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VOORWOORD:

Het ministerie van defensie is voornemens in het gebied de
Haar/Laaghalerveen, in Drenthe, een dubbel eenheidsoefenterrein (dEOT)
in te richten, in totaal ongeveer 450 ha. groot. Oorspronkelijk was het
voornemen van het ministerie van defensie om in het onderhavige gebied
een enkel EOT (250 ha,) in te richten. Zowel een enkel als een dubbel
EOT zijn krachtens de wet MER-plichtig, hetgeen wil zeggen dat er een
milieu-effectrapport moet worden opgesteld, waarin de resultaten
gepubliceerd worden van een onderzoek naar de milieu-effecten van de
inrichting, en het gebruik van het betreffende oefenterrein. Het
onderzoeksgebied is ca, 465 ha. groot.

Ten behoeve van het oorspronkelijke voornemen, een enkel EOT, is in
januari 1987 een startnotitie EOT de Haar verschenen. Deze startnotitie
verscheen ter toelichting van, en als uitgangspunt voor, het te
verrichten MER-onderzoek. Ten behoeve van het huidige voornemen, het
dubbel eenheidsoefenterrein de Haar /Laaghalerveen, is een nieuwe
startnotitie verschenen en die leest u nu. Met het verschijnen van deze
nieuwe startnotitie is de oude vervallen.

Een van de vragen bij het oorspronkelijke voornemen, een enkel EOT, aan
het antwoord waarvan het milieu-effectrapport een bijdrage moest
leveren, was waar het oefenterrein van 250 ha. te situeren in het
onderzoeksgebied van ca. 465 ha, Bij het gewijzigd voornemen, een dubbel
EOT van 450 ha. in het onderzoeksgebied van 465 ha.. ligt de situering
van het oefenterrein vanzelfsprekend (op details na) vast. Er bestaat
alleen nog vrijheid in de situering van de verschillende
terreingedeelten waaruit een oefenterrein bestaat, dus als het ware de
inrichting van het oefenterrein. Daarom spreken we in het geval van het
dEOT de Haar /Laaghalerveen van een inrichtings-MER.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Mili tair ruimtegebruik

Nederland is een relatief klein land met een grote bevolkingsomvang. In
ons land leven ongeveer 15 miljoen mensen die er niet alleen wonen, maar
ook werken, recre~rent gebruik maken van voorzieningen zoals wegen en
spoorlijnen en op talloze andere manieren beslag leggen op de beschik-
bare ruimte. Ruimte is daardoor een schaars goed geworden. De
verschillende vormen van ruimtegebruik kunnen daardoor met elkaar in
conflict raken. Het intensieve gebruik kan daarnaast een nadelige
invloed hebben op de kwaliteit van de beschikbare ruimte. De overheid
rekent het dan ook tot zijn taak om in het ruimtegebruik regulerend op
te treden. Dit regulerend optreden vindt sinds 1965 plaats op basis van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ook de krijgsmacht is een ruimtegebruiker . Het gaat hierbij om een groot
aantal uiteenlopende zaken zoals havens, vliegvelden, kazernecomplexen
en andere terreinen van uiteenlopende omvang. Voor de Landmacht gaat het
daarbij vooral om oefen- en schietterreinen. Sinds jaar en dag wordt in
Nederland een groot aantal oefenterreinen (met een gezamenlijke
oppervlakte van ca. 23.000 ha.) gebruikt voor de opleiding en het
oefenen van militair personeel.

Het militaire ruimtegebruik is, net als alle andere vormen van gebruik,
onderworpen aan de regels die de Wet op de Ruimtelijke Ordening stelt.
Op basis hiervan heeft de regering gemeend voor het militair
ruimtegebruik , mede gelet op de aard en speciale omvang, een
afzondelijke beslissing te nemen door het volgen van de Planologische
Kernbeslissing-procedure. Deze beslissing en het hieruit voortvloeiende
beleid zijn neergelegd in het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT).
Hierop wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan.

In het SMT is ondermeer
schietterreinen is en
gesitueerd kunnen zijn,

berekend hoe groot de behoefte aan oefen- en
is onderzocht waar die terreinen het best

Een van de oefenterreinen waarover in het SMT een beslissing is genomen
betreft het gebied de Haar/Laaghalerveen. In dit thans hoofdzakelijk
agrarisch gebied zal volgens het SMT een eenheidsoefenterrein (EOT)
worden ingericht, Na de totstandkoming van het SMT hebben gewijzigde
inzichten de staatssecretaris van Defensie er echter toe gebracht het
voornemen zodanig te wijzigen, dat nu wordt uitgegaan van een dubbel
eenheidsoefenterrein (dEOT) in het gebied de Haar/Laaghalerveen, met een
totale oppervlakte van ca. 450 ha. Hoe men tot de gewijzigde inzichten
is gekomen wordt verderop in deze notitie uitgelegd.

De inrichting van een dergelijk terrein kan diep ingrijpen
bestaande situatie.
Defensie is zich bewust van haar verantwoordelijkheden voor
gebruik van de schaarse ruimte en zij wil dan ook de militaire
zodanig inrichten, gebruiken en beheren, dat zoveel mogelijk
wordt gehouden met de aanwezige waarden. Nu het in de bedoeling
in het gebied de Haar /Laaghalerveen een dEOT in te richten zal
moeten worden onderzocht, hoe dit het beste kan gebeuren.

in de

een goed
terreinen
rekening
ligt om
dan ook
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Mil ieu- e f f ec tra pportage

De inrichting van een dEOT heeft invloed op het milieu. Sinds kort
bestaat in Nederland de verplichting om voor plannen die grote invloed
op het milieu hebben (bij oefenterreinen indien de daadwerkelijk in te
richten oppervlakte 100 ha. of meer beslaat). vooraf die effecten te
onderzoeken. Volgens een in de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygi~ne
geregelde procedure moet een milieu-effectrapport (MER) worden
opgesteld. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden dan
aanbevelingen gedaan voor de inrichting van het dEOT de
Haar /Laaghalerveen.

Het onderzoek heeft daarmee een wettelijke basis gekregen. Van belang is
dat in de te volgen procedure gelegenheid is opgenomen voor inspraak
door een ieder. Hierop zal in het laatste hoofdstuk van deze notitie
worden ingegaan. Tot de wettelijke procedure behoort eveneens dat de
instantie die een MER-plichtige activiteit wil uitvoeren (de
"initiatiefnemer") dit voornemen kenbaar maakt aan het "Bevoegd Gezag",
die het vervolgens publiceert in de Staatscourant en in verschillende
dagbladen.
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HOOFDSTUK 2 HET SMT EN ONTWIKKELINGEN DAARNA
In het SMT (Structuurschema Militaire Terreinen) is de behoefte aan
oefenterreinen in Nederland aangegeven. Daarbij is een onderscheid
gemaakt tussen compagniesoefenterreinen (COT'n), eenheidsoefenterreinen
(EOT 'n) en overige oefenterreinen (OOT 'n),

Een COT is een terrein van ca. 1000 ha. groot, waarop een compagnie
manoeuvre-oefeningen kan uitvoeren. Een dergelijk terrein bestaat voor
een derde deel uit bos, voor een derde deel uit vrij berijdbaar terrein
en voor nog een derde deel uit een banenstelsel.

Een EOT is een oefenterrein van ca. 250 ha. groot, waarop een
ter groot te van een peloton manoeuvre-oefeningen kan uitvoeren.
is sprake van een gelijke verdeling tussen bos, vrij bereidbaar
en banenstelsel (zie hoofdstuk 3).

eenheid
Ook hier
terrein

Een OOT wordt gebruikt voor een breed scala van niet-manoeuvre-oefeningen

(kaartlezen, bivakkeren e.d,).

In het Landsdeel Noord (de provincies Groningen, Friesland en Drenthe)
bestaat de behoefte aan onder meer twee EOT'n. Potenti~le locaties ziJn
getoetst op militaire, financi~ie t agrarische en ree rea tieve aspecten
betreffende na tuurlijk milieu, schaal en karakter van het landschap,
ruimtelijk beleid, waterwinning en infrastructuur. Na afweging van de
verschillende aspecten is in eerste instantie gekozen voor de EOT'n
Anloo en Witterveld. (SMT, deel a)

Gezien de waarde van de terreinen Anloo (Strubben/ Kniphorstbos ) en
Witterveld uit een oogpunt van natuur en recreatie heeft het provinciaal
bestuur van Drenthe in 1981 een werkgroep belast met het onderzoeken van

~ alternatieve oefenmogelijkheden. Op basis van de resultaten van dit
onderzoek stelde het provinciaal bestuur vast dat in Noord-Drenthe geen
alternatieven konden worden gevonden, Deze visie leidde in 1983 tot een
nieuw onderzoek, ingesteld door de gemeenten Anloo, Assen en Rolde.
Hierui t kwam de mogelijkheid naar voren in het landbouwgebied de Haar /
Laaghalerveen, ten zuidwesten van Assen, twee eenheidsoefenterreinen aan
te leggen. Omdat dit alternatief voor het grootste deel grondgebied van
de gemeente Beilen betrof, werd ook deze gemeente bij het overleg
betrokken,

Defensie heeft op verzoek van de gemeenten Assen, Anloo en Rolde een
bodemkundig onderzoek ingesteld naar de geschiktheid van het terrein
voor oefenactiviteiten. Door de gemeente Beilen is met een dergelijk
0nderzoek ingestemd,

Dit bodemkundig onderzoek, verricht in de tweede helft van 1983, heeft
aangetoond dat de inrichting van ongeveer 450 ha. van het 'gebied de
Haar/Laaghalerveen zowel technisch als financieel mogelijk is. Bij dit
alternatief is ervan uitgegaan dat de terreinen Anloo en Witterveld in
de bestaande toestand zouden worden gehandhaafd met het huidige
militaire gebruik (respectievelijk OOT en het schietterrein Witten met
bijbehorende onveilige zone).

Aangezien deze alternatieve mogelijkheid naar
inspraak over het SMT reeds was afgesloten,
inspraakronde ingelast over de oefenterreinen

voren is gekomen nadat de
is begin 1984 een extra

in Noord-Drenthe.
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Hiertoe is op verschillende plaatsen in de regio een notitie ter inzage
gelegd en is tijdens een voorlichtingsavond in Hooghalen, georganiseerd
door het Ministerie van Defensie, een schetsplan voor de mogelijke
inrichting van het gebied gepresenteerd.

Zowel tijdens de voorlichtingsavond als in de schriftelijke reacties
zijn vele bezwaren geuit tegen het alternatief de Haar/Laaghalerveen. De
meeste reacties hadden betrekking op het verlies aan landbouwgrond en
het daarmee samenhangende verlies aan werkgelegenheid. Daarnaast werd
een aantasting van het woon- en leefklimaat gevreesd.

Mede op basis van de resultaten van de inspraakprocedure is op 6 maart
1984 opnieuw bestuurlijk overleg gevoerd met het provinciaal bestuur van
Drenthe en met de betrokken gemeentebesturen. Op grond van de uitkomsten
van de inspraak en het bestuurlijk overleg is in de regeringsbeslissing
over het SMT (deel d) gekozen voor een EOT in het gebied de
Haar /Laaghalerveen en een EOT bij Anloo, In 1985 stemde de Tweede Kamer
met de genoemde keuze in, In een brief d.d. 31 juli 1986 berichtte de
staatssecretaris van Defensie aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Beilen dat het EOT de Haar zo noordelijk
mogelijk zou worden gesitueerd. Op 11 mei 1988 werd het opstellen van
een milieu-effectrapport EOT de Haar gegund aan het ingenieursbureau
Witteveen en Bos,

In de maand juni van het jaar 1988 echter, kwamen het Ministerie van
Defensie en de Provincie Drenthe tijdens een bestuurlijk overleg
gezamenlijk tot de overtuiging dat het de moeite waard zou zijn het tot
dan toe gevoerde beleid m. b, t. een EOT Anloo te heroverwegen, mits in
goed overleg tot een zowel voor het rijk als voor de provincie
aanvaardbaar alternatief kon worden gekomen. In november van datzelfde
jaar vond er een gesprek plaats tussen de Provincie Drenthe en het
college van B, & W. van Beilen, tijdens welke in ori~nterende zin
opnieuw de mogelijkheid werd besproken van een dubbel EOT de
Haar/Laaghalerveen. Het college van B. & W, werd bereid gevonden het
eerder ingenomen standpunt te heroverwegen, ook omdat het rijk op dat
moment al ca, 200 ha. door agrari~rs aangeboden grond in eigendom
verworven had, mits er sprake zou zijn van aantoonbare verbeteringen van
de sociale en economische structuur in het noordelijk deel van de
gemeente.

Het daaropvolgende overleg tussen Defensie, Drenthe en Beilen mondde op
22 maart 1989 uit in een bereidheidsverklaring, waarin de
staatssecretaris van Defensie, het college van gedeputeerde staten van
Drenthe en het college van burgemeester en wethouders van Beilen
verklaren medewerking te zullen verlenen aan de totstandkoming van een
dubbel eenheidsoefenterrein de Haar/Laaghalerveen, ter grootte van ca.
450 ha., grotendeels liggend op het grondgebied van de gemeente Beilen.
Dit zal tot gevolg hebben dat het EOT bij Anloo geen doorgang zal
vinden, maar nog wel een OOT-functie zal blijven houden. Het college van
B. & W, van Beilen verbond aan haar toezegging een aantal voorwaarden:
de plannen die de gemeente had op het recreatieve vlak aan de noordzijde
van de gemeente zouden zoveel mogelijk medewerking krijgen van de
staatssecretaris van Defensie. De zandwinning voor het oefenterrein zou I
zoveel mogelijk direct aan de zuidzijde van het voorziene dEOT ~
plaatsvinden, waardoor een waterplas van ca. 40 tot 50 ha. zou ontstaan,
geschikt voor ree rea tie.
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Defensie zou meewerken indien werd besloten tot de bouw van een viaduct
over de A28, de aanleg van op- en afritten naar c.q. van de A28 en de
ontsluiting van Laaghalerveen. De staatssecretaris zou bevorderen dat op
het complex te Hooghalen oefenterreingebonden eenheden ter grootte van
een bataljon zouden worden gelegerd, terwijl de officiers- en
onderofficierslegering van die betreffende eenheden op of nabij het
complex Hooghalen zou worden gerealiseerd, Bij het realiseren van de
plannen zou rekening worden gehouden met de landbouwkundige belangen van
het gebied. Het college van g, s. van Drenthe zou aan provinciale sta ten
voorstellen e.e.a. op te nemen in het streekplan Drenthe. De toezegging
wordt gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door respectievelijk de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten van Drenthe en
de gemeenteraad van Beilen.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal is per brief, d.d. 23 maart 1989,
ingelicht over de plannen van de staatssecretaris van Defensie.

In zijn vergadering van 25 mei 1989 is de gemeenteraad van Beilen niet
gekomen tot een definitieve uitspraak ten aanzien van het ontwikkelen
van de in de bereidheidsverklaring overeengekomen plannen. De
staatssecretaris van Defensie, na overleg te hebben gevoerd over de
ontstane situatie met het provinciaal bestuur van Drenthe, laat in een
brief, gedateerd 25 oktober 1989, het college van B. & W. van de
gemeente Beilen weten van zins te zijn door te gaan met het verwerven
van grond in het gebied de Haar /Laaghalerveen. Hij had inmiddels een
brief van de minister van Landbouw en Visserij gekregen, d.d. 11 juli
1989, waarin hij stelde, na afweging van de hem regarderende belangen,
in te stemmen met het voornemen van de staatssecretaris van Defensie om
accoord te gaan met de totstandkoming van een dEOT de Haar /Laaghalerveen
als alternatief voor het EOT Anloo, M. b. t. de milieu-effectrapportage
merkt hij op van plan te zijn te besluiten het reeds lopende onderzoek
voort te zetten t. b. v. een dubbel eenlieidsoefenterrein ter grootte van
maximaal 450 ha., ook omdat aan de hand van de uitkomsten van dat
onderzoek door alle betrokkenen een weloverwogen beslissing kan worden
genomen over een dubbel eenheidsoefenterrein .

Provinciale staten van Drenthe hebben in het, in het najaar van 1989
vastgestelde, ontwerp-streekplan Drenthe een dubbel eenheidsoefenterrein
mogelijk gemaakt. Inmiddels vigeert het streekplan Drenthe , dat op 27
juni 1990 is vastgesteld door de Provinciale Staten van Drenthe, waarna
het op 27 juli 1990 rechtskracht heeft verkregen. De in het ontwerp-
streekplan opgenomen voorwaarden, die het college van B. & W. van Beilen
had gesteld voor medewerking aan de realisatie van het dEOT, zijn, nu de
gemeenteraad van Beilen niet tot een definitieve uitspraak inzake het
dEOT is gekomen, weer geschrapt.

~
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HOOFDSTUK 3 TE VERWACHTEN ACTIVITEITEN

Voor een goed begrip van de eisen die aan de inrichting van een
eenheidsoefenterrein (en dus ook aan de inrichting van een dubbel
eenheidsoefenterrein) worden gesteld is het van belang te weten welke
activiteiten op een dergelijk terrein worden ontplooid.

Het gebruik van het dEOT de Haar /Laaghalerveen zal overeenkomen met het
gebruik van twee afzonderlijke EOT'n, 48 weken per jaar, inclusief
OOT-gebruik, met dien verstande dat het optreden van twee onafhankelijk
van elkaar oefenende pelotons strak zal moeten worden gecoördineerd
omdat het dEOT 50 ha. kleiner zal zijn dan twee maal de oppervlakte van
een enkel EOT.

Het EOT-gebruik

Het EOT-gebruik is gericht op het beoefenen van het aanvallend, het
verdedigend en het vertragend gevecht. Het oefenterrein moet
mogelijkheden bieden om deze acties te beoefenen. Bij een peloton(ongeveer dertig man) zijn vier à vijf (lichte)
pantser infanterie-rupsvoertuigen ingedeeld, die bij de acties een
onderlinge afstand van 75 à 100 m. moeten aanhouden. Een peloton heeft
daarom ongeveer 400 m. terreinbreedte nodig, Daarnaast dient nog
manoeuvre ruimte beschikbaar te zijn voor zijwaartse omtrekkende
bewegingen van minimaal 200 m. In de lengte en diepte moeten mogelijk-
heden aanwezig zijn voor het innemen van een uitgangsstelling in een
afwachtingsgebied van 500 m. diep, Bij het voor -of achterwaarts gaan
(aanvallend of verdedigend gevecht) moet over een afstand van ongeveer
twee kilometer kunnen worden gemanoeuvreerd. waarbij op ca. een
kilometer afstand tenminste eenmaal een tussenopsteiiing moet kunnen
worden ingenomen. De actie eindigt in een gebied van ongeveer 500 ID.
diep met een eventuele aanval of het innemen van een gevechtsopstelling
ten behoeve van de verdediging.

Militair-operationele eisen (zie kaart 2)

Aan de inrichting van het dEOT worden de volgende eisen gesteld:

1. Een eerste bebost terreindeel voor uitgangsstellingen in een
afwachtingsgebied .

2. Een bebost middengebied ,
3, een vrij berijdbaar terreingedeelte,
4, Een tweede bebost terreindeel voor uitgangsstellingen in

een afwachtingsgebied .
5. Een rond baan ,

Het terrein moet in beginsel enigszins langgerekt zijn met een breedte
van 1500-2000 m, en een lengte van 2500-3000 m.

In het bijzonder gelden nog de volgende inrichtingsaspecten:

- In de beboste terreingedeelten (1. en 4.) moet een ruim stelsel van
paden worden aangelegd (6 à 8 m, breed). Er dienen per uitgangsstelling
ca. 15 vaste opstelplaatsen voor voertuigen te worden ingericht,
alsmede enkele open plekken voor commandotenten en -voertuigen.
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In het beboste middengebied moet een ruim stelsel van paden met een
breedte van ongeveer 8 m. worden aangelegd.

- De dieptemaat van het vrij te gebruiken terreingedeelte moet ca. 1000
m. bedragen in verband met de dracht van de wapens. Ook hier zijn
enkele bos- of bebouwingselementen toegestaan.

- De rondbaan, max. tien meter breed, ligt in een beboste zone rond het
terrein. Daarin worden enige opstelplaatsen voor voertuigen aangelegd,
onder meer voor waarnemings- en richtoefeningeo, in de richting van
aanliggende, obstakelvrije gebieden. In deze zone is een tweetal
toegangen tot het oefenterrein opgenomen, alsmede een laad- en
losplaa ts voor diepladers.

In de delen voor vrij terreingebruik moeten voertuigen vrije
manoeuvreerruimte hebben en moet een verdiepte opstelpositie
(ingravingen) voor het oefenen met een verdedigde opstelling mogelijk
zijn.

Bij de inrichting zullen, met het oog op de permanente begaanbaarheid,
cultuurtechnische maatregelen moeten worden genomen, zoals het breken
van water-ondoorlatende bodemlagen om de regenwaterafvoer naar de
ondergrond mogelijk te maken en het verwijderen of onderploegen van de
humusrijke bovengrond om het "dichtslaan" van de grond, met als gevolg
plasvorming, te voorkomen. Het dEOT zal gedeeltelijk moeten worden
opgespoten of overzand omdat de bestaande bodem- en waterhuishoudkundige
situatie plaatselijk ongeschikt is voor aanleg van het dEOT. Daarnaast
zal een groot deel van het terrein moeten worden gedraineerd. Verstuiven
zal worden tegengegaan door het inzaaien van een specifiek grasmengsel .

Het kan voorkomen dat in het in te richten gebied reeds paden/wegen
aanwezig zijn die niet voor het oefenen behoeven te worden gehandhaafd.
Voor zover deze ook niet om een andere reden aanwezig hoeven te blijven,
bijvoorbeeld voor recreatief verkeer, kunnen ze worden verwijderd.

Het OOT-gebruik

Het OOT-gebruik is gericht op tactische oefeningen voor alle
soorten eenheden en beperkt zich tot individuele en eenvou-
dige groepsoefeningen, De oefenende groepen bestaan mees-
tentijds uit ca. tien man waarbij een voertuig aanwezig is.
De meest voorkomende activiteiten zijn:
a. het leren inrichten van en verblijven in een bivak.
b. het beoefenen van beschermingsmaatregelen in geval van

NBC-oorlogsvoering (Nucleair, Biologisch, Chemisch).
c, het beoefenen van camouflagetechnieken.
d. het beoefenen van elementaire vaardigheden, zoals posten

te velde i het maken van wegversperringen, het maken van
ligsleuven en schuttersput ten e. d,
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HOOFDSTUK 4 MOGELIJKE EFFECTEN
Voor de uiteindelijke inrichting van het dEOT is de milieu-effectrapportage
onontbeerlijk. Zij moet bijdragen aan de oplossing van de opgave een
goed bruikbaar oefenterrein aan te leggen waarbij zo goed mogelijk is
rekening gehouden met de belangen van het milieu en de waarden van het
gebied.

In het hiernavolgende zal worden ingegaan op de effecten die de
inrichting en het gebruik zelf kunnen hebben op bodem, vegetatie, fauna
en landschapsbeeld .

De gepresenteerde informatie is grotendeels afgeleid van het "Onderzoek
naar de effecten van militaire oefeningen op bodem, vegetatie en fauna",
uitgevoerd door het Rijks Instituut voor Natuurbeheer (RIN), de
Stichting Bodem Kartering (STlBOKA) en het Instituut voor Mechanisatie
Arbeid en Gebouwen (IMAG). Het samenvattend rapport van RIN, STIBOKA en
lMAG is enige jaren terug aangeboden aan de staatssecretaris van
Defensie. Verder is gebruik gemaakt van het bodemonderzoek dat is
verricht door de Rijks Geologische Dienst.

Effecten van zandwinning

~

Ten behoeve van de vereiste begaanbaarheid van het dEOT zal zand op
terrein moeten worden opgebracht. Hiervoor zal 2 à 3 miljoen m3
nodig zijn,

het
zand

Geschikt zand voldoet aan de volgende criteria:
- organische stofgehalte tussen O,S en 1%
- leemgehalte tussen 5 en 10 %
- M 50 cijfer tussen 140 en 170 micrometer
- lutumgehalte tussen 3 en 5%
- een goede sortering

Op grond van het genoemde bodemonderzoek, verricht door de Rijks
Geologische Dienst, is de conclusie getrokken dat de locatie, aangegeven
op bijlage I, ("mogelijke locatie zandwinplaats" ) geschikt is voor
zandwinning. De exacte hoeveelheid mogelijk aldaar te winnen zand is nog
niet bekend, onderzoek daarnaar zal nog plaatsvinden. Omdat deze moge-
lijkheid waarschijnlijk niet toereikend is voor de totaal benodigde
hoeveelheid zand, zal daarnaast worden onderzocht welke
zandwinningsmogelijkheden buiten het oefenterrein beschikbaar zijn.
Zandwinning op de aangegeven locatie zal een waterplas tot gevolg
hebben. Er zullen effecten te verwachten zijn m.b.t. de
wa terhuishouding , de flora en de fauna, die in het op te stellen milieu-
effectrapport zullen worden 'behandeld. Het is niet ondenkbaar dat de
waterplas in de toekomst een recreatieve functie krijgt.

Effecten van de inrichting van het vri j beri jdbare terreingedeelte

De inrichting tot vriJ berijdbaar terrein kan, afhankelijk van de
plaatselijke situatie, diep ingrijpen in het natuurlijk milieu. In veel
gevallen wordt de aanwezige vegetatie voor het grootste deel verwijderd
en de bodemopbouw gewijzigd. Hierdoor worden de watervoerende
eigenschappen van de bodem ter plaatse, en mogelijk op grotere afstand
van het terrein, gewijzigd.
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Daarnaast kunnen tijdelijke effecten optreden die voortvloeien uit
betreding, berijding, geluidproductie en aanwezigheid. Een direct effect
zou de verstoring van het leefmilieu van een groot deel van de fauna
(0. a. voedsel bronnen , broed- en dekkingsgelegenheid ) en de flora kunnen
zijn. Ter voorkoming van winderosie wordt het vrij berijdbaar terrein
ingezaaid met een bepaald grasmengsel .

Effecten van de aanleg van zandbanen

Om het gehele oefenterrein wordt een rondbaan aangelegd met een breedte
van max. twaalf meter, Het inrijden en weer verlaten van het terrein
dient te geschieden via die rondbaan. In de beboste terreingedeelten
worden zandbanen aangelegd met een breedte van max. acht meter. Ter
plaatse van de zandbanen wordt zand opgebracht en drainage aangelegd. De
bodemopbouw wordt hierbij vrijwel volledig gewijzigd. De aanwezigheid
van een stelsel van zandbanen kan nadelig zijn voor de verbreiding van
sommige diersoorten (isolatie-effecten). Het kwetsbaarst voor
isolatie-effecten zijn diersoorten met een gering uitbreidingsvermogen,
hetzij bepaald door uiterlijke kenmerken, hetzij als uitvloeisel van
gedragseigenschappen. Als voorbeelden van gevoelige diersoorten kunnen
worden genoemd sommige soorten reptielen. loopkevers en mieren.

Effecten van graven

Op militaire terreinen wordt gegraven, voor zover het drainagesysteem
di t toelaat, voor bijvoorbeeld het ingraven van manschappen en
voertuigen, Door graafactivi tei ten worden de bodemlagen doorgespit , wat
invloed kan hebben op de watervoerende en chemische kenmerken van de
bodem. Door verbreking van slecht doorlatende lagen kan verdroging
optreden. De omvang van het effect hangt ondermeer af van de ligging van
het terrein. De vegetatie wordt direct belnvloed door het graven en
indirect door de gewijzigde bodemkenmerken en waterhuishouding.

Effecten van betreding en beri jding

Betredings- en berijdingseffecten komen binnen korte termijn tot
uitdrukking in de bodem (verdichting). de vegetatie en het dierenleven.
Op langere termijn kan de soortensamenstelling wijzigen via verandering
in de bodem, afhankelijk van het bodemtype , berijdingsfrequentie en
dergelijke. Wanneer het terrein zeer intensief wordt bereden en betreden
kan de vegetatie geheel verdwijnen, waardoor wind- en watererosie kan
optreden, hetgeen door het inzaaien van een specifiek grasmengsel kan
worden beperkt. (RIJP-rapport, grasinzaai- en bemestingsproef in de
Marnewaard , 1984)

Effecten van bivak

Op bivakplaatsen zijn de genoemde effecten als gevolg
berijding intensiever van karakter. Aangepaste
maatregelen, gericht op een goede ontwatering,
noodzakelijk. Ook het vastleggen van de bovenlaag d .m. v.
en het tijdelijk buiten gebruik stellen van het terrein
mogelijkheden.

van betreding en
cul tuurtechnische
zijn derhalve
een grasmengsel
behoren tot de
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Effecten van geluid en trillingen

Geluid wordt met name geproduceerd door de motoren van voertuigen.
Daarnaast zal op het dEOT met "losse flodders" worden geschoten. Ook bij
het gebruik van wapensysteemsimulatoren wordt geluid geproduceerd, De
effecten van geluid op de fauna kunnen vari~ren per diersoort en zelfs
binnen de soort per individu, Zoogdieren lijken minder gevoelig dan
vogels en alleenlevende dieren minder gevoelig dan dieren die in groepen
leven. Bij een zich herhalend geluid kan gewenning optreden. In alle
gevallen blijft een verschuiving in de samenstelling van de fauna tot de
mogelijkheden behoren, vooral als het om rust- of fourage erge bieden
gaat. Het effect van geluid op de fauna blijkt naar aard en intensiteit
overigens sterk uiteen te lopen. Geluidseffecten kunnen vanzelfsprekend
tevens gevolgen hebben buiten het eigenlijke oefenterrein, ook
bijvoorbeeld voor de omwonenden. Tenslotte dient te worden nagegaan of
door bodemtrillingen of schokgolven verstoring van mens en dier of
schade aan gebouwen e.d. kan ontstaan.

Effecten van menseli jke aanwezigheid in het terrein.

Menselijke aanwezigheid in het terrein is van invloed op de aanwezige
diersoorten. Te onderscheiden zijn directe en indirecte effecten. Onder
directe effecten wordt onder andere verstaan de invloed op het gedrag
bij het voedselzoeken en de voortplanting, Indirecte invloeden zijn
onder meer wijziging van structuur en samenstelling van de vegetatie,
waardoor veranderingen optreden in de broedgelegenheid , de samenstelling
van het voedsel en dergelijke. Ook het effect van de aanwezigheid van
mensen in het terrein varieert per diersoort. Er kan een zekere mate van
gewenning optreden, Gevoelige vogelsoorten zijn onder meer roofvogels en
vogels die laag bij de grond broeden of fourageren (bijv. de wulp).
Aanwezigheid in het terrein tijdens nachtoefeningen kan bijzonder
verstorend werken. Een onderzoek, uitgevoerd door het Rijks Instituut
voor Natuurbeheer (RIN), heeft echter geen verband aangetoond tussen
militair gebruik van een terrein en de broedvogelstand in dat terrein.
(Thissen, J. B .M., 1983: De invloed van militair gebruik op de
broedvogelstand van heideterreinen op de Veluwe)

Overige effecten

Naast de bovenbeschreven effecten zullen nog andere aspecten een rol
spelen, zoals verkeerseffecten, samenhangend met het transport van
voertuigen en manschappen naar en over het oefenterrein, de
landschappelijke inpassing van het dEOT en de keuze van de
bossamenstelling in het dEOT. Bodemvervuiling (afval, lekkage van olie,
lozingen e.d.) zal moeten worden voorkomen. In bijlage 11 is een globaal
overzicht gegeven van mogelijke "ingreep-effectrelaties".
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HOOFDSTUK 5 INRICHTINGSMOGELIJKHEDEN

Het dEOT de Haar/Laaghalerveen (ca. 450 ha.) is wat betreft de ligging
globaal gelijk aan het onderzoeksgebied (ca. 465 ha.) doch iets kleiner.
Het gaat hierbij om het gebied de Haar/Laaghalerveen op het grondgebied
van de gemeenten Assen en Beilen. Het inmiddels opgestelde
concept-inrichtingsplan geeft de grenzen aan van het dEOT (zie bijlage
I). Bij het opstellen van het concept-inrichtingsplan is uitgegaan van
de operationele eisen die aan het dEOT worden gesteld. namelijk het
tegelijkertijd op kunnen treden van twee autonoom oefenende pelotons.
Wel zal door de geringere oppervlakte dan twee maal de oppervlakte van
een enkel EOT het oefenen door de onderscheidene pelotons strak moeten
worden gecoördineerd,

Huidige situatie (zie bijlage 111, kaart 1 (topografische situatie))

Als globale begrenzing kan worden aangegeven:

aan de oostzijde :

aan de noordzijde:

aan de westzijde
aan de zuidzijde

Rijksweg A28
Het TT-circuit en de locatie van het
verkeersparkfWi t terdiep

Het TT-circuit en het Witterveld
Een lijn die vanaf het Witterveld, voor een klein
deel samenvallend met de Boermarkeweg en vervolgens
verspringend bijna haaks staat op de A28

Het betreft een open landbouwgebied met laanbeplanting langs de Haarweg
en de Boermarkeweg en enkele percelen met opgaande begroeiing. Op een
afstand van 500 tot 800 meter, evenwijdig aan de Rijksweg A28. is een
beekdal gelegen, dat overigens nauwelijks opvalt. Ontsluiting van het
gebied geschiedt aan de oostzijde vanaf de weg die bij de Oude Tol de
A28 middels een viaduct kruist, vanaf de Bedeldijk aan de noordzijde.
vanaf de weg naar Laaghalerveen (Haarweg) aan de westzijde en vanaf de
Boermarkeweg aan de zuidzijde. Voor een nadere beschrijving van' het
onderzoeksgebied wordt verwezen naar bijlage LIL, met bijbehorende
kaarten 2 t /m 9.

Relatie tussen de randvoorwaarden voor inrichting en het plangebied

Voor de inrichting van het dubbel eenheidsoefenterrein zal een _ mede
van de te kiezen begrenzing afhankelijke - hoeveelheid zand nodig ziJn.
Op basis van een onderzoek door de Rijks Geologische Dienst kan
geconcludeerd worden dat er een mogelijkheid bestaat tot de aanleg van
een zandwinplaats in het uiterste noord-oosten van het plangebied (zie
bijlage I). Daarmee zal de oefentechnische waarde van deze noordelijke
punt van het terrein minimaal worden.

De begrenzing van het onderzoeksgebied is aangegeven op kaart 1. Binnen
deze grenzen zal uiteindelijk het oefenterrein worden ingericht volgens
een, mede op basis van de resul ta ten van het MER-onderzoek op te
stellen, definitief inrichtingsplan. De realisatiemogelijkheden van het
oefenterrein zullen niet alleen worden beïnvloed door milieufactoren,
maar ook door andere factoren. In samenhang met de milieu-effectrapportage
zal dan ook afzonderlijk onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden
van (openbare) ontsluiting van de omgeving rond het dEOT en de (te
verbeteren) bereikbaarheid van de nabij het dEOT plaatsvindende
activiteiten en evenementen (aan-afvoer en pakeerterreinen TT-circuit).
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HOOFDSTUK 6 HET VOORNEMN

Tegen de achtergrond van het voorgaande kan het voornemen als volgt
worden geformuleerd:

Voor de inrichting van het dubbel eenheidsoefenterrein "de Haar/
Laaghalerveenll bestaat bij de initiatiefnemer, de Eerstaanwezend
Ingenieur Directeur van de Directie Noord-Nederland te Assen van de
Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van het Ministerie van Defensie,
het voornemen om binnen een onderzoeksgebied met een oppervlakte van ca.
465 ha., zoals is aangegeven op kaart i, een oefenterrein van ca. 450
ha, in te richten,

Aan de noord- en zuidzijde van het terrein zullen uitgangsstellingen
c. q. afwachtingsgebieden worden ingericht. Voorts zal een bebost
middengebied worden aangelegd. Het overige deel van het terrein zal
voornamelijk vrij berijdbaar terrein zijn.

In de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene, waarin de m. e. r. -procedure
staat omschreven, is aangegeven dat in het kader van de milieu-
effectrapportage een variantengroep moet worden beschreven waarvan,
naast een aantal redelijkerwijs in beschouwing te nemen varianten,
tevens een zogenaamde nulvariant en de meest milieuvriendelijke variant
deel uit dienen te maken, In de nulvariant wordt de huidige toestand van
het milieu in het onderzoeksgebied en de voorziene autonome ontwikkeling
daarvan (dus inclusief voortzetting van het huidige gebruik en eventuele
te verwachten wijzigingen daarin) onderzocht en beschreven. Deze
beschrijving dient als referentiekader voor de gevolgen voor het milieu
van inrichting van het dEOT. Deie variant is dus geen keuzemogelijkheid.
De meest milieuvriendelijke inrichtingsvariant zal worden ontwikkeld op
basis van de resultaten van de milieu-effectrapportage;

Ook de milieu-effecten buiten het onderzoeksgebied zullen in de
beschouwing worden betrokken. Hierbij moet met name gedacht worden aan
mogelijke effecten op het natuurgebied Witterveld, Hijkerveld' en
Geelbroek, welke thans onder de Natuurbeschermingwet vallen, op de
omliggende woongebieden en aan de relatie die het gebied via het Witter-
en Anreperdiepje heeft met het reservaatgebied van de Drentse Aa.
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HOOFDSTUK 7 BESLUITVORMING. PROCEDURE EN INSPRA

Zoals al eerder is aangegeven, vloeide het voornemen om een enkel EOT de
Haar in te richten voort uit een regeringsbeslissing die werd verwoord
in het Structuurschema Militaire Terreinen. Dit SMT bestaat uit meerdere
delen.

Deel a: Deel a is het beleidsvoornemen van de regering en werd in maart
1981 gepubliceerd, In het kader van de procedure voor Planologische
Kernbeslissingen volgde hierop een periode van inspraak, advies en
bestuurlijk overleg, De resultaten hiervan werden in augustus 1982
gepubliceerd in deel b (hoofdlijnen inspraak). Ook de Raad van Advies
voor de Ruimtelijke Ordening heeft zich over het beleidsvoornemen
uitgesproken, Het advies van de Raad is in juni 1982 neergelegd in ~
£. De regeringsbeslissing, deel d, verscheen in juli 1984. In juni van
het jaar 1985 volgde de behandeling in de Tweede Kamer. In oktober 1985,
tenslotte, verscheen de Planologische Kernbeslissing als deel e. Daarmee
was de procedure rond het Structuurschema Militaire Terreinen afgerond.

Op dit moment moet een begin worden gemaakt met de uitvoering van het
gewijzigde voornemen tot het inrichten van een dubbel EOT in het gebied
de Haar I Laaghalerveen. Om het gehele planvormingsproces te begeleiden is
een ambtelijke overleggroep ingesteld, waarin vertegenwoordigers van het
Rijk, de provincie Drenthe, de gemeenten Beilen en Assen en het
waterschap Drentse Aa zitting hebben. De eerste stap die nu zal worden
gezet is het opstellen van een milieu-effectrapport volgens een in de
wet geregelde procedure, Een onafhankelijke commissie van deskundigen,
de Commissie MER, zal adviseren over de aanvaardbaarheid van het
uiteindelijke milieu-effectrapport, waarin verschillende mogelijkheden
van inrichting getoetst worden op hun consequenties voor het milieu. Op
basis van een aanvaard rapport kunnen aanbevelingen worden gedaan voor
de uiteindelijke inrichting van het dEOT.

I

Een milieu-effectrapport komt als volgt tot stand:
1. Het zogenaamd "Bevoegd Gezag" maakt in de Staatscourant en in

dagbladen het voornemen van de "Initiatiefnemer" bekend. Bij het
dEOT "de Haar/Laaghalerveen" vervult de staatssecretaris van
Defensie de rol van het Bevoegd Gezag en is de directie
Noord-Nederland van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van het
Ministerie van Defensie de Initiatiefnemer (de Dienst die
uiteindelijk het plan uitvoert).

2. Na publicatie van het voornemen volgt een periode waarin een ieder
zijn wensen voor het op te stellen MER kenbaar kan maken (eerste
inspraakmogelijkheid). Deze startnotitie is mede ten behoeve van
deze inspraakronde opgesteld.

3. De Commissie MER stelt, rekening houdend met de ingebrachte wensen,
een advies voor de Richtlijnen voor het onderzoek op.

4, Het Bevoegd Gezag stelt, rekening houdend met ondermeer de inspraak,
de Richtlijnen vast.

5. De Initiatiefnemer stelt aan de hand van deze Richtlijnen het MER
op.

6, Het MER wordt ter inzage gelegd. Een ieder kan op- en/ of
aanmerkingen over / op het MER maken (tweede inspraakmogelijkheid),

7, De Commissie Mer toetst het MER op juistheid en volledigheid en
brengt hierover advies uit aan het Bevoegd Gezag.

/ 17 /
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Rekening houdend met de aanbevelingen uit het MER zal een plan voor de
inrichting van het oefenterrein worden opgesteld. Bovendien zal een
beheersplan worden gemaakt waarin staat aangegeven hoe, na de
inrichting, het terrein moet worden onderhouden en aan welke voorwaarden
de verschillende gebruikers zich zullen moeten houden.

De inrichting van het gebied als dEOT is, respectievelijk zal moeten
worden vastgelegd in het provinciale streekplan en de gemeentelijke
bestemmingsplannen. De procedures van het totstandkomen van deze plannen
zijn aangegeven in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zij voorzien in
mogelijkheden tot inspraak, bezwaar maken bij gemeenteraad en
provinciale staten en beroep bij de Kroon,

Het is de bedoeling inspraak over de MER-resultaten te combineren met
die betreffende het concept-inrichtingsplan,

Meningen en wensen kunnen tot 15 februari 1991 schriftelijk kenbaar
worden gemaakt aan het volgende adres:

Ministerie van Defensie
Bureau CROMD
Inspraak MER dEOT "de Haar /Laaghalerveen"
Postbus Z0701
2500 ES Den Haag

Ieder die van deze mogelijkheid gebruik maakt krijgt te ziJner tijd de
"Richtlijnen voor de milieu-effectrapportage" toegezonden, zodat
geconstateerd kan worden op welke wijze met de ingebrachte wensen en
meningen is rekening gehouden. Naar verwachting is het MER eind 1991
gereed. Pas dan zal bekend worden wanneer de volgende
inspraakmogelijkheid (over het milieu-effectrapport zelf) zich zal
voordoen. Die inspraakmogelijkheid zal tzt. in de Staatscourant en in
dagbladen worden aangekondigd.

I
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BIJLAGE 11
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aanleg vrij berijdbaar ter-- x x x x x x x x x x x x

rein
aanleg zand banen x x x x x x x x x x

amoveren overbodige w'egen x x x x x x

aanbrengen bebouwing x x x x x x x x x

aanleg zandwal len x x x x x x x

aanleg schootsveld x x x x x x x x x x x

rijden op zandwegen x x x x

ri jden op zand banen x x x x

rijden bui ten wegen en banen x x x x x x x

oefeningen te voet x x x

buiten wegen

ing raveri voertuigen x x x x x x x x x x

ingraven personen x x x x x x x

graven voor latrines x x x x x x x

bi vak x x x x x x

parkeren/uitgangsstell ingen x x x x

mi joen leggen x x x

inrichten diverse centra x x x x x

beschieting! explos ies x x x x x x x x x x x x

onveilig terrein x x

Globaal overzicht de 'i ngreep-ef f ec trelaties
,

bi i inrichtingvan en
gebruik van militaire terreinen.
, ) Graven in de directe omgeving van oudheidkundige monumenten is verboden.



BIJLAGE 111

HUIDIGE SITUATIE IN HET ONDERZOEKSGEBIED E.O.

Inleiding

Ten behoeve van de voorbereiding van de formulering van het "voornemen"
tot realisatie van het dEOT de Haar/ Laaghalerveen (ca. 450 ha.) heeft
binnen de daartoe ingestelde projectgroep een inventarisatie
plaatsgevonden van alle beschikbare relevante gegevens met betrekking
tot het onderzoeksgebied en zijn nabije omgeving. Deze inventarisatie
moet beschouwd worden als globaal en niet definitief. De richtlijnen
voor nader onderzoek ten behoeve van het op te stellen MER zullen
aangeven op welk gebied nog nadere, gedetailleerde gegevens nodig zijn.
Met behulp van het bestaande materiaal kan evenwel een globaal inzicht
worden gegeven in de huidige situatie van het gebied waar het dEOT de
Haar/Laaghalerveen gepland staat en zijn omgeving.

Ligging van het onderzoeksgebied

Het dEOT de Haar /Laaghalerveen is wat betreft ligging bepaald. Het
gebied de Haar /Laaghalerveen is gelegen binnen de grenzen van de
gemeenten Assen en Beilen (zie kaart 111.1). Ten aanzien van de ligging
van het onderzoeksgebied wordt verwezen naar kaart 1. Het wordt globaal
begrensd door de Rijksweg A28 (oostzijde), het Witterdiepje en het TT-
circuit (noordzijde), het TT-circuit en het Witterveld (westzijde) en de
omgeving van de Boermarkeweg (zuidzijde), Het onderzoeksgebied maakt
deel uit van een groter gebied waarvoor op 6 januari 1986 een verzoek
tot landinrichting is ingediend bij de minister van Landbouw en
Visserij, De grens van het gebied waarop het verzoek betrekking heeft is
op kaart 111.2 aangegeven. De oppervlakte bedraagt ca. 2,120 ha. en ligt
in de gemeenten Assen, Beilen, Rolde en Smilde.

Geomorfologische opbouwen bodemgesteldheid! grondgebruik

Geomorfologische opbouw

Het gebied Laaghalen (landinrichtingsaanvraag ) maakt deel ui t van het
Drents Plateau, Het gebied ligt op de overgang van hogere zandgronden en
een voormalig hoogveenvlakte . De opbouw van het gebied is bepaald door
pleistocene dekzanden en de hoogveenvorming in het Holoceen.

Bodemgesteldheid en grondgebruik (zie kaart 111.3)

De ontstaanswijze en ontginningsgeschiedenis van het gebied met een
overwegend agrarisch karakter komt tot uitdrukking in zones. De
occupa tie van het gebied is begonnen op de hogere dekzandruggen , Hier
liggen de nederzet tingen Hooghalen en Laaghalen . De esgronden rondom de
nederzettingen zijn voornamelijk in gebruik als bouwland. Op later
ontstane zandverstuivingen is bos en heide aanwezig. De lagere
zandgronden en beekdalgronden van de Ruimsloot en het Witterdiepje zijn
na t en worden voornamelijk als grasland gebruikt. Tussengelegen
zandgronden kennen een gemengd grasland/bouwland gebruik, De relatief
jonge veenontginningen in het westelijk deel van het gebied worden
eveneens gemengd gebruikt.
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Wa terhuishouding

Op kaart 111,4 is het aanwezige stelsel van hoofdwatergangen aangegeven,

Landschapsstructuur (zie kaart 111.5)

Door het consulentschap Bos- en Landschapsbouw van Staatsbosbeheer is
een landschapsanalyse uitgevoerd die zowel het dEOT-onderzoeksgebied
alsook het eventuele landinrichtingsproject ruim omvat. De volgende
landschappelijke eenheden vallen te onderscheiden:

Esdorpenlandschap

In het algemeen liggen de esdorpen met de escomplexen in de nabijheid
van de beekdalen. De hoofdonderdelen van het esdorpenlandschap zijn:
- de dorpen met de brinken;
de escomplexen;
kal ver- en paardeweiden en goorns (complexen van kleine
met houtgewas omzoomde perceeltjes waar tuinbouwachtige
gewas sen werden geteeld),
heidevelden;
beekdalen;
bossen.

.' :",~.."'"
" . ',' ,..ullI"'i'''.''
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',\. /', ,i"'"
. . 1" ....

. Il~l'\ .. ".. .
:.' . .

..'''.'lf

. J"""... - es~ beekdal

..-

. . - bebouwing

Iì - goorns

l;:,J heide

-- wegen, paden en
schapendriften

Sene..t 1!che weerlave van opbouw esdorpani.nd.chap
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Kenmerkend van het Drentse esdorpenlandschap is het systeem van maten en
verhoudingen. Vanuit de beslotenheid van het brinkdorp met daaromheen
vaak een gevarieerd kleinschalig landschap met kleine
landschapselementen
als (restanten van houtwallen en perceelsgrensbeplantingen rond de
goorns, kalver- en paardeweiden. Dan volgen de essen met
esrandbeplantingen, daarachter liggen de oude veldontginningen met een
rela tief kleinschalig karakter en nog verder de meer rationeel
ingerichte jonge veldontginningen met een grootschalig karakter, de
vroegere heidevelden. Bij nadering van een volgend dorp treedt een
omgekeerde volgorde op, Door dit karakteristieke matenstelsel heen
liggen de beekdalen verweven. Door de toepassing van kunstmest kon het
evenwicht dat bestond tussen de oppervlakte heide, beekdalen en de
esgronden worden doorbroken, waardoor de mogelijkheid geopend werd om
grote heidegebieden te ontginnen en in cultuur te brengen voor de
landbouw. Visueel- ruimtelijk bleven de grote open heidevlakten ook na
de ontginning relatief open en grootschalig. Daarnaast werden ook
heidevelden bebost, Deze bebossingen hebben aanvankelijk vooral op en
rond de stuifzandgebieden plaatsgevonden, en waren in eerste instantie
dan ook van belang om het verstuiven van deze zandgebieden tegen te
gaan. Daarnaast zijn grote delen van het plateau bebost.
Deze beboste voormalige heidevelden en zandverstuiving liggen veelal op
hogere delen en ruggen en daarmee vaak op de waterscheiding en tussen de
beekdalen, Deze bossen hebben vaak een gunstige uitwerking op de
natuurwaarde van de aangrenzende beekdalen. Ter plaatse van deze boossen
is het inzijgende water niet vervuild met als resultaat dat het naar de
beekdalen toestromende water relatief voedselarm blijft in tegenstelling
tot de situatie bij beekdalen die midden in landbouwgebieden liggen,
waar een sterke eutrofi~ring (= verrijking met voedingsstoffen)
optreedt. De grootschalige bebossingen hebben een soort ruimtelijke
omkering in het landschap teweeg gebracht.
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Visueel-ruimtelijk open grootschalige heidevelden veranderen in dichte
grootschalige boscomplexen. Door de voortgaande ontwikkeling in de
landbouw (schaalvergroting), stads- en dorpsuitbreidingen, uitbreiding
van het wegennet e. d. komt kleinschalige esdorpen- beekdallandschap onder
een steeds grotere druk te staan. Steeds meer kleinschlige
landschapselementen zoals houtwallen, bosjes steilranden en zandwegen
verdwijnen door verlies aan functies in het boerenbedrijf.

Veenontginningen

De veenontginningen hebben een systematische opzet. Allereerst werden er
een kanaal en wijken gegraven om een gebied te ontwateren en
toegankelijk te maken, Daarna werd de grond verdeeld, verveend en
ontgonnen. La ter kwamen er huizen langs de wijken en werd dwars daarop
ontgonnen, tot de markegrens (nu gemeentegrens ) bereikt werd. Het
Laaghalerveen sluit aan op het systeem van Smilde, maar moet als een op
zichzelf staande ontginning beschouwd worden. Aan de oostkant gaat de
veenontginning over in een veldontginning . De wegen in de veenontginning
zijn beplant. In het kavelpatroon zijn restantjes veen, deels begroeid
met bos, blijven liggen. Door drainage zijn kavelsloten overbodig
geworden en ontstaan grotere percelen.

Veldontginningen

Op de wat hogere gronden langs de doorgaande wegen kwamen verspreid
bedrijven te staan. De kavels vari~ren in grootte, maar z1Jn wel
rechthoekig van vorm, De ontginningsrichting is wisselend en hangt samen
met het oorspronkelijke wegenpatroon. Het grondgebruik is gemengd. De
beplantingen zijn merendeels gekoppeld aan de erven en de wegen.

De lagere, natte gronden waren voor bebouwing' niet geschikt.
Tegelijkertijd met de ontsluiting werd een intensief slotensysteem
aangelegd. De kavels zijn smal en lang, hebben over grotere vlakken één
richting en worden voornamelijk als grasland gebruikt. Net als bij de
beekdalen wordt de ontwatering ten behoeve van de landbouw steeds beter,
verdwijnen de kavelsloten en wordt het gebruik intensiever. Langs een
paar wegen is beplanting aanwezig.

De stuifzanden kennen behalve een gebrek aan voedingsstoffen ook een
tekort aan wa ter. Deze voor de landbouw moeilijk geschikt te maken
gronden zijn bebost omdat de behoefte aan hout toenam en om het
verstuiven van het zand tegen te gaan. Een deel is uit natuurbelang als
heide blijven liggen. Recreatief zijn deze gebieden belangrijk, zoals
blijkt uit het aantal recreatieve routes en de verblijfsrecreatieter-
reinen.

Bebouwing i infrastructuur
111.6 en 7)

en overige elementen (zie kaarten

Visuele aspecten

Het gebied de Haar /Laaghalerveen is vlak en open. Door de in het gebied
overheersend aanwezige hoogspanningsleidingen en autosnelweg is het van
oorsprong aanwezige hoogteverschil tussen de hogere rug tussen Assen en
Hooghalen en de laagte van het Witterdiepje nauwelijks nog waarneembaar,
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waardoor een zekere vervaging van de landschapsstructuur
plaatsgevonden. Het gebied wordt visueel begrensd door in het
opgaande beplanting rond het TT-circuit, in
noordwesten door de beplanting op de schietbaan Witten
oefenterrein Baggelhuizen , in het oosten door de
hoogspanningsleidingen en snelweg, terwijl de openheid van het
zelf zich naar het zuiden toe voortzet.

heeft
noorden

het
en het
genoemde
terrein

Archeologische waarden (zie kaart 111.8)

Voor zover nu bekend
archeologische objecten

bij
in de

het Drents museum ziJn er een
nabijheid van het onderzoeksgebied.

aantal

Openluchtrecrea tie

Toeristisch/recreatief is het onderzoeksgebied van weinig betekenis. Het
gebruik van het TT-circuit heeft invloed op de huidige aanliggende
gronden, ondermeer als tijdelijke kampeer- en parkeerplaatsen, Ten
noord-westen van het TT-circuit is een verkeerspark annex automuseum
aangelegd. Deze voorziening heeft een oppervlakte van ca. 7 ha, (zie
kaart 111.6), Ten noord-oosten van het onderzoeksgebied bevindt zich
camping Witterzomer.

Verkeerssitua tie lontslui ting

Door het gebied lopen een aantal openbare verharde wegen, te weten
Haarweg ,de Boermarkeweg, de weg naar het viaduct Oude Tol en de
Ambulanceweg . Deze wegen vervullen een functie voor de pI aa tselijkeontsluiting, alsmede voor de verbinding van Laaghalerveen e.o, en
Laaghalen met Assen. Tevens fungeren deze wegen als aan- en afvoerwegen
van het TT-circuit.

Agrarische functie i eigendomssi tua tie

Agrarische functie

Om een indruk te krijgen van de agrarische problematiek van het
onderzoeksgebied biedt de landinrichtingsaanvraag een goede ingang. In
het kader van de landinrichtingsaanvraag heeft de landinrichtingsdienst
de volgende gegevens vergaard op basis van C.B.S.-gegevens uit 1985, In
het gebied kwamen in 1985 61 geregistreerde agrarische bedrijven voor
met in totaal een oppervlakte van 1,174 ha. cultuurgrond (65% grasland
en 35% bouwland), Hiervan waren 57 hoofdberoepsbedrijven met 1,151 ha.
grond en 4 nevenbedrijven met 23 ha. grond. Het rundveehouderijbedrijf
was het meest voorkomende bedrijfstype met 74% van de oppervlakte
cul tuurgrond en 63% van de productie-omvang.

De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 36 rundveehouderijbedrijven
bedroeg 23,8 ha. en de gemiddelde productie-omvang 170 standaard
bedrijfseenheden (s. b. e. ). Voor de bedrijven met melkkoeien bedroeg de
vee bezet ting 2,34 grootvee-eenheden per ha. gras- en voedergewassenland .
Gemiddeld waren er op deze bedrijven 43 koeien. De arbeidsbezetting per
bedrijf bestond uit gemiddeld 1,7 regelmatig werkzame arbeidskrachten en
39% van de rundveebedrijven had de beschikking over een ligboxenstal.
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De akkerbouwbedrijven hadden 16% van de totale oppervlakte cultuurgrond
in gebruik en hadden een aandeel van 19% in de productie-omvang. De
gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de 9 akkerbouwbedrijven bedroeg 20,8
ha. en de gemiddelde productie-omvang 112 s.b.e.

Tenslotte kwamen er in het
veehouderij bedrijven (voornamelijk
1 vollegronds tuinbouwbedrijf en 2

gebied nog voor: 7 intensieve
mestvarkens), 2 fruitteeltbedrijven,
gemengde bedrijven.

Opgemerkt moet worden dat naast de genoemde bedrijven nog een aantal
bedrijven met het overgrote deel van hun gronden in het blok lagen. Het
betrof vooral bedrijven met de bedrijfsgebouwen in de kom van Hooghalen.
De geregistreerde nevenbedrijven hadden een gemiddelde
bedrijfsoppervlakte van 5.8 ha. Het betrof vooral rundveehoudende
bedrijven.

Eigendomssituatie Onderzoeksgebied (zie kaart 111.9)

Specifiek voor het onderzoeksgebied is de eigendomssituatie door het
Bureau Beheer Landbouwgronden in kaart gebracht. Kaart 111.9 is daar een
bewerking van.

Aanvraag landinrichting ("Laaghalen" )

Het Drents Landbouwgenootschap, de Drentse Christelijke Boeren- en
Tuindersbond en het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond Kring Drenthe
hebben op 6januari 1986 een verzoek tot landinrichting in het gebied
Laaghalen ingediend bij het Ministerie van Landbouw en Visserij. De
begrenzing van het aangevraagde gebied (zie kaart 111.2) is vrijwel
gelijk aan de begrenzing van de voormalige ruilverkaveling Hooghalen.
Deze ruil verkaveling hing samen met de aanleg van de Rijksweg A28. In
1972 is de ruilverkaveling afgestemd,

Als redenen voor de aanvraag tot landinrichting werden door de indieners
onder andere genoemd de slechte verkavelingssituatie , de behoefte' aan
verbetering van de ontsluiting en de waterbeheersing en de
besluitvorming inzake de aanleg van een militair oefenterrein.

Het gebied ligt in de gemeenten Assen, Beilen, Rolde en Smilde en
deel uit van de waterschappen Drentse Aa, de Oude Vaart en Smilde
Zuiveringsschap Drenthe. De oppervlakte bedraagt ca. 2.120 ha.

maakt
en het

Het aangevraagde gebied maakt deel uit van de beleidskaart van het
Structuurschema Landinrichting, hetgeen betekent dat het, na een
provinciaal voorstel tot plaatsing op het voorbereidingsschema , in
aanmerking kan komen voor herinrichting of ruilverkaveling.

Het gebied Laaghalen is op deze beleidskaart geplaatst op grond van
prioriteit vanuit de land- en tuinbouw en prioriteit in verband met een
disharmonie tussen de kwaliteit van het landschap en de functies die het
gebied vervult of moet vervullen.
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De ruimteli jke plannen voor het gebied (aanvraag landinrichting)

Landeli ik niveau

Nota Landelijke Gebieden

Blijkens de Nota Landelijke Gebieden behoort het gebied tot de "gebieden
met afwisselend landbouw, natuur en andere functies in kleinere
ruimtelijke eenheden (zone C)". Het ruimtelijk beleid in deze gebieden
is gericht op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan de landbouw,
de recreatie de natuur en andere functies. In delen van deze gebieden
waar het niet mogelijk is de zwakkere functies met de sterkere te
combineren middels verweving, wordt scheiding van functies voorgestaan.

Na tuurbeleidsplan

Het onderhavige gebied wordt min of meer omgeven door een deel van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Natuurbeleidsplan (NBP). In het
Na tuurbeleidsplan zijn deze gebieden, Witterveld , Hijkerveld, Groote
Zand en Geelbroek (bovenloop Drentse Aa), opgenomen als kerngebied van
de EHS (zie haart 111. Sa). Het beleid t, a. v instandhouding van deze
gebieden kan tot consequentie hebben dat in de aangrenzende gebieden ook
beschermende maatregelen getroffen moeten worden, danwel bepaalde
ingrepen nagelaten moeten worden. Met name wordt hierbij gedacht aan
hydrologische aspecten die belangrijk zijn voor behoud en ontwikkeling
van beekdalen en hoogvenen.

Structuurschema' s

In het Structuurschema Landinrichting behoort Laaghalen overwegend tot
de gebieden die, blijkens provinciale voorstellen tot plaatsing op het
voorbereidings schema, in aanmerking komen voor herinrichting of
ruilverkaveling. Daarvoor zijn redenen aan te voeren vanuit oogpunt van
land- en tuinbouw en redenen die verband houden met een bestaande
disharmonie tussen de kwaliteit van het landschap en de functies die, het
gebied vervult of moet vervullen.

In het Structuurschema Militaire Terreinen is vermeld dat in het gebied
de Haar/Laaghalerveen een eenheidsoefenterrein (EOT) zal worden
ingericht op grondgebied van de gemeenten Assen en Beilen. Het voornemen
is nadien dusdanig gewijzigd, dat thans wordt uitgegaan van een dubbel
eenheidsoefenterrein (dEOT) . Daarbij zal moeten worden uitgegaan van de
operationele eisen die aan de grootte (450 ha.) en vorm van het dEOT
worden gesteld,

In andere structuurschema' s en in het als beleidsvoornemen gepubliceerde
Meer jarenplan Bosbouw zijn, expliciet voor het onderhavige gebied, geen
beleidsui tspraken opgenomen.

Provinciaal niveau

Als planologisch uitgangspunt voor landinrichting komt vooral het
provinciaal planologisch beleid in aanmerking. Met name het streekplan
vormt daarvoor het referentiekader. Voor het onderhavige gebied vigeert
thans het streekplan Drenthe, dat in 1990 is vastgesteld. Het streekplan
Drenthe is een integraal plan voor de gehele provincie. Het SMT èn het
gewijzigd voornemen zijn hierin verwerkt.

/ 27 /



Gemeenteli jk niveau

De situatie met betrekking tot de bestemmingsplannen voor het
buitengebied, voorzover van belang voor het onderzoeksgebied, is als
volgt:

Gemeente type vastgesteld goedgekeurd vigerend
in: in: vanaf:

1. Assen a. integraal 1971 1972 1976
b, herziening* 1984 1985 1986

2. Beilen a, integraal 1975 1976 1983
b. art. 30 1984 1985 1985

* Bij de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied van
Assen is een deel van het gebied (het noordelijk deel tussen het
TT-circuit en de A28) buiten het plan gehouden. Op het betreffende
gebied is derhalve nog het oude plan van toepassing. Een milieustudie
ter voorbereiding van een nieuw bestemmingplan zal binnen afzienbare
tijd worden opgedragen.
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