terwljl 
in ijle bossen de mate van depositietoename aart de rand beperkt zai bli.ven (Den Ouden et 
a!., 2010 en verwijzingen hierin). Een gdeidelijk oPbraande bosrandbegroeiing via een mantel
en zoomvcgetatie reduceert de indringingsdiepte (\Vuyts et al. 2008b & 2009 in: Den Ouden 
et aI., 2010). Aanleg of spontane ontwikkeling van mantel en zoomvegetaties aan bestaandc 
bosranden kan daarom in belangrijke mate: bijdragcn tot het verlagen V>ln atmosfcrische de
posltie en daarmee verzuring en vermesting (Den Ouden et al., 2010). 

In. de huidige situatie is het bas langs de N381 op de meeste plekken erg open (pefs. nbs. R. 
Offereins, BUrQ Bakker, 2011) . D oor de aanleg van de mantel-zoomvegetatie zal de mdrin
gingsdlepte van stiksto-fdepositie op deze plekkcn sterk worden gereduceerd ten opzichtc van 
de huidige situatie, hetgeen resulteert in een lagere toename van de dtposicie door het plan 
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dart gemodelleerd. Deze v-erlaging zal met name effecrief zijn in die habitattypen die volledig 
door het aanwezige bas van de N381 worden afgeschermd. Het effect is eehtet niet te kwan 
tificeren. 

6.2 OVERIGE MITIGERENDE MAATREGElEN 

6.2.1 VERMINDEREN AMMONIAKDEPOSITIE 

Onderdeel 'ian de mitigetende maatregelen in het kader Van de omvorming van de N}81 is 
de beeindiging -van de activiteiten van een veehouderij 1n landbauwgebied Oude Willem. De 
milieuvergurtnirtg van deze veehouderi} zal worden ingetwkken en agraris'che bedrijfsvoering 
op die locatie wordt permanent gestaakt. In figuur 37 is de locatie van het bedtij f aangegeven 
met een rode. cirkel. 

Figuur 37. Loe-aerie veehotlderij waarvan de activlteiten in het katier van de omvorming van de N381 zuHen wor
den bcelndigd (aangegc> en met rode Clrkel). De begrenzing van het N atura 2000 ge bied is (L,t(!gege" err met gelc 
lijncn. Hierin is de !,>renswij.ziging die heeft plaatsgcvondcn bij de officick aanwijzing van het Natura 2000-gebicd 
met aangegeven: de Ouele \X!illem vall llU binnen de begrenzing van he! Natura 2DOO.gebied , Bron: Google. earth 
Pro, 

Door de bedrijfsbeeindiging is sprake van ten lokaIe afname van de ammon1;lkdeposine. 
Vooral binnen dedgebied Oude \Villem is de afnamc groot. In figuur 38 is de bijdrage van 
het bedrijf weergegeven. 
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Figuur 38. !\mmo.liakdcpositie door veehoudenJ waarvan de acriviteiten worden bc6ndigd in het kader van de 
omvorming van de N381. Bron: Royal Haskoning, 20W. Zie BijJage 4, 

Gevolgen vdor de effecten van de omvorming van de N381 

In onderstaande rabel is aangegcven wat de invloed is van de bedrijfsbee.indiging in vergelij
king met de invloed van de N381. 

Netto toe-name 
BUdrage veehouder!J B!jdrage N381 depositie 

Gebted mol N/ha/j mol N/halj mol N/ha~.l" 

Aekil1gerzand 0 1 1 
Noordoostpunt Aekfn· 
gerzand a 1-5 15 

KraailTefdepoHen 1 2-1 5 1-14 

Bosben ... 0 1 1 

Groote Veen e o. Z 25 1-2 -24 tot 0 -_. -

HHderltierg 2-5 2-20 -3 tot +17 

BW Appelscha 2-5 5-10 '-7 
Prinsenbos 1-3 1 ·2 tot 0 

Zuidel ijke Veldhuizen 1-10 1 ~2 -!HotO 
., .-

Tabel 10. VetgcbJking lm'loed \'echoudctl) (mtrumale en ma.'illIlak blJdrage op cen lecaue van cen habrtatty
pe/habitattypcn in het deelgebled) en bijdtage N 381 (minimale en ma".imale bijdrage op een locatie van een 
habitattype/hacbitattypen in het deelgebied) en netto t()Cllame van de depos-itie (bijdrage N381 . bijdrage \-cehou
deni)o " D e7.C e.,crcitic is niet sirnpelweg oprrckke n en aftrekken, omdat de contourcn van de \echouclcrij en de 
contourcn van de N38 1 ruet netjes over elkaar hem vallcrl. * Op de Bosbetg komt aileen habitattype Jeneverbes 
, truwelen· voor binnen de invlocdssfeer van de N381. De KD'iX! van het habitattype ",otdt cchter ruet ovcrschrc
den, waatdoor negatlcve effecten ruet aan de orde zhn. 
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De bedrijfsbeeindiging is cen van de noodzakelijke acties om Oude Willem als natuur te 
kunnen inrichten. De bedrijfsbeeindiging leidt bovendien tot em grate lokale afname van de 
deposltie rond het bedrijf in dedgebied Oudc Will em, hetgeen gUr1stig is voor de ontwikke 
ling van natuur. 

6.2.2 DEMPEN BERMSLOo r HfLDENBERG 

In de Hildenbetg treedt nu verdroging op als gevolg van de bermsIoot van de N381. Een 
dee! van deze bermsloot is in het verleden gede:mpt. Daarna is in het gebied verrtatting opge
treden (mededelinger1 W. de Vlieger, Staatsbosbeheer, 2l)10). Als mitigerende ma;ttregelln 
het kader van de omvormmg van de N381 wordt nu ook de andere helft van de bermsloot 
gedempt. Hierdoot zal het gebied verder vernatten. 

6.2.3 UITBRErDrNG AREAAL HAB~TATTYPE 4010VOCHTIGE HEiDE 

Op een aamal locaties in het Drems-Frlese Wold is recentelijk bas gekapt. De stobben en de 
sttooisellaag zi)n hierbij niet ver\vl)derd. Dit belemmert de ontwikkeling van gewenste. vege
taties, waaronder habitattypen, op deze locaties. ~AJs mitige.rende maatregel in het kader van 
de omvorming van de N381 zal op een aantal ,an deze locaties de stobben en het strooisel 
worden weggehaald. Het betreft locacies waar er potenties zi}n voor de olltwikkeling van het 
habitatrype 4010 Vochtige heide. 

Voor dit habitattype geldt een uitbreidingsdoelstelling. Door het dempen van de sloot langs 
de Hildenberg is een auronome roename van het areaal en een verbetering van de bvahteit te 
verwachten, maar het is- niet mogelijk om dit effect te kwanuficeren. 

Door het ve!"\'Vijdercn van stobben en de stroaisellaag op twee lacaties ten zuiden van het 
Adderveen is uitbreiding van het areaal vochtige heide mogeliik. Het gaat om een gehied van 
in totaal circa 5,5 ha. 

In figuur 39 zijn de locaues waar stobben worden gefreesd en strooisel wordt verwijderd als 
mitigerende maatregd in het kader van de omvorming van de N381 weergegeven (rood om
ranQ~ . 
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Figuur 39. Ligging potenude Jocacics voor \Tcrwijdeten van ~tobben en strooisellaag ten behocvc van onrwikke
ling gewenste locacies. Rood omrand zijn de gcbleden waar als mitigcrendc m~atregeJ in het b der van de omvor 
ming van de N381 oak daadwerkeLi jk deze maatregcJen worden uitgc\Toe:rd [en behocve van omwikkding van 
~tui fzand en vochtige heide. Kaartrnatenaal afkomstig van Sramsbosbeheer, 201 0 
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6.3 CONCLUSIE E"FF'ECTEN MITIGERENDE MAATREGELEN 

6.3.1 HABITATTVPEN 2310 STU1FZANDHEIDEN EN 2330 ZANDVERSTUMNGEN 

Effect omvorming N381 

De omvorming v;{n de N381 le!dt tot toertamc van de stikstofdepositie van 1 tot 5 mol 
N/h>t/j op deze habitattypen. In de effectenbeoordeling is geconcludeerd dat er geen sprake 
is van een (significant) ncgatief effect op de instandhoudingsdoelen, die gericht zi~n op wt
breiding CD verbetering van de kwaliteit. 

Effect mitigerende maatregelen 

Het verminderen van de ammoniakdepositie als gevolg van de bedrijfsbeeindiging in de Ou 
de Willem leidt er toe dat er in het Groote Veen en het Pnnsenhos sprake is van een netto 
ajnamf van de deposltie van 1 mol N/ha/j . Ook in een stuifzandheide in het oostelijk deel 
van het Adderveen (zie figuur 39), gdegen bwren de 0,5 mol N/ha/j contour, is sprake van 
eert afnarne van de depositie van 1 mol N /hai). In de overige gehieden waar deze habitattyoO 
pen voorkomen (Bas berg, NO-punt Aekingerzand, Aekingerzand en Kraaiheidepollen) leidt 
de bedriJfsbeeindiging niet of nauwelijks tot vermindering van de depositiebijdrage van de 
N381. Voor habitattype stuifzandhelde geldt dat het areaal waarop een netto afruune van de 
depositie optreedt, ongeveer even groot is als het areaal waarop een netto toename optreedt. 
Voor habit<1tt'lpe zartdverstuiving geldt dat op het grootste ded area~I birmen het effectge
bied van het plan sprake is van een geringe netto toename van de depositie. 

De habitattypen zijn op de locaties Aekingerzand j Bosberg en Groote veen volle dig door bos 
van het trace van de am re vormen N381 afgeschermd. Het bas grenzend aan de N381 zaX 
worden omgevotmd tot cen mantel-zool1wegetatie. D eze mantel zoomvegetatle kan in be
langrijke- mate bijdragen tot het vedagen van atmosfensche depositie op deze habitattypen 
(Den Ouden et aI. , 2010). Dit effect is echter nfet te kwantificeren. 

Conclusie 

Op ongeveer de heJft van het areaal s-tuifzandheide binnen het effectgebied is na mitigatie 
niet langer sprake van een toename van de depositJe. Op het grootste ded '/an het areaal van 
habltattype zandverstuivingen binnen het effectgebied van het plan is na mitigatie nog sprake 
van een geringe netto toename van de depositie. De te reauseren mantel-zoomvegetatie zal 
blidragen aan een verdere verlaging van de depositie, met name op de lac-aries Aekingerzand, 
Bosbcrg en Groote veen. 
De mitigerende maatregelen leiden niet tot een andere conclusie met be trekking tot de effec . 
ten van de N381. 

6 .3.2 HABrrAHYPE 3130 ZWAKGEBUFFERDE VENNEN 

Effect omvortning N381 

De omvorming van de N381 leidt tot toename van de stikstofdepositie van 1 md N/ha/j op 
rut habitattype. In de: effectenbeoordding is geconcludeerd dat er geen sprake is van een 
(significant) negarief effect op het instandhoudingsdoel, dat gericht is op behoud van de 
oppervlakte en verbetering van de kwaliteit. 

Effect mitigerende maatregeJen 

Het verminderen van de ammoniakdepositie leidt er toe dat er in het Prinsenbos sprake is 
van een netto ajnamc van de depos itie (zie figuur 40). Oak op cen zwakgebufferd ven tert 
zuiden \~an her Aelcingerzand, buiten het ettectgebied van het plan, is sprake van een afname 
van de depositievan 1 mol N/ha/j (zie figuur 40). 
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Conclusie 

Oankzij de mitigercnde maatregel is ef netto sprake van eeo geringe- afname van de depositie 
op !Wee locacies Waar het habitattype voorkomt, waarvan een buiteo het effectgebied \-an het 
plan. Dit is een posicieve ontwikkeling, maar zal gezien de beperkte afnamc met !eiden tot 
een merkbare verbereriog van de kwaliteit \·an het habitattype. De mitigerende maatregel 
leidt dus ruet tot een andere conclusie met betrekkmg tot de effecten van de N381. 

6.3.3 HABITATTYPE 3160 lURE VENNEN 

Effect omvorming N381 

De omvorming van de N381 reidt tot toename van de stiks tofdeposiue van 1 tot 20 mol 
N / ha/ ) op rut habitattype. Het habitatrype kum! voof in de Kraailieidepollen, bet Groote 
Veen, de Hildenbetg, BW Appelscha, Prinsenbos en Zmdelijke Veldhuizen. In de effecten
beoorcielifig is geconcludeerd ciat er sprake is van een significant effect op het instandhou 
dingsdoel, dat gericht is op behoud van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit. 

Effect rnitigerende maatregelen 

In figuur 40 is de netto depositie als gevolg van het plan (incl. mitigatie) op habitattype zurc 
vennen weergegeven. Uit de figuur blijkt dat er sprake is van een netto toe name van de de
posicie op in totaal 5 vennen in de deelgebieden Noordoostpunt Aekirtgetzand, Kraaiheide
pollen, Hildenberg en BW Appelscha. Dae toename bedtaagt tussen 1 en 17 mol N/ha/i. 
Op 16 vennen is sprake van een netto afname van de depositie (-1 tot "24). Op 3 Vennen 
vindt geen ne tto toename van de depositie plaats. 
Her areaal van het habitattype waarap sprake 15 van een netto afname van de depositie is 
groter dan het areaal waarop sprake is van een netto toename van de depositie (verhourung 
3:2). 

De zure venoen zljn 015 de Iocaties Groote veen en BW Appelscha volledig door bos van het 
trace van de am te vormen N:581 afgeschennd. Het bas grenzend aan de N381 zal worden 
omgevormd tot een mantel ·zoomvegetarie. Deze manteI-zoomvegetatie ~an in belangrijke 
mate bijdragen tot het verder verlagen van atmosferische depositie op deze zure vellnen 
(Den Ouden et al. , 2010). Drt effect is cchter niet te kwantlficerert. 
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Va f~ door w!j llgi,ng begrenzing 
buften Natura 2000-gebied 

Figuut 40. Netto depositie in mol N j op loaties van habitllttype zure vennen als gcvolg "If) her plan en de 
bcdrijfsbecindiging van de veehoudctlj in de Oude \"\!illem. 

Op de locatles waar sprake is van de grootste toename van de netto depositie, Kraaiheidepol
len en de Hildenberg, worden daarnaast maattegden die leiden tot verbetering van de water
condities. Deze wotden hiewndet besproken. 
Ter hoogte van Kraaihcidepollen en bl) de Hildenberg wordt als onderdeel van het plan de 
verzorgingsplaats verwi;derd. Direct aan deze verzorgingsplaatsen zijn vennen geIegenr De 
netto toename van de depositie op deze vennen bedtaagt respectic\reli}k tnaximaal 8 en 
maximaalll mol N/ha/ j. Het gebroik van de verzorgingsplaatsen leidt vanwege de afwezig 
hdd van sanitaite voorLieningen tot verontreiniging en vermesring in het Natura 2000-
gebied. De verzorgingspIaats heeft een grate negatieve invloed op de waterkwaliteit, 20 bli)kt 
nit EGV-metingen bi) de Kraaiheidepollen (zie Bijfage 3). Door het v erwi~deren van de ver-
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zorgingsplaatsen zal dit type verontremiging en vermesting niet meer optreden en worden de 
hydrolog1sche omstandigheden ter plaatse aanzienli}k verbetetd. Tevens wordt voorkomen 
dat als gevolg van de verontn:iniging en vermesting (vetdere) verslechtering van de kwalitelt 
van het hab1tatt-)pe optreedt, hetgeen zeker te verwachten was bit dergelJjke hoge EGV
waarden (zie Btjlage 3). De kwaliteit van het ven bij de Ktaaihe.idepollen lijkt nu nag van 
goede kwaliteit. 

Verder wordt ter hoogte "an de Hlldenberg (wes teH)k ded deelgebied) een ded van de berm" 
sloot van de N 381 gooempt. Deze bermsloot heeft lokaal een grate negatieve lnvloed op de 
waterstanden boven de schijngrondwaterspiegel. Het andere ded van de bermsloot is in het 
verleden reeds gedempt, waarna vernatting is opgetrederl. Doordat nu de andere he1ft van de 
betmsloot wordt gedempt, zal verdere vematting optreden en zal de waterstand stabieler zijn . 
Hierdoor worden de hydrologische omst:mdigheden behoorlijk verbeterd. 

Conclusie 

Het p-Ian (l11el. mitigatie) leidt tot cen netto toename van de depositie op in totaal 5 eonen 1n 

4 dedgebieden. Deze toename bedraagt tussen 1 en 17 mol N/ha/ j. Op 16 vennen 15 sprake 
'van een netto afname van de depositie (-1 tot -24 mol N/ha/J). Op 3 vennen vind! geel1 
rtetto toename van de depositie plaars. I let areaal il!l bt! habira,ttype waarop spr;1ke is van 
~.tt~.Lafn.:ame van d;,; de&..'Os)tie is grocer dan, het :tn.'"a1 waatop sprake IS y ao een netto 
tOCn?WC van de depo.sjri.<; (y:,erho llding 3:21. De aanleg van cen mantel-zoomvegetatie langs 
de N381 zal de depositie op de locaties Groote veen en BW Appelscha nag ~erdet verlagen. 

Op de locaties waar de netto toename van de depositte op het habitattype her grootSt is, de 
H ildenberg en Kraaiheidepollen, worden daarnaast maatregelen genortlert om knelpunten in 
de hydrologische omstandighcden op te lossen en het optreden van verontreiniging en ver 
mesting te beemdigen. Deze knelpunten hebben Iokaal een grote negatieve invloed. Door het 
opheffen van deze knelpunten is sprake van een aanzienliJke verbetedng in de abiotische 
omstandighedeo en wordt (verdere) verslechtering vltn de kwalitelt van het habitattype a1s 
gevolg van deze knelpunten voorkomen. De aanzienlijke verbetering van de hy . tologi5che 
condities neutraliseert de beperkte verslechtering van de ablotische omstandigheden van de 
vennen in deelgebieden Hildenberg en Kraaiheidepollen aIs gevolg van de netto toename van 
de depositie . 

.Alles in ogenschouw genomen is het positicve effect van het plan indusie:f mrtigerende maat
regelen (verminderen depositie en verbeteren hydrologische omstandigheden) grocer dan het 
negacieve effect van het plan. Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat rus gevolg 
van het plan (inel. mitigerende maatregden) (significant) negatieve effecten op het Ills tand
houdmgsdocl (behoud van oppervlakre en verbetering van de kwaliteit) kunnen worden tUt
gesloten. 

6.3.4 HABITAiTYPE.4010 VOCHTIGE HEIDE 

Effect omvorming N381 

D e omvorming van de N381 kidt door een toename van de depositie op de vochtige heide 
en als gevolg 'ian de huidige overmauge stikstofdepos1tie, te extensief beheer en knelpunten 
in de hydro ogie bij afWezigheid van herstelbeheer tot verdere verslcchtering van de kwaliteit 
van het habitattype. D it effect is als s-ignificant beoordeeid. 

Effect mltigerende maatregelen 

Het verminderen van de ammoniakdepositie Ieidt er toe dat er in het Groote Veen cen netto 
a/name van de deposine optreedt. In de overige drie dedgebieden is nog steeds sprake van 
een netto toename van de deposltie. In BW Appelscha bedraagr de netto toename van de 
deposltie op de vuchtige heide na bedrijfsbeeindiging van de veehouderij nag 1 mol N/ha/j; 
in Kraaiheidepollen nog 1-14 mol N/ha/j en in de Hildenbcrg -1 (afname) -18 mol N/ha/). 
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De aanleg van de mantd -zoornvegetatie langs de N381 kan in belan.6rrijke mate bijdragen tot 
het verder verlagen van atmosfertsche dcpositie op de vochtige heide in het Groote veen 
(Den Ouden et ai., 2010). Dit effect is echter niet te kwantificeren. 

Op de Jocaties waar sprake is .. an de gtootstt toename van de netto depositie, KtaaiheidepoI
len en de Hildenberg, worden d<mmaast tnaatregelen die leiden tot verberering van de water
condities. D eze worden meronder besproken. 
Ter boogte van Kraaiheidepollen en bij de Hildenberg wordt als onderdeel van het plan de 
verzorgingsplaats verwijderd. Direct aan deze verzorgingsplaatsen zirn vennen gelegen .. De 
netto toename van de depositie op de vochtige heide in deze deelgebieden bedraagt respec
tievelijk maximaal 14 en maximaal 18 mol N / ha/ j. Het gebruik vall de verzorgingsplaatsen 
leidr vartwege de afwezigheid van sanitaite voorzieningen tot verontreiniging en vermesting 
in het Natura 2000-gebied. De verzorgingsplaats heeft een grote negatieve invloed op de 
waterkwaliteit, zo blijkt uir EGY-metingen bij de Kraaiheidepol1en (zie Bijlage 3). Door he~ 
verv/iJderen van de verzorgingsplaatsen zal dit type verontreiniging en vermesting nier meer 
optreden en worden de hydrologische omstandigheden rer phatse aanzienlijk verbeterd. 
Tevens wordt voorkomcn dat als gevolg van de verontreiniging en vermesting (verdere) ver
slechtering van de kwalitelt van het habitattype optreedt, hetgem zeker te verwachten was bit 
dergelijke hoge EGV-waarden. 

Verder wordt ter hoogte \an de Hildenberg (westclijk deel deeIgebied) eell dee! van de betm
sioot van de N381 gedempt. De:.:>:e bermsloot heeft lokaal een grote negatieve invloed op de 
waterstanden boven de schijngrondwatersplegel. Het andere deel van de bermsloot is in het 
verleden reeds gedempt, waatna vernatting is opgetreden. Doordat nu de andere helft van de 
bermsloot wordt gedempt, zal verdere vernatting optreden en zal de waterstand stabiele.r zljn. 
Hierdoor worden de hydrologlsche omstandigheden behoorlijk verbeterd. 

Door het vetwijderen van stabben en de ~troolsellaag ten zuiden van het Adderveen is uit · 
brei ding van het areaal vochtige heide mogelijk. H ier is nu al vochtige heide aanwezig; door 
het verwijderen van stobben en strooisel kan dlt worden uitgebreid met in totaal circa 5,5 ha. 

Gonclusie 

Het verminderen van de ammoniakdepositie leidt er toe dar er in het Groote Veen een netto 
ajhame van de depositie optreedt (zie figuur 40). In de overige drie deelgebieden is nog steeds 
sprake v'an een netto toename van Ele deposme. In BW Appelscha. bedraagli de netto toename 
van de depositie op de vochtige heide na bedrijfsbeeindiging van de veehouderij nog 1 mol 
N / ha/ j; in KraaiheidepolIen nog 1-14 mol N/ha/ j en in de Hi:ldenberg -1 (afname) 18 mol 
N/ha/j. 

Op de iocaties waar de netto toename van de deposicie op het habitattype het grootst is, de 
Bildenberg en KrAAlhetdepollen, worden daarnaast maatregelen genomen am knelpunten in 
de hydrologlsche omstandigbeden op te lossen en het optreden van verontreiniging en ver-
mesting te beemdigen. Deze knelpunten hebben lobal een grate negatieve in'7\oed. Door het 
opheffen van deze knelpunten is sprake van een aanzienlijke verbeteting in de abiotische. 
orn.:mw.digheden en wordt (verdere) verslechtering van de kwaliteit van het habitattype als 
gevolg van deze knelpunten voorkomen. De aanzienlijke verbetering van de hydrologische 
condities neutraliseert de beperkt€. verslechtering van de abiotische omstandigheden van de 
vennen in deeJgebieden Hildenberg en Kraaiheidepollen als gevolg van de nerto toename Vafi 
de depositie. 

Daarnaast worden op twee locaties stobben en de strooiselJaag verwijderd waardoor het 
babitattype daar tot ontwikkeling kan komen. Het betreft een gebied van ca 5,5 ha ten zuiden 
van het Adderveen. Dit is een funke stap in de tlchting van realisatie van de uitbreidingsdod
stelling voot het habitattype. 

Alles in ogenschouw genomen is het positieve effect van het plan inclusief mitigerende maat . 
regeJen (verminderen deposi tie, verbeteren hydrologische omstandigheden en uitlJreidmg 
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areaal) gtott:r dan het negatieve effect van het plan. Op basis van voorgaande wordt gecon
dudeerd dat als gevolg van het plan (incl. mitigerende maatregelen) (significant) ncgatiev ~ 
effecten op het instandhouelingsdoel (uitbreieling van de oppervlakte en vetbetering van de 
kwaliteit) kunnen worden uitgeslot en. 

6,3.5 HABITATTYPfH4030 DROGE HEIDE 

Effect omvorming N381 

De omvorming van de N381 leidt tot toename van de stikstofdepositie van 1 tot 20 mol 
N/ha/j op elit habitattype. Het habltattype komt op dIverse locaties in het beschouwde ge
bied Yom. In de effectenbooordding is gecoI1dudeerd dat er sprake is van een negatief, maar 
niet significant effect 01' het instandhoudingsdoel, dat gericht is op behoud van de opper 
vl~te en kwaliteit. 

Effect mltigerende maatregfflen 

Het verminderen van de ammoniakdepositie leidt er toe dat er in het Groote Veen, Prinscn
bos en Zrudelij ke Veldhuizen een beperkte netto afname van de deposltie optreedt, Daarnaast 
is op nog twee locaties, buiten het effectgebied van het plaon, sprake van een afnan1e van de 
depositie. 
In de overige gebieden is nog steeds sprake , 'an een netto wename van de depositie. In BW 
Appelscha bedraagt de netto toename van de depositie. op de droge heide na bedrijfsbeeindl
ging van de veehoudenJ nog 3-7 mol N / ha/ j; in Kraruheidepollen nog 0 14 mol N / ha/j en 
in de Hildenberg -3(afname) -18 mol N/ha/ j. Het areaal waarop een netto toename Van de 
depositie plaatsvindt is groter dan het areaal waarop een afname van de depositie uptreedt; 
de verhouding is ongeveer 3:2. 

De droge heiden zijn op de locaties Groote veen en BW Appelscha "oUedig door bos van 
het trace van de om te varmen N381 afgeschermd. Het bos gr<::nzcnd aan de N381 zaI WOf 

den omgevormd tot een mantel-zoomvegetatie. Deze mantel-zoomvegetatie kan in belangrjj
ke mate bijdtagen tot het verder verIagen van atmosferische depositie op deze droge heldes 
(Den Ouden et al., 2010). Dit effeZ't is echter niet te kwantificeren. 
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Figuur 41. Netro deposil1c in 11101 N/haIJ op-locacies t an habita ttype cftoge heiden als gcvolg van het plan en de 
bedrijfsbeemdiging "an de vcchouderij in de Oude Wiliern-o 

ConclU51e 

Door het plan incJusief mitigerende maatregelen is sprake van een netto afname \Tan de de
positie op 7 locaties van her habitattype en geen toename van de depositie op t\Vee locaties. 
Op 5 locaties is sprake van een neUo toename van de depositie .. Het areaal waarop een netto 
toename van de depositie plaatsvindt is groter dan het areaal waarop een afname van de de
posine optreedt; de verhouding is ongeveer 3:2. De te realiscren mantelzoom-vegetatie zal 
bijdragen aan een verdere verlagmg van de depositie in gebieden Groote veen en BW Appe1-
scha. 
De mitigerende maatregelen leiden niet tot een andere condusie met betrekking tot de effec
ten van de N 381. 
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6 .3 .6 HABITATTVPE 7110_B A CTIEVE HOOGVENEN, HEIDEVEEN rJES 

Effect omvorming N381 

D e omvorml11g vart de N 381 leidt door de toename van de depositie op habltattype hcide 
veentjes in Kraaiheidepollen en het Groote Veen niet tot (significant) negatieve eHecten op 
het instandhoudingsdoel, dar gericht is op uitbreiding van de opperdakte en verbetedng van 
de kwalireit. 

Effect mitigerende maatregelen 

Het verrninderen van de ammoniakdepositie leidt er toe dat er in het Groote Veen een netto 
afname van de depositie optreedt van 1 mol N /hafi. Op een ander heideveentje in Boswach
terij AppeJscha (b uiten het effectgebied van de N381 ) is sptake van een netto afname van de 
depositie van 1-2 mol N/ha/j. In Kraaiheidepollen IS sprake van een netto toename van 9 
mol N / hafi. 

De aanleg van de mante1-zoomvegetatie langs de N 381 kan in bclangrijke mate bijdragen tot 
het verde! verlagen van atmosterische depositie op het hcideveen in het Groote veen (Den 
Ouden et aI. , 2010). Dir effect IS echtet ruet te kwantificercn. 

H et areaal van het habitattype waarin cen netto afname van de depositle (ca. 15 ha) optree:dt 
is veel groter dan het areaal waarin een toename van de depositie « 0,5 ha) optreedt. De 
afname van de depositie zal gezlen de hoge achtergronddepositie niet lei den tot een merl ba
re verbetering van de k:waliteit van de heicieveeJ1ties. 

Ter hoogte van Kraaiheidepollen word! als ondcrded van het plan de verzorgingsplaats ver
wljderd. Het gebruik van de verzorgingsplaats k idt vanwege de ahvczigheid van saniraire 
voorzieningen tot verontreiniging en vermesting in het Natura 2000-gebied. De verzorgings
plaats heeti: een grate negatieve invloed op de waterkwalIteit, zo blijkt uit EGV metingen bij 
de Kraaiheidepolten, Door het verwljderen van de verzorging5plaats zal dit type verontreini
ging en vermesting niet meet optreden en worden de abiotische omstandig~ eden ter plaatse 
Mnzienlijk verbeterd. Tevens wordt voorkomen dat als gevolg van de verontreiniging en 
vermesting verslechtering van de kwaliteit van het habitattyp e optreedt, hctgeen zeker te 
verwachten was bij dergeli jke hoge EGV -waarden. 

Com:lusie 

D ankzij het verminderen van de ammoruakdepositie door bedri}fsbei:indigll1g van de vee
houderij is sprake van cen beperkte netro afname van de depositie in het Groote veen en 
ander cen heideveen tje in Boswachterij Appeischa. In de Kraaiheidepollen is de invloed van 
de bedti,fsbeeindiging genng. Het areaal waarin een afname van de depositie optreedt is .eel 
groter dan het areaaf waarin een toenamc van de depositie optreedt. Overall is hierdoot spra · 
ke van een afmlme van de deposltie of' habitattype actleve hoogvenen, heideveentjes. Deze 
afname is cch ter Ie gering om tot een merkbare verbetering van de kwaliteit van de heide
veentjes te leJden. 

Blf de Ktaaiheidepollen wordt de verzorgingsplaats ven:vliderd , waardoor het optreden van 
verontreiniging en verrnes ting wordt beeindigd. De aal1\1iezigheid van de verzorgingsplaats 
heeh Iobal een gtote negatieve invloed. D oor het opheffen van dit krrelpunt is sprake van 
cen "anzlenliyke y-erbeterlng in de abiousche omstandighedcn, die de beperkte verslechtering 
als gt:volg van de toename van de depositie neutraliseert en die mogelifk leidt tot een verbete
ring van de kwaliteit van het habitattype. In ieder geval wordt verslechtering van de kwallteit 
van het habitattype vllotkomen. 

G econd udeerd wordt, dat ner plan, inclusief mitigerende maatregelen mogeli jk tot cen posi
tief effect op het idstandhoudingdoelle1den. 

P"ss~nd~ Beoonlehllg nmvormmg N381 D:elils-frie...<;c Wold 



6.3.7 HABITAT ' YP. 7150 PIONIE.RVEGEIATiE5 MEr SNAVELB~EZEN 

Effeet omvorming N381 

De omvorming van de N381 leldt door de toename· van de depositie op habitattype pionier. 
vegetaties met snavelbiezen in Kraaiheidepollen, BW Appdscha en Prinsenbos niet tDt (sig
nificant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen. In Kraaiheidepollen vindt 
gem overschriiding van de KDW plaats. 

Mltigerende maatregelen 

Het verminderen van de ammoniakdepositie leidt er toe dat et in het Prins-enbos een netro 
ajttame van de depositie optreedt van 3 mol N /ha/f. In BW Appelscha wordt de depositie 
gereduceerd tot 3 mol N/ha/j. 

Daarnaast zal het areaal van het habitattype waarschi}n1i}k tijdelljk toenemen door de maatte 
gelen rond het Adderveen. Hier worden stabben en de stroOlsellaag verwijderd, en wordt op 
de langere terroijn ontvlikkeling ';"an vochtige hdde venvacht. Tussentijds zullen op deze 
locaties waarschijrtlijk pioniervegetaties met snavelbiezen ontstaan. 

ConelU51e 

Dankzij het verminderen van de arnmoniakdepositie door bedrijfsbeeindiging van de vee 
houderij is sprake van een netta afname van de depositie in het Prinsenbos en een beperkte 
toename van de depositie in BW Appelscha. 

De maatregelen rond het Addcrveerr leiden tot uitbreiding van het areaal van het habitattype:. 
Geconcludeerd wordt, dat her plan inclusief micigerende maatregelen leidt tot een positief 
effect op het instandhoudingsdoel, dat gericht is op uitbreidmg van de oppervhktc en '.Terbe
tering van de kwaliteit. 

6.3.8 CONCLUStE EFFECTEN OMVORMtNG PLUS MITIGERrNOE MAATREGELEN 

In tabel 11 is samenge\at wat de effecten van de omvorming van de N381 op de: habitatty
pen zijn, welke ffiltigerende maatregelen won:len gerroffen om deze effectert te yerzachten crt 
welke effecten na mitigatie ovtrblijven. 

Uit de tabel blijkt dat er rta micigatie niet langer sprake is van significante effecten op zute 
vennen en vochtige heide. De mitigetende maatregelen leiden tot een (mogeliik) positief 
effect op heideveentjes en pionienTegetaties met s-navelbiezen. De conclusies voot de averige 
habitattyperr wijzigen niet. Dit geldt ook voor de babitattypen rue buiten het effectgebied v'an 
de N381 liggen. 
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Habitattype 
Effect N381 

M~tigerende maatregelEHl 
Netto effect 

oJ:J, isd op isd 

2310 Stuifzandheiden met Geen -vermfnderen depositl8 Geer'! 
Stru ikhei 

I---

z330 Zandverstuivingen Geen -verminderen deposft le I Geen 

3130 Zwakgebufferde vennen Gee". -verminderell depositie Geen 

-vermindererr depositie 

Mogeljjk 
-oplossen hydrologisch knel-

3160 lure vennen punten Geen 
signifrcant 

-beperken optreden veront-
reini gin~J en vermesting 
-vermlllderen depositie 
-oplossen hydrologisch kne ~-

Mogeljjk 
punten 

4010 Vochtige heide 
sigmficant 

-uitbreiden areaal habitatty Geen 
pe 
-beperken optredell veront-
reiniging en vermesting' 

403d Droge Mide Negatief -verminderen depositie Negatief 

-verminderen depositie Geen/ 
7110_B Actieve hoogvenen Geen -lJeperken optreden veront- mogelijl<. 

rein i~in~ en vermestiml IlOsltiet 

7150 Pioniervegetaties met 
-verminderen depositie 

Geen -uitbreiden areaal habitatty- Positief 
snavelbiezen 

_pe 
Tabel 11_ Over:>:Jcht effcctcn r 1an, rruugerendc maatrcgelen en nctw efteet na mmgaue op· de habltattypen die 
binnen de invloed.sfccr Y~n de N381 ~o<)rk()mm hd= instandhoudmgsdoef. 

In tabel 12 wordt een overzicht gepresenteerd van de effecten van de omvorming van de 
N381 en de mitigerende maatregelen op de overige beschermde waarden die binnen de in 
vloedssfect van de N 381 \7oorkomen. Voor de overige vogelsoorten waarvoor het Drents
Frie.se Wold is aangewt:;zcn is hinl1en de in,loedssfeer van de N381 geen (potentieel) geschikt 
bwedbiotoop aanwezig. De Kamsalamander en D rijvende waterwcegbtec komen niet bia
ncn de invloedssfeer \-Tan de N381 voor en worden ook nlet beinvloed door geluid. 

VOO! het treffen van specifiekc maatregd en voo-r de Zwarte specht en WespcrtcUef bestaat 
geen noodzaak. Het toepassen van dubbellaags ZOAB (of een qua eigenschappen vergelijk 
baar asfaJttype) is wel een positieve ontwikkeling,. omdat hierdoor de geluidsbelastiag door de 
N 381 sterk afneetnt. Ook bet opheffen van twee oversteekplaatsen voor fietsers zaJ lokaal 
tot een verboging van het aspect rust ieiden. Of dit daadwerkelijk zalleiden tot een toenamE 
van de broedvogeldichtheid in de directe omgeving v'an de N381 is niet te zeggen. Daarom 
hebben deze maatregelen geen directe effecten op de instandhouclingsdoelen. 

Beschermge Effect N381 Netto effect 

waarde 
instandhoudfngs- Mitigerende maatregelen instandhoudings-

doel doel 

Dodaars 0 
dubbellaags 

0-
lOAB/verQeHlkbaar asfalttvpe 

Wespendief 0 
dubbeHaags 

0 l OAB/vergeli j kbaar asfalttYE..e 

Zwarte Specht 0 
dubbeHaags 0 

ZOAB/ver~-eIU kbaar asfalt~ 

Boomleeuwerik 0 
cfubbeHaags 

° ZOAB! ven:;eH ikbaar asfarttype i 

Roodbofsttapuit 0 
dubbellaags 

0 ZOAB/vergel Ijkbaar asfa.ltt)lpe 
Tabel12. Ov.:rzlcht effectcn plan, ffilugere.nde maatrcgelen en netto effect na n"llugatK op de ovengc bcschenn
de waarden die binnen de indoedssfccr \'an de N381 voorkomen . ()= geen effeCt, = ncg;;tid effect , --= signifi
cant negaticf effect, + = p OSltJet df.:ct 
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6.4 EINDCONCLUSIE EFFECTEN OMVORMING N381 

De omvoJ:'rning van de N381 leidt met ~ekerheid niet tot significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoden V00r Natura 2000~gebied Drenrs-Friese Wold err brengt realisatie van 
de instandhoudingsdoden dUii niet in gevaar. Integendeel, het plan leidt tot positieve effecten 
op het instandhoudingsdoel voor habitattype 7150 pioniervegetaties met snavelbiezen en 
mogelijk ook tot positieve etfecten op het instandhoudingsdod voor habitattyp~ 7110_B 
Active hoogvenen, heide, eentjcs. 
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