
Huidige situatie en autonome on twikkeling 

rasspiraeaverbond). Goede potenties 
voor weidevogels, amfibieën en insec
ten. Uit biotisch oogpunt waardevolle 
reliëf- en bodem- en grondwatergra
diënten. 

bijzonderheden ** relatief groot aandeel van plantensoor
ten uit het Glanshaververbond, het 
Moerasspiraea-verbond en ook soor
ten uit waardevolle Kleine en Grote 
zeggenvegetaties en Blauwgraslandve-
getaties (rompgemeenschappen). Ook 
plantensoorten van de relatief droge 
voedselarme tot droge matig voedsel-
rijke omstandigheden (b.v. Reukgras). 

Landschap 

landschapstype Streekdorpenlandschap op zand met 
oost-west oriëntatie. 
Overwegend regelmatige blokverkave-
ling (noordelijke deel) en strokenver-
kavcling (zuideüjke deel), met twee 
richtingen, gekoppeld aan de twee ver
schillende ontginningsbasis. 
De noordelijke helft van de locatie 
heeft een herkenbare oorspronkelijke 
verkaveling en de zuideüjke helft is nog 
oorspronkeüjk aanwezig. 

aanwezigheid cultuurhistorische objecten Verkaveling; verder geen bijzondere 
objecten 

archeologie/geomorfologie . Gebied met groot deel met middelho
ge archeologische waarde (IKAW) 
. Overgangsgebied van 4 eenheden: 
getij-afzettingsvlakte, al of niet met 
kleinschaüg reliëf, met lokaal ontgon
nen veenvlakte met dun kleidek 
(noorden) en dekzandvlakte met dun 
kleidek (zuiden) ("inversie klei/veen 
overgangslandschap"). 

visueel-ruimtelijk Grootschaüge open ruimten van 100-
1000 ha met weinig verdichtingen (0,7 -
1,7 verdichtingen per 100 ha) 

bijzonderheden overgangsgebied tussen de hoger gele
gen zandgronden en de vroegere kreek 
(zee-invloed). Dus verdraaiing in de 
verkaveling die voor de helft nog oor
spronkeüjk is. Grootschaüge openheid. 
Lokaal reüëf (1 m verschil). 

Woon- en leefomgeving 

visuele beleving bevolking Verspreid üggende woningen aan 
zuidwestkant 

1 - recreatief (mede)gebruik n.v.t. 

1 - bestaande geluidsbronnen n.v.t. 

aanwezigheid geluidsgevoelige objecten/ 
bestemmingen 
. natuur-, stiltegebied 
. woongebied 

Verspreid üggende woningen aan 
zuidwestkant 
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. recreatiegebied 

bijzonderheden 

Landbouw en economie 

landbouwkundig waardevolle gebieden Landinrichtingsproject in voorberei
ding: Raamplan Waterbeheersing 
"Zuidelijk Westerkwartier". Beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

landinrichtingsprojecten Vastleggen van waterlopen kan in de 
uitvoering van het Raamplan nog 
worden meegenomen. 

ontwateringstoestand GtV/VI 

grondsoort t.b.v. kaden klei 

inrichtingsstructuur twee watergangen 

aanwezige woningen/boerderijen n.v.t. 

bijzonderheden 

Autonome ontwikkeling 
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Locatie: 13 (Zuidhorner Zuiderpolder) 

Locatie 13 ligt in de gemeente Zuidhorn 

KENMERK |LOCATDE~ 

Algemeen 

ligging 583/223 
Noord-zuid: grens ongeschikt gebied 
Oost-west: boerderijen langs Zuider-
wcg-Hoendiep 

afstand tot aan Van Starkenborghkanaal ca. 2,5 km 

gemeente Zuidhorn 

ontsluiting 
. water 
. weg 

- gelegen aan het Hoendiep, dat uit
mondt (onder 3 wegen door) in het 
Van Starkenborghkanaal (2,5 km) 
- via ontsluitingswegen en de Zuider
weg naar de N355 (1,5 km); met via de 
openbare (verharde) wee bereikbaar 

huidig gebruik agrarisch gebruik (veehouderij) 

ruimtelijk ordeningskader (aanduiding func
ties) 

agrarisch gebied, oostelijke rand land
schappelijke waardevol 
(bestemmingsplan buitengebied Zuid
horn) 

grootte van de potentiële locatie ca.50 ha 

bijzonderheden 

Bodem en water 

- GHG <0,40 m 

O - zetting bij 2,00 m ophoging 
zetting bij 5,00 m ophoging 

goed (<0,50 m) 
goed (<0,50 m) 

hoogte omringend maaiveld NAP -0,8 t/m +0,4 meter 

geohydrologisch profiel (meter-mv) 
. afdekkend pakket 

Holoceen 
Pleistoceen 

grofzandige aquifer (Tertiair) 

0-74 m 
0-4 m 
4-74 m 
>74m 

kwel/wegzijging Kwel: 0,00-0,25 mm/dag 

stroomsnelheid in het eerste watervoerend 
pakket 

geen gegevens beschikbaar 

stromingsrichting in het eerste watervoerende 
pakket 

geen gegevens beschikbaar 

adsorptiecapaciteit (CEC) matig 

bodemhoogte stortplaats NAP -0,5 meter 

oppervlaktewater hoofdwatergang langs zuidzijde, 
hoofdwatergang door locatie in noord-
zuid richting. 

streefpeil oppervlaktewater (m t.o.v. NAP) -zomer; -1,50 
- winter; -1,70 

bijzonderheden 

Ecologie 

vegetatie ** 

" ' • — — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

Algemeen voorkomende soorten van 
de zeer voedselrijke Beemdgras-
raaierasvegetaties, de matie voedsellij- | 
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ke tot voedselrijke 
glanshaverweiden. Relatief veel gras
landsoorten van de drogere voed
selarme omstandigheden, wellicht ten 
gevolge van verdroging van vroegere 
gemeenschap van Dotterbloem. Lo
kaal in het poldergebied soorten die 
kwelinvloed indiceren (Holpijp). 

avifauna ** (Zeer) waardevol voor weidevogels. 
Gebied van belang voor overwinteren
de weidevogels, ganzen en zwanen en 
van belang voor foeragerende Kievi
ten. 

overige fauna * Naar verwachting waardevol voor 
amfibieën en beperkt waardevol voor 
zoogdieren en waardevol voor dag
vlinders 

1 - aquatische ecologie ** Soortenrijke water- en moerasvegeta
ties die gerekend kunnen worden tot 
het Rietverbond en het Moerasspiraea-
verbond, kenmerkend voor niet of 
weinig bemeste ruigten langs sloten op 
matig voedselrijke tot voedselrijke hu-
meuze en vochtige bodems en (matig) 
voedselrijke wateren. Algemeen voor
komende soorten. Ook waterplanten 
die kenmerkend zijn voor zoete en 
zwak brakke wateren (b.v. Kleine 
kroosvaren, Lidsteng, Grote boter
bloem}. 

ecologische potenties Plantensoortenrijke vochtige tot natte 
grasland- en moerasvegetaties 
(Glanshaver- en Kamgrasweiden. 
Wellicht mogelijkheden voor rompge
meenschappen van Kleinezeggevegeta-
ties, Blauwgrasland, Grote zeggenve
getaties, Riet- en Moerasspiracaver-
bond). Goede potenties voor amfibie
ën en insecten. Uit biotisch oogpunt 
zeer waardevolle reliëf-, bodem- en 
grondwatergradiënten. 

bijzonderheden relatief groot aandeel van plantensoor
ten uit verschillende verschralingssta
dia van het Glanshaververbond en 
soorten uit het Moerasspiraea-
verbond. Relatief veel plantensoorten 
van de vochtige voedselarme tot droge 
matig voedselrijke omstandigheden 
(b.v. Reukgras). Kwelindicatoren van 
basenrijk grondwater. 
Een deel van het gebied is beheersge
bied waarvoor overeenkomsten zijn 
afgesloten. 

Landschap 

landschapstype Streekdorpenlandschap met noord
zuid 
oriëntatie. 
Reeelmatiee oude blokverkaveling 
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^_ = = = haaks op ontginningsbasis (Hoendiep). 1 
Oorspronkelijk verkavelingspatroon. 
Langs oostzijde een oorspronkelijke 
waterloop. 

aanwezigheid cultuurhistorische objecten Geen specifieke objecten. Oostgrens 
van locatie grenst aan cultuurhisto
risch en archeologisch waardevolle 
essen. 

archeologie/geomorfologie . Gebied met middelhoge archeologi
sche waarde; doorkruist met een 
strook met hoge archeologische waar
de (IKAW). 
Oostgrens van locatie grenst aan 
waardevol gebied (es) 
. Geüj-afzettingsvlakte met kleinscha
lig reliëf en langs het Hoendiep een 
kleine oppervlakte dekzandvlakte met 
dun kleidek ("inversie klei/veen over
gangslandschap"). 

visueel-ruimtelijk Grootschalige open ruimte van 100-
1000 ha, met zeer weinig verdichtingen 
(< 0,7 verdichtingen per 100 ha). 

bijzonderheden . grootschalige openheid; volledig oor
spronkelijke verkaveling; natuurlijke 
watergang tussen deze locatie en de 
oostelijk gelegen hogere esgronden. 
. aan de zuidoostkant en de noord-
oostkant ligt de locatie (ca. 25%) in een 
beheersgebied, met overeenkomsten. 

| Woon- en leefomgeving 

visuele beleving bevolking verspreide boerderijen langs oost- en 
westzijde 

recreatief (mede)gebruik n.v.t. 

bestaande geluidsbronnen weg langs Hoendiep 

aanwezigheid geluidsgevoehge objecten/ 
bestemmin een 

verspreide boerderijen langs oost- en 
westzijde 

. natuur-, stiltegebied 

. woongebied 

. recreatiegebied 

verspreide boerderijen langs oost- en 
westzijde 

bijzonderheden 

Landbouw en economie 

landbouwkundig waardevolle gebieden geen landinrichtingsproject, beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

landinrichtingsprojecten n.v.t. 

ontwateringstoestand GtV/VI 

grondsoort t.b.v. kaden klei 

inrichtingsstructuur hoofdwatergang loopt door locatie in 
noord-zuid richting 

aanwezige woningen/boerderijen n.v.t. 

bijzonderheden 

Autonome ontwikkeling 
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Locatie: 14 (Zuidhorn) 

Locatie 14 ligt in de gemeente Zuidhorn 

KENMERK LOCATIE 

Algemeen 

ligging 586/224 
Noord-zuid: Van Starkenborghkanaal-
N355 
Oost-west: voormalige dijkgrens onge
schikt gebied 

afstand tot aan Van Starkenborghkanaal ca. 0,6 km 

gemeente Zuidhorn 

ontsluiting 
. water 
• weg 

- gelegen aan het Van Starken
borghkanaal 
- gelegen langs de N355 

huidig gebruik agrarisch gebruik (veehouderij) 

ruimtelijk ordeningskader (aanduiding func
ties) 

hoofdfunctie: agrarisch gebied, waar
devol open gebied (bestemmingsplan 
buitengebied Zuidhom) 

grootte van de potentiële locatie ca.130 ha 

bijzonderheden 

Bodem en water 

- GHG <0,40 m 

zetting bij 2,00 m ophoging 
zetting bij 2,00 m ophoging 

matig (0,50-1,00 m) 
slecht (> 1,00) 

hoogte omringend maaiveld NAP +0,6 t/m +1,3 meter 

geohydrologisch profiel (meter-mv) 
afdekkend pakket (Pleistoceen) 
grofzandige aquifer (Tertiair) 

0-40 m 
>40m 

kwel/wegzijging wegzijging: 0,00-0,25 mm/dag 

stroomsnelheid in het eerste watervoerend 
pakket 

ca m/jaar 

stromingsrichting in het eerste watervoerende 
pakket 
adsorptiecapaciteit (CEC) goed 

bodemhoogte stortplaats NAP +0,8 meter 

oppervlaktewater Zuidhorner Zuidertocht in noord-zuid 
richting 

streefpeil oppervlaktewater (m t.o.v. NAP) -0,93 

bijzonderheden 

Ecologie 

vegetatie * Beperkt waardevolle (zeer) voedselrijke 
kleigraslanden (Beemdgras-
raaigrasweide). Lokaal zoutminnende 
soorten als gevolg van fossiel zout 
grondwater. Lokaal minder algemene 
soorten van matig voedselrijke om
standigheden. 

avifauna * Gebied voor een groot deel van belang 
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. voor weidevogels. Tevens van belang 
voor overwinterende en doortrekkende 
weidevogels, ganzen en zwanen. Van 
belang als foerageergebied voor 
Goudplevier. 

overige fauna * Gebied van belang voor algemeen 
voorkomende dieren. 

aquatische ecologie * Beperkt waardevolle watervegetaties 
die kenmerkend zijn voor zoet of zwak 
brak voedselrijk polysaproob water. 

ecologische potenties Mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van plantensoortenrijke vegetaties. 
Goede mogelijkheden voor weidevo
gels. Waardevolle reliëf-, bodem- en 
grondwatergradiënten. 

bijzonderheden Aanwezigheid van vroegere kreek met 
hoger en lager gelegen kreekbegelei-
dende terreingedeelten. 
Rode lijstsoort Zwanebloem. 

Landschap 

landschapstype Dijkenlandschap 
Overwegend strak verkaveld, haaks op 
de ontginningsbasis N o o r d h o m -
Zuidhorn-Zuiderburen. Deels herken
baar en deels oorspronkelijk. 
Waardevolle, van oorsprong natuurlij
ke, deels nog meanderende waterlopen 
(oude en nieuwe loop van Zuidhorner 
Zuidertocht , ) . Aangetast profiel. 

aanwezigheid cultuurhistorische objecten twee zichtbare en verdwenen dijktra-
cés, natuurlijke waterloop 

archeologie/geomorfologie . gebied met klein deel middelhoge 
archeologische waarde ( IKAW) 
. langs de Zuidertochtdijk; 
. Zeeboezemvlakte en plaatselijk een 
relatief hoger deel ("Zeeboezem- en 
aanwassenlandschap") 

1 - visueel-ruimtelijk Waardevolle grootschalige ruimte van 
100-1000 ha met zeer weinig verdich
tingen (<0,7 verdichtingen per 100 ha) 

bijzonderheden . grootschaligheid; oorspronkelijke 
kreken met bijbehorende dij-
ken/dijkrestanten 

Woon- en leefomgeving 

visuele beleving bevolking enkele boerderijen aan westzijde 

recreatief (mede)gebruik n.v.t. 

bestaande geluidsbronnen N355 

aanwezigheid geluidsgevoelige objecten/ 
bestemmingen 
. natuur-, stiltegebied 
. woongebied 
. recreatie eebied 

enkele boerderijen aan westzijde aan 
westzijde 

bijzonderheden 

Landbouw en economie 

landbouwkundig waardevolle gebieden geen landinrichtingsproject, beperkte 
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ontwikkelingsmogelijkheden 

landinrichtingsprojecten n.v.t. 

ontwateringstoestand GtV/VI 

grondsoort t.b.v. kaden klei 

inrichtingsstructuur hoofdwatergang Zuidhomer Zuider-
tocht (Noord/Zuid) 

aanwezige woningen/boerderijen n.v.t. 

bijzonderheden 

Autonome ontwikkeling Woningbouw en nieuwe rondweg door 
locatie gepland. 
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Locatie: 15 (Noordhom) 

Locatie 15 ligt in de gemeente Zuidhorn 

KENMERK LOCATIE 

Algemeen 

ligging 587/223 
Noord-zuid: grens ongeschikt gebied-
Van Starkenborghkanaal 
Oost-west: voormalige dijkgrens onge
schikt gebied 

afstand tot aan Van Starkenborghkanaal ca. 0,7 km 

gemeente Zuidhorn 

ontsluiting 
. water 
weg 

- gelegen aan het Van Starken
borghkanaal 
- via de Spanjaardsdijk, langs het ka
naal naar de N355 (3 km) 

huidig gebruik agrarisch gebruik (veehouderij) 

ruimtelijk ordeningskader (aanduiding func
ties) 

hoofdfunctie: agrarisch gebied, waar
devol open gebied (bestemmingsplan 
buitengebied Zuidhorn) 

grootte van de potentiële locatie ca.95 ha 

bijzonderheden 

Bodem en water 

- GHG <0,40 m 

zetting bij 2,00 m ophoging 
zetting bij 5,00 m ophoging 

matig (0,50-1,00 m) 
slecht (> 1,00 m) 

hoogte omringend maaiveld NAP +0,8 t/m +1,5 meter 

geohydrologisch profiel (meter-mv) 
afdekkend pakket (Pleistoceen) 

. grofzandige aquifer (Tertiair) 
0-40 m 
>40m 

kwel/wegzijging onbekend 

stroomsnelheid in het eerste watervoerend 
pakket 

ca m/jaar 

stromingsrichting in het eerste watervoerende 
pakket 
adsorptiecapaciteit (CEC) goed 

bodemhoogte stortplaats NAP+1,0 meter 

oppervlaktewater Oude Riet in noord-zuid richting 

streefpeil oppervlaktewater (m t.o.v. NAP) -0,93 

bijzonderheden 

Ecologie 

vegetatie * Beperkt waardevolle (zeer) voedselrijke 1 
kleigraslanden (Beemdgras-
raaigrasweide). Lokaal zoutminnende 
soorten als gevolg van fossiel zout 
grondwater. Lokaal minder algemene 
soorten van matig voedselrijke om
standigheden. 

avifauna * Gebied van beperkt belang voor wei
devogels. Tevens van belang voor 
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overwinterende en doortrekkende wei
devogels, ganzen en zwanen- Van be
lang als foerageergebied voor Goud
plevier. 

overige fauna * Gebied van belang voor algemeen 
voorkomende dieren. 

aquatische ecologie * Beperkt waardevolle watervegetaties 
die kenmerkend zijn voor zoet of zwak 
brak voedselrijk polysaproob water. 

ecologische potenties Mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van plantensoortenrijke vegetaties. 
Goede mogelijkheden voor weidevo
gels. Waardevolle reliëf-, bodem- en 
grondwatergradiënten. 

bijzonderheden Aanwezigheid van vroegere kreek. 

Landschap 

1 - landschapstype Dijkenlandschap 
Overwegend strak verkaveld, haaks op 
de ontginningsbasis Noordhom-
Zuidhorn. Overwegend oorspronkelij
ke verkaveling. 
Waardevolle, van oorsprong natuurlij
ke, deels nog meanderende waterlopen 
(oude en nieuwe loop van Oude Riet). 
Aangetast profiel. 

aanwezigheid cultuurhistorische objecten twee zichtbare en verdwenen dijktra-
cés, natuurlijke waterloop 

archeologie/geomorfologie . gebied met lage archeologische waar
de (IKAW) 
. 3 locaties met dijkt races 
. Zeeboezemvlakte met kreektracc 
("Zeeboezem- en aanwassenland-
schap") 

visueel-ruimtelijk waardevolle zeer grootschalige ruimte 
van > 1000 ha met zeer veel verdichtin
gen. 

bijzonderheden . grootschaligheid; oorspronkelijke 
kreken met bijbehorende dij-
ken/dijkrestanten. Mate van algemene 
oorspronkelijkheid groter dan zuidelijk 
hiervan gelegen vergelijkbare gebied 
(locatie 14). 

Woon- en leefomgeving 

visuele beleving bevolking oostelijk deel Noordhorn 

recreatief (mede)gebruik n.v.t. 

bestaande geluidsbronnen n.v.t. 

aanwezigheid geluidsgevoelige objecten/ 
bestemmingen 
. natuur-, stiltegebied 
. woongebied 
. recreatie eebied 

oostelijk deel Noordhorn 

bijzonderheden 

Landbouw en economie 

landbouwkundig waardevolle gebieden geen landinrichtingsproject, beperkte 
ontwikkelin esmo eelij kheden 
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landinrichtingsprojecten n.v.t. 

ontwateringstoestand GtV/VI 

grondsoort t.b.v. kaden klei 

inrichtingsstructuur hoofdwatergang Oude Riet 

aanwezige woningen/boerderijen n.v.t. 

bijzonderheden 

Autonome ontwikkeling 
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4 Vergelijking van de locaties 

4.1 Inhoud van d i t hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten die het gevolg kunnen zijn van de realisatie 
van gronddepots. Het betreft de locatiespecifieke effecten. Daarbij worden de volgende 
criteriumgroepen onderkend: 
• bodem en water 
• landschap, cultuurhistorie en archeologie 
• ecologie 

• woon- en leefomgeving 
• landbouw 
• economie 

Voor de inrichting van een depot zijn voor zover relevant steeds twee verschillende hoogtes 
aangehouden, namehjk een laag depot van ca. 2 m en een hoog depot van ca. 5 m. Voor een 
aantal criteriumgroepen is het echter niet relevant. In de afzonderhjke paragrafen wordt 
hieraan steeds aandacht besteed. 

De effectbeschrijving vindt plaats op basis van de beschrijving van de uit te voeren werk
zaamheden en de beschrijving van de huidige situatie ter plaatse van de potentiële locaties. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van effecten per criterium en per locatie. 

4.2 Bodem en water 

4.2.1 Algemeen 
Effecten op bodem en water spitsen zich toe op de mogelijke beïnvloeding van de kwaliteit 
van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater en de verspreiding van vreemde 
stoffen. Het is mogelijk dat hoofdwatergangen omgelegd dienen te worden ten gevolge van 
de aanleg van een depot. Dit aspect heeft vooral financiële consequenties en wordt bij de 
criteriumgroep economie betrokken. Bij geen van de potentiële locaties is een bodemveront
reinigingssituatie (informatie provincie Groningen) bekend. 

Door de aanleg van een gronddepot zal een grondwaterstandverhoging plaatsvinden. De 
verhoging kan zich uitstrekken tot aangrenzende percelen. Dit verschijnsel wordt geheel of 
gedeeltelijk te niet gedaan door de realisatie van een ringsloot rondom het gronddepot. Of 
de verhoging van de grondwaterstand in de aangrenzende percelen daadwerkelijk optreedt, 
en de mate waarin, is afhankelijk van de bodemopbouw ter plaatse. Op basis van de be
schikbare gegevens uit de bodemkaart van Nederland kan hierover geen uitspraak worden 
gedaan. 

Voor de kwaliteit van het grondwater bestaat een provinciaal kwaliteitsmeetnet. Het meet
net heeft echter onvoldoende dichtheid om uitspraken te kunnen doen over de waterkwali
teit op de afzonderhjke locaties. De aanwezige vegetatie zou ook een indicatie kunnen geven 
van de grondwaterkwaliteit. Bij een aantal locaties zijn plantensoorten aangetroffen die 
duiden op brakwater. Hiermee is echter uitsluitend iets gezegd over het chloridegehalte en 
niet over andere kwaliteitsparameters. Een kwaliteitindicatie op deze wijze is derhalve een te 
beperkte benadering. 

Omtrent de achtergrondconcentraties in de bodem zijn geen praktijkgegevens van de af
zonderhjke locaties beschikbaar. 
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Uit bovenstaande wordt geconcludeerd dat de huidige situatie met betrekking tot de kwali
teit van bodem- en grondwater niet als criterium voor de locatievergelijking kan worden 
gebruikt. 

De verspreiding van stoffen naar het grond- en oppervlaktewater is afhankelijk van de 
kwel/infiltratie-situatie, de adsorptiecapaciteit van de grond, de stromingsrichting en de 
stromingssnelheid van het grondwater. 
Door de complexe geohydrologische opbouw zijn er geen geschematiseerde kaarten met 
isohypsenpatronen van het ondiepe watervoerende pakket bekend. Gegevens over de 
doorlatendheid van de bodem ter plaatse van de locaties zijn eveneens niet aanwezig. Door 
het ontbreken van voldoende gegevens omtrent grondwaterstroming en doorlatendheid 
wordt hiermee geen rekening gehouden. De verspreiding is afhankelijk gesteld van 
kwel/infiltratie en de adsorptiecapaciteit. Hieraan wordt bij de formulering van criteria 
aandacht besteed. Voor de onderlinge vergelijking van locaties is de depothoogte niet rele
vant. Voor beide gevallen geldt dat wanneer de grondslag dusdanig is dat de verspreiding 
van stoffen geringer is een locatie gunstiger wordt beoordeeld. Er wordt derhalve geen on
derscheid naar depothoogte gemaakt. 

4.2.2 Adsorptiecapaciteit van aanwezig bodemmateriaal 
Uit een gronddepot kunnen stoffen uitspoelen. Een deel hiervan kan in de bodem worden 
vastgelegd door adsorptie. De kationadsorptiecapaciteit (CEC) is afhankelijk van factoren 
als de pH, het organische stofgehalte, de concentratie en het karakter van de stoffen etc. Er 
zijn onvoldoende gegevens bekend om per locatie de CEC vast te stellen. 
Het is wel mogelijke de gronden in te delen naar adsorptiecapaciteit op grond van de 
grondslag. Gronden met veen en klei hebben een hogere CEC en gronden met zand hebben 
een lagere CEC (zand). Gronden met een hoge CEC zijn verder op te delen op basis van het 
voorkomen van zand binnen 1.20 m- mv. Het voorkomen van zand binnen 1,20 m -mv 
geeft aan dat de adsorberende laag van beperkte dikte is. Als bron is de bodemkaart van 
Nederland gebruikt. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

indien vooral zand voorkomt 
0 indien vooral veen en/of klei met zand voorkomt 
+ indien vooral veen en/of klei voorkomt 

4.2.3 Kwel en wegzijging 
Het optreden van en de sterkte van kwel of wegzijging is van invloed op de verspreiding van 
stoffen uit een gronddepot. Het wordt als positief beschouwd wanneer er sprake is van een 
kwelsituatie op een locatie, omdat de verspreiding van stoffen daardoor beperkt wordt. 
Gegevens met betrekking tot kwel/wegzij ging zijn aanwezig in de vorm van een 
kwel/wegzijgingskaart van de provincie Groningen. Op deze kaart staat de verticale com
ponent van de grondwaterstroming tussen de afdekkende laag en het eerste watervoerend 
pakket aangegeven. Met betrekking tot de waarden voor de sterkte van de kwel/wegzijging 
wordt opgemerkt dat het slechts om een indicatie gaat. De lokale situatie kan sterk afwijken 
van het globale patroon. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

wegzijging > 0,25 mm/dag 
wegzijging < 0,25 mm/dag 

0 onbekend of intermediair 
+ kwel < 0,25 mm/dag 
++ kwel > 0,25 mm/dag 

4 3 Effecten op ecologie 

4.3.1 Algemeen 
Binnen de criteriumgroep ecologie zijn vooral de effecten op de aanwezige floristische 
waarden, de avifaunistische waarden, de aquatisch ecologische waarden en de ecologische 
potenties ter plaatse van de potentiële locaties en de directe omgeving van belang. Omtrent 
de overige faunistische waarden is onvoldoende informatie aanwezig. Er zal leefgebied voor 
een beperkt aantal dieren verdwijnen. Er is geen onderscheidend vermogen voor de locaties. 
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Dit aspect is verder niet betrokken als criterium. Afhankelijk van de inrichting, het beheer 
en de landschappelijke inpassing zullen er nieuwe ecologische waarden verschijnen. De aard 
en omvang hiervan zijn in dit stadium niet in te schatten en blijven achterwege. 
Enkele gebieden op en nabij de potentiële locaties zijn aangewezen als beheersgebied in het 
kader van de uitwerking van de Ecologische Hoofd Structuur. Bij de aanwijzing zijn zowel 
de verschillende aspecten die de ecologische waarde kunnen bepalen alsmede de landschap
pelijke waarden betrokken. Vanuit deze waarden hebben beheersgebieden een aparte status 
gekregen die ervoor moet zorgen dat het beheer van de actuele waarden zo goed mogelijk is 
gewaarborgd. Omdat de kans op behoud en toename van de aanwezige waarden in deze 
gebieden groot is krijgen deze gebieden in de beoordeling aparte aandacht. 
Onderstaand wordt ingegaan op de relevante criteria binnen de criteriumgroep ecologie. 
Vooral aan de effecten op floristische, avifaunistische en aquatische ecologische waarde 
wordt veel waarde gehecht. 

In dit stadium van het project worden de locaties als zodanig onderling vergeleken. Voor 
deze vergelijking met betrekking tot de ecologische waarden is een onderscheid in hoogte 
van de depots niet relevant. Dit gaat een rol spelen op het moment dat er verschil in hoogte 
gekoppeld wordt aan een verschil in benodigd oppervlak. Dan geldt in algemene zin dat het 
effect op ecologische waarden minder groot is bij een geringer benodigd oppervlak. Wan
neer de ecologische waarden geringer zijn is dit verschil minder of niet relevant. Onder
staand wordt derhalve geen onderscheid gemaakt tussen een depot hoogte van 2 meter en 
van 5 meter. 

4.3.2 Vegetatie 
Door de aanleg van een depot zal de vegetatie ter plaatse verdwijnen. Naarmate de vegeta
tie soortenrijker is dan wel Rode lijstsoorten en/of kwelindicatoren kent is het effect als ne
gatiever aan te merken. 
Het effect wordt in alle gevallen als negatief aangemerkt omdat sprake is van verhes. 
Houtsingels komen slechts bij twee locaties voor. Het verlies ervan wordt als negatief gezien 
doordat houtsingels karakteristiek zijn voor het Zuidelijk Westerkwartier en vanwege de 
relatief hoge ecologische betekenis van houtsingels in het algemeen. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

plantensoortenrijke graslanden aanwezig zijn en/of Rode lijstsoorten of kwelindica
toren. 
houtsingels aanwezig zijn 

0 plantensoortenarme graslanden zijn aanwezig 

4.3.3 Aquatische ecologie 
Door de aanleg van een depot is het mogelijk dat bestaande sloten zullen worden gedempt 
danwei dienen te worden omgelegd. Hiermee kunnen moeras-, sloot- en slootkantvegetaties 
verloren gaan. Naarmate de huidige waarden als groter worden beschouwd, wordt het ef
fect ten gevolge van de aanleg als negatiever beschouwd. De ingreep wordt in alle gevallen 
als negatief beschouwd vanwege het verdwijnen van aanwezige vegetatie. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

indien plantensoortenrijke water- en/of moerasvegetaties verdwijnen en/of Rode 
lijstsoorten of kwelindicatoren 
indien lokaal plantensoortcnrijke water- en/of moerasvegetaties verdwijnen (in een 
deel van de aanwezige wateren) en de potentiële mogelijkheden relatief groot zijn. 

0/- is gebruikt indien de waarden zeer gering zijn (zie 0) maar incidenteel een Rode 
lijstsoort voorkomt 

0 indien sprake is van sterk verruigde soortenarme water- en moerasvegetaties. 

4.3.4 Avifauna 
De aanleg van een depot zal effecten hebben op de ter plaatse en de in de directe omgeving 
aanwezige vogels. Het effect is van permanente aard wanneer het betekent dat door de 
aanleg van het depot weidevogelgebied verdwijnt dan wel wordt verkleind. De aanleg van 
een depot heeft namelijk een verdichtend effect. Verdichtingen hebben voor de weidevogels, 
die juist open landschappen zoeken, negatieve gevolgen. De effecten op de avifauna zijn 
derhalve vooral beoordeeld op de waarde van de potentiële locaties voor weidevogels. 
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Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

indien sprake is waardevol weidevogelgebied en waardevol gebied voor overwinte
rende en doortrekkende vogels en foeragerende vogels 
indien sprake is van waardevol weidevogelgebied of waardevol gebied voor over
winterende en doortrekkende vogels en foeragerende vogels 

0 beperkt belang bos(rand)vogels 
+ indien er geen sprake is van belangrijke waarden voor weidevogels of overwinteren

de vogels 

4.35 Ecologische potenties 
De aanleg van een depot kan naast de aantasting en vernietiging van actuele ecologische 
waarden tevens effecten hebben op in potentie aanwezige waarden. Deze ecologische poten
ties kunnen zijn ingegeven door gradiënten in het gebied, zowel in de bodem als voor wat 
betreft de hoogten in het gebied. Naarmate er meer gradiënten dan wel kwel aanwezig is 
wordt de ecologische potentie groter beschouwd. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

indien in het gebied zowel reliëf- als bodemgradiënten en kwel aanwezig zijn, in het 
bijzonder ook combinaties van zandgebied en het vroegere zeegebied (bijvoorbeeld 
de overgang van esgronden naar de getij-afzettingsvlakten met inversieruggen). 
indien hetzij een reliëfovergang hetzij enkele bodemgradiënten (1 ä 2) dan wel kwel 
aanwezig is. 

0 indien sprake is van een overwegend vlak gelegen gebied met bo
demovergangen die weinig van elkaar verschillen. 

4.3.6 Beheersgebieden 
Gebieden die bij de uitwerking van de ecologische hoofdstructuur zijn gekenmerkt als be
heersgebied kennen een extra status waar het gaat om het behoud van de bestaande na
tuurwaarden. Via overeenkomsten met de agrariërs wordt hieraan verder invulling gegeven. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

beheersgebied waar overeenkomsten zijn afgesloten 
beheersgebied waar geen overeenkomsten zijn afgesloten 

0 geen beheersgebied 

4.4 Effecten op landschap 

4.4.1 Algemeen 
Binnen de criteriumgroep landschap zijn vooral van belang de aantasting dan wel vernieti
ging van cultuurhistorische, geomorfologische, archeologische en visueel-ruimtelijke waar
den. Aardkundige waarden komen niet voor. Bij de realisatie van een depot zal de over het 
algemeen (zeer) grote openheid van de gebieden ter plaatse van de potentiële locaties wor
den aangetast. De effecten zijn groot te noemen. Cultuurhistorische waarden variëren. Met 
name de aantasting van oude dijken, verkavelingspatronen en waterlopen zijn in het geding. 
Vooral door het verschillende karakter wordt aan de effecten veel waarde gehecht. Arche
ologische waarden doen zich vooral voor nabij oude bewoningsgebieden. Geomorfologi
sche waarden zijn aanwezig door de invloed van getijden in vroegere perioden. Het effect op 
de visueel-ruimtelijke landschappelijke waarde is groter naarmate de hoogte van een depot 
groter is. Voor de overige criteria geldt dat onderscheid in hoogte in dit stadium van locatie
vergelijking niet relevant is. Het verschil in depothoogte gaat een rol spelen op het moment 
dat er een koppeling is met het benodigde oppervlak. Dan geldt in algemene zin dat bij een 
geringer benodigd oppervlak sprake is van een geringer effect. Wanneer de bestaande 
waarden geringer zijn is dit verschil minder of niet relevant. 

Onderstaand wordt dus uitsluitend bij het visueel-ruimtelijk criterium onderscheid gemaakt 
tussen een depot van 2 m en van 5 m. 
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4.4.2 Cultuurhistorie 
De aantasting van cultuurhistorisch waardevolle gebieden, patronen en elementen zoals 
voormalige dijken, oorspronkelijke waterlopen, verkavelingsstructuur wordt als negatief 
beoordeeld vanwege de afnemende herkenbaarheid en de "historische afleesbaarheid". 
Naarmate meer cultuurhistorische waarden worden aangetast is het effect groter. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

indien sprake is van meerdere cultuurhistorisch waardevolle structuren, patronen 
en/of elementen (b.v. esgronden, inversieruggen, voormalige dijken, restanten van 
natuurlijke waterlopen, monumenten, karakteristieke verkavelingen) 
indien mogelijk één of een enkele waarde wordt aangetast of verdwijnt 

0 geen enkele cultuurhistorische waarde wordt aangetast. 

4.4.3 Archeologie 
Archeologische vindplaatsen zijn waardevol omdat daaruit de ontstaansgeschiedenis van 
een gebied is af te lezen. Hierbij wordt over het algemeen de nadruk gelegd op bekende ar
cheologische terreinen (actuele waarden). Het verdwijnen wordt als negatief beoordeeld. 
Met onderzoek van het ROB zijn gebieden in beeld gebracht waar potentieel archeologische 
delen gevonden kunnen worden (IKAW) en wordt het verdwijnen van potentiële vindplaat
sen eveneens als negatief beoordeeld. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

voorkomen van actuele waarden in combinatie met hoge en/of middelhoge 
potentiële waarden 
voorkomen van actuele waarden in combinatie met lage potentiële waarden 

0 geen actuele waarden in combinatie met hoge en/of middelhoge potentiële waarden 
+ geen actuele waarden in combinatie met lage waarden 

4.4.4 visueel-ruimtelijk 
Door de realisatie van een depot wordt een verdichting in het landschap gecreëerd. Deze 
verdichting is het meest ingrijpend in gebieden die worden gekenmerkt door een grote tot 
zeer grote openheid. Naarmate de openheid van het gebied reeds is "aangetast" door ande
re opgaande elementen (bijv. depots, bedrijfsmatige activiteiten in openlucht), begroeiing of 
aanwezigheid van bebouwing worden de gevolgen van de realisatie van een depot minder 
groot bevonden. Naarmate een depot hoger is wordt het effect groter. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

indien waardevolle zeer grootschalige open ruimten met nauwelijks verdichtingen, 
die in West-Groningen alleen op deze plek aanwezig zijn, (ruimtemaat > 1000 ha) 
aangetast worden en de depothoogte is 5 m. 
indien waardevolle zeer grootschalige open ruimten met nauwelijks verdichtingen, 
die in West-Groningen alleen op deze plek aanwezig zijn, (ruimtemaat > 1000 ha) 
aangetast worden en de depothoogte is 2 m of indien waardevolle grootschalige 
ruimten zonder veel verdichtingen worden aangetast (ruimtematen 100-1000 ha) en 
de depothoogte is 5 m. 

0/- indien waardevolle grootschalige ruimten zonder veel verdichtingen worden aange
tast (ruimtematen 100-1000 ha) en de depothoogte is 2 m of indien de aanwezige 
ruimten reeds in meerdere mate zijn beïnvloed door opgaande elementen (bestaande 
depots e.d.) of indien de ruimten reeds gevuld zijn met relatief veel verdichtingen en 
de depothoogte is 5 m. 

0 indien de aanwezige ruimten reeds in meerdere mate zijn beïnvloed door opgaande 
elementen (bestaande depots e.d.) of indien de ruimten reeds gevuld zijn met relatief 
veel verdichtingen en de depothoogte is 2 m. 

4.45 Geomorfologie 
De vorm van het landschap getekend door natuurlijke invloeden kan een zekere waarde 
hebben. Naarmate de invloed van de natuur groter is geweest wordt de waarde van de land-
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schapsvorm groter beoordeeld. Door de aanleg van een depot kunnen deze landschapsvor-
men worden vernietigd of worden aangetast. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

indien sprake is van meerdere waardevolle geomorfologische structuren zoals es-
gronden, inversieruggen en reliëfrijke getij-afzettingsvlakken, zeeboezemvlakte en 
vroegere kreekrestanten 
indien sprake is van één of een enkele geomorfologisch waardevolle struc
tuur/patroon, waaronder een reliëfrijke structuur. 

0 indien geen specifieke geomorfologisch waardevolle structuren aanwezig zijn of 
indien de structuur zonder reliëf is en over grote oppervlakten voorkomt (b.v. de 
vlak gelegen getij-afzettingsvlakte in tegenstelling tot de reliëfrijke vorm daarvan). 

4.5 Woon en leefomgeving 

45.1 Algemeen 
Het woon- en leefmilieu betreft de kwaliteit van de (directe) woonomgeving van mensen 
(wooncomfort). Het gaat daarbij zowel om invloed van een te realiseren depot op het huidi
ge woon- en leefmilieu als van de invloeden van buitenaf. De aanwezige bebouwing zal gro
tendeels worden gehandhaafd. Plaatselijk zullen wellicht enkele bebouwingselementen moe
ten worden geamoveerd, doch dit aantal is zeer beperkt. Naarmate er sprake is van meer 
bebouwmg op kortere afstand tot een depot zullen meer mensen met een verandering wor
den geconfronteerd. De effecten hiervan kunnen als groot worden aangemerkt. Met name 
aan de beleving in de vorm van zichtbaarheid wordt veel waarde gehecht vanwege het per
manentere karakter in vergelijking tot de geluidssituatie. 
De hoogte van een depot speelt met name bij de beleving/zichtbaarheid een belangrijke rol 
en is tussen de locaties onderscheidend. Daarom wordt hieraan specifiek aandacht besteed. 

45.2 Beleving 
De beleving van het landschap en een ingreep in het landschap is van meerdere factoren 
afhankelijk. Daarbij spelen ondermeer een rol de wijze waarop elementen en kenmerken 
samen voorkomen en de combinatie tot een geheel, vertrouwen met de omgeving, onderlin
ge posities en relaties en maatverhoudingen, het gebruik op lokale schaal, het nut en de in
passing. 
Een van de belangrijke aspecten is ook de afstand vanwaar een landschap of een element 
zoals een depot wordt ervaren. Bij afstanden tot ca. 300 tot 500 meter zijn details redelijk 
goed zichtbaar. 

De invloed van een depot wordt bepaald door de afstand van het depot tot de plaats van
waar een depot wordt waargenomen door bijvoorbeeld bewoners en weggebruikers. Behal
ve de afstand speelt daarbij de grootte en met name de hoogte een belangrijke rol. Daar
naast spelen aspecten als acceptatie van de activiteit, maatvoering etc. een rol. 
Bij de beoordeling van de beleving/zichtbaarheid van een depot in het landschap is uitge
gaan van twee verschillende situaties namelijk: 
• de periode dat een depot wordt aangelegd en in gebruik is en dus als depot waarneem

baar is en 
• van de situatie waarbij het depot ingepast is in de omgeving. 

Beleving van depot 
De afstand tot woningen en de hoogteverandering zijn als maatgevend aangehouden be
paald. Tevens is rekening gehouden met het type landschap; de beleving in zeer open land
schap zal groter zijn dan de beleving in een minder open landschap. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

Grontmij 76 van 150 



Vergelijking van de locaties 

aanwezigheid van een depot in een zeer open landschap (ruimtemaat > 1000 ha) en 
waarneming/beleving vanuit woonkernen binnen 300 meter bij een 2 meter hoog 
depot danwei 500 meter bij een 5 meter hoog depot. 
aanwezigheid van een depot in een open landschap (ruimtemaat 100-1000 ha) en 
waarneming/beleving vanuit woonkernen/lintbebouwing binnen 300meter bij een 2 
meter hoog depot danwei 500 meter bij een 5 meter hoog depot. 

0 aanwezigheid van een depot in een weinig open tot verdicht landschap (ruimtemaat 
< 100 ha) of geen woonkernen of lintbebouwing binnen 300 meter (2 meter hoog de
pot) dan wel 500 meter (5 meter hoog depot) 

+ geen woningen binnen 300 resp. 500 meter afstand 
++ geen woningen binnen 1000 meter afstand 

Beleving na inpassing 
Alle potentiële locaties zijn momenteel in agrarisch gebruik, veelal als grasland. Na het ge
bruik van de depots kan het weer als grasland worden ingericht of kan het een meer park
achtig karakter krijgen. Indien na gebruik de locatie wordt ingericht voor een ander gebruik 
dan de huidige situatie zal de acceptatie groter zijn naarmate de directe omgeving voordeel 
heeft van de verandering. Er is vanuit gegaan dat nabij woonkernen de depots een recrea
tieve functie krijgen (park) en dat voor de verderaf gelegen depots opnieuw grasland wordt 
gerealiseerd. In deze laatste situatie wordt de verandering in het landschap gekenmerkt 
door een verhoging. 
De verandering en dus het effect voor de omgeving is daarbij in situaties met een 5 meter 
hoog depot groter dan bij een 2 meter hoog depot. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

de locatie ligt niet nabij een woonkern (>500meter) en wordt na gebruik voor agra
risch gebruik ingericht; de wijziging in het landschap komt tot uitdrukking in een 
duidelijke ophoging (5 m) ten opzichte van de huidige situatie. 

0 de locatie ligt niet nabij een woonkern (>500meter) en wordt na gebruik voor agra
risch gebruik ingericht en de wijziging in het landschap is een geringe ophoging (2 
meter) ten opzichte van de huidige situatie, danwei de ophoging is groter (5 m) en 
vindt plaats aansluitend aan infrastructuur of ander bestaande ingrepen in het land
schap die tot een verhoging hebben geleid. 

+ de locatie ligt nabij een woonkern (500 meter)en de locatie kan worden ingericht als 
park ten behoeve van extensieve recreatie. 

++ de locatie ligt nabij een woonkern (500meter)en de locatie kan worden ingericht als 
park ten behoeve van extensieve recreatie en sluit aan bij uitbreidingsplannen 

45.3 Geluid 
Bij het ingebruik zijn van een gronddepot doen zich geluidemissies voor (zie document loca
tie-onafhankelijk effecten). De 50 dB(A) contour ligt op circa 175 meter afstand , de 40 
dB(A) contour op een afstand van ca. 375 meter (berekeningsresultaten akoestisch onder
zoek gronddepot Aduard-Noord, zie document locatie-onafhankelijke effecten). Volgens de 
circulaire industrielawaai dienen nieuwe inrichtingen te worden getoetst aan de streefwaar
den voor de woonomgeving. De streefwaarde voor de omgeving bedraagt 40 tot 45 dB(A). 
Als afstand voor de relevante geluidscontour wordt 350 meter aangehouden. 
De geluidshinder is afhankelijk van de huidige geluidsbronnen in de omgeving van de loca
tie en het aantal geluidsgevoelige objecten binnen de geluidscontour. 
Er zijn dan ook twee verschillende criteria onderscheiden nl. bestaande geluidsbronnen en 
geluidsgevoelige objecten. 

Bestaande geluidsbronnen 
Op potentiële locaties waar al geluidsbronnen aanwezig zijn (wegen, spoorwegen, industrie
terrein) zullen activiteiten ten behoeve van het bergen van de grond relatief weinig extra 
hinder toevoegen. Binnen een zone van 500 meter rondom de locaties zijn de bestaande 
geluidsbronnen geïnventariseerd. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 
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locatie ligt buiten het invloedsgebied van bestaande geluidsbronnen 
locatie grenst aan een zijde aan bestaande geluidsbronnen 

0 locatie grenst aan twee zijden aan bestaande geluidsbronnen 
+ locatie grenst aan drie zijden aan bestaande geluidsbronnen 

Geluidsgevoeliee objecten 
De geluidsgevoelige objecten zijn geïnventariseerd binnen een zone van 350 meter. Hierbij is 
met name gekeken naar woonbebouwing. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

binnen 350 meter woonkernen aanwezig 
binnen 350 meter verspreid liggende bebouwing 

0 binnen 350 meter geen woningen aanwezig 

45.4 Geur 
Zoals in het document locatie onafhankelijke effecten is aangegeven ligt de geurcontour (1 
geureenheid per m3 lucht) op ca. 50 meter afstand. De locaties zijn dusdanig gekozen dat 
de grens van de locaties steeds op tenminste 100 meter afstand ligt van gevoelige objecten. 
Deze liggen derhalve niet binnen de geurcontour. 

4.6 Landbouw en economie 
4.6.1 Algemeen 
Voor alle potentiële locaties geldt dat de grond momenteel gebruikt wordt voor agrarische 
doeleinden. Door de realisatie gaat landbouwgrond verloren. Het verlies is tijdelijk of defi
nitief, afhankelijk van de eindbestemming. Voor de landbouw geldt dat wanneer de waarde 
lager is, het verlies in kwalitatieve zin geringer is. Deze kennen in het algemeen een lagere 
economische waarde, waardoor deze gronden ook vanuit economisch oogpunt gunstiger 
zijn. Daarnaast bepaalt de eigendomssituatie i.e. het aantal eigenaren of de consequenties 
voor de landbouw groter dan wel kleiner zijn. Aan met name dit aspect wordt veel waarde 
gehecht vanwege het directe belang van agrariërs. De eigendomssituatie heeft ook conse
quenties voor de grondverwerving. In algemene zin geldt dat zowel vanuit het economisch 
oogpunt als vanuit landbouwkundig oogpunt het de voorkeur verdient hogere depots te 
realiseren zodat minder oppervlakte grond benodigd is. Voor de onderlinge vergelijking van 
locaties is het verschil echter niet relevant. 

Voor de aanleg en het beheer van bergingsdepots is geld nodig. Daarbij gaat het om aanko
pen van grond, eventuele gebouwen, maar ook om exploitatie-activiteiten zoals beheer en 
onderhoud. Met deze aspecten wordt in de beschrijving van effecten rekening gehouden. 

4.6.2 Eigendomssituatie 
Met de wijziging van het grondgebruik zal een aantal eigenaren worden geconfronteerd. 
Vanuit landbouw en economie zal het als positief worden ervaren als de ingreep minder 
eigenaren treft. Het aantal eigenaren per locatie varieert van 3 tot 9. Voor de beoordeling is 
uitgegaan van een gunstiger beoordeling naarmate er minder eigenaren per hectare betrok
ken zijn en derhalve wanneer het aantal hectares per eigenaar groter is. Dit aspect vanuit 
landbouwkundig oogpunt is verdisconteerd in het criterium "landbouwkundige waarde". 
De gronden die reeds in bezit zijn van de provincie zijn buiten beschouwing gelaten. Voor 
de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

minder dan 5 hectare per eigenaar 
5-10 hectare per eigenaar 

0 10-15 hectare per eigenaar 
+ meer dan 15 hectare per eigenaar 

4.6.3 Landbouwkundige waarde 
De landbouwkundige waarde voor weidebouw wordt bepaald door de grondslag, de ontwa
teringstoestand en de grondwaterstand. Naarmate de ontwatering beter is, de grondwater
stand niet te hoog en de grond uit niet te zware klei bestaat is de landbouwkundige waarde 
groter. Door herinrichting kan de landbouwkundige waarde verder vergroot worden. In de 
toelichting van de Bodemkaart van Nederland is een classificatie gebruikt voor het bepalen 
van de landbouwkundige waarde. Zoals genoemd is de classificatie gebaseerd op grondslag, 
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ontwateringstoestand en grondwaterstand. Onderscheid is gemaakt tussen de klassen 
"ruime mogelijkheden voor weidebouw" (deze klasse komt niet voor op de inbeschouwing 
genomen locaties) "beperkte mogelijkheden voor weidebouw" of "weinig mogelijkheden 
voor weidebouw". Voor de beoordeling van de locaties kan deze classificatie worden ge
combineerd met de situatie ten aanzien van de uitgevoerde landinrichting. Wanneer die niet 
is uitgevoerd, bestaan voor de landbouw minder goede ontwikkelingsmogelijkheden. 
Naarmate de landbouwkundige waarde geringer is en er geen sprake is van landinrichting, 
wordt de grond ten behoeve van de realisatie van een depot als gunstiger aangemerkt. 

Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 
beperkte mogelijkheden voor ontwikkeling tot weidebouw , wel landinrichting uit
gevoerd of in uitvoering 

0 weinig mogelijkheden voor ontwikkeling tot weidebouw, wel landinrichting uitge
voerd of in uitvoering 

+ beperkte mogelijkheden voor ontwikkeling tot weidebouw, geen landinrichting uit
gevoerd of in uitvoering 

++ weinig mogelijkheden voor ontwikkeling tot weidebouw, geen landinrichting uitge
voerd of in uitvoering 

4.6.4 Landbouwkundige structuur 
Naast de aspecten die in de vorige paragraaf zijn behandeld, is het voor de landbouw tevens 
van belang rekening te houden met aspecten zoals verkaveling, bedrijfsomvang, kavelvorm 
en -grootte en de opvolgingssituatie. Onder verkaveling wordt in dit verband verstaan of 
sprake is van huis- dan wel veldkavels. 
Indien het bij een locatie voornamelijk huiskavels betreft is de realisatie van een depot van
uit het oogpunt van agrariërs minder gewenst dan wanneer het veldkavels betreft. Dit geldt 
tevens voor situaties waarbij van goede opvolging sprake is of wanneer jonge ondernemers 
de bedrijfsleiding voeren. 
Daarnaast is een goede kavelgrootte en -vorm gunstig voor de agrarische bedrijfsvoering en 
wordt de realisatie van een depot hier vanuit het agrarisch gebruik minder gunstig aange
merkt. 
Wanneer de locatie vanuit het agrarisch gebruik op alle punten positief wordt beoordeeld 
(huiskavels, boven gemiddelde bedrijfsomvang en -structuur en een goede opvolgingssitua
tie) wordt de realisatie als relatief ongunstig beoordeeld. De gebruikte gegevens zijn afkom
stig van de NLTO. 

Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 
er is sprake van huiskavels èn een boven gemiddelde bedrijfsomvang en -structuur 
èn een goede opvolging. Wanneer bij deze beoordeling sprake is van veldkavels of 
beneden gemiddelde bedrijfsomvang en -structuur öf een slechte opvolging wordt 
- toegekend 

0 huis- en veldkavels, gemiddelde bedrijfsomvang en -structuur , redelijk opvolging 
++ er is sprake van veldkavels èn een beneden gemiddelde bedrijfsomvang en -structuur 

èn een slechte opvolging. Wanneer bij deze beoordeling sprake is van huiskavels öf 
een boven gemiddelde bedrijfsomvang en -structuur öf een goede opvolging wordt 
+ toegekend 

4.65 Amoveren woningen/bedrijven 
Voor een aantal van de potentiële locaties geldt dat er agrarische bedrijfsgebouwen zijn 
gesitueerd die zullen moeten worden aangekocht. Wanneer meer boerderijen moeten wor
den aangekocht heeft dit financiële consequenties. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

meerdere agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig 
één agrarisch bedrijfsgebouw aanwezig 

0 geen agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig 
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4.6.6 Grondaankopen 

Voor de realisatie van een depot is grond nodig. Deze grond moet worden gepacht of wor
den gekocht. Naarmate een depot een grotere hoogte krijgt is voor eenzelfde hoeveelheid te 
bergen grond minder oppervlakte nodig en wordt dus minder grond gekocht. 
Een locatie wordt gunstiger beoordeeld wanneer de oppervlakte groter is, er behoeven dan 
immers minder locaties te worden gerealiseerd. 
Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 

locatie heeft een oppervlakte <35 ha 
locatie heeft een oppervlakte 35-70 ha 

0 locatie heeft een oppervlakte 70-95 ha 
+ locatie heeft een oppervlakte >95 ha 

• 

4.6.7 Inrichtingsmaatregelen oppervlaktewater 
Wanneer een depot wordt gerealiseerd zijn grondwerkzaamheden noodzakelijk. Hierdoor 
zal het aanwezige patroon van watergangen verdwijnen en moeten worden aangepast. 
Wanneer hoofdwatergangen dienen te worden omgelegd heeft dit financiële consequenties. 
De bestaande situatie ter plaatse van de potentiële locaties is beschouwd en waar sprake is 
van de aanwezigheid van hoofdwatergangen worden de locaties negatiever beoordeeld. Het 
is van belang rekening te houden met de oppervlakte van de verschillende locaties. Daarom 
wordt de lengte van de om te leggen watergang uitgedrukt per hectare. 

Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 
hoofdwatergangen ter plaatse aanwezig, > 20 meter watergang per ha moet worden 
verlegd 

0 hoofdwatergangen ter plaatse aanwezig, 10-20meter watergang per ha moet worden 
verlegd 

+ hoofdwatergangen ter plaatse aanwezig, < 10 m watergang per ha moet worden 
verlegd 

++ geen hoofdwatergangen ter plaatse aanwezig 

4.6.8 Opzetten kaden 
Voor het opzetten van de kaden wordt de bovenste 30 cm van de aanwezige grond gebruikt. 
Wanneer in deze lagen meer veen en slappe kleilagen aanwezig zijn is het moeilijke om 
voldoende stabiele kaden op te zetten. In dergelijke situaties zal grond van elders moeten 
worden aangevoerd. In de fase van de startnotitie zijn de gebieden met een slappe boven-
grond als ongeschikt aangemerkt. 
Daarnaast speelt de grondwaterstand een belangrijke rol. Voor locaties met een hoge 
grondwaterstand (Gt II) kunnen problemen ontstaan tijdens de aanlegfase in verband met 
de berijdbaarheid en de beschikbaarheid van teelaarde voor de bouw van de kades. 

Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 
locaties met een hoge grondwaterstand (Gt II) 

+ locaties met een lage(re) grondwaterstand 

4.6.9 Transportkosten 
Transport vindt plaats vanaf de ontgraving met duwbakken naar de aanlegplaats bij de 
depot. Vervolgens wordt het per pijpleiding in depot gebracht. Voor de kosten is de trans
portafstand relevant. De transportafstand vanaf de aanlegplaats tot in een depot via een 
pijpleiding is voor alle depots nagenoeg gelijk en derhalve niet onderscheidend. Dit geldt 
ook voor de transportafstand vanaf de ontgraving naar de aanlegplaats van een depot in
dien een depot aan het Van Starkenborghkanaal ligt. Voor de depots die aan andere water
gangen (Hoendiep en Niezijlsterdiep) liggen is de transportafstand groter en zijn derhalve 
de transportkosten hoger. 

De bereikbaarheid van een depot over de weg kan verschillen in transportkosten met zich 
mee brengen. Het gegeven of het depot bereikt kan worden via een openbare (verharde) 
weg of via een particuliere weg (losse, slechte of onverharde weg) is daarbij onderscheidend. 
De ligging ten opzichte van de verharde weg is van belang voor de bereikbaarheid ten be-
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hoeve van de aanleg en het onderhoud van een depot. Nog onduidelijk is of van hergebruik 
sprake zal kunnen zijn en in welke mate. Daarbij geldt dat het heel goed mogelijk is dat 
transport ten behoeve van afvoer van de grond over water zal plaatsvinden. De afstand van 
een depot tot aan een provinciale (uitvals)weg speelt derhalve een ondergeschikte rol en 
wordt niet verder bij de beoordeling betrokken. 

Voor de beoordeling is de volgende kwalificatie gehanteerd: 
de locatie ligt niet aan het Van Starkenborghkanaal; niet gelegen langs een openbare 
weg 
de locatie ligt niet aan het Van Starkenborghkanaal; gelegen langs een openbare 
weg 

0 de locatie ligt aan het Van Starkenborghkanaal; niet gelegen langs een openbare 
weg 

+ de locatie ügt aan het Van Starkenborghkanaal; langs een openbare weg. 

4.7 Resultaat locatiebeoordeling 
In de tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de beoordeling van de verschillende locaties op 
de onderscheiden criteriumgroepen en criteria. Deze resultaten vormen de basis voor het 
formuleren van de alternatieven. 
Met grijs gearceerd is aangegeven welke locaties binnen de betreffende criteriumgroep rela
tief gunstig worden beoordeeld. Voor de beoordeling van de locaties per criteriumgroep is 
niet aan ieder criterium evenveel gewicht gegeven. 

Onderstaand wordt hierop per criteriumgroep ingegaan. In tabel 4.1 zijn de criteria die 
zwaarder wegen in vet aangegeven. 

Bodem en water: 
Adsorptiecapaciteit en kwel/wegzijging zijn even zwaar gewogen. Beide criteria zijn van 
belang met betrekking tot de kans op verspreiding naar bodem en grondwater en de snel
heid waarmee dit plaatsvindt. 

Ecologie: 
Aan de actuele natuurwaarden wordt het meeste waarde gehecht. Met de realisatie van een 
depot zouden deze waarden verloren gaan het en is op voorhand niet te zeggen welke waar
den daarvoor terug worden gekregen. De avifaunistische waarden zijn daarbij het zwaarst 
gewogen vanwege de sterk afnemende rust en ruimte in algemene zin die van belang zijn 
voor het behoud van vogels. De vegetatiekundige en aquatisch-ecologische waarden zijn iets 
minder zwaar gewogen. Aan de aanwijzing als beheersgebied is het minste waarde toege
kend. Deze aanduiding krijgen gebieden op grond van de aanwezige natuurwaarden en de 
waardering zit derhalve besloten in de afzonderlijke flora- en faunawaardering. De status 
betekent echter wel dat een nadrukkelijk bescherming van de aanwezige waarden is gere
geld, hetgeen in de waardering tot uitdrukking dient te komen. 

Landschap: 
Aan de criteria die het meest bepalend zijn voor de verschijningsvorm van het landschap is 
het meeste waarde gehecht, in casu aan het visueel ruimtelijk aspect en de cultuurhistorische 
waarde. De geomorfologie speelt hierbij eveneens een rol en is zwaarder gewaardeerd dan 
de archeologische waarden. 

Woon en leefomgeving: 
Vanwege het permanente(re) karakter is aan de beleving meer waarde toegekend dan aan 
het geluidsaspect. Daarbij geldt dat, eveneens vanwege het tijdelijke karakter, de waarde
ring van de uiteindelijke inpassing iets zwaarder is gewogen dan de beleving van de aanwe
zigheid van depots. 

Landbouw en economie: 
De grondaankopen enerzijds en anderzijds de actuele landbouwkundige waarde en -
structuur tezamen, hebben zowel voor de landbouw als vanuit economische optiek de mees
te impact en worden het zwaarst gewaardeerd. De overige criteria zijn nagenoeg gelijk ge
wogen waarbij een iets zwaarder gewicht is toegekend aan het amoveren van wonin
gen/bedrijven. 
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Tabel 4.1 Beoordeling locaties. 

Cntena Locatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 •2 1 
Bodem en water 

adsorptiecapaciteit 
kwel/wegzijgmg 

0 
+ + 

+ 0 
+ 

0 
+ + 

0 + 4 

+ 
+ 

+ + * 
0 0 

0 

Ecologie 
vegetatie • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
avifauna + - - - - • - -
aquatische ecologie - - - - - - - - • - - • 
ecologische potenties 0 - - 0 - • -
beheers-/relatienotagebied 0 • -

0 0 0 0 0 0 0 

Landschap 
cultuurhistorie 
archeologie 
geomorfologie 

0 + 
0 

0 
- - -- * 0 

+ 
0 

+ 
- -

0 0 

L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L 
visueel-ruimtelijk: 0 0 \- 0 0 \ - 0 \ - - 0 \- - 0 \- - 0 \ - - 0 \ - - 0 0 \- - - - 0 0 \ - 0 0 \- 0 \- - 0 \ -

L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L 
Woon-en leefomgeving 

belevin . gebruik depot 
. inpassing 

geluid: . bestaande bronnen 
. geluidgev. objecten 

0 0 
0 -

0 -

* +. 
0 -
0 0 

0 0 
0 0 

0 - -
0 0 0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
+ + 

0 0 
0 -

0 0 
0 0 

0 0 
0 

0 0 
0 

0 
0 

Woon-en leefomgeving 
belevin . gebruik depot 

. inpassing 

geluid: . bestaande bronnen 
. geluidgev. objecten 

- 0 - + 0 + + 0 - 0 + -

Landbouw/economie 
eigendomssituatie - - - 0 0 0 + 0 0 + - 0 
landbouwkundige waarde - 0 - - 0 0 0 + 0 + - -
landbouwkundige structuur - + + + - 0 + + - - - - + + - - + + - -
amoveren woningen/bedrijven 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 
grondaankopen - - - - - - kt 0 0 - - + - - 0 
inrichtingsmaatregelen 
oppervlaktewater + + - - + - + + + 0 - 0 - -
opzetten kaden + - + - - • - + + + + + 
transport - + 0 + + + • + • • - • : , -

L = laag depot 
H = hoog depot 
vet = criteria met meeste gewicht binnen de criteriumgroep 
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4.8 Samenstellen alternatieven 

4.8.1 Algemeen 
De alternatieven zijn samengesteld op basis van de beoordeling van de locaties (1 t/m 15) en 
op basis van mogelijke wijze van inrichting (activiteiten gericht op hergebruik, al of niet 
bewerken ter bevordering van het rijpingsproces, depothoogte en IBC-criteria). Onder
staand wordt ingegaan op de afweging van de locaties. Verdere uitwerking ten aanzien van 
de inrichting wordt gegeven in het volgende hoofdstuk. Ten gevolge van met name de de
taillering van de beschikbare capaciteiten per locatie in het volgende hoofdstuk kunnen nog 
aanpassingen noodzakelijk blijken te zijn binnen enkele alternatieven. 

Er zijn drie alternatieven samengesteld; elk vanuit een verschillende invalshoek. Er is een 
alternatief samengesteld vanuit het behoud van ecologische en landschappelijke waarde, er 
is een alternatief opgesteld vanuit economisch perspectief en een alternatief waarbij zowel 
met economische factoren als met ecologische-/landschappelijke kwaliteiten van het gebied 
rekening is gehouden. 

De volgende alternatieven zijn geformuleerd: 
ecologie- en landschaps alternatief 
economisch alternatief 
alternatief vanuit zowel economisch als ecologisch/landschapsperspectief. 

4.8.2 Het ecologie/landschapalternatief: de locaties 
Bij de keuze van locaties voor het ecologie/landschapalternatief speelt vooral de beoorde
ling van de criteriumgroepen ecologie en landschap een rol. Omdat uitloging niet of nauwe
lijks plaatsvindt (zie paragraaf 2.8), heeft de criteriumgroep bodem en water bij het vast
stellen van de locaties in dit alternatief geen rol gespeeld. Bij het bepalen van de meest ge
schikte locatie voor het bergen van klasse 3- materiaal is hiermee wel rekening gehouden 
(par. 4.8.3). In tabel 4.2 is door middel van een speciale omkadering aangegeven welke loca
ties zowel met betrekking tot ecologie als landschap relatief gunstig scoren. 

Tabel 4.2: Locaties met re atief gunstige beoordeling o.b. v. ecologie en landschap 
Cntana Locate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Boeten «n w«er 

kwWvecpjp̂ ng 
0 

+ + 
+ 0 

+ 
0 

• 
* 
+ 

0 + 
+ + + 

+ 
+ 

0 0 
0 

0 
+ 

+ + 
0 

BxtooH-
vegetatie 

aquatische ecologie 

eoOogsche potenties 

• 

0 

0 

0 

0 0 - • 0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 0 

-- 0 

0 

0 

p 

• 

0 

0 

0 

0 0 - • 0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 0 

-- 0 

0 

0 

p 

LandscnBp 

cuKuurtïstoric 

archeologe 0 * 
0 

0 
-- --

* 
0 

* 
0 

--
+ 

-- . 
0 0 • + 0 * 

0 

0 
-- --

* 
0 

* 
0 

--
+ 

-- . 
0 0 • + 

L H L H L H L H L H l H L H L H L H | L H L H L H L H L H L H 
vrsuaaWiintaijlc 0 OV a o> OV - ov - OV - » L i * * * 0 OV - --|o ov 0 OV. OV - OV - OV . OV -

L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H V H L H L H 

baleving:. geonak depo« 

. inpassing 

gdud bestaande bronnan 

gäuetjw obecten 

0 0 

0 -

0 -
• • 

0 -

0 0 

0 0 

0 0 

0 - -

0 0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 0 

0 -

0 0 

0 0 

0 0 

0 • 
0 0 
0 -

0 -

0 -

' : • 

0 0 
• + + 

0 -
• • 

baleving:. geonak depo« 

. inpassing 

gdud bestaande bronnan 

gäuetjw obecten 
- i - + 0 + • 0 - 0 + 0 

• 
- • 

Landboutfi/aconorne 

agerücrrsstiBtH* • - 0 0 o + 0 0 * - 0 * 0 
lanctx*A\*ajx*ge v w n k - 0 • - 0 0 0 + 0 * - - + + • 

landbcxA-Jaivftge structur - + + + - 0 • • • • " + * « • • -- - . *• • • 
v m w G n wcongentectifvwi 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 

yomtmnkopen - - • - - - • 0 0 -- • -- 0 - +• + 

McHhQVIHMQHf l 
cppervlaMeAeter + + + * • » • • 0 0 Q 0 
opeetten loden + + - + + • + + + + * 
'.'.<:zi' t' 

• • c - • + • + . .* . • 

L = laag depot 
H = hoog depot 
vet = criteria met meeste gewicht binnen de criteriumgroep 
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Voor beide locaties (2 en 11) geldt dat de in principe beschikbare oppervlakte relatief gering 
is (ca. 30 ha). Voor het bergen van ca. 4 miljoen m3 grond is meer oppervlak nodig. Dit be
tekent dat naast deze locaties nog een locatie dient te worden geselecteerd die zowel ten 
aanzien van ecologie als landschap relatief gunstig scoort. 
Als eerste stap is de beoordeling van de locaties op ecologie nader bekeken. Hieruit blijkt 
dat locatie 1 het meest gunstig wordt beoordeeld. De locaties 8, 9, 10 en 15 worden vervol
gens eveneens relatief gunstig beoordeeld. Van deze locaties is bekeken in hoeverre ook de 
landschappelijke aspecten relatief gunstig wordt beoordeeld. Het blijkt dat locatie 9 de beste 
beoordeling op landschap heeft. 
Als tweede stap is de beoordeling van de locaties op landschap nader bekeken. Hieruit blijkt 
dat de locaties 6, 7 en 14 het meest gunstig worden beoordeeld. Van deze locaties is bekeken 
in hoeverre ook de ecologische aspecten relatief gunstig worden beoordeeld. Het blijkt dat 
locatie 14 de beste beoordeling op ecologie heeft. 
Geconcludeerd wordt dat vanuit ecologische invalshoek de locaties 1 en 9 en vanuit land
schappelijke invalshoek locatie 14 in aanmerking komen voor invulling van het ecologie- en 
landschapalternatief. 
Voor de locaties 1 en 9 geldt dat het alternatief opnieuw te weinig capaciteit heeft voor de 
berging van de totale hoeveelheid grond. Derhalve wordt er voor gekozen locatie 14 in het 
alternatief te betrekken. 
In het ecologie- en landschapaltematief worden dus de locaties 2, 11 en 14 betrokken. 

4.8.3 Het economisch alternatief: de locaties 
Bij de keuze van locaties voor het economisch-alternatief speelt vooral de beoordeling met 
betrekking tot de landbouw en economie een rol. Locatie 9 wordt op dit aspect ook relatief 
gunstig beoordeeld maar doordat aan grondaankopen de meeste waarde wordt gehecht is 
locatie 9 niet gearceerd. Naast landbouw/economie is voor het samenstellen van het alterna
tief rekening gehouden met de beoordeling ten aanzien van de woon- en leefomgeving. In 
tabel 4.3 is door middel van een speciale omkadering aangegeven welke locaties ten aanzien 
van beide criteriumgroepen relatief gunstig scoren. 

T abel 4.3 Locaties met rela 
woon- en leefom 

tief gunstige beoordeling 
geving 

o.b.v . landbouw/economie en 

Criteria Locate - : 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 
Bodem en water 

ac£orp!iecapactteit 
kwetf*«PKïnci 

0 
+ + 

+ 0 
• 

0 

• 
* 
+ 

0 + 
* * • * 

0 0 
0 

0 
+ 

• + 
0 

Ecofcxj«-

- « O - a t « 

avifauna 

aquathcfie ecologie 

ecOogsche petertjes 

befeersvréatierwaqeciecl 

• 

0 

0 

0 

-

0 0 0 

0 

0 

0 

0 

; 

0 

0 

ft 

0 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

• 

...o , 

Landschap 

n i rn i l i i s to r i e 

srnedege 

ceorrofolocje 

0 • 

0 
0 

-- --
+ 

0 

+ 

0 

--
+ 

--
0 0 0 

* 
* + 

L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L •• 

vraueaVrUnteejIc 0 OV 0 OV| OV - OV- - OW - | O V - . — 0 OVj - -- 0 OV 0 OVj OV - OV - OV - OV -

L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H [ H L l i 

Wboo-en leef omgeving 

beleving:. gebruik depot 0 0 0 • 0 - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 -

. inpassing 

gaXJd bestaartE tramen 

0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - • • « • • . inpassing 

gaXJd bestaartE tramen 0 + 0 + + 0 0 + 0 0 

oehjcSev obecton . 

Landbow/econorrie 

agencbmssitijatie • 0 0 0 ' • 0 0 * 0 * : :B 
landbouwicundge waarde - 0 - - 0 0 9 + 0 • - - • + * 
landbouwkundige structuur - + • • - 0 • • • • " • • --.: • • " - — --
amoveren « u ir^erVDectijven 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

grondaankopen - -- • - - - 0 0 -- • -- 0 • • 

irnorftnoBrrBBtrecjeleri 

oppaMaktevvaler + + + - + • • • 0 0 0 0 

opzetten kaden + " + - • .- + + . + . : • • + + + 

transport L=J LLJ 0 + 

-J .:+:::. .:::.* • + .. - L-J LJ - - *• ' • 

L = laag depot 
H = hoog depot 
vet = criteria met meeste gewicht binnen de criteriumgroep 

i£ Grontmij 84 van 150 


	947-40mer_001
	947-40mer_002
	947-40mer_003
	947-40mer_004
	947-40mer_005
	947-40mer_006
	947-40mer_007
	947-40mer_008
	947-40mer_009
	947-40mer_010
	947-40mer_011
	947-40mer_012
	947-40mer_013



