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De provincie Fryslan is voornemens de huidige provinciale weg N381 tussen Drachten en de 
Drentse grens om te bouwen tot een stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen met een 
maximum snetheid van 100 km/uur. In het noordelijke gOOeelte, van Drachten naar Donkerbmek 
wordt de weg dubbelbaans. Het trajeet Donkerbroek - Drentse grens blfift enkelbaans. 

Gezien de wijziging van de N381 zal de luchtkwaliteit langs de weg in het plangebied gaan 
veranderen. De intensiteit op deze weg en de ligging van de weg zal (deels) afwijken van de 
autonome situatie waardoor de emissie van fueht verandert. Hierdoor zullen veranderde emissfes 
van NOx en NH3 optreden. Veranderde emissies van stikstof kunnen 
Natuurbeschermingsgebieden (in dit geval Natura 2000 gebieden) in de omgevlng be"invloeden. 
tangs het traiect van de N38t liggen twee Natura 2000-gebiedan: de Wijnjeterper Schar en het 
Drants-Friese WOld. 

In deze notltie is, ten gevolge van het wegverkeer, de stikstotdepositfe op de Natura 2000 gebled 
Drents-Friese Wold bepaalt door middel van verspreidingsberekenrngen. Vervolgens z~jn de 
resultaten omgezet in depositiecontouren en weergegeven op een topografische kaart van de 
omgeving. Deze gegevens dienen als input voar de passende beoordeling. 

1. Depositie van stiksfof 

Atmosferische deposrtie van NO/N02 (NOx) en NH3 kan via versehillende eHectroutes teiden tot 
affecten op daarvoor gevoefige habitattypen. Het effect van verzuring en vermesting ats gevolg 
van atmosferische depositie speert in €len groot deel van Nederland en fS sen van de bepalende 
factoren in de achteruitgang van natuurwaarden gedurende de laatste decennia. 

Depositie valt hierbij ta OI1derscheiden in droge deposiHe en oatie depositie. Droge depositie is 
het neerslaan van gasvormrge of deeltj.esvormige steffen op de bodem onder invloed van de 
zwaartekracht en turbulenties ~n de atmosfeer. Natte depositis is het op de bodem terecht komen 
van gasvormige of deeltjesvormige stoffen als gevolg van uitregenen en uitwassen. 

Middels verspreidingsberekeningen van de totale depositie (natte plus droge} kan de bijdrage 
van de voorgenomen activiteit aan de stikstotdepositie op de natuurbesehermingsgebieden in de 
omgeving bepaald worden. 
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2. Juridisch kader 

Bescherming van de nabij gelegen natuurgebteden (Natura 2000) wordt geregeld in de 
Natuurbeschermingswet 1998. In dit kader dient onderzoek verricht te worden naar eHeeten Vtirl 

de (voorgenomen} activiteit op voorkomende natuurwaarden. 

Omdat op voorhand negatieve effecten niet uit te sluiten zijn, diertt een passende beoordeling 
opgesteld te worden. Hiervoor zijn stikstofdepositie berekeningen nodig om dit eventuele 
negatteve effect te kunnen kwantificeren. 

De met STACKS 0+ berekende N02 en NH3 concentraties worden vermenigvuldigd met de 
effectieve depasitiesnelheid en een omrekeningstactor om de hoeveetheid stikstofdepositie te 
verkrijgen. Deze kan vervelgens gehanteerd worden in de passende beoordeling. 

3. Uitgangspunten 

Voer de uitgangspunten van de depositieberekeningen is aangesloten bij het rekenvoorschriU 
'stikstofdepositiebrekeningen met Stacks D+', Kema, ref: 50964038-TOS/HSM 10-4010, d.d. 7 
januari 2010. Ott betrett een door Kema opgesteld rekenvoorschrift in opdracht van RWS-DVS 
welke beschrijft op welke wijze de depositieberekeningen uitgevoerd moeten worden. 

3.1 Toetsingslocaties 
In de nabijheid van de N381 bevindt zich het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold. De N381 
doorkruist dit gebied en dient dus in het onderzoek in beschouwing te worden genomen. In de 
oriderstaande figuren is de locatie van dit Natura 2000 gebied weergegeven. 

Figuur 1: LocaUe Drents-Friese Wold 
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Figuur 3: Detail Drents-Friese Wold met N381 

32 Afbakening sludiegebied 
V~~r de afbakening van het studiegebied is I)itgegaan van Mr'l afstand van 3.000 meter 
gerekend vanaf de Natura 2000 gebieden, conform de notitie 'Stikstofdepositie voor 
Rijkswegenprojecten, Afbakening van het onderzoekgebied' van Kema onderdeel van het 
rekenvoorschrift Vanaf de N381 zijn van het onderliggend wegennet die wegen meegenomen bij 
de berekeningen die direct aansluiten op de N381 en birmen de zone van 3.000 meter van de 
Natura 2000 gebieden zijn gelegen. 

3.3 Verkeersgegevens 
De verkeersgegevens zijn in shape-tormat aangeleverd door de Goudappel Coffeng. De shapes 
bevatten de weekintensfteiten van 2015. Deze verkeersgegevens van 2015 zijn 6 juli 2010 
aangeleverd. De verkeersgegevens zijn in het rekenmodel opgenomen. 

3.4 T oetsingsjaren 
Ats toetsingsjaar wordt uitgegaan van het jaar 2015. Bij de berekeningen is ultgegaan van de 
volgende te beschouwen situaties: 
• Autonome ontwikkeling; 
• VoorkeursaHernatief (VKA) 2Xl met 100 km/uur. 

3.5 Rijsnelheden 
In de autonome situatie (2015AO) wordt een rirsnelheid aangehouden van 80 km/uur voor aHe 
onderzochte wegen. Oit is de snelheid op het overgrofe deel van de beschouwde wegen en 
betreft de minimaal in te voeren snerheid in het Stacks D+ rekenmodeL In de toekomstige· 
sltuaHe met pfan (VKA) rs de rijsnelheid op de N381100 km/uur. Op de overige wegen is de 
rijsnelheid aangehouden van 80 km/uur. 

3.6" Weg/igging 
De maaiveldhoogte van de N381 ligt nagenoeg op hetzetfde niveau afs de Natura 2000 
gebieden. In de VKA zal de N381 op een aantallocaties verdiept of verhoogd worden aangelegd. 
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Deze verdiepte of verhoogde Ifgging heeft een positief effect op de verspreiding en zorgt dus 
voar lagere deposities. Aangezien in dit stadium nag niet bekend is waar exact deze hoagte 
verschHien zuHen zfjn, is voar het onderzoek 'worst~case' de maaivefdhoogte en weghoogte geHjk 
gehouden. 

3,7 Rekenprogramma 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu van DGMR, modure STACKS 
D+ versfe t .20.1 (mel 2010). Dit betreH hat landelijk te hanteren rekenmade~ voar 
depositiebrekeningen vanuit verkeersbronnen. tn het rekemnode~ is gerekend met een 
rekenperiode van 10 jaar. Omwtlle vah de rekehduu-r tS gerekend met een steekproefgrootte van 
10%. Conform het rekenvoorschrift zijn de resultaten hiervan nog steeds representatfef. 

3.8 Toetspunten (grid) 
Er is gerekend op een hoogte van 4- meter ten opzichte van het plaatse~ijk maaivetd, de 
standaard te hanteren rekenhoogte' in het rekenmodel. Hierbfj IS gerekend met raaiefl vanaf de 
wegen. De toetspunten zijn hierbij enkel gelegen binnen het Natura 2000-gebied, het Drents
Friese Wold, aangezien daar de depositie van belang is. 

3.9 Schemten 
In de huidige situatie zijn langs de beschouwde wegen geen scherman aanwezig. In ete situatfe 
met plan zijn er voornemens wallen van maximaal1,5 meter hoog aan te leggen rangs de N381 
in het Drent-Friese Wok!. De exacte locaHe van deze wallen is echter nog niet geheel duidefijk. 
Derhalve is ervoor gekozen de berekenlngen uit te voeren zander wallen. Wallen en scherman 
hebben een posiUeve invfoed op de versprerding wat le~dt tot lagere concentrahes en deposities 
in de omgeving. Derhalve kunnen de berekende resultaterr met het uitgangspunt reKenen zender 
waHen, gezien worden als 'worst-case' resultaten. 

3. 10 Rijlijnen 
De rijlijnen zijn gemodelteerd in het midden van de weg bit 2x:1 (1 rijstrook per richting) wegen. 
Dit is zowel het geval in de auto nome situatie als in het VKA. 

3. 11 T errein ruwheid 
Veer de terreinruwheid is, gezien het sfudiegebied; een waarde aangehoLfden van Zo = 0,5- m 
voor het hele model. 

4 ResUitaten 

4. 1 Omrekeningen resu/taten 
Met Sf ACKS D+ is de bronbiJdrage van de sHkstofdepositie berekend afkamstig van hBt 
gemodeHeerde wegverkeer. De concentraties NOz en NH3 worden hierbij berekend in ~/m3, 
Deze waarden worden middets onderstaande formula omgerekend naar stikstofdepositie in 
mol/haJjaar. 

Hoevee/heid stikstofdepositie [moflhaljaar] ~ concentratie NO~NH3 (uit rekenmodel) x effectfeve 
depositiefactor x omrekeningsfactor NO;>!'NH3 

De hierbij te hanferen o-mrekenrngstactoren zijn: 
NH3: 18550,590 
N02: 6855,652 

Betreffende de effectieve depositfesnelheid IS deze afhankel iik van het landgebruik. De 
gehanreerde depositiesnell1edeJ1 voor het Natura 2000 gebied DremS-Friese Wold zijn 
weergegeven in bijlage 1. 
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4.2 Depositiecontouren 
De resultaten van de berekeningen zijn berekende concentraties op toetsingspunten. Deze zijn 
middels GtS bewerkingen omgezet naar deposiHecontourEm. Met deze depositiecontouren kan 
vervolgens de ecologische beschOuwing worden uitgevoerd. 

De resultaten van de berekeningen, als deposiHecontouren, van het jaar 2015 zijn opgenomen in 
bij lage 2. 

Het betreffen h ~erbij de volgende depositieccntouren: 
• De totale depositiebijdrage N381 (NH:> pfus N02) VKA iOO km/uur; 
• De verschilcontouren voar NH3 VKA 100 km/uur; 
• De verschUcontouren voor N02 VKA 100 km/uur; 
• De contour van de auto nome situatie voar NH3; 
• De contour van de autonome situatie Vaal' N02 ; 

• De contour van het VKA 100 km/uur veer NH3 ; 

• De contour van het VKA 100 km/uur voer NO;> . 

5 ConcJusie 

Door middel van de depositiecontouren in de bijlagenf karl door een ecoloog een passende 
beoordel ~ng worden opgesteld over de invloed van de reconstructie- van de N3S1 op het Natura 
2000 gebied Drents-Friese Wold. 
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Bijlage 1 
Gehanteerde effectieve depositiesnelheid 
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Bijlage 2 
Depositiecontouren Natura 2000 gebieden 
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BIJ LAGE 2 Notitie onderbouwing effectgrens stikstofdeposi
tie 
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DIVI~IE Mlt lEU & RUIMTE 

De provincie FrysHin voorziet een aanpassing van de N381 van Drachten tot aan de Orentse grens, De 
weg krijgt over het hele traject ongelijkvloerse kruisingen r waardoor de maximumsnelheid overaI van 
80 kmlh naar 100 km/h kart gaan. In de omgeving van de N381liggen verschi1lende Natura 2000-
gehieden als Bakkeveense Duinenr Wijnjeterper Schar, Van Oordt's Mersken, Fochteloerveen en Drent
Friese Wold & Leggelderveld (zie bijlage 1). In d eze gebieden komen verschlllende habltattypen voor 
d ie gevoelig zijn VON de gevoIgen van depositle van stikstoi. Rond de N381 gaat het om bijvoorbeeld 
habitattypen van heide, heischrale graslanden, hoogvenen en beekdalen. 

Effecten van stikstof 
Stikstof is e'en stof die planten nodig hebben om te groeien. Een overmaat van stikstof leidt echter tot 
ongewenste effecten en heeft (naast andere factoren) in vee! natuurgebieden geleid tot een slechte toe
stand van habitattypen. Een overrnaat van stikstof leidt bijvoorbeeld tot dominantie van hoge grassen 
('vergrassing') in vegetaties en onverteerde plantenresten in de bodem. De oorzaak hiervan is niet z(}
zeer direct de stikstof uit de lucht, maar de cumulatie van stikstof in het systeern. De geaecumuleerde 
voarraad ontregelt system~'I1 en IS een belangrijke oorzaak van het slecht functioneIen van de genoem
de habitattypen. 

Bi; deeffectbeoordeling van de veranderingen van de N381 zal oak het effect vanl stikstofdepositie 
worden bepaald. Verspreiding van stikstof kan over zeer grate afstand plaatsvinden. Om het effectge
bied af te bakenen is he-t daarom praktisch om e'en ondergrens te hanteren. Onder deze gre-ns moeten 
effecten op Natura 2000 gebieden als gevolg van de depositie van stikstof uitgesloten kunnen worden. 
Provineie Fryslan heeft voor de N381 gekozen voor een contour van een toename van 0,5 mol N/ha/ja. 
Onderliggende memo onderbouwt de keuze van deze contour. 
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ARCADIS 

De ecologische betekenis van 0,5 mol stikstof /haljaar 
0,5 mol N/ha/jr heeft zelf geen ecologische betekenis voor een vegetatie. Deze hoeveelheid kornt over
een met 7 gram per hectare. Bij kleine planten l met een wortel&telseI van 10 x 10 em kornt dit overeen 
met 0,000001 gram pet plant. Planten met E'en dergelijke omvang hebben gedurende het groeiseizoen 
voor hun groei en onderhoud een stikstofbehoefte van circa 0,2 gram stiks.tof per gram nieuw plan
tenmateriaal; voor een plant van 10 gram is dit dus circa 2 gram stikstofz. De hoeveelheid van 7 micro
gram is plantenfysiologisch dus volstrekt irrelevant. Een significant negatief effect van een depositie 
van O,S mol stikstof fha/jr kan met zekerheid voor aUe voorkomende stikstofgevoelige habitattypen 

worden uitgesloten. 

In de meeste habitaftypen [unctioneer! E'en stikstofkringlodp waarin veel grotere hoeveelheden stikstof 

circuleren, veelar duiLenden kilds per ha. In de duinen van Schiermonnikoog en AmeIand werden hij 
metingen in de bovenste 30 em van de hodem hoeveelheden in de arde van 125.000 tot 450.000 mol 
stikstof (ha/jr aangetroffen. Hiemit kan de conclusie worden getrokken dat hoeveelheden van 0,5 
moIlha/jr in deze stikstofkringlopen ecologisch geen betekenis hebben. 

Onverstoorde, natuurlijke achtergronddeposities liggen in de orde van 1 - 5 kg stikstof per ha per }aar, 
overeenkomend met 71 - 357 rhol N /ha/jr (ARCADIS2011). Bij deze hoeveeIheden kan met zekerheid 
worden vastgE'steld daf een Significant flegafie! effect van O,S mol s:tikstof /ha/jr niet zal optreden. 
D,S mol/ha/jr komt overeen met 0,7 % van de laagste hoeveelheid natuurlijke achterg.mnddepositie. 

Relatie 0,5 mol stikstof Iha/jaar ten opzichte van stikstofgevoeHgheid 
Voor de effectgfens vom de verzuring en/of vermestmg een habitattype wordt doorgaans de kritische 
depositiewaarde (KDW) gehanteerd. De kritische depositiewaarde van de div€l"se hahitattypen wordt 
periodiek geevalueerd en bijgesteId aan de hand van de meest recente wetenschappelijke inzichten. De 
huidige kritische depositiewaarden van de habitattypen in de nabijheid van de N3'81 in het oosten van 

Fryslan zijn: 

Code Habitattype Ki'itische depo-
sitiewaarde {mol 
N/ha/ja} 

H2310 S!Ulfz-anden met struikhei 1100-

H232O' Bif"lftenlaMse Kfaaine iciabegroeiingen 110'0 

H2330 Zandverstulvlngen 740 

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 410--- --
H3t30 Zwakgebufferde vennerr 410 

i-I3160 Lure veririen 410 

H3260A Beken en rlvieren met waterplanten >2400 
( waterranonkel) -

\ De mee»te kenmerkende planten van olau-wgraslanden, neideve1den, noogvenen en heiscnrale graslanden zijn met groter dan 

20 ~Irt en nebben een klein wortelstelsel. 

. De genoemde getallen zijn afkomstig uit een b€rekening in ARCADIS 2.011. Zij geven eE'n globale indicatie van de omvang van 

dE' stikstofbehO€He. Ze zijn niet bedoeld als een exacte berekening voor de kenmerkende soorten van de habitattypen in het 

oosten van Fryslan, 
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r--
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgrorrden) 1300 

H4030 Droge heiden 1100 

H5130 JeneverbesstrLiWelen 2180 

H6230 Heischrale graslanden 830 

H0410 Bla uwgraslanden 1100 
--

H71iOA Aclleve hoogvenen (hoogveenfand- 400 
schap) --

H711.0B Actieve hoogvenen (heideveenljes) 400 

H7120 Herstellende hoogvenen 1400 
I 

H7150 Ploniervegetaties met snavelbiezen 1600 

H9190 Oude eikenbossen 110U 

De meest kriti-sche babttattypen zijn de actieve en herstellende hoogvenen, met een KDW van 400 
mol/ha/jr en de zme en zwakgebufferde vennen met een KDW van 410 mollha/jr . 0,5 mol/ha/j komt 
oyereen met 0,125 % van deze kritische depositiewaarden. 0,5 mol/ha/jaar is dus zelf met zekerheid 
geen factor die tot een significant negatief effect leidt. Mocht er at een effect zijn van deze 0,5 
mol/ha/jaar in combinatie met andere factor en (al dan niet uitgedrukt als 'achtergronddeposihe'), dan 
is dit effect niet te onderseheiden van he t effect van de anden: stikstofbronnen. 
Van de andere habitattypen ligt de KDW aanzienlijk hoger dan 400 moI/ha~T . Hiervoot geldt de be
venstaande redenering in nog stetkere mate-. 

Kritische depo5itiewaarden vormen geen absolute grenzen vom toetsing (Van Dobben & Hinsberg, 
2008; Commissie Trojan, 2008) . De KOW is de grens waarboven met kan worden uitgesloten, dat de 
kwaliteit van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vennes
tende invloed van de atmosferisme stikstofdeposlfie. 

Het shikt banteren van kritische depositiewaarden is niet de opzet van dit hu!pmiddel (zie bijlage 2). 
Vir het Provindaal inpassingsplan van de Rondweg N348 Zutphen-Eefde blijkt dat een o verschrijdmg 
van de kritische depositiewaarden met een aantal moHen stikstof /ha/jr ook volgens de reehter niet 
altijd leidt tot significante effecten. Zie hiervoor deuitspraak van de Raad van State vdn 19 januari 2011 
(nr.20I006773/1/R2). 

0,5 mol stikstof /ha/jaar is te gering voor· een effect als andere factoren de kwaliteit 
bepalen 
In vee! gevallen is de overmaat van stikstof sIechts een van de factoren die rol spelen in het behalen 
van de instandhoudingsdoelstellingen. Het zijn doorgaans andere factoren die dominant z_;jn voor de 
(slechte) staat van instandhouding en voor het realiseren van de instandhoudings- of verbet rdoe-Ien. 
Los van het feif dat 0,5 mol N/ba/jr op- zichzelf al geen effect heeft., is zeker in die ge-vallen waarin an
dere factoren de bepale-nde factor zijn, 0,5 mol N/ha/ja onvoldoende om effect te hebben op de kwali
teit van het habitattype. 

De volgende voorbeelden illustreren illt principe. De voorbeelden zljn ontleend aan de habitattypen 
die voorkomen in de (wilde) omgeving van de- N38L 
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• Habitattypen van heide ziJn vooral athankelijk van actief menseIijk beheer vour het voortbestaan 
(Janssen & Schaminee, 2003). De lage kwaliteit van. heide is niet alleen het gevoIg van verzuring en 
vermesting, maar ook van ina.dequaat beheer. Ondanks een verbetering van de luchtkwaliteit en 
het (kleinschalige) plagbeheer leiden vergrassing, verbossing en te grootschalige verbossing tot een 
slechte staat van instandhouding. Dit is voomamelijk het gevoIg van te eenvormig en ontoetE'ikend 
beheer (Ministerie van LNV, 2008e). Vom vochtige heide is vooral de hydrologische situatie van be
lang. In het bijzonder VOOT schommelingen in de waterstanden is dit l1abitattype bijzonder gevoehg 
Uanssen & Schaminee, 2003). SleutelfaLtoren voor herstel van de heidehabitattypen zijn het intensi
veren van het beheer (plaggen) en verbeteren van de waterhuishouding. 

• Bij stui£zanden vormen l1et herstel van de dynamiek van (vooral) de wind de belangriJkste sleutel
factor voor herstel en behoud van kwali:teit. Het aanplanten van boss en heeft in het verleden ge
zorgd dat de stuifzanden vast kwamen te liggen. Dit in combinatie met een versnelde successie van 
vegetatie door een verhoogde stikstofdepositte, hebben gt!zorgd dat de verstuiving ver.de! afnam. 
Overstuiving van bestaande vegetaties yond daardoor ook niet meer plaats, waardoor het areaal 
stuifzanden snel is afgenomen. 

Voor wateren in de beekdalen speelt depositie uit de lucht geen roI. De grootste bedreiging is in
spoeling van effluent van zuiveringsinstallaties en meststoffen uit aanHggende percelen. Een gerin
ge deposihe ~an 0,5 mol N/ha/ja heeft een indi:rect effect, maar het gehalte van de mesbtoHen die 
inspoelen is velt! malen hoger (Ministerie van LNV, 2008d). 

Blauwgraslanden zijn voor hun kwalifeit vooIal afhankelijk van de de l1ydrologische condities. Oak 
ontbreekt vaan de juiste zaadbdnk (de zaden van de specifieke soorten leven kort). (Mfnisterie van 
LNV, 2009a). Stikstofdepositie vormt een probleem, maar de aanvoer van kalkhoudend g.:rondwater 
is belangrijker voor de ontwikkeling van blauwgraslanden. 

• Voar hoogvenen is de hydrologie van het systeem leidend voor het ontstaan en het behoud. Ver
hoogde stikstofdepnsitie versterkt negatieve effecten van een verstuorde waterhuishouding, maar is 
niet de belangrijkste factor voor het herstel van de kwaliteit. De sfikstofconcentratie die vrijkomt 
door verdfoging van l100gvenen is zeer aanzienlijk meer dan 0;5 mol N/ha/ja. In de meeste hoogve~ 
nen worden rnomenteel beheermaatregelen toegepast. Deze compenseren ruimschoots voor een ge
ringe toename van stikstof in het systeem. 

• In oude eikenbossert is door de vegetatiesuccessie (van vooral exoten) en het uitblijven van bosbe~ 

heer de structuur van het relatief open bas, dieht geworden en is een gIasmat ontstaan. Vooral het 
uitblijven van actief bosbeheer is de beperkende factor voor het herstel van de boskwaliteit. (Minis
terie van LNV, 2008f). 

Overige relativeringen bij een depositie van 0,5 mol stikslof Iha/jaar 
Naast bovenstaande argumenten die met wetenschappelijke zekerheid significant negatieve effecten 
uHsluitent zijn er ook een aantal minder harde argumenten die een hoeveelheid van O~5 mol N/ha/ja 
sterk relativeren: 
• 0,5 mol N/ha/jr is slechts 0,048% van de laagste achtergronddepositie in deze regio; 
• 0,5 mol N(ha/jr iste gering om proefondervindelijk te kunnen aantonen met meetapparatuur; 
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• 0,5 mol N/ha/jr vaH binnen de onzekerheidsmc1rge van de toegepaste modellen (ARCADIS, 2(08).; 
• In Duitsland wordt 3 % van de kritische deposltiewaarde van een habitattype als effectgrerts gehan

teerd en geaccepteerd . Bij zeer stikstofgevoelige habitattypen als actieve hoogvenen of :lure vennen 

is dit nog altijd 12 mol/ha/jr; 
• Generiek beleid en technologlsche ontwikkelingen zorgen dat de depositie van stikstof vanaf de 

jaren '90 van de vorige eeuw een dalende trend vertoont van aanzienlijk meer dan 0,5 mol N/ha!ja 
(ARCADIS, 2008). Hoewel de laatste jaren een stagnafie is waargenomen, is de verwachting dat de 
achtergronddeposities vc:rder daalt voor Natura 2000-gebieden door o.a. de Programmatische Aan

pak Stikstof (zie oak bijlage 2). 

Effectcontouren in andere projeden 
Bij een toename van de stikstofdepositie is het per definitie niet mogelijk om een veranderingscontour 
weer te geven van 0,0 mol N/ha/ja, omdat de gevolgen zich (in theorie oneindig) ver uitstrekken. Ben 
contour van 0,5 mol N/ha/ja als ondergrens is daarom een zeer redehjke en praktische invulling van 
'geen effect'. 

In de meeste andere projecten wordt gekozen voor een 1 mol/ha/jr contour of zeUs een 3 mul/ha/jr con
tour. Hoewel wij niet twijfelen aan de 'onschuldigheid' van een 3 mOl/haljT contour, adviseren wi} de 
effecteontour niet hoger te kiezen dan 1 mol/ha/jr. Bij deze effectgrens ontstaat een meet vollecbg beeld 
van het aantal stikstoigevoelige habitattypen dat ndder moet worden onderzocht. Nader onderzoek 
betekent lang niet altijd dat er zich ook significante effecten voordoen. Maar een compleet beeld is een 
goed uitgangspunt voor een goede effectenstudie en tevens een stevtge ba~is voor zienswijzen in het 
vergunningenproees. De voor de N381 gekozen 0,5 mol/ha/jr contour is op te vatten 011 een zeer correc
te variant hierup. 

Conclusies 
Uit bovenstaande review trekken wij de volgende condusies: 
• 0,5 mol stikstof fha/jT he eft ecologisch gezien geen enkele bctekenis; 
• 0,5 mol stikstof Iha/jr vaH in het niet bij de stikbtofkringlopen en bodemvoorraden dte in de meeste 

habitattypen a1 van nature aanwezig zijn of in afgelopen decennia zijn opgebouwd; 
• 0,5 mol stikstof Ihaljr valt eveneens in het niet vergeleken hij de achtergronddeposities die in het 

oosten van Fryslan worden gemeten;. 
0,5 molfha/jI komt overeen met 0,7 % van de laagste hoeveefheid natuurlijke achtergronddepositie; 

• Voor de meeste habitatty-pen Lijn geheel andere factoren bepalend voor de staat van instandhou
ding en voor de fealisatie van de instandhoudings- of verbeterdoelsteHingen; 

Op grond hiervan kunnen significant negatieve e-ffeden van eefl hoeveelheid van 0,5 mol stik
stof/ha/jl' geheel worden uitgesloten, De voor de N381 gekozen O,S tnollha/jr contour is op te vaUe-n 
al een uitstekende basis voor het effectenonderzoek. 
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RUlMTELU KE ONTWIKKEUlliG 

Betreft EGV metingen KraaiheidepolJen 

Inleiding 
In het kader van de realisatie van de opwaardering van de N381 de provrncrale weg tussen 
Drachten en de Drentse grens is voargesteld am Kraaiheidepollen een gebiedje rn het Drentse 
Fries Woud aan weerszijden van de N381 , hydrologisch met elkaar te verbinden. Deze delen zijn 
nu waarschijnlijk hydrofogisch van elkaargescheiden. Van deZe mogelijke hydrologische 
verbinding maeten de effecten worden bepaald. Deze effeden worden bepaaId via een 
Passende beoordeling van Bureau Bakker. Om deze effecten te bepalen zrjn meerdere EGV 
(elektrfsch geleidend vermogen) metingen noodzakeUjk. 

Royal Haskoning tS gevraagd am enkele EGV metingen bij de KraaiheidepoHen aan beide zijden 
van de N381 uit te voeren. Deze metingen zijn uitgevoerd op 3 augustus 2010 en hebben 
plaatsgevonden in het aan de oostzijde van de N381 aanwezige ven. het water boven en onder 
het maaiveld rond dit ven en aan de westzijde van de N381. Voor het bepalen van de EGV van 
het ondiepe grondwater zijn meerdere boringen verricht. Bij de boringen is tevens de 
grondwaterstand ten opzichte van het maalveld bepaald en is bij aile- puntel1 (figuur 1) de pH 
gemeten. In totaal zijn er op 42 locattes metingen uitgevoerd. De locatres zijn weergegeven in 
ondersta 

Yen 
\Nater bov-er, maaNeld 

watie; 000'" "',,,.veld (boring) 

FlgtJul'1 . Locaties van de metingen 
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Resultaten onderzoek 

Figuur2. 

Figuur 3. 

Resultaten van de EGV meHngen (in IJS/cm) in en rond Mt V~rI. 

L.egenda 

\Mlt&t ooven ma3~\I~!d· 

\MIte< om1 .. , """,Iv .. ", {borie9J 

Wale< boy en ",~&IV ... ki IOverk<lntv d de......esll 

Resultaten van ds EGV matfn9flrI (!rt pSlcm) <ian de zuidwest- en oostzijde vall de weg ten 

zulden van het ven 
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Opvallend aan de resultaten zijn de hoge en plaatselijk extreem hoge EGV metingen aan de 
oostzrjde van de N318. In het algemeen Hggen de waarden tussen de 450 en 500 IlS/em in het 
ven, het water Mn de rand van yen boven het maaiveld tussen de 130 en 230 ~S/cm ert iets 
verder van de oever waar het water net boven of net onder het maaiveld is gelegen In de meeste 
gevaHen onder de 100 fJS/cm. Aan de rand van: de N381 naast de parkeerplaats en iets verder 
het gebied illl zijn waarden van boven de 1.000 of zelfs boven de 3.000 IJS/em gemeten. 
De hoge gemeten waarden geven een hoge mineraalrijkdom aan. Habitats als natte heide geven 
vaak waarden welke niet boven de 100 j.JS/em uitkomen. Aan de zuidwestzijde van de N381 zfJn 
waarden van voornamelijk rand de 40 j.JS/cm gemeten. 

De hoge EGV waarden aan de oostzijde van de N381 kunnen worden verklaard doordat 
afgelopen winter op de Nederlandse wegen grote hoeveelheden strooizout zijn gebruikt. Zout 
afkomstig van de weg is met het oppervlakfewater water afgestroomd riehtlng het ven . Oat de 
waarden aan de westzijde fagere EGV waarden geven, kOl'rd doordat het maaiveld aan de 
oostzfjde lager is gelegen dan aan de westzijde. Hierdoor stroomt het water in oostelijke richting 
af. De EGV waarden in: het gebied aan de westzljde van de N381 duiden op stagnerend 
regenwater dat in dft gebfed aanwezig is. 

De zuurgraden rond het ven Iiggen rand een pH van vijf met enkele uitschieters naar boven en 
naar onder. De pH aan de westzijde is tussen de vier en 4,5 gelegen. De grondwaterstand in de 
boorgaten varieren tusserr de 3 en 20 em beneden maaiveld en op de fets hogere de[en tussen. 
de 30 en 50 em beneden maaivefd. 

Tfjdens de meHngen rs tevens naar de vegetatfe gekeken. De vegetatie rond het ven bestaat 
voornamelijk uit pijpenstrootje, veenpluis, dopneide, sterzegge, pitrus en versehHlende 
veenmossen, Daamaast zijn op veel plekken rond het Yen dufzendknoopfonteinkruid , kfeine- en 
ronde zonnedauw en op enkele plekken veenbies, veerstengeHge waterbfes, lavendelhei , 
beenbreek en kleine veenbes aangetroffen. Beenbreek was enkel en alteen aanwezig op de 
noordwestelljke rand van l1et ven en groeide daar massaar. Op de hoogtekaart is te zien dat 
deze rand in noordoostelijke richhng oploopt tot een hoogteversehil van soms meer dan vier 
meter ten opziehte van het ven. De aanwezigheid van beenbreek van hier waarschijnhjk te 
verklaren door horizontaal afstromend enigszins iets gebufferd water welke afstroomt langs daze 
flank en afkomstig is van hogere dele 1'1. Ondanks de hoge EGV staat de vegetatie er hier retatief 
gezien nog goed bij. 
Ten widen van het ven be staat de vegetatie vooral uit dopheide, pijpenstrootje, veenpluis, ronde 
zonnedauw en moeraswoffskfauw en ten oosten van de N381 uit dopheide, pijpenstrootje, 
veenpluis en op enkele locaties soorten als grauwe wilg, knolrus en kleine zonnedauw, 

Tijdens het veldbezoek vie ~ de aanwezighetd op- van een sloat ten oosten van het ven en paranel 
aan het zandpad gelegen (1). Deze sloot is ook fe zien in de ~nventarisatieatlas . Op de plekken 
ten zuidoosten van het ven , waar de EGV waarden 511 en 426 j.JS/cm zijn gemeten (2), is een 
buis onder het zandpad gelegen waar het water van hef ven doorheen stroomt riehting de sloat. 
Dit water stroomt vervolgens in zuidelijke richting af totdat een pad van west naar oost deze sloot 
onderbreekt (3). MogeHjk dat deze sloot als afvoer van het ven heefl: gediend. Daamaast is er 
een sloot in het gebied aan de zUldwestkant van de N381 gelegen (4). Deze bevindt zieh op de 
scheiding van bos naar heidevegetatie in het zuidelijke deef. Bovenstaande nummer zijn 
weergegeven op figuur 4. 
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De EGV metingen aan beide ztjden van de weg geven totaat verSChiliende waarden. Er is geen 
rechtstreekse verbinding aanwezig tussen beide zijden van de weg. Mogefijk dat ef lokaa! wei 
wat water afstroomf onder de weg door richting het ven. 

De hoge EGV waarden aan de oostzfjde vane de N381 kunnen worden verklaard doordat 
afgelopen winter op de Nederlandse wegen grote hoeveelheden strooizout zrjn gebruikt. Zout 
afkomstig van de weg is met het oppervlaktewater water afgestroomd richting het ven . 
Op grond van het indicatieve onderzoek kan gecoJiciudeerd wordene Qat het ven en de herds ten 
oosten van de weg kwalitatief negaUef bei'nvloed I<unnen worden door afsIromend wegwater, 
zeker als dit lange tljd aanhoudt. Daarnaast lijkt ook het gebruik van de parkeerplaats bij te 
dragen aan de eutroftedng van het ven. 
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Ammoniakdepositieberekenlng agrarisch bedrtjf 
Drents-Friese Word ten behoeve van N381 

Ten behoeve van het deposltieonderzoek voor het project 'N381' is voor een agrarfsch 
bedrijf in de directe omgeving van het Natura 2000-gebied, te weten het Drents Friese Wold, 
een ammoniakdepositieberekening uitgevoerd. Het betreft h~erbij het agrarische bedrijf 'Oude 
WiHem 13' te Appefscha. De berekende bi}drage vanuit dit agrarische bedrijf kan gebruikt worden 
in de PasSende Beoordeling. 

Hierbij zullen de emissiebronnen van het bedriJf in het AAgro -Stacks rekenmodef 
ingevoerd worden. Deze rekent de ammoniakemissies vervofgens om naar. een depositiebijdrage 
in de omgevfng. Deze depositiebijdragsn kunnen gehanteerd worden v~~r verde-re verwerking in 
Mt depositieonderLoek. 

In onderhavige no1itre zijn de uitgangspunten van de be-rake-ning opgenomen alsmede de 
resultaten. welke bestaan uit een contourafbeelding op een kaart van de omgeving. 

Gehanteerd rekenmodel 

De depositieberekening is uitgevoerd met het Mgro-Stacks rekenmodel (vers~e f .0, 2007). 
Het AAgro-Stacks rekenmode~ betreft een, in opdracht van het minrsterie van LNV, door ASO en 
KEMA opgestetd rekenmodei ten behoeve van de berekening van ammoniakdeposftie vanuit 
agrarische ammoniakbronnen (dierhouderijen}. 

Het programma rekent op basis van het NNM (Nfeuw Nationaal Model) de ammoniakdepositie in 
de directe omgeving uit. Dit wordt gepresenteerd in de vorm van con-touren (op een grid van 10 
bij 10 kilometer Om het zwaartepunt van· de bronnen) en/of op specifiek ingevoerde 
ammoniakgevoelige rocattes. 

Voar de wiJze van modelleren is uitgegaan van de' Handleiding AAgro-Stacks 2007 CReKenen 
met AAgro-Stacks', Kema} en de handfeidfng V-Stacks1 fGebruikershandlefd~ng V-Stacks 
vergunningen' Agentschap NL). 

, V-Slacks vergUriningeri r versie 2010.1, 02 a:prif 2010. V-StackS. vergunningen betref! een verspreidingsrnode ! bij de 
WetgeurhilTder en veehouderij waarmee de verspreiding van geur rond dierenverbHjven berekend kan wordefl. Dit model is 
gemaakt door Kema en IS afgeleidt van hel NNM (Nieuw Nationaal Model). 
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Invoergegevens rekenmodel 

De invoergegevens voar de berekenrng zijn aangeleverd door de gemeente OosteHingwerf en 
zijn weergegeven in onderstaande tabel 1. De emissiekentalen van de diverse 'Regellng 
ammoniak en Veehouderijen' (Rav} stalsystemen zijn atkomstig van het Rav averzicht, 
weergegeven op de site van tnfomil (Regeling ammoniak en veehouderij, s1albeschrijvingen). 

fabel1: Invoer e 

Bedrijf 

Fam . Eppinga, 

Oude WilierTI 13 

~PlJelsCha 

Hoogte 

547.8f4 

RAV 

Code 

EmissieRAV 

code 

__ +--",-K~N-,-"Hl/dierilaarJ 

~-,A . ..::.:. 3~-!-__ 3,9 

Al .l00.l 9 ,5 

Veestapel Tofale NH3 
[aantal] emissie 

--t-- (lsgl j 

~_!_249& 
912 

De emissie vindt bij de stal plaats via natuurlijke ventillatie. Betreffende de te hanteren 
binnendiameter is , conform de handleiding van AAgro-Stacks en V-Stacks, 0,5 meter 
gehanteerd. Voor de uittrede snelheid is voor aile emissiepunten 0,4 m/s gehanteerd. Natuurlijke 
ventillatie heeft namelijk een zeer lage uittrede snelheid. Enkel in de handleiding van V-Stacks 
wordt hier nader op ingegaan. Hietin is aarrgegeven dat YO-Or de uittrede snelheid bij natuurlijke 
ventifiatie de waarde van 0,4 mls dient te worden gehanteerd. 

Resultaten berekenlngen 

Het resultaat van de berekening is weergAgeven in bijlage 1. Hat betreft hierbij het resultaat van 
de ammoniakdepositie vanuit de 'Oude Willem 13', 

In bijlage 2 zijn de uitvoerbestanden van de berekening weergegeven wefke met het model 
zijn gegenereerd. Middels de berekeningsresuftaten is inzichtefijk wat de ammoniakdepositie 
vanuit het agrarische bedrijf bedraagt en of deze eventueel mogeliJkMid biedt voor de 
Passende Beoordeling van de N381. 
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Bijlage 1 
Grafische weergave ammoniakdepositie vanuit agrarisch 

bedrijf in de omgeving van het 
Drents-Friese Wold 
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Bijlage 2 
Rekenbestanden berekeningen AAgro-Stacks 



Naam van de berekening: Dude Willem 13 Appefscha 
Gemaakt op: 24-01 -2011 9:01:30 
Zwaartepunt X: 219,300 Y: 547,800 
Cluster naam; Oud Willem 13 Appelscha 
Serekenoo ruwheid: 0,35 m 

£mi.ssi.e Punten: 
Volgnr. BfOrtfD X-(;oord. Y-c6ord. Hoogte 

I staf 2193:25 547 S14 t J) 

Gem.gab. DJam 
hoogte 
4,0 05 

Gevoelige locaties: 
I Vo!gnummer I Naam I X coordmaC1t I Y coor€iinaat I Depos~tie I 

Details van Ei:iissiQ Punt: sta! pO} -

Volgm. Code 
1 Af.1GO 1 

2 A3 

552800 
552295 
551790 
551285 
550780 i 

549770 ---
549265 

Ixpe 
Melkvee 
Wouwlijk jongvee 

550215 jl 

548760 -'1---+---;'---1\ 

548255 ;1-+-"""'--< 

547749 
547244 
546739 , 
646234 (. 
545729 ~-"-J---+--' ;\--

Aantat Emissie --
96 9.5 
64 3,9 

Totaal 
92' 
249.6 

DOD 
_ 0.0 ___ 

DOD 

ROYAL HASKON •• C 

HinT. Emissie 
sn-eJheid 

0040 1 162 

545224 I 
544719 I 

544214 i - f 
543709 f-

543204 
-,--- -----L---)---

I 

0 It) ... U> ~ U> - U> ~ (.0 
~ n (,go (Q ..... ~ oct CO en 0)-
CW) CD C"')- eo C"')- eo C"')- eo p) co ..... t>- c:::t C 'l'"'" ~ N N CI/) M 
~ "II"""" ~ --N N N N 

No N N N ~ C'r,J N N 
N N N N N N N 
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