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Figuur 1 a: Ligging van het onderzocht trace 
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1 INLEIDING 

1 .1 AANLEIDING EN DOEL 

De provinciale weg N381 wordt tussen Drachten en de Drentse grens opgewaardeerd tot 
een stroomweg (100 km/uur en ongelijkvloerse kruisingen). In het provinciale coalitieak
koord 2007 - 2011 van de partijen CDA, PvdA en Christen Unie wordt uitgegaan van een in 
het landschap ingepaste enkelbaans autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. Het trace Ure
terp - Donkerbroek wordt ten westen van de buurtschap Klein Groningen aangelegd. Dit 
deel wordt ruimtelijk vierbaans (dubbelbaans, vier rijstroken) gereserveerd. Vanaf Donker
broek tot aan Oosterwolde wordt de weg volgens dit coalitieakkoord bij voorkeur op het 
bestaande trace geprojecteerd zonder vierbaans ruimtereservering. Voor het trajectgedeelte 
Donkerbroek-Oosterwolde Noord deel is de MER/Tracestudie heropend (cf Goudappel 
Coffeng, 2007) en worden meerdere varianten voor het geplande trace beoordeeld (zie ook 
de volgende paragraaf). De definitieve keuze over de ligging van het totale trace wordt naar 
verwachting in het najaar van 2008 genomen. 

Via het landinrichtingsinstrument 'Aanpassingsinrichting' wordt de vrijmaking van het weg
trace gerealiseerd. Er vindt een zodanige herverdeling van grand plaats dat de benodigde 
grand voor het trace aan de provincie toevalt. Doel van deze aanpassingsinrichting is de 
inpassing van de vernieuwde N381 in het omliggende gebied, bet bieden van oplossingen 
voor de negatieve effecten en het integraal meenemen van wensen en maatregelen op het 
gebied van landbouw, natuur en landscbap, recreatie en waterbuishouding. In dit kader die
nen (onder meer) de effecten voor flora en fauna van de ombouw van de N381 in beeld 
gebracbt te warden. Aansluitend hierop client een compensatie- en rnitigatiepakket opgesteld 
te warden. 
Direct grenzend aan bet trace bevinden zicb twee Natura 2000 gebieden, te weten het \X-'ijn
jeterper Scbar in bet noordelijk trajectdeel en bet Drents-Friese Wold (officieel: Drents
Friese Wold & Leggelderveld) in bet zuidelijk trajectdeel. In het kader van de Natuurbe
schermingswet dienen de geplande maatregelen op deze locaties aan deze wet getoetst te 
worden. 

1.2 0PZET 

Op 13 maart 2007 heeft Buro Bakker van de provincie Fryslan de opdracbt gekregen tot het 
uitvoeren van een flora- en faunaonderzoek en bet opstellen van het compensatie- en rnitiga
tiepakket voor bet wegenproject N381 Drachten- Drentse grens. Voor het trajectgedeelte 
Donkerbroek-Oosterwolde-Noord zijn bovenstaande werkzaamheden voor de volgende 
tracevarianten uitgevoerd (zie figuur 1): 

• oostelijke variant met aquaduct (Qagua) 

• oostelijke variant met viaduct (Qvia) 

• bestaand trace (B) 

• westelijke variant (Wl) 

Tracevarianten door het landgoed Ontwijk worden in dit rapport niet beoordeeld. In het 
kader van de heropening van de m.e.r. voor dit trajectdeel (cf Goudappel Coffeng, 2007) is 
voor de inschatting van de effecten op deze trace's gebruik gemaakt van een door Buro Bak
ker uitgevoerde quickscan (Buro Bakker, 2007, zie bijlage 6). 

De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen: 

• het in beeld brengen van de aanwezige flora en fauna op en rand het trace van de 
N381, met de nadruk op het voorkomen van die soorten waarvoor in het kader van 
de Flora- en faunawet een ontheffing aangevraagd client te warden en soorten die 
zich bevinden op de Rode lijst van bedreigde soorten; 
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• het in beeld brengen van de aard en omvang van de wettelijke, de volledige en de 
optimale compenserende en mitigerende maatregelen, die voortvloeien uit de toets 
op de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet (inzake Natura 2000 gebie
den) en de Boswet; 

• het in beeld brengen van de 'landschappelijke dan wel ecologisch verantwoorde' in
vullingsmogelijkheden van de gereserveerde tweede rijbaan tussen Drachten en 
Donkerbroek en de verhoogde wegdelen (taluds) van de weg; 

• opstellen van concept vergunningaanvragen inzake de Natuurbeschermingswet, de 
Flora- en faunawet en een gecombineerde aanvraag inzake de Boswet, kapvergun
ning en aanlegvergunning; 

• tenslotte zal er een toetsing plaatsvinden van de voorgestelde compenseren<le en mi
tigerende maatregelen op eerder uitgewerkte rnaatregelen en de financiele haalbaar
heid. 

1 . 3 LEESWIJZER 

Na de inleiding (hoofdstuk 1) volgt in hoofdstuk 2 een overzicht van de natuurwetgeving, 
inclusief de Boswet en ecologische hoofdstructuur. Hoofdstuk 3 bevat een omschrijving van 
de gevolgde werkwijze, waarbij per soortgroep de onderzoeksmethode beschreven wordt. 
Hnofd~tuk 4 bespreekt de resultaten. In hoofdstuk S v:orden ~lgcmenc rnitigcrcndc maatre
gelen besproken. Hoofdstuk 6 bespreekt per soortgroep en (indien relevant) per locatie de 
effecten van de aanleg van de weg en het minimale (wettelijke), de volledige en de optimale 
compensatie- en mitigatiepakket. Hierin is de weg in drie trajectdelen opgesplitst: noord, 
centraal met rneerdere varianten en zuid. Hoofdstuk 7 gaat in op de financiele gevolgen van 
de in hoofdstuk 5 en 6 besproken maatregelen. In hoofdstuk 8 volgt de toetsing (voortoets) 
aan de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000), terwijl de te volgen werkwijze voor wat 
betreft ontheffingsaanvraag inzake de Flora- en faunawet in hoofdstuk 9 wordt besproken. 
Hoofdstuk 10, tenslotte, presenteert de geraadpleegde bronnen. 

1.4 DANKWOORD 

Speciale dank gaat uit naar de personen die inventarisatiegegcvens beschikbaar hcbbcn ge
steld uit hct Drents Friese Wold, dhr.]. Mulder, vrijwilliger bij de WARF, en dhr. W. de 
Vlieger, inventarisatiemedewerker bij Staatsbosbeheer. 
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2 NATUURWETGEVING 

2.1 FLORA- EN FAUNAWET 

Door de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet (2002) is een aantal planten- en dier
soorten beschermd. Voor het realiseren van de geplande maatregelen zijn de volgende wets
artikelen relevant: 

Artikel 2 legt een zorgplicht op. Dat houdt in dat ingrepen zodanig warden uitgevoerd dat de 
be'invloeding van alle in het wild voorkomende planten en dieren rninimaal is. 
Artikel 8 verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, ont
wortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats verwijderen van beschermde in
heemse planten. 
Artikel 9 verbiedt het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop op
sporen van beschermde inheemse dieren. 
Artikel 10 verbiedt het verontrusten van beschermde dieren. 
Artikel 11 verbiedt het beschadigen, vernielen, uithalen, wegoemen of verstoren van nesten 
of holen van beschermde inheemse dieren. 
Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen. Tevens 
wordt voorzien in de mogelijkheid via een algemene maatregel van bestuur vrijstellingen te 
verlenen. 

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) omtrent artikel 75 is gepubliceerd in het 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 501 op 19 oktober 2004 en is op 23 februari 
2005 van kracht geworden. Dit houdt in dat de Flora- en faunawet meer mogelijkheden biedt 
voor het verkrijgen van vrijstellingen, rnits aan voorwaarden wordt voldaan. In de nieuwe 
opzet van de Flora- en faunawet zijn beschermde soorten onderverdeeld in drie tabellen, elk 
met hun eigen bescherrningsregime, en worden vogels apart behandeld. De volgende drie 
bescherrningsregimes worden onderscheiden: 

Categorie 1: Hieronder vallen de zogenaamde tabel 1-soorten. Dir betreft een aantal be
schermde, maar algemene soorten in Nederland, waarvan de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt op voor
hand een vrijstelling, rnits bij ingrepen sprake is van een bestendig beheer 
en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen. Als bier 
niet aan voldaan is, moet er een ontheffingsaanvraag warden gedaan, waar
bij getoetst wordt volgens het criterium 'doer geen afbreuk aan de gunstige 
staat van instandhouding van de soort' (de zgo. lichte toets). 

Categoric 2: Hieronder vallen de zgn. tabel 2-soorten: beschermde soorten waarvoor 
niet op voorhand vrijstelling wordt verleend, maar waarvoor eerst een ge
dragscode moet worden opgesteld. Deze gedragscode wordt door de sector 
of de ondernemer opgesteld, en door de minister van LNV getoetst. Totdat 
deze gedragscode is goedgekeurd zal voor soorten uit deze categorie ont
heffing aangevraagd moeten warden. Deze wordt getoetst volgens de lichte 
toets (zie cat. 1). 

Categoric 3: Hieronder vallen de zgo. tabel 3-soorten. Dit zijn soorten die vermeld zijn 
in bijlage 1 van bovengenoemde AMvB, alsmede soorten die voorkomen in 
bijlage IV van de Habitatrichtlijn en die daardoor een strikte bescherrning 
genieten. Een ontheffingsaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan 
drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang, 2) er is 
geen alternatief, 3) doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhou
ding van de soort. Aan alle drie de criteria moet worden voldaan. Deze 
vormen gezamenlijk de zgn. uitgebreide toets. 

Vogels: Vogels zijn niet in een van deze tabellen opgenomen en worden in de 
nieuwe opzet van de Flora- en faunawet apart behandeld. Alle vogels zijn 

Compens:rnepakkectcn Floa- en faunawct N38 1, Dr:tchu:n-Drentse grens 3 



krachtens de Europese Vogelrichtlijn gelijk beschermd. Werkzaamheden of 
gebruik van ruimte waarbij vogels warden gedood of verontrust, of waar
door huu nesten of vaste ruse- of verblijfplaatsen warden verstoorci , zijn 
verbodcn. Ecn vrijstelling hiervoor is rnogelijk als eeu geJragscode wordt 
Loegepast. In de praktijk betekent dit dat met name hct broedseizoen ont
zien client te warden aangezien juist in deze periode sprake zal zijn van 
verontrusting, doden of verstoren van nesten of vaste rust- of verblijfplaat
sen. Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden zal in het 
algemeen niet snel een ontheffing nodig zijn. Indien deze gedragscode ach
terwege blij ft is een ontheffing noodzakelijk en zal de uitgebreide toets 
warden toegepast (zie categorie 3). Een speciale categorie betreft die soor
ten waarvan het nest (de vaste verblijfplaats) jaarrond beschermd is. Hier
voor ontbreekt nog een officiele soortenlijst. Uit een mondelinge medede
ling van Dienst Landelijk Gebied (septe1nber 2007) blijkt <lat deze be
scherrning gaat gelden voor alle uilen (incl. Ransuil), spechten (incl. Grote 
Bonte Specht) en meerjarig gebruikte hors ten van roofvogels. 

2. 2 NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

2.2 .1 ALGEMEEN 

De Natuurbeschermingswet 1998 moest de bescherrning van natuurgebieden volgens de 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving vastleggen, maar deed dit niet vol
doende. Al snel bleek bijvoorbeeld dat de omzetting van Europese regels in deze wet onvol
doende w~s. ln 2001 is d~_arotn een ':Vetsvoorstel tot '\vijziging van de l'Jatuurbescherrr.J.ngs
wet 1998 aangeboden aan de Tweede Kamer. Per 1 oktober 2005 is deze wet in werking 
getreden. De vernieuwde Natuurbescherrningswet 1998 richt zich alleen op de gebiedsbe
scherming. De verplichtingen voor soortbescherming zijn overgenomen door de Flora- en 
faunawet (zie vorige paragraaf) . 
Nu de aangepaste Natuurbeschermingswet 1998 in werking is getreden, verdwijnen de Vo
gel- en Habitatrichtlijn naar de achtergrond. De bescherming van de richtlijngebieden wordt 
direct geregeld door de Natuurbescherrningswet. De bescherming van Natura 2000 gebieden 
(het totale netwerk aan richtlijngebieden in Europa) volgens de Natuurbeschermingswct 
1998 is vergelijkbaar met de bescherrning volgens artikel 6 van de HabiLatrichtlijn, die in de 
periode voor 1 oktober 2005 in Nederland is toegepasl. Habitatrichtlijngebieden die zijn 
aangemeld in Brussel maar nog niet op de definitieve E uropese lijst zijn geplaatst, krijgen 
ook een zekere bescherrning. Nederland client zich te onthonrlFn v~n ~ctiviteiten, die het 
definitief aanwijzen van de Habitatrichtlijngebieden ernstig in gevaar kunnen brengen (voor
zorgsbeginsel). Habitatrichtlijngebieden die definitief zijn geplaatst op de Europese lijst, maar 
nog niet zijn aangewezen moeten eveneens volgens artikel 6 warden beschermd (Ministerie 
van LNV). 
In Nederland wordt een vergunningenstelsel toegepast. Hierdoor is in ons land een zorgvul
dige afweging rand projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000 gewaarborgd. 
Deze vergunningen warden verleend door de provincie of door de minister van LNV. Daar
naast zal Nederland in de komende jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen, 
beheerplannen opstellen. Hiermee wordt duidelijk welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn 
in en om die gebieden. Dergelijke beheersplannen zijn voor het Wijnjeterper Schar en het 
Drents-Friese Wold nog niet opgesteld. 

2.2.2 NATURA 2000 

Zoals in de vorige paragraaf is omschreven bestaan Natura 2000 gebieden uit Habitat- en/ of 
Vogelrichtlijngebieden. Het Drents-Friese Wold is aangewezen in het kader van beide richt
lijnen. Het Wijnjeterper Schar is aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Een formele aanwij
zing als Speciale Beschermingszone in het kader van de HabiLatrichtlijn zal binnenkort for
meel plaatsvinden. Binnenkort zullen beide gebieden echter formeel aangewezen warden als 
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Natura 2000 gebieden en zullen de twee richtlijnen hierin opgaan. Hierbij zal de definitieve 
begrenzing van beide gebieden vastgelegd warden. 
Het toekomstige trace van de N381 grenst direct aan het Wijnjeterper Schar en valt binnen 
de begrenzing van het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold. Dit houdt in dat wanneer 
een project of andere activiteit niet verband houdt met of noodzakelijk is voor het beheer 
van de natuurwaarden, bekeken client te worden of dit negatieve gevolgen kan hebben voor 
de waarden die in de (concept) instandhoudingdoelstellingen van het betreffende gebied 
genoemd zijn. Hierbij client ook de zogenaamde 'externe werking' onderzocht te worden. Bij 
externe werking is er sprake van effecten op het Natura 2000 gebied door activiteiten of 
ontwikkeliogen die zich buiten dit gebied afspelen. \X'anneer er sprake is van significant nega
tieve gevolgen ten aanzien van de instandboudingdoelstellingen client onderzocbt te warden 
of er alternatieven zijn die niet significant negatieve gevolgen bebben (Europese comrnissie, 
2000). Hierbij geldt bet voorzorgsprincipe: als op grond van objectieve gegevens, verzameld 
in een voortoets, niet kan worden uitgesloten dat een project significante gevolgen beeft voor 
een natuurgebied client er een passende beoordeliog te worden gemaakt. Het bevoegd gezag 
(in veel gevallen de Provincie, bij dit project het ministerie van LNV (Drents-Friese Wold) en 
de gemeente Opsterland (Wijnjeterper Schar)) mag slecbts toestemrning geven als bet de 
zekerbeid heeft gekregen dat bet plan of project de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
gebied niet aantast. Dit is het geval wanneer er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen 
twijfel bestaat dater geen schadelijke gevolgen zij n. 

2. 3 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

De Ecologiscbe Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de 
natuur (plant en dier) in feite voorrang beeft. Het netwerk belpt voorkomen dat planten en 
dieren in ge1soleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden bun waarde verliezen. De 
EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 
De EHS bestaat uit: 

• bestaande natuurgebieden, reservaten en natuurontwikkeliogsgebieden, robuuste verbin
dingen en (natte en droge) verbindingszones tussen deze gebieden. 

• Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbebeer (bebeersgebieden). 

• Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, bet Ijsselmeer en de Waddenzee). 

Het Wijnjeterper Schar en bet Drents-Friese Wold vallen onder de bestaande natuurgebieden 
en daarom onder de EHS. Daarnaast vormen de Tsjonger en het K.oningsdiep een natte 
ecologiscbe verbindingszone en zijn er enkele droge verbindingszones aanwezig ter boogte 
van bet Wijnjeterper Scbar en in bet Drents-Friese Wold. 
Nieuwe ruimtelijke plannen in of in de nabijbeid van de EHS zijn op grond van (inter)
nationale regelgeving niet toegestaan als deze de wezenli;ke kenmerken of 1vaarden van bet gebied 
significant aantasten, tenzij er geen reele alternatieven zijn en er sprake is van 'redenen van 
groot openbaar belang' ('nee tenzij' principe). Wanneer een nieuw ruimtelijk plan op grond 
biervan als onontkoombaar kan worden aangemerkt en aantoonbaar aan deze criteria vol
doet, wordt scbade zoveel mogelijk door mitigerende maatregelen beperkt. Resterende scba
de wordt gecompenseerd (Streekplan provincie Fryslan, 2007). 
Naar aanleiding van de aanwezigbeid van ecologiscbe verbindingszones op en langs bet 
nieuwe trace van de N381 Dracbten-Drentse grens zijn door de provincie aanvullende inpas
singmogelijkheden opgesteld (Provincie Fryslan, 2006). De in deze rapportage opgestelde 
compenserende en mitigerende maatregelen zullen hiermee vergeleken worden. 

2.4 BOSWET 

Bossen en andere terreinen met veel bomen zijn bescbermd door de Boswet. Het doel van 
deze nationale wet is bet instandbouden van bet bosareaal in Nederland, dat wil zeggen: de 
letterlijke oppervlakte aan bos. De Boswet geldt alleen voor het buitengebied, niet voor erven 
en tuinen. Het gaat vooral om bossen, landschappelijke beplantingen en wegbeplantingen. 
De Boswet kent geen vergunningstelsel, maar een meldingsplicbt. Iedereen die in een bos 
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bomen wil gaan kappen, moet dit van te voren melden. Het gekapte bos moet vervolgens 
binnen drie jaar opnieuw worden ingeplant of op een andere plek worden gecompenseerd. 
De Dienst Regeliugeu van heL Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwalireit 
is het bevoegd gczag bij de Boswct, maar de feitelijke beoordeling van verzoeken en bet toe
z:icht op <le herplant wordt uitgevoerd door de provincie. 

2. 5 PROVINCIAAL STREEKPLAN EN WEIDEVOGELS 

Handhaving van voldoende openheid en rust in de voor weidevogels geschikte gehieden 1s 

van belang. Dit is benoemd in het Streekplan Fryslan 2007. Hierin is de het in bet Werkplan 
Weidevogels in Fryslan 2007-2013 (Provincie Fryslan, 2006b) voorgestelde beleid opgeno
men. Verdichting door beplanting en bebouwing is hierbij niet gewenst; het gaat daarbij om 
niet-agrarische ontwikkelingen, zoals stads- en dorpsuitbreidingen en wegenaanleg. Bij nood
zakelijke ruimtelijke ingrepen van openbaar belang, zoals de aanleg en omvorming van de 
N381 tussen Drachten en de Drentse grens, kan hiervan warden afgeweken. Bij dcrgclijke 
ruimtelijke ontwikkelingen dienen weidevogelbelangen als zelfstandig belang in de afweging 
te worden beLrokken. \Xlanneer na ahveging aantasting van de aanwezige weidevogelstand 
onvermijdelijk blijkt, dragen gemeenten en/ of initiatiefnemers zorg voor compensatie van de 
verloren weidevogelbiotoop. 
Een mogelijkheid van compensatie is om, afhankelijk van de omvang van de ingreep, een 
financiele bijdrage te storten in een provinciaal fonds voor investeringen in weidevogelbe
heer. Met dit fonds kan op verschillende manieren invulling warden gegeven aan weidevo
gelbeheer om het vcrlies aan weidevogelbiotoop te compenseren. In het Werkplan \V'eidevo
gels is aangegeven dat de hoogte van het compensatiebedrag kan warden bepaald aan de 
hand "Tan de provinciale kaart 'openheid en rust' in dit \X1erkplan. \X::'anneer de provLriciale 
weg dergelijke gebieden doorsnijdt, kan er vanuit gegaan warden dater 150 meter aan weers
zijden verstoord wordt. Overigens hoeft hierbij bestaande verstoring, bijvoorbeeld in de 
vorm van de al aanwezige weg in geval van verbreding, niet meegerekend te warden. De zo 
verkregen oppervlaktes in hectares dienen vermenigvuldigd te warden met de vergoeding die 
noodzakelijk is wanneer voor een dergelijke oppervlakte een zwaar weidevogelpakket in het 
kader van Programma Beheer moest warden afgesloten, voor een periode van 12 jaar. Dit 
bedrag is voorlopig vastgesteld op€ 5.184,- per hectare. Gezien het provinciale belang neemt 
de Provincie 50% van de fondsvorming voor haar rekening. 
Het in hoge dichtheden voorkon1en van de Grutto op de landelijke Gruttukaart 
(www.grntto.nl) is maatgevend voor de meest belangrijke wei<levugelgebie<len en de nood
zaak tot compensatie. 

2. 6 RODE LUSTHJ 

Soorten zijn opgenomen in Rode lijsten als ze warden bedreigd in hun voortbestaan. Deze 
lijsten omvatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en 
dieren in Nederland, verdccld over achttien soortgroepen. Maatgevend voor plaatsing op 
deze lijst is mede de mate van afname van een soort in de afgelopen jaren. De Rode lijst 
bicdt cchtcr geen bescherming zoals de Flora- en faunawet dat doet. Voor het Ministerie van 
LNV zijn de Rode lijsten mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. Het Ministe
rie streeft ernaar dat een volgende rode lijst, die per soortgrocp clkc tien jaar verschijnt, klei
ner zal zijn clan de huidige lijst. Hiertoe stimuleert bet Ministerie dat bij bescherming en be
heer van gebieden rekcning wordt gehou<len met de Rode lijst-soorten, en dat zo nodig en zo 
mogelijk aanvullende soortgerichte maatregelen zullen warden genomen. Van de verschillen
de overheden en terreinbeherende organisaties mag warden verwacht dat zij bij beleid en 
beheer rekening houden met de Rode lijsten (Ministeric van LNV, 2004). 
In dit rapport is aangegeven of aangetroffen soorten op een Rode lijst staan. 
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3 METHODEN 

3. 1 ALGEMEEN 

Soorten 

Het veldonderzoek is toegespitst op beschermde soorten en soorten van de Rode lijst van 
bedreigde soorten (Ministerie van LNV, 2004), de grootste onderzoeksinspanning is gestopt 
in het vaststellen van de aanwezigheid van strikt beschermde soorten (categorie 2 en 3 van de 
Flora- en faunawet, zie §2.1). Licht beschermde soorten (categorie 1, zie §2.1) zijn algemeen, 
hier is geen gericht veldonderzoek naar gedaan maar deze soorten zijn wel meegenomen bij 
de tijdens het veldwerk gedane waarnemingen. 

Onderzoeksgebied 

Voor vogels, vleermuizen en de Das is een onderzoeksgebied van circa 500 m. aan weerszij
den van de toekomstige wegverharding gei:nventariseerd. Voor overige soorten is een onder
zoeksgebied van ongeveer 50 m. aan weerszijden van de wegverharding aangehouden. De 
reden voor dit onderscheid is, dat werkzaamheden nabij de N381 oak invloed kunnen heb
ben op de grotere mobielere organismeo, zoals vogels, de Das en vleermuizen, als deze po
pulaties hebben op enige afstand van de weg. Rondom ongelijkvloerse kruisingen is het on
derzoeksgebied verruimd. Hier zijn aanvullende werkzaamheden gepland waardoor een gro
ter gebied bei"nvloed wordt. 

Waarnemingsperiode 

Het gebied is systematisch onderzocht in de hieronder vermelde perioden, waarbij tel
kens de voor die bepaalde soortgroep meest geschikte waarnemingsmethode bepaald is . 
Daarnaast zijn op verschillende momenten aaovullende losse waarnemingen gedaan. 

• flora: 4 t/m 7 juni 

• Voge!s: eind april, begin mei en derde week mei 

• V/eermuizen: mei, juni, juli, najaarsroode september. 

• Muizen en overige zoogdieren: verschillende onderzoeksronden in de periode begin mei 
juli. Een najaarsronde voor Dassen vond plaats begin oktober. Vallenonderzoek 
kleine zoogdieren eind juni-begin juli. 

• Amfibiein en vissen: verschillende onderzoeksronden in de perioden half maart en 
april-begin juli, losse waarnemingen 

• Reptie/en: gerichte bezoeken en controle van plaatjes in april, mei en juni. 

• Insecten: gerichte bezoeken in kansrijke gebieden in juni, losse waarnemingen 

Literatuuronderzoek 

Afgezien van de onderzoeken in het veld is, met name voorafgaand aan het veldwerk, litera
tuuronderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde soorten langs het trace. Zo 
kon warden bepaald wat op welke plaatsen kon worden verwacht en waar de nadrukken bij 
het onderzoek in het veld moesten liggen. 
Er werd hierbij gebruik gemaakt van diverse openbare bronnen zoals verspreidingsatlassen 
en websites (zie literatuurlijst). Doorgaans worden deze gegevens aangegeven middels kilo
meterhokken (1 bij 1 kilometer) of atlasblokken (5 bij 5 kilometer). Deze grove schaal maakt 
dit soort gegevens slechts beperkt bruikbaar. Bovendien betreft het vaak oude gegevens en 
zijn verspreidingskaarten nooit compleet. Literatuurgegevens kunnen wel worden gebruikt 
als indicatie voor de aanwezigheid van een soort langs het trace. 
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lnventarisatiegegevens derden 

Bij Staarsbosbeheer zijn alle bekende inventarisatiegegevens opgevraagd van het Drents Frie
se Wold. Binnen de invloedsfeer van de weg konden gegevens worden geleverd van broed
vogels, zoogdieren, amfibieen, reptielen, vlinders en libellen. Het grootste dee! van deze ge
gevens werd verzameld in de periode van 1994 tot en met 2006. De rep tielengegevens zijn 
voor meer clan de helft verzameld in 2006 a. Mulder). Aanvullend zijn gegevens over de 
voortplanting van amfibieen opgevraagd bij dhr]. Mulder, vrijwilliger bij de Werkgroep 
Amfibieen en Reptielen Friesland (WARF). Deze gegevens zijn verzameld in de periode van 
2001 tot en met 2007. Voor zover dat mogelijk was zijn deze verspreidingsgegevens weerge
geven op de verspreidingskaarten in dit rapport (zie bijlage 1). 

3. 2 FLORA EN VEGETATIE 

Binnen de 50 meterzone is het hele gebied begin juni systematisch onderzocht, met uitzon
dering van het gedeelte Wijnjewoude-Donkerbroek. Dit deel is reeds eerder onderzocht 
(Tauw, 2001). Hier zijn alleen de in 2001 als waardevol aangemerkte gebiedsdelen bezocht. 
Aile soorten beschermde planten en Rode lijst-soorten zijn in kaart gebracht. De locaties van 
de soorten zijn met behulp van een GPS ingemeten. De soorten zijn genoteerd met een aan
talsklasse-codering volgens FLOR ON (tabel 3.1 ). Deze aantalsgegevens zijn in de digitale 
bestanden opgenomen, maar staan niet uitgebeeld op de kaarten in het rapport. 

Code Aantal 

A 1 
B 1-5 
c 6-25 
D 25-50 
E 51 -500 
F 501-5000 
G >5000 
Tabel 3.1. De gcbruikte schaaJ voor aantallen (hogere plantcn). 

3.3 FAUNA 

3.3.1 VOGELS 

In april en mei is in een zone van 500 meter aan weerszijden van de N381 gericht oaar de in 
het gebied voorkomende vogels gekekeo. In het centrale dee] is, vanwege de meerdere vari
anten die bier beschouwd worden, een groter gebied bekeken, inclusief het landgoed Ont
wijk. Er is hierbij niet gewerkt volgens de 'uitgebreide territoriumkartering', die meerdere 
bezoeken in het voorjaar vereist. Het werken volgens deze methode maakt de gegeveos 
bruikbaar voor monitoring. Deze monitoring is niet noodzakelijk volgens de Flora- en fau
nawet. In plaats daarvan zijn tijdens de veldbezoeken territoriumindicerende waarnemingen 
verzameld die op een broedgeval kunnen duiden. 
Tijdens het veldonderzoek zijn er in totaal zes ochtendbezoeken aan het gebied gebracht. 
Nachtvogels (uilen) zijn in kaart gebracht tijdens het onderzoek naar vleermuizen. Potentieel 
goede weidevogelgebieden en gebieden waar een of meerdere Natura 2000 doelsoorten voor 
(kunnen) komen zijn extra nauwkeurig en soms meerdere keren onderzocht. Speciale aan
dacht was er eveneens voor het voorkomen van jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen 
van vogels, zoals roofvogelhorsten of boomholtes. Tijdens overig flora- en faunaonderzoek 
in het gebied zijn eveneens (aanvullende) waarnemingen verzameld. 

3. 3. 2 ZOOGDIEREN 

Vleermuizen 

Vanwege de hoge beschermingsstatus (Bijlage IV Habitatrichtlijn) van vleermuizen en hun 
vaste rust- en verblijfplaatsen is de veldinventarisatie toegespitst op het in beeld brengen van 
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de aanwezige soorten en bet detecteren van bun vaste rust- en verblijfplaatsen binnen 500 
meter van de weg. Vliegroutes zijn bierbij zo goed mogelijk in beeld gebracbt op die locaties 
waar deze door bet toekomstige trace doorsneden gaan warden. Tijdens de inventarisaties is 
aandacbt besteed aan bet belang van jacbtgebieden voor bepaalde soorten vleermuizen, ook 
belangrijke jacbtgebieden zijn bescbermd. Veldonderzoek is uitgevoerd door een persoon, en 
beeft plaatsgevonden gedurende gunstige nacbten in de periode waarin kolonies goed te 
detecteren zijn (hoofdzakelijk in juni). Baits- en paarplaatsen van de Ruige dwergvleermuis 
en Rosse vleermuis zijn ge1nventariseerd tijdens aanvullend onderzoek in september. 
Op locaties waar wegen, wateren en opgaande beplanting de weg kruisen is aandacbt ge
scbonken aan bet gebruik biervan door vleermuizen. Met name op deze locaties is gekeken 
naar eventuele vliegroutes door bier in het begin van de avond met een Petterson D230 bat
detector te posteo. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van een tweede batdetector waaraan 
een minisdic-recorder werd aangesloten. Zo konden op betzelfde moment twee locaties 
warden geinventariseerd. Een aantal vliegroutes is in september 2007 voor de tweede maal 
onderzocbt om na te gaan of ze nog steeds in gebruik waren. Daamaast is bij een groat aan
tal potentide vliegroutes in deze maand wederom gepost om te onderzoeken of ze nu wel 
door vleermuizen werden gebruikt. 
Het gebied is twee keer dekkend onderzocbt. Geschikt ogende gebieden en locaties voor 
kolonies zijn minimaal een keer in de vroege ocbtend bezocbt. Met de gebanteerde metbo
diek was bet mogelijk alle aanwezige soorten in bet gebied waar te nemen. Een groat dee! 
van de soorten beeft de gewoonte om regelmatig van verblijfplaats te wisselen, vaste verblijf
plaatsen kunnen daarom niet in twee nacbten volledig in beeld warden gebracbt. \'\.'el was bet 
mogelijk om de meest waardevolle delen langs de N381 in beeld te krijgen voor de verscbil
lende soorten. 

Overige zoogdieren 

Het onderzoek naar de zoogdieren was gericbt op bet vast stellen van de aanwezige soorten 
en bet detecteren van verblijfplaatsen binnen circa 500 meter (Das) en circa 50 meter (overi
ge zoogdieren) van bet toekomstige trace van de N381. Hierbij is met name aandacbt ge
scbonken aan de meer bijzondere soorten (categorie 2 en 3) die (mogelijk) in bet gebied 
voorkomen. Het onderzoek naar marteracbtigen (Das, Boommarter, Steenmarter, Bunzing 
e.d.) en Eekhoom heeft plaatsgevonden door middel van sporenonderzoek en bet lokaliseren 
van vaste verblijfplaatsen in voor deze soorten gunstige biotopen. Omdat in de verscbillende 
jaargetijden verschillende voedselbronnen warden aangewend, kan bet gebruik van wissels en 
burcbten met de seizoenen veranderen. In de nazomer van 2007 werden alle Dassennetwer
ken binnen de invloedsfeer van de weg opnieuw geinventariseerd. Zo werd een compleet 
beeld van deze netwerken verkregen. 
Het voorkomen van de Waterspitsmuis is onderzocht met bebulp van inloopvallen op oevers 
van sloten verspreid over bet gebied. Er werden 180 vallen geplaatst, verdeeld over 15 raaien. 
Voor locaties zie bijlage 1. De vallen werden doorgaans in paren geplaatst, zodat algemene 
soorten niet de vallen bezet houden voor zeldzame soorten. Op plaatsen waar de verwacbte 
muizendichtheid laag was kon warden volstaan met enkele vallen. Daarbij zijn de gestan
daardiseerde voorschriften van de VZZ voor bet vangen van muizen toegepast; op <lag 1 
warden de vallen geplaatst met aas (pindakaas, havermout, spekzwoerd en meelwormen). 
Het vangmecbanisme staat dan op slot. Op dag 3 warden de vallen 's middags bijgevuld en 
bet vangmechanisme wordt "op scherp" gezet. Op dag 4 warden de vallen 's ocbtends vroeg 
gecontroleerd en op slot gezet. Diezelfde middag vult men de vallen weer bij en ze gaan weer 
op scberp. Op dag 5, 's ochtends controle en wegbalen. Deze methode geeft een prebait
periode van 3 dagen en twee vangstrondes. Het vallenonderzoek naar kleine zoogdieren 
vond plaats in juli en juli. Vallenonderzoek kan bet beste plaats vinden in september of ok
tober. In deze maanden zijn de grootste aantallen muizen aanwezig, waardoor de vangkans 
wordt verhoogd. In juni en juli zijn ecbter al veel nakomelingen aanwezig waardoor ook in 
deze maanden reeds een representatief onderzoek kan warden gedaan. Bij zeer boge mui
zendichtheden in bet najaar kan het voorkomen dat algemene muizensoorten de vallen bezet 
houden voor de minder algemene soorten. 
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Waarnemingen van ancfrre, minder beschermde zoogdieren zijn ook bij deze onderzoeken 
gedaan en eveneens bij de vogelronden, vleermuizenronden en bij bet vissen- en amfibieen
ondcrzoek. Tenslotte .is op bas.is va11 de aauwezige uiotopen een inschaning gemaakt over 
het voorkomen van de rr1.L.1der bijzondere soortcn in hct gebied. 

3.3.3 HERPETOFAUNA EN VISSEN 

Amfibieen 

Het voorkomen van amfibieen binnen 50 m van de weg is onderzocbt door in de eerste 
plaats een inscbatting te maken van de geschiktbeid van de aanwezige biotopen voor soorten 
met een boge of middelboge bescbermingsstatus. Hierbij is aandacbt gescbonken aan de 
volgende bijzondere soorten die in het werkgebied en de omgeving bekend zijn of bier ver
wacht kunnen worden: 

• Kamsalamander 

• Heikikker 

e Poelkikkcr 

Gekeken is of de soorten nog aanwezig zijn op bekende of andere geschikte locaties en op 
welke manier zij gebruik maken van het landschap. In bet voorjaar is gericbt gezocht naar 
roepende Heikikkers en Poelkikkers. Deze metbode geniet de voorkeur omdat zo meteen de 
meest belangrijke biotopen (voortplantingsplaatsen) kunnen warden geinventariseerd. Alie 
geisoleerde wateren langs bet trace zijn bemonsterd middels speciale salamander-fuiken die 
gedurende een nacht in bet water warden geplaatst. Deze metbode levert doorgaans zeer 
gocdc rcsultatcn. Gecombineerd met bet onderzoek naar vissen zijn in <le periode maan rot 
en met juni lijnvormige wateren steekproefsgewijs bemonsterd met bebulp van een vissen 
scbepnet (Ravon-type, 2004). Ondanks de grate maaswijdte van bet net wordt bet veelvuldig 
gebruikt voor bet inventariseren van amfibieen, omdat grotere larven en volwassen dieren 
biermee goed zijn vast te stellen. De waarnemingskansen voor dieren op bet land zijn ver
groot doordat er op kansrijke locaties 'plaatjes' in bet veld zijn gelegd. Deze golfplaatjes zijn 
60 centimeter lang en 40 centimeter breed en gemaakt van bitumen. De plaatjes zijn gemid
deld vijf keer gecontroleerd op gunstige momenten (ocbtend/balf-bewolkte dag). Onder 
deze platen die vooral voor reptielenonderzoek wor<len gebruikt, kunnen ook amfibieen 
worden aangetroffen, voor locaties zie bijiage 1. Op bet land is daarnaast naar amfibieen 
gezocbt door onder objecten te kijken, zoals stenen, stukken bout etc. Tenslotte is er bij de 
inventarisatie naar overige soortgroepen aandacbt geschonken aan amfibieen door losse 
'.vaarnerrii..11gen en 'Hegspringende dieren te noteren. 

Reptielen 

Het voorkomen van reptielen is onderzocbt door gescbikte gebieden in de voor reptielen 
optimale periode te bezoeken. In bet voorjaar zonnen reptielen gedurende lange tijd waar
door ze goed waarneembaar zijn. Hetzelfde geldt voor zonnige perioden na langdurige re
genval en koele dagen met sluierbewolking. Daarnaast is, met name in bet geval van de Ring
slang, gebruik gemaakt van literatuurgegevens. Tijdens bet veldonderzoek zijn op kansrijke 
locaties verspreid over het onderzocksgcbicd 'reptielenplaatjes' neergelegd. Deze zijn gedu
rende de onderzoeksperiode gemiddeld vijf keer gecontroleerd. In juli zijn de plaatjes verwij
derd. 

Vissen 

Met bebulp van een vissen-scbepnet (Ravon-type, 2004) zijn waterboudende watcrlopen 
iedere 100 meter bemonsterd door ten minste vijf maal te scbeppen. Overige geisoleerde 
wateren zijn altijd bemonsterd. Hierbij is gericbt gevangen om het leefgebied van de be
schermde soorten langs de weg in beeld te krijgen, maar ook andere soorten konden worden 
gevangen. Per water of sloot(deel) zijn de vangsten van vissen, amfibieen en enkele andere 
waterdieren genoteerd. 
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De gebruikte methode en schepnet zijn met name geschikt voor het vaststellen van kleinere 
vissoorten en de jongere exemplaren van grotere vissen. De kans dat vissen niet worden 
gevangen is met name in bredere waterlopen groot. Doordat alleen de kleinere waterlopen 
mogelijk worden gedempt heeft dit voor het onderzoek geen verdere gevolgen. 

3.3.4 INSECTEN 

Tijdens alle bezoeken aan het gebied is gelet op (beschermde) vlinders, bosmieren, water
roofkevers en libellen. Ook de waarnemingen van niet-beschermde vlinders en libellen zijn 
genoteerd. In het geval van de algemene soorten ging het vooral om de soortensamenstelling 
en niet om aantallen. Van beschermde soorten en Rode lijst-soorten zijn uiteraard alle waar
nemingen genoteerd. Tijdens overige inventarisaties is gelet op de aanwezigheid van Krabbe
scheer, dit kan een indicatie zijn voor de Groene glazenmaker. Gerichte bezoeken zijn ge
bracht aan heideterreinen (Heideblauwtje e.a.) en vennen (witsnuitlibellen e.a.). 
Doordat het onderzoek plaats vond in de eerste helft van de zomer kan een aantal soorten 
libellen en vlinders zijn gemist. Dankzij nauwkeurige gegevens van Staatsbosbeheer van de 
vlinders en libellen in het Drents Friese Wold kon toch een volledig beeld worden geschetst. 
Hierdoor zijn er geen soorten gernist. 

3.3.5 0VERIGE FAUNA 

Tijdens de inventarisatie van zoogdieren zijn alle nesthopen van Rode rnieren genoteerd. 
Tijdens schepnetinventarisaties is gelet op de Gestreepte waterroofkever en Platte schijfho
renslak. Moerasbosjes zijn onderzocht op de aanwezigheid van de Zeggekorfslak. Van overi
ge fauna-groepen, waaronder alle hierboven niet genoemde insecten-groepen zijn geen of 
slechts incidentele waarnemingen verricht. Het betreft onder andere slakken, spinnen, loop
kevers, bijen, kokerjuffers, haften, steenvliegen, vliegen, wormen, ringwormen en kreeftach
tigen. 

De kans dat van deze soortgroepen strikt beschermde soorten voorkomen in het onder
zoeksgebied is nihil, slechts zeer weinig soorten uit deze soortgroepen zijn beschermd. Naar 
de soorten die wel zijn beschermd is onderzoek verricht, overige beschermde soorten onge
wervelden komen niet voor in Zuid-oost Friesland. Wel kunnen enkele Rode lijst-soorten 
voorkomen. 
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4 RESULTATEN 

4 .1 BEKNOPTE GEBIEDSBESCHRIJVING 

Het toekomstige trace van de N381 is voor het grootste dee! gelegen in landelijk gebied, met 
als hoofdfunctie landbouw. Dit dccl bestaat overwegend uit intensief gebruikt weidegeliieJ, 
met sporadisch akkercomplexen met mais en aardappelen op de hoger gelegen gebiedsdclcn. 
Voor een groot dee! heeft het landschap grenzend aan het trace een betrekkelijk kleinschalig 
karakter, met verspreide singels en kleine bosjes. Alleen in het zuidelijke trajectdeel, in het 
natuurgebied Drents-Friese \Vold, worden bossen en heidegebieden doorsneden en grenzen 
twee heidevennen aan het trace. 
Het trace doorsnijdt twee beekdalen, die van het Koningsdiep in het noordelijke deel en bet 
beekdal van de Tsjonger in het centrale deel. Op de zuidflank van bet beekdal van bet Ko
ningsdiep ligt het natuurgebied Wijnjeterper Schar. Hct trace grenst direct aan dit gebied. 
Een ander open landbouwgebied is die van de i\ppelschase Maden, net ten noorden van het 
Drents-Friese Wold. 

4. 2 FLORA EN VEGETATIE 

4.2.1 DE VEGETATIES LANGS DE N381 

Vanwege het intensieve gebruik is de vegetatie van de landbouwgebieden langs de N381 
monotoon te noemen. Soorten v~n een (zeer) voedselrijk wilieu overheersen hier. De bos
percelen en singels zijn eveneens vrij soortenarm, al overheersen hier soorten van een voed
selarm milieu, behorende tot de karakteristieke vegetaties van Eiken-Berkenbossen. Plaatse
lijk komen hierin soorten van Eiken-Beukenbossen voor als Dalkruid, Hulst en Klimop. 
De wegbermen langs het huidige en luekumstige trace bescaan voor een groor deel uit gras
sen van een overwegend voedselrijk en vrij droog tot droog milieu (Gewoon struisgras, Ge
streepte witbol), aangevuld met kruiden die eveneens kenmerkend zijn voor deze milieus 
(Smalle weegbree, Duizendblad, Rode klaver). Waar bet trace binnen de invloedsfeer van 
beekdalen ligt, komen soorten van een enigszins gebufferd milieu in de bermen voor. Het 
gaat daarbij om soorten als Veldrus, Ecbte koekocksblocm en Moerasrolklaver. 
Op voedselarme en zure locaties komcn hcide- of heischrale soorten in de berm vo01:. Enke
le locaties zijn de westelijke berm ter boogte van De Mersken op de noordflank van bet Ko
ningsdiep, de Peelrug en de Moskoureed (Tauw. 2001) en bet deel tussen de rijbanen in bet 
Drents-Friese \Vold bij de afslag naar de Hildcnbcrg (Oude \\?illem). Bij De Mersken betreft 
her een smal gedeelte van slecbts enkele vierkante meters. Hier komen Gewone dopbei, 
Tormentil, Tandjesgras, Stijve ogentroost en Trekrus voor. De beidevegetaties langs de Peel
rug en de Moskoureed zijn droger. Hier komt, naast Gewone dophei en Tormentil, eveneens 
Struikhei voor (Tauw, 2001). Pijpenstrootje, Trekrus en Tandjesgras domineren in het gebied 
tussen de rijbanen bij de afslag Hildenberg in het Drents-Friese Wold. Daarnaast komen 
Zwarte zegge en Dopbeide verspreid voor. 
De vegetaties van bcrmslotcn volgt in grate lijnen die van de wegbennen: over beL algemeen 
domineren algemene soorten van een voedseL:ijk milieu. Waar de sloten in beekdalen of 
andere laaggelegen gebieden (Appelscbase Maden) vallen, komen kwelindicerende soorten 
voor. Het gaat hierbij clan voornamelijk om Holpijp en \'<laterviolier, die respcctievelijk regi
onale en lokale kwel indiceren. In de Appelschase Maden komen in de noordelijke bermsloot 
soorten voor van een zowel door regenwater als kwelwater gestuurd systeem. Door de com
binatie van zuur regenwater en gebufferd kwelwater, alsmede het regelmatig schonen van 
deze sloot is de soortenrijkdom in deze smalle en diepe sloot erg groot. Naast de grootste 
bedekkers Holpijp, Snavelzegge en Gewone dotterbloem zijn hier ook regionaal zeldzame 
soorten als Kleine ratelaar, Gevleugeld bertshooi, Rode waterereprijs, Draadereprijs en \'<la
terdrieblad aangctroffen (zie ook de volgende paragraa£). 
Specifieke (eco)hydrologische omstandigheden komen eveneens voor langs het ven 'Kraai
heidepollen' in bet Drents-Friese Wold, waar thans een parkeerplek gesitueerd is. In her di-
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rect daaraan grenzende ven komen soorten voor die duiden op een constante aanvoer van 
voedselarm, zuur tot zwak gebufferd water. Met name Beenbreek, Duizendknoopfontein
kruid en Week veenmos zijn hier kenmerkend voor. Voor het overige komt hier een veelheid 
aan minder algemene tot zeldzame soorten van natte heides voor. De specifieke hydrologi
sche omstandigheden maken dit tot een kwetsbaar gebied. Het ven nabij de afslag Hilden
berg is beduidend minder soortenrijk; hier domineren Pijpenstrootje, Veenpluis en Fraai 
veenmos. Op de relatief drogere delen domineren Gewone dophei en Pijpenstrootje, op de 
hoogste delen Struikhei. Ook dit heidegebied is in hydrologisch opzicht bijzonder aangezien 
de waterstand hier jaarrond vrijwel op hetzelfde peil blijft (mond. med. W. de Vlieger, SBB). 

4.2.2 SOORTEN 

Beschermde soorten 

De door de Flora- en faunawet beschermde soorten zijn in onderstaande tabel weergegeven, 
alsmede op kaart in bijlage 1. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschermings-
categorie 

Beenbreek Narthetium ossifraqum 2 
Gewone dotterbloem Caltha oalustris 1 
Gewone voQelmelk Ornithoqa/um umbellatum 1 
Kleine zonnedauw Drosera intermedia 2 
Koninqsvaren Osmunda reqa/is 1 
Rietorchis Dactvlorhiza maialis oraetermissa 2 
Ronde zonnedauw Drosere rotundifolia 2 
Wilde qaqel Mvrica qa/e 2 
Waterdrieblad Menvanthes trifoliata 2 
Zwanebloem Butomus umbel/atus 1 
Tabel 4.1. Aangetrnffen beschermdc plantcnsoorten en hun beschermingscategorie: 1 = licht beschermd; 2 is 
middelzwaar beschermd (zie § 2.1). 

Zwaneb/oem 

Zwanebloem is een piooiersoort die gedijt in regelmatig geschoonde sloten. De soort is 
slechts op twee locaties aangetroffen, in brede waterschapssloten. Gezien het intensieve ge
bruik van bet buitengebied langs de N381 is het opmerkelijk dat de soort niet op meer loca
ties is aangetroffen. 

Gewone dotterbloem 

De soort komt algemeen voor in diepe greppelsloten in het beekdal van het Koningsdiep en 
in het open gebied van de Appelschase Maden, waar de soort overal door Holpijp wordt 
vergezeld. Beide soorten duiden op regionale kwel. 

Gewone vogelmelk 

De soort bevindt zich in de westelijke berm van de parallelweg even ten zuiden van Donker
broek, tegenover een bloementuin. Het is daarom niet geheel uit te sluiten dat de soort een 
oiet-wilde herkomst heeft. Gezien de locatie zal de soort hier tijdens de werkzaamheden naar 
verwachting buiten schot blijven. 

Koningsvaren 

Een exemplaar van deze soort bevindt zich in de westelijke bermsloot van de parallelweg 
langs de N381, net ten noorden van De Mersken. Dit exemplaar maakt hier deel uit van lage 
singelbeplanting van berk, lijsterbes en braamstruweel. 

Waterdrieblad 

Een groeiplaats van enkele meters is aangetroffen in de westelijke bermsloot van de N381 in 
de Appelschase Maden. De soort groeit hier in een matig voedselrijk (mesotroof) milieu dat 
gestuurd wordt door zowel zuur regenwater als mesotroof regionaal kwelwater. Op de groei-
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plek komen tevens Holpijp en Moeraswalstro veel voor. De soort handhaaft zich hier on
danks het jaarlijks schonen van deze sloot. 

Rietorchis 

Deze soort is gevonden in de noordelijke bermsloot ten noordwesten van de afslag Els
loo/Terwisscba. Hier zijn drie exemplaren gevonden. Een ander exemplaar bevindt zich bij 
de parkeerplaats Kraaiheidepollen. De vondst van nag enkele exemplaren nabij bet bezoe
kerscentrum van bet Drents-Friese \'V'old en bet pompstation en navraag bij dit bezoekers
centrum leerde dat deze exemplaren naar alle waarschijnlijk afstammen van een bij bet 
pompstation uitgezaaid zaadmengsel (zie oak bij 'Overige soorten'). Hoewel de soort hier 
dus een dubieuze acbtergrond heeft, kan niet ontkent worden dat de Rietorchis hier op een 
zeer karakteristieke en enigszins te verwachten locatie is aangetroffen, namelijk aan de on
derzijdc van hct talud, omgeven door Riel t.:11 suurten van een gebufferd milieu, onder andere 
Moerasvergeet-mij-nietje. Het exemplaar bij de Kraaiheidepollen is naar verwachting hier 
met maaisel terechtgekomen, dat op deze locatie tijdelijk wordt opgeslagen. 

Beenbreek, Wilde gage/, Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw 

Deze soorten bevinden zich alle bij het ven Kraaiheidepollen en komen hier plaatselijk alge
meen voor. Beenbreek duidt op lateraal afstromend voedselarm grondwater. 

Rode lijst-soorten 

De aangetroffen Rode lijst-soorten zijn in onderstaande tabel weergegeven, alsmede op kaart 
in bijlage 1. Alleen de niet-beschermde soorten worden in onderstaande tekst bebandeld. 

Hogere planten Wetenschappelijke naam Status 
Borstelqras Nardus stricta Gevoeliq 
Oubbelloof Blechnum soicant Gevoelig 
Eenarig wollegras Eriopherum vaglnatum Kwetsbaar 
Kamqras Cvnosurus cristatus Gevoeliq 
Kleine ratelaar Rhinanthus minor Gevoelia 
Kleine zonnedauw Drosera intermedia Gevoelig 
Moeraswolfsklauw Lvcopodie/la inundata Kwetsbaar 
Stekeibrem Genista anq/ica Gevoelia 
Stiive oqentroost Euohrasia stricta Gevoelig 
Ronde zonnedauw Drosere rotundifolia Gevoelig 
Veenbies Trichophorum cespitosum ssp. qermanicum Gevoeliq 
Waterdrieblad Menvanthes trifoliata Gevoelia 
Wilde aaqel Mvrica gale Gevoelig 
Witte snavelbies Rhynchospora alba Gevoeliq 
Moss en 
Week veenmos Sohaanum mo/le Kwetsbaar 
T abd 4.2. Aangctroffen Rode lijst-soortcn en hun sta tus 

Borstelgras 

Deze heischrale soort komt met enkele exemplaren voor in een hoger gelegcn droge heide 
op de Hildenberg, op circa 30 meter van de rand van het asfalt van de N381. Naar verwach
ting zal deze soort niet negatief bei:nvloed warden door de werkzaamheden. 

Dubbelloof 

Deze soort komt voor op stcilranden in schaduwrijke zurc bossen en is aangetroffen in een 
slootkant van een bosje ten westen van Ontwijk, op het trace van de westelijke variant. 

Eenarig wollegras 

Ongeveer 20 exernplaren van deze pollen vormende soort van hoogvenen bevinden zich in 
bet natte beideterrein ten zuiden van de afslag Hildenberg. De soort komt voornamelijk in de 
randzone van dit ven voor, waar de waterstanden enigszins varieren. 
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Kamgras 

Deze soort komt met enkele tientallen exemplaren voor in de noordelijke berm van de N381 
nabij de afslag Hildenberg. De soort handhaaft zich hier ondanks het gevoerde maaibeleid. 
Aangezien de verdere soortensamenstelling op deze groeiplaats niet zozeer afwijkt van de 
overige bermen van de N381 is het opmerkelijk dat deze soort niet op meer (relatief schrale) 
locaties is aangetroffen. 

Kleine ratelaar 

Een groeiplaats van enkele tientallen exemplaren is aangetroffen in de westelijke bermsloot 
van de N381 in de Appelschase Maden. De soort groeit hier in een matig voedselrijk (mesot
roof) milieu met een kwelinvloed. De soort groeit hier aan de onderzijde van het talud, een 
tiental centimeters boven de waterlijn. Het milieu in de (ondiepe) sloot zelf wordt gestuurd 
door zowel zuur regenwater als mesotroof kwelwater. Begeleidende soorten zijn onder ande
re Echte koekoeksbloem, Gewone dotterbloem en Moerasspirea. 

Steke/brem 

Een exemplaar van deze soort bevindt zich in een droge heide op de Hildenberg, op bijna 50 
meter van de rand van het asfalt van de N381. Naar verwachting zal deze soort niet negatief 
bei:nvloed worden door de werkzaamheden. 

Stjjve ogentroost 

Enkele exemplaren van deze soort bevinden zich in de wegberm van de Bosweg, nabij de 
kruising met de N381. Een ander exemplaar bevindt zich in een bescheiden heischrale vege
tatie bij de kruising met De Mersken in het noordelijke trajectdeel. Opvallend is dat het aan
tal exemplaren per groeiplek erg laag is. Doorgaans komt deze soort per groeiplaats met vele 
tientallen exemplaren voor. Wellicht voldoen beide groeiplaatsen slechts minimaal aan de 
eisen van deze soort. 

Veenbies en Week veenmos 

Deze soorten bevinden zich alle bij het ven Kraaiheidepollen en komen hier beperkt voor. 

Witte snavelbies 

Ongeveer 60 exemplaren van deze soort van natte heide bevinden zich ten zuiden van de 
N381 op de Hildenberg, op circa 40 meter van de rand van het asfalt. Naar verwachting zal 
deze soort niet negatief bei:nvloed worden door de werkzaamheden. 

Literatuurgegevens 

Uit de Nota Beheerbeleid voor provinciale wegen (2000) blijkt dat in het verleden Grote 
wolfsklauw (Rode lijst Bedreigd) en Valkruid (categorie 2 Flora- en faunawet) zijn waarge
nomen op de drogere delen van de Hildenberg. Deze soorten komen hier thans niet meer 
voor. Dit blijkt eveneens uit de gegevens van de Digitale NatuurAtlas (DNA) Fryslan. 

Overige soorten 

Een opvallende soort in de bermen van de N381 is de Grote ratelaar. De soort komt alge
meen voor nabij de afslag Oosterwolde, Elsloo/Terwisscha en de Kraaiheidepollen. Oak 
staan enkele exemplaren bij de afslag Hildenberg. Navraag bij het informatiecentrum van het 
Drents-Friese Wold in Terwisscha leerde dat deze soort is ingezaaid op het terrein van het 
pompstation naast het informatiecentrum. Van hieruit is de verdere verspreiding van deze 
soort goed te volgen in de bermen. Met name direct ten noorden van Terwisscha is de soort 
zeer algemeen in de bermen van de N381 om daarna langzaam te verdwijnen. De overige 
locaties waar de soort algemeen voorkomt (Oosterwolde, Kraaiheidepollen) betreft die loca
ties waar in de maaiperiode maaisel kortstondig wordt opgeslagen, en waar op deze wijze het 
zaad voor deze soort wordt verspreid. 
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4.3 VOGELS 

4. 3. 1 ALGEMEEN 

Op en langs het trace zijn in totaal 81 broedvogelsoorten vastgesteld (zie bijlage 2). Gezien 
de landschapstypen die het trace doorsnijdt zijn deze soorten voor het overgrote dee! onder 
te verdelen in vogels van bos en struweel en vogels van akkers en weiden. Vanuit provinciaal 
beleid (met name het streekplan) is vooral deze laatste groep van belang. Vanuit de Flora- en 
faunawet zijn alle vogels beschermd maar client in het bijzonder rekening gehouden te war
den met de broedtijd en met soorten die hun nesten of andere verblijfplaatsen jaarrond ge
bruiken of hier telkens naar terugkeren. Voor deze laatste categorie client altijd een onthef
fing aangevraagd te warden. Tenslotte zijn vogels van de Rode lijst van bedreigde soorten 
van belang. Van de ver:;chillenJe overheden en rerreinbeherende organisaties mag worden 
verwacht dat zij bij beieid en beheer zorgvuldig omgaan met deze groep. 

4. 3. 2 AK KER- EN WEIDEVOGELS 

De volgende akker- en weidevogelterritoria zijn vastgesteld (zie ook bijlage 1): 

Soort Territoria 
Geie Kwikstaari 6 
Graspieper 8 
Grutto 4 
Kievit 93 
Kwartel 1 
Scholekster 40 
Tureluur 3 
Veldleeuwerik 4 
Wulp 5 
Tabet 4.3. !\angctroffen temtona van akker- en weidevogels . 

Langs de N381 is de Kievit veruit de algemeenste weidevogel, gevolgd door de Scholekster. 
Kritische weidevogels zoals Grutto en Tureluur zijn erg schaars, waarschijnlijk als gevolg van 
het intensieve gebruik en het droge karakter van het gebied. Vanwege het geringe aantal 
(graan)akkers in het onderzoeksgebied ontbreekt ideaal biotoop voor de Gele Kwikstaart. 
Voor V eldleeuwerik en Graspieper is het weidegebied op en iangs de N381 waarschijolijk te 
monotoon. 
Langs de N381 zijn de volgende kerngebieden aan te wijzen, waar de meerderheid van de 
vastgestelde aantallen weidevogels zich bevinden. Deze worden hieronder beknopt behan
deld. 

Ureterp 

Ten westen van Ureterp bevinden zich enkele akkers met hoge aantallen Kieviten, enkele 
Scholeksters en Gele Kwikstaart. Deze akkers bevinden zich langs het huidige trace van de 
N381. Sommige Kieviten broeden hier relatief dicht op de bestaande weg. 

Butewei!Wijryeterpstreek 

Gczicn de variatie is dit het meest waardevolle weidevogelgebied langs her trace van de 
N381. I-lier bevinden zich drie van de vier Gruttoparen en een van de drie Tureluurs. Verder 
komen hier vijftien paar Kievit, negen paar Scholekster. twee paar \"X'ulp en ccn paartje Veld
leeuwerik voor in een overwegend open graslandgebied. Het trace wordt hier nieuw aange
leg<l en doorsnijdt dit gebied. 

Pee/rug 

Het gebied tusseu de Peelrug en de Moskoureed herbergt 23 paar Kievit, 5 paar Scholekster 
en een paar Gr11tto, Tureluur en '/ eldlccu-.."rcrik. Hct gcbied bestaat hiei u.it open grasla11Jeu 
met enkele verspreide akkers. Het trace wordt hier nieuw aangelegd en doorsnijdt dit gebied. 
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T~ongerva/lei 

In de Tsjongervallei bevinden zich vier paar kievit, een paar Veldleeuwerik en de enige vast
gestelde Kwartel langs bet trace. Het gebied is bier vrij droog en bestaat uit open grasland en 
enkele akkers. Het trace behoort bier tot een van de zeven varianten in bet centrale traject
deel (zie ook bijlage 6). 

Appelschase Maden 

Hoewel dit een open weide- en akkergebied betreft, zijn de grootste aantallen broedvogels in 
bet noordelijke (V enekoten) en zuidelijke deel (De Maden) vastgesteld. De meerderheid van 
de weidevogels bestaat bier uit Kieviten. Daarnaast komen enkele paren Scholekster, Gras
pieper, Gele Kwikstaart een een paar Veldleeuwerik voor. Enkele paren Graspieper en Kievit 
broeden bier relatief dicht op de bestaande weg. Het bestaande trace wordt bier in de toe
komst licht aangepast en verbreed. 

4.3.3 VOGELS VAN BOS EN STRUWEEL 

Het trace van de N381 doorsnijdt voor een groat deel een tamelijk kleinschalig gebied met 
verspreide singels en bosjes. Daarnaast wordt een bosgebied in bet Drents-Friese Wold 
doorsneden. Dit komt tot uiting in de aangetroffen vogels van bos en struweel, die de meer
derheid vormen van alle aangetroffen vogelterritoria (zie ook bijlage 1) . In totaal zijn 45 
soorten van bos en struweel aangetroffen. De tien meest en minst aangetroffen vogels van 
bos en struweel staan bieronder weergegeven. Van de minst aangetroffen soorten staat alleen 
de Groene Specht op de Rode lijst van bedreigde soorten. Deze is waargenomen aan de rand 
van bet onderzoeksgebied nabij Appelscha, buiten de invloedsfeer van de geplande werk
zaamheden. De overige soorten zijn landelijk, of in ieder geval op bet Pleistocene deel van 
Nederland (vrij) algemeen. 

Algemene soorten Territoria Minst a/gemene soorten Territoria 
Vink 232 Goudvink 5 
Fit is 216 Kruisbek 4 
Roodborst 164 Fluiter 4 
Winterkoning 163 Kleine Bonte Specht 3 
Zwartkop 149 Glanskop 3 
Koolmees 146 Havik 2 
Tjiftjaf 139 Ekster 2 
Merel 114 Groene Specht 1 
Boompieper 91 Zwarte Specht 1 
Boomkruiper 85 Sijs 1 
Tabel 4.4. De tlen mcest en mmst voorkomende soorten van hos en struweel langs de N381. 

Met name in bet Drents-Friese Wold en in bet landgoed Ontwijk is de vogeldichtheid, zoals 
te verwachten, hoog. In bet Drents-Friese \X'old wordt bet bestaande trace echter licht aan
gepast. Overige hoge dichtheden zijn aanwezig in de verspreide bosjes langs het trace. Vele 
biervan bevinden zich op enige afstand tot de N381. Een enkele keer wordt een bosje of 
singe! doorsneden wanneer het geplande trace afwijkt van het bestaande. 

4.3.4 VOGELS MET (JAARROND) VASTE VERBLIJFPLAATSEN 

Van enkele vogelsoorten is de vaste verblijfplaats (het nest) jaarrond beschermd omdat deze 
jaarrond als verblijfplaats warden gebruikt of omdat deze soorten elk jaar weer naar deze 
verblijfplaats terugkeren en het voor deze soorten moeilijk is een alternatief te vinden. Het 
gaat hierbij met name om uilen (Ransuil, Bosuil en Kerkuil), alle spechtensoorten, meerjarig 
gebruikte horsten van roofvogels en kolonies. Voor deze soorten client voor bet uitvoeren 
van werkzaamheden een ontheffing aangevraagd te warden, ook als buiten bet broedseizoen 
gewerkt wordt. De wetgeving bieromtrent is echter nog niet officieel vastgesteld. 
Tijdens dit onderzoek is op het trace een nest van de buizerd gevonden in een bosje op de 
Peelrug. In dit bosje bevinden zich ook twee nesten van de Grote Bonte Specht. Van de 
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Kerkuil is een roestplaats aangetroffen in een te slopen boerderij die gelegen is op het trace 
van de westelijke variant. Het betreft hier met zekerheid geen broedlocatie. Dergelijke roest
plaatsen warden doorgaans door een solitair exemplaar gebmikt en gelden niet als vaste ver
blijfplaats. Vaak is er sprake van onregelmatig gebruik, aangezien dergelijke (ongepaarde) 
individuen er meerdere van dergelijke roestplaatsen op na kunnen houden. Overige nesten of 
territoria (Groene en Zwarte Specht, Havik, Buizerd, Bosuil en een Roekenkolonie) bevinden 
zich op geruirne afstand van de weg (zie ook bijlage 1). De Ransuil is niet aangetroffen bin
nen het onderzoeksgebied. 

4. 3. 5 RODE LIJST-SOORTEN 

Op en bij het trace van de N38l zijn de voigende Rode lijst-soorten aangetroffen (zie ook 
bijlage 1): 

Soort Territoria Status 
Boerenzwaluw 45 Gevoelig 
Gele Kwikstaart 6 Gevoelig 
Graspieper 8 Gevoelig 
Grauwe vliegenvanger 9 Gevoelig 
Groene Specht 1 Kwetsbaar 
Grutto 4 Gevoelig 
Hu ism us 250 Gevoeiig 
Huiszwaluw 3 Gevoelig 
Kerkuil 1 (roestplaats) Kwetsbaar 
Kneu 8 Gevoelig 
Matkop 11 Gevoelig 
Ring mus 117 Gevoelig 
Spotvogel 17 Gevoelig 
Tureluur 3 Gevoelig 
Veldleeuwerik 4 Gevoeliq 
Tabel 4.5. l\angetroffcn Rode li1st-soorten en hun status. 

Boerenzwa/uw, Huiszwaluw, Grauwe vliegenvanger, Huismus en Ringmus 

Deze soorten komen hoofdzakelijk voor in en bij de boerderijen langs het trace. Van de Boe
renzwaluw zal slechts een hroedlocatie direct beinvloed warden; deze bevindt onder de brug 
over her Koningsdiep. De enige Huiszwaluwenkolonie bevindt zich op enige afstand van de 
N381. Ditzelfde geldt voor alle territoria van de Grauwe Vliegenvanger. 
Alie territoria van de Ringmus bevinden zich in en bij boerderijen langs het bestaande trace 
van de N381 of op enige afstand van het nieuw aan te leggen trace. Ditzelfde geldt in grote 
lijnen voor de Huismus, al bevinden zich van deze soort we! enkele broedparen in en bij 
boerderijen die bij de aanleg van het nieuwe trace verloren zullen gaan. 

Gele Kwikstaart, Graspieper en Vefdfeeuwerik 

Van deze akker- en wei<levogels bevindt zich het grootste deel op enige afstand van het ge
plande trace of bevindt het territorium zich nabij de bestaande weg (zie ook §4.3.2). In het 
gebied tussen de Peelrug en de Moskoureed en bij de oostelijke variant in het centrale tra
jectdeel wordt een territorium van respectievelijk Veldleeuwerik en Gele kwikstaart doorsne
den. 

Grutto en Ture/uur 

Deze soorten komen voor in het gebied ten zuiden van de Butewei en ten zuiden van de 
Peelrug. De soorten/ gebieden zijn in §4.3.2 besproken. 

Groene Specht 

Een territoriurn van deze sourt is aangetroffen nabij Aekinga, op behoorlijke afstand v~n hct 
trace van de N381. 
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Kerkui f 

·an deze oort i geen broedlocatie gevooden. '\. el is een roestplaats aangerroffen in eeo ce 
sl pen b e.rde.cij die gelegen i op het trac' van d wesrelijk variant. 

Kneu 

Deze s a.rt v:an ha lfop n land chappcn b vindt zich (slechts) mer acht paar in her ooder
zo ksgebied. D meecderheid bevindt zich op eoig af tand an het trace. Nabij de Moskou
reed en de Tsjonger (wesrelijke variant) wordt tclken een territoria d csneden. 

Matkop 

In het ooderzo ksg bied komt deze sool't voomamelijk in bo sen f b jes van enige om
vaog voor. Hee buidigc trace en de -varianten doorsnijden geeo territoria viio dczc o rt. 

Spot vogef 

Deze soocr komt voor in singels kJeine bo jes n erven, zolang er maac sprake is V'lln veel 
1 of en een cweelagige struclULl[ in de opga'<lnde begroeiiog (suuik- en boorolaag). De so rt 

kom opmerkelijk vecl vo r in bet uitersce n orden van het onderzoeksgehied. 1n het uiterste 
no rden an hec trace, nabij de Mo ·koureed en bij de Nanningaweg (oo telijk variant) war
den terricoria doorsned o. De verige bevmden zich p enig af: tand tot d wcg. 
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4. 4 ZOOGDIEREN 

Tijdens het veldonderzoek zijn zcvcn soorten vleerrnuizen e11 14 soorlen overige zoogdieren 
waargenomen (tabel 4.6) . De Boommarter is in 2007 niet waargenomen, maar uit oudere 
gegevens (Vos, 2007, Heijden, 2006, Digitale Natuuratlas (DNA) Fryslan) blijkt we! dat de 
soort in de omgeving van de weg wordt aangetroffen. Van vijf soorten zoogdieren kon de 
aanwezigheid niet warden vastgesteld maar mag op basis van het aanwezige biotoop en hun 
algemeenheid warden aangenomen dat ze wel voorkomen in hct gebied. 
Geen van de vastgestelde soorten staat op de Rode lijst. Dit betekent dat er in het gebied 
geen soorten voorkomen die in Nederland sterk zijn achteruitgegaan of een zeer beperkt 
voorkomen hebben. Bij de soortbespreking wordt hierop nader ingegaan. De vlcermuizen 
hebben alle een hoge beschermingsstatus. De Steenmarter geniet middelhoge bescherming. 
De overige vastgcstcldc soorten hebben een lage beschermingsstatus. Soonen die niet zijn 
beschermd (Huismuis, Bruine rat en Muskusrat) zijn niet in de tabel opgenomen. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status Beschermings- Waarneming 
Rode liist status 

Aardmuis Microtus agrestis TNB Categorie 1 1 
Bosmuis V\oodemus svlvaticus TNB Cateciorie 1 1 
Boommarter Martes martes KW Categorie 3 4 
Bunzinci IMuste/a putorius TNB Cateqorie ·1 1 
Das Me/es me/es TNB Cateoorie 3 2 
Dwercimuis IMicromvs minutus TNB Categorie 1 1 
Dwerqspitsmuis Sorex minutus TNB Cateqorie 1 3 
Eekhoorn Sciurus vulgaris TNB Categorie 2 1 
Eqel IErinaceus eurooeus TNB Cateqorie 1 1 
Gewone bosspitsmuis Sorex araneus TNB Categorie 1 1 
Haas !_eous europeus TNB Cateciorie 1 1 
Hermeliin Mustela erminea TNB Cateqorie 1 2 
Huisspitsmuis Crocidura russula TNB Cateciorie 1 1 
Mol Taloa eurooea TNB Cateqorie i 2 
Ree Capreolus capreo/us TNB Categorie 1 1 
Rosse woelmuis Clethrionomvs q/areo/us TNB Cateoorie 1 1 
Steenmarter Martes foina TNB Categorie 2 2 
Veldmuis Microtus arva!is Tt'JB Cateqorie 1 1 
Vos Vu/pes vuloes TNB Categorie 1 1 
Wezel Muste/a nivalis TNB Categorie 1 2 
Woe I rat Arvico/a terrestris TNB Cateqorie 1 2 
Gewone dwercivleermuis 'Piooistrellus piooistrel/us TNB Categorie 3 1 
Gewone qrootoorvleermuis Plecotus auritus TNB CateQorie 3 1 
Laatvlieger Eotesicus serotinus TNB Categorie 3 1 
Meervleermuis Mvotis dasvcneme TNB Cateqorie 3 1 
Rosse vleermuis Nvctalus noctula TNB Cateqorie 3 1 
Ruicie dwercivleermuis i'Piooistrel/us natushii TNB Categorie 3 ~ 

I 

Watervleermuis IMvotis daubentoni TNB Cateqorie 3 1 
Tabel 4.6: 13cschermJe zougJ1ercn die in de omgev1ng van de N38 l z11n waargenomcn en soorten die er voor 
kunnen komen (inclusief gegevens SBB). Status Rode lijst, 'INB=Thans niet bcdreigd, KW= Kwetsbaar. Waar
ncming, l = soort waargcnomcn, 2=sporen/holen aanwezig, 3=soort waarschijnlijk aanwezig, 4= gegevcns (Vos, 
2007 etc). 

Das (categorie 3) 

Na een dieptepunt in de begin jarcn ncgcntig gaat het momenteel weer: beler mel de Das. De 
soort hreidt zich uit, ook langs de N381 (Provincie Fryslan, SBB Fryslan, It Fryskc Gea, 

2006). Binncn de invloedsfeer van de weg werden vijf leefgebieden van Dassenfamilies ge
vonden (zie bijlage 1). Een van deze leefgebieden werd verassend noordelijk bij het dorpje 
Moskau aangetroffen. Het lijkt alsof de soort met een opmars richting het noordoosten be
zig is. De Opsterlanske Kompanjonsfeart vormt een barriere, maar zodra deze is ove1won
nen ligt een groot areaal min of meer geschikt b10toop voor de soort open (Friese wouden). 
Verblijfplaatsen zoekt de Das doorgaans in bosjes met een lage grondwaterstand. Vlucht
burchten warden ook wel in houtwallen of zelfs in slootkanten gegraven. Voedselrijk gras-
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land met een vrij hoge grondwaterstand, waar regenwormen zijn te vinden, maakt altijd on
derdeel uit van het leefgebied. Meestal zijn er ook mai:sakkers in de omgeving te vinden. Bij 
het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdburchten, bijburchten en vlucht
burchten (Neal & Cheeseman, 1996). De hoofdburcht is de belangrijkste burcht voor een 
Dassengroep. Gewoonlijk is deze burcht van een behoorlijke omvang, wordt het gehele jaar 
gebruikt en fungeert als kraamburcht. Vluchtburcbten daarentegen zijn klein, vaak met een 
eenvoudig, onvertakt tunnelsysteem en uitsluitend in gebruik als tijdelijke toevlucbt voor een 
individuele Das (bijvoorbeeld juvenielen). De bijburchten vormen een tussenvorm. Het zijn 
burchten van gemiddelde omvang die voor lange tijd in gebruik kunnen warden genomen, 
naast de hoofdburcht. Afhankelijk van de afstand tot de hoofdburcht staan de bijburcbten 
via paden in verbinding met deze hoofdburchten (Wieman et al. 2000). Een meer uitgebreide 
bespreking van bet gebruik van bet landscbap door de Dassengroepen gebeurt per locatie in 
boofdstuk 6. 

Boommarter (categorie 3) 

De Boommarter leeft in grate boomboltes en brengt een groat gedeelte van zijn leven in de 
boomkronen door, alwaar hij ondermeer op Eekhoorns jaagt. Van deze zeldzame en moeilijk 
te vinden soort werden geen waarnemingen verricbt. Uit oudere gegevens (Vos, 2007, Heij
den, 2006, DNA) blijkt dat de Boommarter wel voorkomt in bet Drents-Friese Wold en er 
zijn waarnemingen bekend uit het \V'ijnjeterper Scbar. Of zicb in het Wijnjeterper Schar een 
populatie bevindt is onduidelijk. Binnen de invloedsfeer van de weg (50 meter) zal de soort 
geen verblijfplaatsen bebben. Dat de soort in het Drents-Friese Wold met enige regelmaat de 
weg oversteekt is aannemelijk. 

Waterspitsmuis (categorie 3) 

Deze bijzondere insecteneter leeft doorgaans langs schone, mesotrofe wateren met een goed 
ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Voor een gedeelte wordt het voedsel 
onder water verzameld, de Waterspitsmuis is een goede zwemmer en kan tot 10 seconden 
onder water blijven. ·! 
Bij het vallenonderzoek met behulp van lifetraps zijn voor deze soort 180 vallen op oevers 
van sloten en beken met een ruige begroeiing en rijke watervegetatie geplaatst. Deze water
gangen vormen een kansrijk biotoop voor de Waterspitsmuis. Binnen het gebied zijn op 
enkele plaatsen watergangen met dit karakter aanwezig. Er werden echter geen Waterspits
muizen gevangen (zie oak onderdeel 'vallenonderzoek'). 

Eekhoom (categorie 2) 

Eekhoorns warden meestal aangetroffen in naaldbossen, maar oak in gemengde bossen 
komen ze voor. Hier eten ze zaden van bomen maar oak bessen en paddestoelen. 
De Eekhoom werd op twee plekken waargenomen (zie bijlage 1) . Op landgoed Ontwijk is 
een kleine populatie aanwezig. In het Drents-Friese Wold leeft een grate populatie, waarvan 
bet zwaartepunt ligt aan de oostzijde van de weg. 

Steenmarter (categorie 2) 

De Steenmarter is nauw verwant aan de Boommarter. De beide soorten vertonen veel uiter
lijke overeenkomsten. Steenmarters zoeken doorgaans hun verblijfplaatsen in rustige schuren 
of op hooizolders. 
Ter hoogte van bet buurtscbap Moskau werd een geroofd eendenei gevonden waarin de 
afdrukken van de boektanden goed zichtbaar waren (zie bijlage 1) . Op basis van de afstand 
van deze hoektanden moet het om een Steenmarter zijn gegaan. In de omgeving zijn meer
dere boerderijen en oude schuren aanwezig waar <lit dier zich zou kunnen ophouden. In de 
gebouwen die dienen te warden gesloopt zijn echter geen verblijfplaatsen van Steenmarters 
aanwez1g. 

Bunzing (categorie 1) 

Deze middelgrote marter is vrij algemeen en stelt geen bijzondere eisen aan haar biotoop. De 
Bunzing werd over de gehele lengte van het trace regelmatig aangetroffen. Nagenoeg bet 
gebele onderzoeksgebied is geschikt biotoop voor de Bunzing. 
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Hermelfjn (categorie 1) 

De Hermelijn is miu<ler algerneen clan Bunzing en Wezel. De soort heeft een voorkeur voor 
vocbtige gebieden, waar wordt gejaagd op Woelratten. De laatste jaren beeft de Hermelijn te 
maken met een achteruitgang van de aantallen. Dit hccft rnogelijk te maken met de afne
mende Woelrattenstand. Langs de weg werden sporen van de Hermelijn alleen waargenomen 
in het Drents-Friese Wold. Een aantal keren werden sporen gezien die toebehoorden aan 
\X-'ezel of Hermelijn. Sporen van deze twee soorten zijn niet altijd op naam te brengen. 

Wezel (categorie 1) 

Deze kleine rnarterachtige komr in verschillendt> hiotopen voor Het stapelvoedsel bestaat uit 
woelrnuizen, die tot in bun holen warden acbtervolgd. Overal waar woelrnuizen voorkomen 
(Aardmuis, Veidmuis, Rosse woelmuis) kunnen tevens Wezels voorkomen. De soort werd 
op meerdere plaatsen aangetroffen en komt naar verwacbting in bet gebele onderzoeksge
bied voor. 

Haas (categorie 1) 

Van oorsprong leeft de Haas op steppen en in open bosland. In Europa heeft de soort zicb 
aangepast aan gras- en akkerland. De Haas werd in bet gehele agrariscbe gebied regelrnatig 
waargeuomen. In het Drents-Friese \v'old werd de soort niet gezien en knmt hin n ~rnr ver
wachting niet voor. 

Konfjn (categorie 1) 

In tegenstelling tot de Haas leeft het Konijn in meer besloten gebieden. Agrarisch grasland is 
belangrijk foerageergebied, maar er wordt tijdens bet foerageren altijd voor gezorgd dat er 
dekking in de buurt is. Het Konijn werd met name rond de bosjes en in bet besloten bout
singellandscbap aangetroffen. Ter boogte van Donkerbroek is een grote Konijnenburcbt die 
door de west-variant van de N381 doorsneden zal worden. 

Egel (categorie 1) 

Deze nacht-actieve insecteneter werd tweemaal waargenomen. Aile gebieden met enige dek
king vormen ecbter biotoop. De Egel kan ook binnen dorpen warden aangetroffen. Open 
agrariscbe gebieden zijn minder geschikt. 

Mal (categorie 1} 

De Mol kan op basis van molsbopen gemakkelijk worden geinventariseerd. Daarbij wordt 
niet iedere molsboop geteld maar wordt ingescbat welk cluster van bopen bij een excmplaar 
hoort. Hierdoor zullen er relatief weinig Mollen zijn gernist waardoor bet aantal waarnernin
gen overeenkomt met de werkelijkbeid. De Mol leeft in de voedselrijke, natte gedeelten van 
het onderzoeksgebied waar genoeg rcgenwormen zij te vinden. De soort komt algemeen 
voor in de bermen van de N381. 

Ree (categorie 1) 

Het Ree is een algemene soort in Nederland en zeer talrijk in het onderzoeksgebied. De be
langrijkste biotopen zijn de bosjes, houtwallen en andere opgaande begroeiing. De meeste 
rustplaatsen bevinden zicb in deze elementen. De dieren foerageren in de bosrand en op de 
omliggende akkers en graslanden. 

Vos (categorie 1) 

De Vos is in Nederland algemeen. Binnen het onderzoeksgebied levcn zeker enkele families. 
Uitwerpselen en prenten werden op diverse plekken waargenomen. Eenmaal werd een bol 
gevonden. De Vos komt in het gebele onderzoeksgebied voor. 
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M igratieroutes 

Op een aantal plaatsen werden aanwijzingen gevonden van veel gebruikte trekroutes (wissels) 
van met name zoogdieren. Meestal betrof het categorie 1 soorten als Ree, Vos of Bunzing 
die van de routes gebruik maakten. Soms werden looproutes van de Das gevonden of vlieg
routes van vleermuizen, dit zijn alie categorie 3 soorten. In de compensatiepakketten warden 
deze routes behandeld. Waar het categorie 2 of 3 soorten betreft en er momenteel geen weg 
over hoeft te worden gestoken en er dus sprake is van verslechtering, is compensatie middels 
faunapassages verplicbt. Voor alie andere gevalien worden aanbevelingen gedaan wat de 
beste locaties voor faunapassages zijn. 

Muizen en spitsmuizen (vallenonderzoek) 

Tijdens bet valienonderzoek werden zes soorten muizen/ spitsmuizen gevangen (zie tabel 
4.7). 

Nederlandse naam Wetenschaooelijke naam Beschermingsstatus 

Aardmuis Microtus aqrestis Cateqorie 1 
Bosmuis Apodemus sy/vaticus Categorie 1 
Gewone bosspitsmuis Sorex araneus Categorie 1 
Dweromuis Micromys minutus Cateoorie 1 
Huissoitsmuis Crocidura russula Cateoorie 1 
Rosse woelmuis Clethrionomvs alareolus Cateoorie 1 
Veldmuis Microtus arvalis Cateoorie 1 
Bruine rat Rattus norveqicus -
Tabel 4.7. Resultaten va!Jen onderzock kleme zoogdteren. 

Het onderzoek was gebeel gericbt op de Waterspitsmuis, deze soort werd niet gevangen. 
Hoewel de Waterspitsmuis bekend staat als lastig te vangen, moet er derbalve van uit worden 
gegaan dat de soort niet voorkomt binnen de invloedsfeer van de N381. Alie gevangen soor
ten zijn algemene en vaak talrijke soorten met een lage bescbermingsstatus. Er kan daarom 
worden aangenomen dat de soorten overal in bet gebied voorkomen waar geschikt biotoop 
aanwezig is. De Bruine rat is in bet gebeel niet bescbermd. Het biotoop ruigten is ook be
langrijk voor de Dwergspitsmuis (zie onder). In vocbtige ruigten leeft ook de Aardmuis en de 
Dwergmuis. Een groat aantal biotopen met voldoende dekking vormt leefgebied voor de 
Bosmuis en Bosspitsmuis. De Rosse woelmuis is vooral gebonden aan bossen. 
Een drietal soorten werd niet gevangen maar komt waarschijnlijk wel voor in bet gebied: 

• Dwergspitsmuis (Sorex minutus) 

• Woelrat (Arvico/a terrestris) 

• Huismuis (Mus domestims) 

De Dwergspitsmuis komt waarschijnlijk voor in ruigten in bet gebied. Deze soort wordt 
doorgaans in lagere dicbtheden aangetroffen clan andere spitsmuizen. De Woelrat wordt met 
name in slootkanten aangetroffen. Er werden tijdens bet valienonderzoek geen \Xi'oelratten 
gevangen, wel werden sporen aangetroffen die aan deze soort toebeboren. Het voorkomen 
van de Huismuis is aannemelijk op de erven van boerderijen. Deze laatste is overigens geen 
bescbermde soort. Uit oudere gegevens (Vos, 2007, DNA) blijkt dat deze soorten binnen de 
kilometerbokken die de weg doorsnijdt inderdaad voorkomen. 

Vleermuizen 

Alie vleermuizen bebben een hoge bescbermingsstatus. In het gebied werden zeven soorten 
waargenomen. Het betrof steeds algemene soorten. De vaste rust- en verblijfplaatsen, be
langrijke vliegroutes en belangrijke jacbtgebieden van vleermuizen zijn bescbermd. Van de 
Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis zijn enkele verblijfplaatsen aange
troffen. Voor vleermuizen geldt dat ze regelmatig van verblijfplaats wisselen. Tevens is een 
aantal belangrijke vliegroutes en jacbtgebieden aanwezig. Met name op de gedeelten waar het 
landscbap door een nieuw trace wordt doorsneden. warden eveneens vliegroutes en jacbtge-
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bieden doorsneden. Bij de westelijke variant in het middendeel gaat een verblijfplaats verlo
ren. Uit oudere gegevens (Vos, 2007, DNA) blijkt dat de Gewooe baardvleermuis is aaoge
troffen binnen de uurhokken die de wcg doorsnijdt. Binnen de invloedsfeer van de weg werd 
deze soort echter niet aangetroffen. 

Gewone dwergvleermuis (categorie 3) 

De Gewone dwergvleermuis is de meest algemene vleermuis in Nederland. Ook in het on
derzoeksgebied is het een talrijke soort. Op drie locaties werd een kolonie gevonden Het 
betreft in alle gevallen een woonhuis of boerderij. Er werden bij deze locaties uitvliegende 
vleermuizen waargenomen of er werden grote aantallen vlak na het invallen van de duisternis 
geconstateerd (zie bijlage 1). 
De Gewone dwergvleermuis blijft in de buurt van de bebouwde kom. Het open landbouw
gebied wordt niet of nauwelijb gebruikt. De diereo foerageren in tuinen en langs bomen en 
struweel. Wanneer dieren gaan foerageren of hiervan terugkomen maken ze gebruik van 
(vaste) vliegroutes. Ze maken clan gebruik van opgaande elementen, zoals bomen, struiken, 
rietkragen en gebouwen. 

De volgende belangrijke vliegroutes werden waargenomen (zie bijlage 1): 

• Butewei bij Wijnjewoude. 

• Opsterlanske Kompanjonsfeart bij Klein Groningen. 

• Boerderij de Russchen, parallel aan het westelijk trace (geen doorsnijding). 

• 't Hoogezand bij Donkerbroek (westelijk trace). 

• Balkweg bij Donkerbroek (westelijk trace) . 

• Bomenrijen langs huidige N.">81 bij Oosterwolde 

• Fietsoversteekplaats nabij Kraaiheidepollen, Drents-Friese \'\'old. 

Laatv/ieger (categorie 3) 

De Laatv·lieger is ecn algcmcnc soort in Nederland. De dieren verblijven uitsluitend in ge
bouwen. Het voedsel wordt in het open luchtruim gezocht en ook in de bebouwde kom. Er 
werden in het onderzoeksgebied relatief veel Laatvliegers waargenomen (zie bijlage 1). De 
soort kan goed met de batdetector worden waargenomen, aangezien hij behoorlijk harde en 
duideiijke geiuiden produceert. Er werd een verblijfplaats gevonden aan de Opsterlanske 
Kompanjonsfeart, een tweede verblijfplaats werd vastgestcld in een boerderij aan de Wein
terp. 
De volgende belangrijke vliegroutes werden waargenomen (zie bijlage 1): 

• Butewei bij Wijnjewoude. 

• Opsterlanske Kompanjonsfeart bij Klein Groningen. 

• 't Hoogezand bij Donkerbroek (westelijk trace). 

• Ball~weg bij Donkerbroek (westelijk trace). 

• Fietsoversteekplaats nabij Kraaiheidepollen, Drents-Friese Wold. 

Gewone grootoorvleermuis (categorie 3) 

De Gewone grootoorvleermuis is een algemene soort in Nederland. Vaak verblijven de 
Grootoorvleermuizen in kerken, boerderijen en schuren. In bet onderzoeksgebied werd 
tweemaal een foeragerend exemplaar waargenomen (zie bijlage 1). De Gewone grootoor
vleermuis foerageert vaak in boomkroneo en struiken of er vlak langs. Hij gebruikt hierbij 
vaak een relatief moeilijk waarneembaar geluid. Het is daarom goed mogclijk dat de soort op 
diverse andere locaties in het gebied ook voorkomt. De Gewone grootoorvleermuis leeft niet 
in het open landbouwgebied, maar kan we! bij de boerdcrijen en erven met opgaande vegeta
tie voorkomen. Vliegroutes en verblijfplaatsen werden niet waargenomen. 

Ruige dwergvleermuis (categorie 3) 

De Ruige dwergvleermuis is eveneens een aigemene soort m Nederland. In het najaar heb
ben de Ruige dwergvleermuizen paarverblijven in (voornamelijk) bomen. Buiten deze perio
de verblijven ze zowel in bomen als in gebouwen. Enkele Ruige dwergvleermuizen werden 
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verspreid over het gebied waargenomen (zie bijlage 1). Verblijfplaatsen en vliegroutes werden 
niet gevonden. De Ruige dwergvleermuis foerageert in min of meer overeenkomstig habitat 
als de Gewone dwergvleermuis en maakt eveneens gebruik van vliegroutes. In het najaar 
betrekken mannetjes hun paarverblijven, deze zijn nabij de weg niet aanwezig. 

Rosse vleermuis (categorie 3) 

De Rosse vleermuis is een algernene soort in Nederland en komt in hogere aantallen voor in 
bosrijke streken en andere gebieden met oudere bomen, zoals landgoederen. Verblijfplaatsen 
zijn vrijwel uitsluitend holten in bomen. Tijdens de bezoekronden werden rondom landgoed 
Ontwijk meerdere exernplaren waargenomen (zie bijlage 1). In het oude gedeelte van het 
landgoed werd een tweetal verblijfplaatsen van de Rosse vleermuis gevonden in bolten in 
bomen. Aan de overzijde van de Opsterlanske Kompanjonsfeart is belangrijk jachtbiotoop 
van de soort aanwezig. 
Orndat de soort op grote boogte over bet landschap vliegt, is er geen sprake van vliegroutes 
zoals dat bet geval is bij de rneeste kleinere vleermuissoorten. De Rosse vleermuis foerageert 
vaak op kilometers afstand van de verblijfplaats in het open luchtruim. 
Nader onderzoek in het najaar van 2007 leverde geen aanvullende paarverblijven van de 
soort op. 

Watervleermuis (categorie 3) 

De \Xlatervleermuis is eveneens een algemene soort in Nederland. Verblijfplaatsen kunnen 
aanwezig zijn in gebouwen of bomen. Het voedsel wordt uitsluitend gezocht vlak boven en 
op bet wateroppervlak van wateren met weinig tot geen vegetatie. Binnen het onderzoeksge
bied zijn de Tsjonger en de Opsterlanske Kompanjonsfeart foerageergebieden (zie bijlage 1). 
De andere open wateren als het Koningsdiep warden naar verwacbting extensief gebruikt. Er 
werden slechts enkele exemplaren waargenomen (zie bijlage 1). 

Meervleermuis (categorie 3) 

In Nederland is de Meervleermuis vrij algemeen te noemen. Tegelijk draagt Nederland een 
grote verantwoordelijkheid voor deze soort omdat het zwaartepunt van haar verspreiding in 
ons land is gelegen. De Meervleermuis wordt wel de meest zeldzame vleermuis van E uropa 
genoemd. Het voorkomen nabij Oosterwolde is opvallend (zie bijlage 1). In deze omgeving 
komt de Meervleerrnuis erg weinig voor. De soort is algernener in laag-Nederland. Er werden 
boven de Opsterlanske Kompanjonsfeart tenminste vijf exemplaren gezien, deze dieren ver
blijven vermoedelijk in een woonhuis in de bebouwde kom van Oosterwolde. 

4.5 HERPETOFAUNA 

Middels scbepnetinventarisaties, fuiken en zichtwaarnemingen werden 9 soorten amfibieen 
en reptielen vastgesteld. De Meerkikker werd niet gezien, maar er mag van warden uitgegaan 
dat deze algemene soort in de grotere wateren voorkomt. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status Beschermings- Waarneming 
Rode liist status 

Adder Vipera berus KW Cateaorie 3 1 
RinQslanQ Natrix natrix KW CateQorie 3 1 
Levendbarende haaedis !...acerta vivipara TNB Cateaorie 2 1 
Heikikker Rana arva/is KW CateQorie 3 1 
Bruine kikker Rana temporaria TNB CateQorie 1 1 
Poelkikker Rana/essonea KW Categorie 3 1 
Bastaardkikker Rana esculenta TNB CateQorie 1 1 
Meerkikker Rana ridibunda TNB Cateaorie 1 3 
Gewone pad Bufo bufo TNB CateQorie 1 1 
Kleine watersalamander Triturus vulaaris TNB Cateaorie 1 1 
Tabel 4.8. Beschermde amfibteen en rcpt:ielen dte tn de omgcving van de N381 z11n waargenomen en soorten dte 
er voor kunnen komen (inclusief gegevcns SBB en J. Mulder) . Status Rode lijst, TNB=Thans niet bedreigd, KW= 
K wetsbaar. Waarneming, 1 =soort waargenomen, 2=sporen/holen aanwezig, 3=soort waarschijnlijk aanwezig. 
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Reptielen 

Adder (categorie 3) 

De Adder is de enige gifslang van Nederland en wordt vrijwel uitsluitend aangetroffen op 
natte heiden in hoogveen en in open bos. De soort is gevoelig voor verdroging van leefge
bieden. 
Het voorkomen van de Adder langs de N381 is geheel beperkt tot de heideterreinen Kraai
heidepollen en Hildenberg. Met name in Kraaiheidepollen is een dichte populatie van de 
soort aanwezig, ieder bezoek aan her terrein leverde meerdere waarnemingen van de Adder 
op. De droge delen van Hildenberg zijn voor de Adder minder geschikt. De natte gedeelten 
zijn op dit terrein slechts beperkt in omvang. 

Rings!ang (categoric 3) 

Deze relatief grate, niet agressieve slang wordt vaak in de nabijheid van water aangetroffen. 
De Ringslang voedt zich vooral met (Bruine) kikkers en is de meest algemene slang van Ne
derland. Het habitat bestaat uit waterrijke, structuurrijke gebieden, veelal op hoge zandgrond 
en overgangen van zandgrond naar veen- kleigronden. De soort kan goed nieuwe leefgebie
den koloniseren: zwervende dieren warden soms ver buiten het oorspronkelijke leefgebied 
aangetroffen (Diepenbeek, 2006). 
Langs de N38i werd de Ringslang alleen aangetroffen op de twee he1deLerreinen Kraaiheide
pollen en Hildenberg. Op basis van eerdere waarnemingen dienen echter ook het Konings
diep en de Tsjonger/Kuunder tot het leefgebied te warden gerekend (Bogert, 2002). De 
Ringslang komt naar verwachting ook voor in de Wijnjeterper Schar, buiten de invloedsfeer 
van de weg. Ter hoogte van dit natuurgebied kunnen dieren wel sporadisch de weg overste
ken. 

Levendbarende hagedis (categorie 2) 

Met name heidegebieden, hoogvenen en open bossen warden door deze hagedis bewoond. 
De levendbarende hagedis wordt we! het meest algemene reptiel van Nederland genoemd. 
Langs de N381 komt de soort voor op de heideterreinen Kraaiheidepollen en Hildenberg, 
hier werd de soort eveneens regelmatig in de wegberm aangetroffen. Een derde populatie 
bevindt zich in een heideterreintje op landgoed Ontwijk, buiten de invloedsfeer van de weg. 

Haze/worm (categorie 3) 

Deze pootloze hagedis ziet er uit als een slang maar is dat niet. De soort leeft in halfopen 
plaatsen in bos- en heidegebieden en leidt een verborgen !even, het grootste deel van de dag 
zijn de dieren verborgen onder vegetatie, stenen of verblijven ze in holen in de grand. Hier
door is de soort moeilijk vast te stellen. Tijdens de gerichte veldonderzoeken in 2007 werd de 
soort niet vastgesteld. Uit eerdere waarnemingen Q.Mulder, SBB, DNA) blijkt dat de soort 
voorkomt in het Drents-Friese Wold. De Hazelworm is echter nooit in de directe omgeving 
van de N381 waargenomen. Er wordt in dit onderzoek van uit gegaan dat de soort binnen de 
invloedsfeer van de weg niet voorkomt. 

Amfibieen 

Heikikker (categorie 3) 

De Heikikker is een tamelijk kleine, elegante kikker die voorkomt in vochtige, dichte vegeta
ties. Bet biotoop is divers maar worclt ::iltijd gekenmerkt door veenvorming. Voortplanting 
vindt doorgaans plaats in zonbeschenen vennen en ge1solecrde wateren met voedselarm niet 
te zuur water met voldoende vegetatiestructuur. Langs de N381 wur<lt <le soort vooral aange
troffen op Hildenberg, Kraaiheidepollen en naar verwachting op landgoed Ontwijk, buiten 
de invloedsfeer van de weg. Uit monitoringsgegevens van het Drents-Friese Wold Q.Mulder) 
blijkt dat de soort de laatste jaren vriJ sterk in aantal achteruit is gegaan. Dit heeft tevens te 
maken met de achtereenvoli,ende droi:re vooriaren v::in 200.'i ?.006 en 2007 '"aardoor voort-u u J ' -- -

plantingswateren voortijdig droogvielen. In de toekomst zullen droge voorjaren naar ver
wachting vaker voor gaan komen, daarom zijn anti-verdrogingsmaatregelen in het leefgebied 
van de Heikikker gewenst, al dan niet in combinatie met de omvorming van de N381. 
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Gewone pad (categorie 1) 

Een middelgrote pad die in heel Nederland wordt aangetroffen en overal algemeen is. Van
wege de giftigheid van de larven is de soort vrij ongevoelig voor de aanwezigheid van vis (in 
tegenstelling tot andere amfibieen). De Gewone pad is niet sterk aan water gebonden en 
brengt verreweg het grootste gedeelte van jaar door op het land. Langs het gehele trace werd 
de Gewone pad algemeen aangetroffen. Alie plaatsen met vegetatie waar binnen een straal 
van een kilometer geschikt voortplantingswater in de buurt is, behoort tot het leefgebied van 
de Gewone pad. 

Bruine kikker (categorie 1) 

Deze kikker is niet kritisch en kan in alle landschapstypen voorkomen. De Bruine kikker 
wordt wel het m eest algemene amfibie van Nederland genoemd. Ook langs de N381 werd de 
soort regelmatig aangetroffen in een keur van biotopen. 

Kleine watersa/amander (categorie 1} 

Dit tot de verbeelding sprekende diertje is algemener dan doorgaans wordt gedacht. Ver
spreid over Nederland komt de soort nagenoeg overal voor. Meestal in lagere dichtheden 
dan andere amfibieensoorten kunnen bereiken. Ook langs de N381 werd de soort regelmatig 
aangetroffen. Hier en daar is de Kleine watersalamander echter opvallend afwezig. De reden 
hiervoor is niet duidelijk. 

Groene kikkers 

Het groene kikker complex bestaat in Nederland uit twee soorten, de Poelkikker en de 
Meerkikker en een hybride hiertussen, de Bastaardkikker. Deze hybride, die door kruising uit 
beide soorten is ontstaan, kan zich door een uniek voortplantingsmechanisme terugkruisen 
met Poelkikker of Meerkikker. De Bastaardkikker heeft altijd een van beide stamouders no
dig voor de voortplanting, daardoor komen pure Bastaardkikker populaties nauwelijks voor; 
er is altijd een aaodeel Poelkikker of Meerkikker aanwezig. De hybridisering maakt bet on
derscheid tussen de afzonderlijke soorten moeilijk, er zijn moeilijk grenzen in de kenmerken 
te trekken. Hierdoor zijn veel overgangsvormen niet goed op soort te brengen. Slechts wan
neer volledige zekerheid kon worden gegeven zijn groene kikkers onder de soortnaam ver
meld. Overige waarnemingen staan aangemerkt als "groene kikker onbepaald". 

Poelkikker (categorie 3} 

Een vrij kleine kikker die vooral wordt aangetroffen in voedselarme wateren op zandgrond 
met een voorkeur voor poelen, vennen en andere gei"soleerde wateren. De Poelkikker is in 
Nederland vrij zeldzaam. Langs de N381 wordt de Poelkikker op verschillende plaatsen langs 
het trace aangetroffen. Het merendeel van de populaties ligt op ruime afstand van het trace. 
De populaties op Kraaiheidepollen en Hildenberg liggen wel binnen de invloedsfeer van de 
weg. Doordat waterhoudende sloten niet veel voorkomen in het gebied wordt de Poelkikker 
vooral aangetroffen in poelen en vennen. 

Bastaardkikker (categorie 1) 

Deze hybride tussen de Meerkikker en de Poelkikker is de meest algemene groene kikker. 
Langs het trace van de N381 wordt de Bastaardkikker op een groot aantal plaatsen aange
troffen. Doorgaans leeft deze soort in permanent waterhoudende sloten, dit type water 
wordt in het gebied echter niet veel aangetroffen. 

Meerkikker (categorie 1) 

Als grootste lid van het groene kikker complex is de Meerkikker vooral gebonden aan grotere 
wateren. Deze licht beschermde soort werd niet met zekerheid aangetroffen. Vanwege de 
lage beschermingsstatus is bier niet gericht naar gezocht. Een gedeelte van de niet nader op 
soort gebrachte groene kikkers behoort tot de Meerkikker. Grotere wateren in het gebied 
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zoals het Koningsdiep, de Tsjonger en de Opsterlanske Kompanjonsfeart behoren tot het 
biotoop van deze soort. 

4.6 VISSEN 

Alie waterhoudende sloten langs het traject zijn bemonsterd op vis. Het gebied is niet uitge
sproken waterrijk. Er werden tijdens het onderzoek naar vissen geen beschermde soorten 
aangetroffen. Dankzij het intensieve onderzoek kan in de kleine wateren warden uitgesloten 
dat hier beschermde soorten voorkomen. In Het K.oningsdiep en/ of de Tsjonger zou de 
I<leine modderkruiper voor kunnen komen. Deze soort zal echter geen hinder van de voor
genomen werkzaamheden ondervinden omdat er alleen bruggen over deze watergangen zul
len warden gebouwd. 

Soort Wetenschappelijke naam Status Beschermings-
Rode liist status 

Tiendoorniae stekelbaars Pungitius pungitius TNB -
Zee It Tinca tinca TNB -
Baars Perea f/uviatilis TNB -
Blankvoorn Rutilus rutilus TNB -
Ruisvoorn Scardinius e!Yfhroohthalmus TNB -
Snoek Esox lusius TNB -
Tabet 4.9: V1:;:;cn die in c..!e omgeving van de N381 zijn waargenomen. Status Rode lijst: TNB=thans niet bc
dreigd 

4. 7 ONGEWERVELDEN 

Li be II en 

De aangetroffen soorten vlinders, libellen en overige ongewervelden staan in onderstaande 
tabel. Er zijn 13 soorten libellen gevonden. Omdat het onderzoek in het voorjaar en de voor
zomer plaats vond is een gedeelte van de libellen gemist. Dit kon grotendeels warden opge
vangen door libellengegevens die bekend waren van het Drents-Friese Wold (SBB), hierdoor 
kan de lijst met zeven soorten worden aangeTuld. Van hct overige gedeelte van het trace zijn 
geen oudere gegevens bekend. Met name op het gebied van Glazenmakers en Heidelibellen 
zal een aantal soorten zijn gemist, de meeste soorten van deze families verschijnen laat in de 
zomer (Bos, 1997). Hieronder bevinden zich echter geen beschermde soorten of soorten van 
de Rode lijst (DNA, 2007, werkatlas op hynstebiter.nl). 

Vlinders 

Tijdens de veldbezoeken werden 20 soorleu vlin<ler$ waargenomen. \'{'at voor libellen geldt, 
geldt in mindere mate ook voor vlinders, doordat het onderzoek in de eerste helft van de 
zomer plaats vond zal een klein gedeelte van de soorten zijn gemist. De lijst van vlindersoor
ten kan met twee soorten warden aangevuld die bekend zijn uit eerdere gegevens van het 
Drents-Friese Wold (SBB). 
Van de waargenomen soorten staan alleen Hcideblauwtje en Heidevlinder op de Rode lijst 
van bedreigde soorten. Het Heideblauwtje is bovendien strikt beschermd. Deze Rode lijst
soorten van respectievelijk droge en zandige heides zijn waargenomen in heideterreinen in 
het Drents-Friese \X'old, voomamelijk bij cle Kraaihei<lepollen en de Hildenberg. Gezien de 
beperkte ingrepen in het Nationaal Park zullen deze soorten hier geen negatieve invloed van 
ondervinden. 
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Nederlandse naam IWetenschaooelijke naam Voorkomen in NL Waarneming Rode liist Beschermd 

Libel/en 
~zuurwateriuffer Coenaarion puella alqemeen 1 TNB -
Bruine qlazenmaker Aeshna arandis vrii alqemeen 1 TNB -
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum alqemeen 1 TNB -
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa alqemeen 4 TNB -
Grote keizerlibel Anax imperator alqemeen 1 TNB -
Houtoantseriuffer Lestes virides alqemeen 1 TNB -
Koraaliuffer Ceraarion tennelum vrii zeldzaam 1 TNB -
Lantaarntie /schnura efeaans zeer alqemeen 1 TNB -

Maanwaterjuffer Coenegrion /unulatum vrij alqemeen 4 TNB -
Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda vrij algemeen 4 TNB -
Platbuik Libellula de1Jressa vrii alqemeen 1 TNB -
Smaraqdlibel Cordulia aenea vrii alqemeen 1 TNB -
Steenrode heidelibel Sympetrum vu/qatum alqemeen 4 TNB -
Tanaoantserjuffer Lestes dryas vrij algemeen 4 TNB -
Tenqere pantserjuffer Lestes virens vrij zeldzaam 4 KW -
Variabele wateriuffer Coenaarion /JU/chef/um vrii alqemeen 1 TNB -
Viervlek Libellula auadrimacu/ata alqemeen 1 TNB -
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula alqemeen 1 TNB -
Watersnuffel Enallaama cyathiaerum algemeen 1 TNB -

Zwarte heidelibel Svmpetrum danae alqemeen 4 TNB -
Vlinders 

Atalanta Vanessa atalanta alqemeen 1 TNB -
Bont zandoogje Pararae aegeria algemeen 1 TNB -
Boomblauwtie Celastrina araiolus alqemeen 1 TNB -
Bruin zandooqje Mania/a iurtina alqemeen 1 TNB -
Citroenvlinder Goneptervx rhamni alqemeen 1 TNB -
Daaoauwooq lnachis io alqemeen 1 TNB -
Distelvlinder V~nessa cardui algemeen 1 TNB -
Heivlinder Hlooarchia semele lokaal 4 GE -
Heideblauwtie Pfebeius araus lokaal 1 KW Cateqorie 3 
Hooibeestie Coenonvm1Jha pam1Jhilus vrii alqemeen 1 TNB -
Geelsprietdikkopje Thymelicus sy/vestris alqemeen 1 TNB -
Groentie Ca/lophrys rubi lokaal 1 TNB -
Groot dikkopje Och/odus venata algemeen 1 TNB -

Groot koolwitie Pieris brassicae alqemeen 1 TNB -
Klein qeaderd witie Pieris naf)i alqemeen 1 TNB -
Klein koolwitie Pieris raf)ae alqemeen 1 TNB -
Kleine vos IAglais urticae alqemeen 1 TNB -
Kleine vuurvlinder L vcaena 1Jhlaeas algemeen 1 TNB -

Koevinkie 'A1Jhanfo1Jus hvnerantus alqemeen 1 TNB -
Landkaartie 'Araschnia /evana alqemeen 1 TNB -
Oranjetipje IAnthocharis cardamines vrii alqemeen 1 TNB -
Oranie zandooqje Pironia tithonus alqemeen 4 TNB -

Mieren 
Rode bosmier spec Formica spec vrii alqemeen 1 - Categorie 1 

Bloedzuigers 
Medicinale bloedzul- Hirudo medicinalis zeer zeldzaam 1 CITES/ 
Qer IUCN -
Tabel 4.10: Waargenomen vlinders en libellen en andere ongewervelden langs de N381. Status Rode li1st, 
TNB=Thans niet bedreigd, GE = Gevoelig, KW= Kwetsbaar. Waarneming, 1= soort waargenomen, 
2= sporen/holen aanwezig, 3=soort waarschijnlijk aanwezig, 4=gegevens Staatsbosbeheer. 
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Overige ongewervelden 

Op ccn nnnr:1l plnatsen wcrdcn nestcn van de Rode bosmior aangctroffen, dcze ncstc11 zijn 
licht brschcrmd krachtcos de Flom- en faunawct. 
Een zecr b11zondcre waarncming wcrd gcdaan in hct grote veo aan de oostzijde ''a11 de N381 
(207458,564141) ondercleel u1tmakend van het naruurgebied Wijnjeterper Schar. I lier wcrd 
de l\Icdicinalc bloedzu1ger aangetroffen. Dczc grote bloedzuigcr kan tot 15 centimeter Jang 
wordcn en we.rd ' 'roeger vcel voor mcdicinalc rocpassrngen gcbnukt. De atgclope11 t 0 jaar 
heeft de soon zich slcclns op een 1ienrnl lnratics in Nederland weten te handhaYcn (Pclix, 
2000). Her ven in de \Xlijnjetcrpe.r Schar bctrcfl ccn nicuwc vinclplaats van de soorr (EIS). De 
Mediciuale bloedzwger is in Nederland niet beschermd en staar ook (nog) aiet op de Rode 
lijst. De soort wordc wcl bcschermd door inccrnationale verdragcn als CITES, de convcncic 
van l3ern en de I labicacrichdijn. Tcvcns is de Mcdicinale blocdzuiger opgenomen op de 
HJCN lijst van bedrcigde soorten in de categoric "near threatened". Het lccfgcbicd vnn dezc 
soort bcvindr zich op ruimc afstan<l van de geplnnde weg. 
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5 ALGEMENE MAATREGELEN TER MITIGATIE EN COM
PENSATIE 

5.1 ALGEMEEN: COMPENSATIE EN MITIGATIE 

In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen mitigerende en compenserende maatrege
len. Mitigerende (verzachtende) maatregelen warden getroffen om negatieve effecten (het 
aantal slachtoffers) tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Tijdens de 
aanlegfase van de N381 client ten alle tijde een aantal mitigerende maatregelen in acht te 
warden genomen (zie § 5.2), ook ten aanzien van niet- beschermde dieren, dit valt onder de 
zorgplicht. Deze verzachtende maatregelen zijn op alle in hoofdstuk 6 voorgestelde compen
satiepakketten van toepassing. 
Compenserende maatregelen zijn doorgaans van een meer structurele aard. Deze maatrege
len zijn bedoeld om populaties van (beschermde) soorten in de nieuwe situatie te behouden 
en waar mogelijk te versterken. De in hoofdstuk 5 voorgestelde compenserende maatregelen 
hebben alle een vrijblijvend karakter, omdat ze dienen ter compensatie van licht beschermde 
of niet beschermde soorten. Waar het de compensatie van strikt beschermde soorten betreft 
(zie hoofdstuk 6), dragen deze maatregelen wel een verplichting in zich. De in dit hoofdstuk 
voorgestelde maatregelen zullen leiden tot een betere ecologische inpassing van de N381. 
Veel van deze maatregelen zijn toepasbaar langs een groat gedeelte van de weg. \'\laar de 
algemene compenserende maatregelen het best kunnen warden toegepast staat globaal aan
gegeven in figuur 5.2. 
De in dit hoofdstuk voorgestelde maatregelen kunnen over grate delen van de lengte van het 
trace warden toegepast. In hoofdstuk 6 warden puntsgewijs meer gedetailleerde compense
rende maatregelen voorgesteld. 

5.2 MITIGATIE 

-Enkele dagen voorafgaand aan de werkzaamheden client de vegetatie in de werkstrook kort 
afgemaaid te warden, hierdoor zullen de meeste diersoorten een gebied met meer dekking 
opzoeken waardoor tijdens de bouwfase minder slachtoffers zullen vallen. 
-Indien er sprake is van broedvogels client het broedseizoen, dat loopt van half maart tot en 
met half juli, te warden ontzien. In deze periode mogen geen werkzaamheden warden aan
gevangen omdat broedsels clan kunnen mislukken. Voor werkzaamheden die voor half maart 
zijn aangevangen en continu doorgaan, zodat zich geen broedvogels vestigen, geldt dat deze 
werkzaamheden tijdens het broedseizoen door mogen lopen. In de tekst zal warden vermeld 
of rekening met de broedtijd van vogels client te warden gehouden. 
-Het dempen van waterhoudende sloten client te warden uitgevoerd vanaf het doodlopende 
einde naar het open einde toe. Dit om te voorkomen dat vissen en andere waterdieren war
den ingesloten en zo geen kans krijgen te ontsnappen. Enkele dagen voorafgaand aan het 
dempen dienen de oevers kort te warden gemaaid en het water van waterplanten te warden 
geschoond. Voor waterhoudende sloten geldt eveneens dat dempen het beste plaats kan 
vinden in de periode van september tot en met oktober. Dat is na de voortplantingstijd van 
amfibieen en voorafgaand aan de winterrust van vissen en amfibieen. Voor sloten die op het 
moment van dempen geen water bevatten geldt dat alleen de taluds enkele dagen vooraf
gaand aan het dempen kort dienen te warden gemaaid. 
-De kap van bomen client altijd buiten het broedseizoen plaats te vinden dat loopt van half 
maart tot en met half juli. Bomen waarvoor kap in het broedseizoen noodzakelijk is, kunnen 
eventueel voorafgaand aan de kap door een deskundige op de aanwezigheid van broedvogels 
warden onderzocht. 
-Op de plekken waar vliegroutes van vleermuizen lopen mag 's zomers in de duisternis niet 
warden doorgewerkt. Vleermuizen zijn traditioneel, bij te veel verstoring kan de traditie van 
het gebruik van een vliegroute of bepaalde jachtgebieden voor de gehele kolonie verloren 
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gaan. Wanneer de dieren in winterslaap zijn (half oktober tot half maart) is doorwerken in 
bet donker geen probleem. 
Het gebruik van verlicbting langs de weg client zoveel mogelijk te worden beperkt tot de 
plaatsen waar dit in verband met de verkeersveiligheid noodzakelijk is. Vleermuizen maar 
ook ander (zoog)dieren kunnen veel binder van verlichting ondervinden. Op de plaatsen 
waar zich oversteekplaatsen van vleermuizen bevinden client zeer nauwkeurig met verlichting 
te worden om gegaan. Soms is verlichting juist noodzakelijk om de dieren in goede banen te 
leiden. Bij locaties waar dit van toepassing is, wordt dit in hoofdstuk 6 nauwkeurig beschre
ven. Op plaatsen waar verlichting noodzakelijk is kan warden gekozen voor lantaarns die 
uitsluitend bet wegdek verlicbten en geen licht naar boven verstrooien zodat "licbtvervuiling" 
wordt tegengegaan. Zie figuur 5.1. 

Figuur 5.1 Straatlantaarns die weinig licht naar de omgeving verstrooien. Uit: Met vleermuizen over
weg. 

5. 3 COMPENSATIE DOOR ECOLOGISCH BERMBEHEER 

Doordat een aamal erven, houtsingels, bosjes en slootkanten door bet westelijke trace war
den doorsneden gaat biotoop van kleine zoogdieren, amfibieen, en insecten verloren. Om 
het verlies aan biotoop van deze categorie 1 of niet-beschermde soorten te compenseren 
client een ecologisch bermbeheer te warden toegepast. Dit boudt in dater geen kunstmest en 
bestriidinl!smiddelen Worden P-ebruikt en dat 7.0 Wf'intP- m(Wf'ltik wnrnt P-f'm~rnin f'n h<>t m~>ii-

J LI U 0 0 ) - . 0 - --- --- --- - - -----

sei wordt afgevoerd. Afhankelijk van de vegetatie die men wil oereiken wonlt twee keer per 
jaar gemaaid Guni + september), om voorjaarsbloeiers te stimuleren, de zomerbloeiers war
den in juni immers kart gemaaid. Eenrnaal per jaar maaien in september leidt tot een uitgeba
lanceerde vegetatie van voorjaars- en zomerbloeiers. Indien minder clan eenmaal per jaar 
wordt gemaaid, zullen zich bomen en struwelen in de berm vestigen, wat eveneens interes
sant kan zijn voor tal van diersoorten. Tevens client een combinatie van maairegimes plaats 
te vinden. In een berm van bijvoorbeeld tien meter breed kan de buitenste vijf meter nooit 
warden gemaaid zodaL zich struweel ontwikkeld, rerwijl de zone rnssen een en vijf meter 
vanaf het asfalt jaarlijks wordt gemaaid. De eerste meter vanaf het asfalt kan tweemaal per 
jaar warden gemaaid zodat bectometerpaaltjes zichtbaar blijven. Op deze manier ontwikkeld 
zicb een intercssante mantel-zoom vegetatie. Het struweel zal wel eens in de vijf jaar ge
snoeid moeten warden. Een dergelijke mantel-zoom vegetatie komt nog beter tot zijn recht 
langs een 'barde' bosrand of hautsingel. 
Om tot een sneller resultaat te kamen kan bet inzaaien met een zaadmengsels direct na de 
aanleg van de weg averwagen warden. Het is belangrijk dat deze zaadmengsels zelf warden 
samengesteld uit plantensaorten die van nature voarkamen in het gebied. De meeste kant en 
klare zaadmcngsels bevatten teveel gebiedsvreemde saarten. Oak is het inzaaien van zeldza
rne planten zoals archideeen af te radcn. Als de omstandighedcn geschikt zijn zullen dergelij
ke plantensaorten na enige tijd spantaan verschijnen. 
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Ecologisch maaibeheer is overal langs het trace waar zich een grasvegetatie bevindt in de 
berm toepasbaar. Een combinatie van maairegimes wat leidt tot eeo eeovoudige mantel
zoom vegetatie is in verband met de openheid van sommige gebieden niet overal weoselijk 
(zie figuur 5.2). 

5. 4 COMPENSATIE BERMSLOTEN 

Waterboudende sloten hebben doorgaans meer natuurwaarde clan niet-waterboudende slo
ten. Aanbevolen wordt om in de gedeeltes met eeo boge grondwaterstand sloteo dusdanig 
diep te graven dat ze bet gebele jaar (of teominste eeo groat gedeelte van bet jaar) water be
vatteo. Dit is uitsluiteod mogelijk in gebieden met eeo relatief hoge grondwaterstand (zie 
figuur 5.3). Bij eeo !age groodwaterstand zijn de water-ootrekkende effecteo op de omgeving 
te groot. Daarbij dieneo de oevers (of een van de oevers) eeo zo flauw mogelijk (oatuur
vriendelijk) talud te bebbeo. Eeo talud met eeo verhang van 1:2 is reeds winst ten opzicbt 
van een cooventioneel talud. Ideaal is een verbaog van 1:5. Indieo wordt gekozen voor eeo 
cooventionele oever en een natuurvrieodelijke oever kao de natuurvriendelijke oever bet best 
op de meest zonnige kant warden aangelegd. 
De oevers van de bermsloten worden liefst zo weinig mogelijk (1 a 2 maal per jaar) gemaaid 
waarbij gefaseerd te werk wordt gegaan door eerst de ene oever te maaieo en enkele maan
den later de antler oever. Niet maaien lijdt tot verruiging van de oever en verlanding van de 
sloot. Het scbonen van de sloteo client eveneens zo weinig mogelijk (hooguit 1 maal per jaar, 
bij voorkeur 1 maal per 2 jaar) plaats te viodeo. Ook hierbij wordt bij voorkeur gefaseerd te 
werk gegaan door bijvoorbeeld in blokkeo te werken. Er kan bijvoorbeeld voor warden ge
kozen in de voorzomer 500 meter te schooeo en vervolgens 500 meter over te slaan. Dao 
scbooot men weer 500 meter enz. Io bet oajaar worden dao de blokkeo gescboond die in de 
voorzomer zijn blijveo liggen. Het niet schoneo lijdt tot verlaodiog van de sloot waardoor de 
watervoerende fuoctie verloren gaat. Vaouit natuurlijk oogpunt is verlanding een zeer inte
ressant proces, daarom kan in bet geval van waterlicbamen die geen watervoerende functie 
bebben, worden gekozen niet te scbonen maar de waterpartijen eens in de circa tien jaar 
(gefaseerd) te baggeren. 

5. 5 COMPENSATIE DOOR RELlfF 

Door relief aan te brengen in te brengen in de wegberm wordt gezorgd voor microgradien
ten in temperatuur, vocbtigbeid, bodemsoort en voedselrijkdom. Deze microgradienten lei
den tot variatie in de vegetatie die weer leiden tot een bogere soortenrijkdom onder dieren. 
Drage zandwallen bieden uitstekende verblijfplaatsen voor zowel zoogdieren als amfibieen. 
In de praktijk gaat bet er om boogteverschillen te creeren tijdens de aanleg. Indien bet aan
brengen van een "cbaotiscb relief' leidt tot problemen bij bet maaien van de wegbermen kan 
er voor warden gekozen bet relief in de lengte richting van de weg aan te brengen. Het aan
brengen van kleine taluds in de bermeo van de weg, zoals wordt toegepast om water van de 
weg niet bet gebied in te laten stromen (zie dwarsprofiel thv. Drents Friese Wold), zorgt 
voor droge gedeeltes waar zoogdieren en amfibieen verblijfplaatsen kunnen maken. De ta
luds mogen gerust enkele tientallen centimeters boog zijn. Op plaatsen waar een bermsloot 
aanwezig is kan de wegberm vanaf bet asfalt langzaam aflopen en overgaan in een natuur
vriendelijke oever. Afgezien van deze twee voorbeelden kunnen eveneens meer speelse 
dwarsprofielen worden aangelegd, het belangrijkste is dater hoogteverschillen worden gecre
eerd. 
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5 .6 COMPENSATIE DOOR MANTEL-ZOOM VEGETATIES 

Op plekken waar brede houtsingels langs de weg staan of bos door de weg worrlt rlnorsnf'
den verdient bet aanbrengen van een mantel-zoom vegetatie sLerke aanbeveling. De ideale 
bosrand bestaat uit de opgaand bos, een mantel van kleinere bomen en struiken en een zoom 

open veld : zoom mantel 

Figuur 5.2: Dwarsdoorsnede van een mantel-zoom 
vegetatie. Bron: Groenendijk, 2001. 

van ruigte en kruiden (zie figuur 5.2). 
Bosranden worden aantrekkelijker als 
ze niet recht zijn, varieren in breedte 
en als er verschillen ZlJn m 
vochttoestand. Dergelijke bosranden 
behoren tot de soortenrijkste levens
gemeenschappen (Uchelen, 2006). 
Indien langs de aanwezige opgaande 
boombeplanting voldoencle ruin1Le 
aanwezig is (10 tot 20 meter) kan deze 
zone worden aangeplant met inheemse 
struikvorrnencle ~;oorten als Meidoorn; 
Sleedoorn, Hazelaar, Hondsroos, Gel
derse roos en Braam. Indien er geen 
ruimte aanwezig is tussen bet opgaande 
bos en de weg, zoals het geval is in het 

Drents-Friese Wold, client een zone van 10 tot 20 meter breed te warden gekapt, liefst in 
wisselde breedte. Het vrijkomende hout kan in de zone achterblijven om schuilplaatsen te 
bieden en struweelvorming te stimuleren. Vervolgens kan de zone worden aangeplant met de 
hovengenoemde struikvormende soorten. TVuddels maaibeheer kan eveneens een mantel
zoom vegetatie worden bereikt, zic hicrvoor ecologisch bermbeheer. 

5. 7 COMPENSATIE POELEN 

In zeer brede berrnen of in overhoekjes kunnen poelen worden aangelegd. Poelen passen 
ook uitstekend in verbindingszones die bedoeld zijn voor de Ringslang, op elke 300 meter 
client er een te zijn (Bogert, 2002). Uiteraard profiteren ook amfibieen van poelen. Een aantal 
soorten (bv. Kamsalamander, Poelkikker, Heikikker) zijn juist grotendeels afhankelijk van 
dergelijke poelen. 
Een goede amfibieenpoel client een doorsnee van ten minste 12 meter te hebben. De ideale 
waterdiepte bedraagt 80 tot 150 centimeter in het voorjaar. In extreem droge zomers mogen 
poelen rlroogvallen znrl;it ck vestiging van vissoorten 'Vordt voorkomen. :tYfot n::i.me dp 
noordzijde van de pod Jient een flauw talud te hebben, zowel boven als onder water. De 
noordzijde ontvangt het meeste zonlicht in het voorjaar waardoor de ondiepe waterlagen 
snel opwarmen en de ontwikkeling van de amfibieeneieren sterk wordt bevordert. Poelen 
kunnen het beste worden aangelegd op plaatsen met een hoge grondwaterstand of waar zich 
een keileem laag in de bodem bevindt (zie figuur 5.3). 

5. 8 COMPENSATIE HOUTSINGELS EN HOUTWALLEN 

Over een groot dccl van het onderzochte trace passen houtsingels en houtwallen in het land
schapsbceld. Dergelijke houtopstanden worden vaak door vleermuizen gebruikt als vliegrou
te en door bosvogels gebruikt als nestplaats of trekroute. Indien er ondergroei aanwezig is, 
hebben hoge dichtheden zoogdieren en amfibieen hier hun verblijfplaats. Tevens bezitten 
veel vlindersoorten langs houtwallen hun leefgebied. Indien er sprake is van een flinke 
(zand)wal kunnen ook Dassen hier hun verblijfplaats vinden. 
Het gebrnik van inheemse soorten is sterk aan te bevelen. Houtwallen worden doorgaans 
gedomineerd door Zomereik terwijl houtsingels vaak uit elzen bestaan. I-Lertussen kunnen 
ook andere (fruit) bomen warden aangeplant, Krent, Wilde appel, Wilde pruim en Zoete kers 
kunnen zich goed handhaven en bieden voedsel aan tal van dieren. Houtwallen en houtsm
gels zijn extra interessant als er ondergroei aanwezig is, deze kan bijvoorbeeld bestaan uit 
Kamperfoelie, Hop, Braam, Meidoorn en Sleedoorn. Als het raster op een meter van de 
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boomstammen wordt geplaatst is genoeg ruimte voor de ontwikkeling van ondergroei aan
wez1g. 
Op een groot aantal locaties kunnen nieuwe houtsingels en houtwallen worden aangelegd. 
Zeker op plekken waar houtsingels verdwijnen zou dit verlies moeten worden gecompen
seerd. Afgezien van de voor de Boswet verplichte compensatie (zie §6.8 en bijlage 3), kunnen 
op een aantal andere plaatsen extra houtsingels worden aangeplant (zie figuur 5.2). 

5. 9 COMPENSATIE BINNENBERMEN OP- EN AFRITTEN 

De ruimte die ontstaat in de binnenberm van op- en afritten kan goed ten gunste van de 
natuur worden benut. Op deze relatief grate oppervlakken kan relief worden aangebracht 
zodat hoogtes en laagtes ontstaan. In de laagtes kunnen amfibieenpoelen worden aangelegd 
terwijl op de hogere delen een zoom vegetatie kan ontstaan. Struweel kan Reeen aantrekken 
waardoor gevaarlijke situatie voor het verkeer kunnen ontstaan. Indien, bv. door middel van 
rasters, kan worden voorkomen dat dieren de weg oversteken op de gedeeltes waar hard 
wordt gereden, worden gevaarlijke situaties tot een minimum beperkt. Zoals langs de A 7 bij 
Boerakker, waar zich binnen de op- en afritten grate faunapassages en verblijfplaatsen voor 
Reeen bevinden, daarbij hebben zich hier zeldzame planten en dieren (Poelkikker) gevestigd 
(Buro Bakker, 2007a). 
Door ecologisch maaibeheer te voeren kunnen zeer interessante vegetaties ontstaan. Het 
gebruik van zaadmengsels kan dit proces versnellen, echter nabij natuurgebieden client dit 
niet of met grote zorg toegepast te worden om introductie van ongewenste soorten of soor
ten die normaal ver buiten de regio voorkomen te voorkomen. Per locatie zal bekeken moe
ten worden welke maatregelen ter plekke het best inpasbaar zijn. Zo is binnen de op- en 
afritten bij de Hildenberg de ontwikkeling van schraallanden inpasbaar. Indien lokale grond 
of geel, liefst leemhoudend zand wordt gebruikt is de bodem hiervoor geschikt. Eenmaal per 
jaar maaien is clan voldoende. 
De natuurlijke inrichting van binnenbermen is uitstekend te combineren met faunapassages 
bij kunstwerken. Voor het goed functioneren van een dergelijke faunapassages is de natuur
lijke inrichting van binnenbermen doorgaans noodzakelijk (Bekker, 1995). 
In principe kunnen alle binnenbermen natuurlijk worden ingericht. \V'elke maatregelen op 
welke plaatsen wenselijk zijn, zal in hoofdstuk 6 nader worden toegelicht. 

5. 10 INVULLING TWEEDE RIJBAAN EN TALUDS VAN VIADUCTEN 

De tweede rijbaan tussen Drachten en Donkerbroek zal in eerste instantie 'gereserveerd' 
worden. Di t houdt in dat deze nog niet als weg in gebruik wordt genomen maar tot aan de 
feitelijke inrichting 'braak' komt te liggen. Deze strook, almede de taluds van viaducten die
nen ecologisch beheerd te worden. 
Ecologisch bermbeheer houdt in dat er geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden 
gebruikt en dat zo weinig mogelijk wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Afhanke
lijk van de vegetatie die men wil bereiken, wordt twee keer per jaar gemaaid Quni + septem
ber) om voorjaarsbloeiers te stimuleren, de zomerbloeiers worden in juni immers kort ge
maaid. Eenmaal per jaar maaien in september leidt tot een uitgebalanceerde vegetatie van 
voorjaars- en zomerbloeiers. Indien minder clan eenmaal per jaar wordt gemaaid zullen zich 
bomen en struwelen in de berm vestigen, wat eveneens interessant kan zijn voor ta! van dier
soorten. Tevens kan een combinatie van maairegimes plaats vinden. In een berm van bij
voorbeeld tien meter breed client de buitenste vijf meter nooit te worden gemaaid, zodat zich 
struweel ontwikkeld, terwijl de zone tussen een en vijf meter vanaf het asfalt jaarlijks wordt 
gemaaid. Op deze manier ontwikkelt zich een interessante mantel-zoom vegetatie. Het stru
weel zal we! eens in de vijf jaar gesnoeid moeten worden. Een dergelijke mantel-zoom vege
tatie komt nog beter tot zijn recht langs een 'harde' bosrand. 
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Figuur 5.3: Een globale weergave van de trajecten waar bepaalde maatregelen wenselijk zijn . 

• Watervoerende sloten met natuurvriendelijke oevers 
Mantel-zoom vegetatie door combinatie van maairegimes (§ 5.3) 
Aanleg houtsingels buiten boswet 
Mantel-zoom vegetatie (§ 5.6) 
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6 COMPENSATIEPAKKETTEN 

6 .1 IN LEIDING 

6. 1 . 1 ALGEMEEN 

Bij het opstellen van de compensatie pakketten is onderscheid gemaakt tussen minimale, 
volledige (100%) en optimale compensatie. 
Onder minimale compensatie worden de maatregelen verstaan die wettelijk gezien minimaal 
noodzakelijk warden geacht om de middelhoog en strikt beschermde soorten (categorie 2 en 
3 zoals bedoeld in de flora- en faunawei) ie compcmeren. Volgens de 100% compensatie pak
ketten worden eveneens licht beschermde (categorie 1) soorten in de compensatie meege
nomen. Indien deze maatregelen worden opgevolgd, lijdt dit voor alle beschermde soorten 
op terrnijn tot minimaal dezelfde situatie als de huidige situatie. Onder optimale compensatie 
wordt verstaan dat beschermde soorten (categorie 1, 2 en 3) volledig worden gecompen
seerd. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met Rode lijst-soorten en overige niet
beschermde soorten. Het uitgangspunt is een betere natuurlijke situatie clan de huidige, die in 
hoofdzaak zal wordeu Gehaakl door de aanleg van extra faunapassages, verbindingszone en 
beheers- en inrichtingsmaatregelen. 
Langs het trace bevinden zich knelpunten waar zich met het oog op beschermde soorten 
problemen voordoen doordaL deze soorten zullen worden geschaad. Deze k.nelpunten zullen 
per locatie achtereenvolgens worden behandeld. Eerst wordt aangegeven welke effecten de 
voorgenomen werkzaamheden hcbbcn op beschermde soorten. Vervolgens worden de maat
regelen gepresenteerd die dienen te worden getroffen om deze soorten minimaal te compen
seren, de maatregelen die noodzakelijk zijn voor volledige compensatie en als laatste de 
maatregelen die noodzakelijk zijn voor een optimale compensatie, dus een verbetering ten 
opzichte van de huidigc situatic. Per trajectdeel (noord, centraal met meerdere varianten en 
zuid) volgt een bcspreking van de aanbevolen pakketten per soortgroep (flora, vogels en 
overige fauna). Het onderdeel 'overige fauna' wordt specifiek per locatie besproken. 

6. i .2 FAUNAVOORZIENINGEN 

Er wordt in de compensatiepakketten gebruik gemaakt van een aantal standaard faunavoor
zieningen welke hieronder warden besproken. 

Ecoduct 

Figuur 6.1: Een ecoduct 
een relatief smalle weg. 

over 

Een ecoduct is een als natuur ingericht viaduct, waarover 
lccfgebicden van planten en dieren aan weerszijden van 
cen weg met elkaar verbonden worden. Ecoducten zijn 
kosrbare, maar tegelijkertijd zeer effectieve voorzieningen 
om gebieden met elkaar te verbinden (Kruidering, 2005). 
De effectieve breedte van een ecoduct is athankelijk van 
de verschillende biotopen die naast elkaar op het ecoduct 
dienen te warden aangelegd. Voor de ontwikkeling van 
struweel client de toplaag op het ecoduct tenminste 0,6 
meter dik Le ,-;iju. De aanlooptaluds mogen een helling 
van maximaal 1:10 hcbben. Als minimum wordt een 

breedte van 20 meter aangehouden, een breedte van 40 tot 50 meter is ideaal. 
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Natuurviaduct of Fly-over 

Deze voorziening is vooral toepasbaar op plekken waar een laagte moet warden gekruist 

I I 

Figuur 6.2: een natuurviaduct of Fly-over. 

zoals een beekdal of rivierdal. De 
minimumhoogte bedraagt 2,5 meter (Altenburg, 
2005). Voor de Ree, de grootste diersoort in bet 
gebied, geldt voor de maatvoering van de fauna
passage de volgende formule: 
breedte van de passage maal de hoogte, gedeeld door de 

lengte = ongeveer 1 (b * h /I ;::; 1 ). 
Dit betekent dat de passage, bij een hoogte van 2,5 meter en een lengte van ca. 20 meter, 
minimaal 8 meter breed moet zijn (Kruidering, 2005). Bij een hoogte van 4 meter is een 
breedte van 5 meter voldoende. Dit type voorziening is voor alle dieren passeerbaar en 
vormt daardoor een ideale faunapassage. 

Grote faunatunnel 

Voor dit type voorziening is het van belang dat de te passeren weg op voldoende hoogte ligt, 
de minimale hoogte van een grate 
faunatunnel bedraagt namelijk 4 meter 
(Kruidering, 2005). Indien de 
grondwaterstand niet te hoog is, kan de 
tunnel voor een gedeelte warden ingegraven. 
Voor de Ree geldt dat bij een lengte van de 
tunnel van 20 meter de breedte 5 meter client 

Figuur 6.3: Grote faunatunnel. te zijn voor voldoende lichtinval. Dit type 
passage is geschikt voor grate en kleine 

zoogdieren, amfibieen en vleermuizen. De Ringslang maakt eveneens gebruik van dit type 
passage (Kruidering, 2005), voor overige reptielen is de passage ongeschikt. 

Brug met doorlopende oever 

=1001 II lf=100Cll 

Figuur 6.4: Een brug met doorlopende oever 

Toepasbaar bij kruising van watergangen. 
Dit type faunapassage is geschikt voor 
zoogdieren vanaf de Das tot en met kleine 
zoogdieren. Amfibieen maken eveneens 
gebruik van dit type passage. De vrije 
doorloophoogte van de loopstrook (op 
circa 50 centimeter van de oever) client 
minimaal een meter hoog te zijn. Ten aan
zten van watergebonden vleermuizen 

wordt doorgaans een minimumhoogte van 1,5 meter boven het wateroppervlak aangehou
den. Bij deze minimumafmetingen is een lengte van de gehele overspanning van 6 meter 
genoeg om voldoende openheid te creeren. 

Ecoduiker 

Figuur 6.5: Een ruime ecoduiker. 
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Op de plek waar een weg een kleine 
watergang passeert kan een ecoduiker 
warden toegepast. Met name kleine 
zoogdieren (Bunzing tot muizen) en amfi
bieen maken gebruik van dit type passage. 
Ecoduikers zijn meestal uitgerust met een 
loopstrook die kan bestaan uit een beton
nen loopstrook boven het waterniveau of 
uit houten of kunststof loopplanken die 
boven het watemiveau zijn verbonden aan 
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de wand. De doorloophoogte tussen de loopstrook en de bovenkant van de duiker bedraagt 
minimaal 60 centimeter, maar is bij voorkeur een meter. De breedte van de loopstrook be
draagt 70 centimeter om de passage van matters mogelijk te maken (Kruidering, 2005). Be
langrijk is dat de loopstroken goed zijn aangesloten op de oever (zie figuur 6.5). Indien de 
ecoduiker uitkomt in een bermsloot kunnen loopplanken over deze bermsloot warden ge
legd zodat de ecoduiker beter toegankelijk wordt. 

Kleine faunatunnel 

Figuur 6.6: Kleine faunatunnel. 

Dassentunnel 

Figuur 6.7: Dassentunncl. Het 
schuine uiLeinJe voorkomt inrege
rung. 

Hop-over 

Hieronder warden rechthoekige duikers ver
staan die zijn bedoeld voor de passage. Voor 
een optimaal gebruik van deze buizen door 
kleine dieren GeJragen de afmetingen van de 
duiker bij enkelbaans wegen 1 meter breed en 
0,75 meter hoog. Bij dubbelbaans wegen client 
een breedte van 1,5 meter en een hoogte van 
een meter aangehouden te warden (Kruidering, 
2005). Dit type duiker is passeerbaar voor Vos 
en Das tot en met muizen. Amfibieen maken 
eveneens gebruik van deze passage. 

Dassentunnels lijken veel op kleine faunatunnels maar 
zijn doorgaans rond van vorm (buis) en hebben een klei
nere diameter (0,3 tot 0,5 meter) waardoor de aanlegkos
ten lager zijn (Kruidering, 2005). Voor de passeerbaar
heid voor de Das maakt dit geen verschil. Afgezien van 
de Das is dit type buis uitsluitcnd voor muizen goed pas
seerbaar. Sporadisch zullen Konijn, marters en Vos van 
de voorziening gebruik maken. 

\Vaar vliegroutes van vleermuizen warden doorsneden, kunnen hop-overs warden aangelegd. 
Deze bestaan uit twee hoge bomen direct naast de weg en een bestaande of aangeplantte 
aanvliegroute aan weersz1jden van de weg. Doordat de bomen direct langs de weg tot circa 4 
meter hoog worden opgekroond, warden vleermuizen naar grotere hoogte gebracht waar
door op veilige hoogte de weg kan warden over gestoken (Limpens, 2004). Indien voldoende 
grote bomen niet aanwezig zijn, dienen deze tc warden aangeplant, zonodig op een verho
ging. Het te overbruggen gat mag voor algemene soorten 15 meter tussen de boomkronen 
bedragen (eigen waameming Buro Bakker). Afhankelijk van de grootte van de boomkronen 
kunnen bomen tenminste 25 meter uit elkaar staan. Indien gebruik wordt gemaakt van een 
bestaande singel client tot 25 meter van de oversteekplaats alle ondergroei te worde verwij
derd, zodat vlcermuizen omhoog warden geleid. In plaats van Gomen kan eveneens gebruik 
warden gemaakt van een boogvormige schutting (hoogte 1 meter) die de weg overspand. 
Talloze materialen lenen zich voor een dergelijke schutting, ook plexiglas. Op de schutting 
kunnen reclameboodschappen of aankondigingen worden aangebracht. De voorziening mag 
's nachts niet warden verlicht. De dimensies van een dergelijke overspanning dienen over
eenkomstig een hop-over van bomen te zijn. Boommarter- en Eekhoornbruggen blijken 
eveneens ais hop-over voor vleermuizen te functloneren (Kruidering, 2005). 
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Figuur 6.21: Een hop-over over een dubbelbaans weg. Links van de weg wordt gebruik gemaakt van 
een reeds bestaande singe!, rechts van de weg is een aanvliegroute aangeplant. 

Rasters 

8 

Figuur 6.9: Rasters en hun afmetingen. 

Rasters zijn nodig om overstekende dieren naar de 
passages toe te geleiden en er voor te zorgen dat 
ze niet op andere plaatsen de weg oversteken. 
Tevens kunnen ze gevaarlijke situaties (bv. aanrij
dingen met Reeen) voorkomen. Bij faunavoorzie
ningen zijn korte rasters in principe altijd nodig. 
Het gebruik van rasters kan beter tot een mini
mum worden beperkt. Rasters hebben namelijk 
ook nadelen, ze geven een zeer hoge barrierewer
king en dienen daarom te alien tijde in combinatie 
met een ruim aanbod aan faunapassages te wor
den gebruikt. Dieren kunnen opgesloten raken aan 
de wegzijde van het raster. Zelfs als gebruik wordt 
gemaakt van terugkeervoorzieningen leidt dit toch 
vaak tot de dood. Bovendien zijn rasters land
schappelijk gezien niet erg fraai. Afhankelijk van 
de beoogde diergroep worden verschillende ras

ters gebruikt (zie figuur 6.9). Voor grote zoogdieren als de Ree is een raster met een hoogte 
van tenminste 1,80 meter noodzakelijk. Deze rasters mogen een grove maaswijdte (15 tot 20 
cm) hebben. Middelgrote zoogdieren vereisen een Dassenrasters met een hoogte van een 
meter en een kleinere maaswijdte. Omdat het grootste aantal aanrijdingen van Dassen plaats
vindt binnen twee kilometer van de burcht, is de inzet van rasters, terugkeervoorzieningen en 
tunnels met name daar van belang (Berendsen, 1986). Voor amfibieen en reptielen zijn 30 
centimeter hoge kunststof schermen het meest geschikt (Kruidering, 2005). Een raster is 
voor deze soortgroepen minder geschikt omdat ze hier in kunnen klimmen. 
Om dieren die aan de wegzijde van het raster terecht komen terug te laten keren, dienen ten 
alle tijde terugkeervoorzieningen te worden aangebracht (zie figuur 6.10). In combinatie met 
een raster voor grote zoogdieren is een grote inspringvoorziening (Ree-insprong) aan te be
velen. Bij middelhoge rasters kunnen het beste terugkeerluikjes worden gebruikt, terwijl bij 
een op zichzelf staand amfibieenscherm een aarden inspringvoorziening van 30 centimeter 
hoog aan de wegzijde kan worden toegepast. 
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Figuur 6.10: Ten igkcervoor.r.ieningen; links een mspringvoorzierung bij ccn Reeenraster (Ree
insprong), rechts een terugkeeduik voor in een Dassenraster. 
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6. 2 COMPENSATIEPAKKETTEN NOORDELIJK TRAJECTDEEL 

Dit trajectdeel loopt van Dracbten tot aan Donkerbroek en wordt dubbelbaans gereserveerd. 

6.2.1 FLORA 

Effecten 

Door de omvorming van de N381 gaan groeiplaatsen van de bescbermde soorten Gewone 
dotterbloem, Zwanebloem en Koningsvaren (1 exemplaar), alsmede de Rode lijst-soort Stijve 
ogentroost verloren. Bij de Zwanebloem zal bet gaan om een tijdelijk effect. 

Minimale compensatie 

In bet noordelijke trajectdeel zijn uitsluitend licbt bescbermde soorten (categorie 1) en Rode 
lijst-soorten aangetroffen. Compensatie biervoor is niet verplicbt. 

100% compensatie 

Koningsvaren is een grote varensoort die voorkomt in bescbaduwde zwak zure tot zure 
loofbossen en slootkanten. De soort komt in bet omringende gebied van de vindplaats ver
spreid tot veel voor (3-9 vindplaatsen per 5x5 km bof, ETI, 1999). De gunstige staat van 
instandbouding is voor deze soort derbalve niet in bet geding. Het is een langzaam groeiende 
soort, die bijvoorbeeld langzamer groeit clan menig boomsoort (Weeda et al., 1985). Gezien 
de grootte van bet aangetroffen exemplaar (ca. 1,5 meter boog), zal deze al vrij oud zijn. 
Voor deze soort kan bet beste de omstandigbeden van de vindplaats 'gekopieerd' worden. 
Dit door bet aanleggen van een dubbele singel met bomen (berk, eik) en struiken (berk, lijs
terbes) in de bermen van de N381 en/ of de parallelweg. De aanleg van deze singel is reeds 
opgenomen in de compensatie inzake de Boswet (zie boofdstuk 7) . Verplaatsing van deze 
soort met bebulp van een graafmacbine zal, gezien de ouderdom van de varen en bet om
vangrijke en diepe wortelstelsel van deze soort, naar verwacbting niet slagen. Overigens is er 
geen enkele ervaring met bet verplaatsen van deze soort, aangezien bet 'wetstecbniscb' niet 
noodzakelijk is dit te doen. 
Dotterbloem komt voor in de diepe bermsloten aan weerszijden van de weg in bet dal van 
bet Koningsdiep. Uit de ontwerptekeningen blijkt dat tijdens en na uitvoering van werk
zaambeden deze bermsloten met dezelfde maatvoering als in de buidige situatie worden aan
gelegd. Daarom wordt verwacbt dat de soort bier na verwacbting spoedig zal terugkeren 
onder invloed van de bier optredende kweldruk. 
Zwanebloem is een pioniersoort die voorkomt in sloten die regelmatig gescboond worden. 
Het is aannemelijk dat dit bebeer in de sloot waarin deze soort is aangetroffen niet zal veran
deren als gevolg van de aanpassing van de N381. De soort zal zicb bier daarom naar ver
wacbting kunnen bandbaven. 

Optimale compensatie 

In dit pakket zijn tevens de bij 100% genoemde maatregelen van toepassing. Deze worden 
aangevuld met maatregelen ten beboeve van Rode lijst-soorten. 
Stijve ogentroost is als enige soort van de Rode lijst aangetroffen in bet noordelijke traject
deel, bij de kruising met De Mersken. De soort bevindt zicb met slecbts een exemplaar in 
een zeer bescheiden heiscbrale grazige vegetatie in een breder dee! van de wegberm. Om de 
soort en deze vegetatie hier te krijgen, is het gewenst dat de buidige situatie 'gekopieerd' 
wordt. Dit betekent dat in deze berm een laagte van slecbts enkele decimeters op bet diepste 
punt en circa 10 meter in doorsnede moet worden aangebracbt. Hierbij client gebruik te wor
den gemaakt van voedselarm geel zand in combinatie met 0ocaal) leem of leemhoudend 
zand. V ervoJgens kan bier een verscbralend bebeer gevoerd worden in de vorm van twee 
keer per jaar maaien (eind juli en september), waarbij geen gebruik gemaakt wordt van be
strijdingsmiddelen en kunstmest. Wanneer een schrale, weinig productieve vegetatie is bereik, 
is een keer per jaar maaien (begin augustus) voldoende. 
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6.2.2 VOGELS 

Effecten 

De grootste effecten zijn te verwachten op die locaties waar het trace van de N381 01euw 
wordt aangelegd. Dit is het geval tussen de Butewei en Donkerbroek. Hier wordt een relatief 
goed, maar geen prioritair, weidevogelgebied doorsneden en zal het leefgebied van met name 
de kritische weidevogels Grutto en Tureluur warden doorsneden en/ of aangetast. Ook zal 
de dichtheid van Kieviten hier afnemen. Het is niet geheel uit te sluiten dat (een deel van) 
deze vogels na aartleg van de weg hier weer terug zullen keren, maar zeker is dit niet. Als 
vuistregel kan aangehouden dat zeker 150 meter aan weerszijden van de nieuw aan te leggen 
weg na aanleg ervan vrij zullen blijven van weidevogels (Provincie Fryslan; 2006h). HiPr kan 
de bestaande verstoring van de huidige weg, in geval van verbreding, van afgetrokken wor
deu. Overigens valt slechts een beperkt deel van het noordelijk traject onder potentieei wei
devogelgebied cg gebieden met openheid en rust (cf Provincie Fryslan 2006a). Het gebieds
deel met de hoogste soortenrijkdom (tussen de Butewei en Weinterp) valt er in zijn geheel 
buiten. 
Met het doorsnijden van de in het gebied voorkomende singels en bosjes zal het aantal vo
gels van bos en perceel afnemen als gevolg van de omvorming van de N381. 
Door de omvorming van de N381 zal een jaarrond beschermde vaste verblijfplaats van de 
Buizerd en een nestgelegenheid van de Rode lij st-soort Boerenzwaluw verloren gaan. 

Minimale en 100% compensatie 

Vanwege de beperkte mogelijkheden om de in deze gebieden aanwezige waarden nabij het 
trace te compenseren, is het aan te raden een door de Provincie nader te bepalen bedrag (zie 
hoof<lstuk 7) tf' storten in een foods teneinde gebieden elders met meer potentie te kunnen 
ontwikkelen. 

In het noordelijk trajectdeel komt een vaste verblijfplaats voor van de Buizerd en twee van 
<le Grule Bonte Specht. Hiervoor diem een ontheffing aangevraagd te warden. De nesten 
van deze soorten in het bosje bij de Peelrug dat verloren gaat bij aanleg van de weg laat zich 
lastig compenseren aangezien deze vogels het nest in vrij oude en relatief dikke bomen bou
wen. Voor beide soorten geldt echter dater in de directe omgeving mogelijkheden zijn een 
nieuw nest te bouwen of in te nemen. De gunstige staat van instandhouding voor deze soort 
is in deze regio niet in het geding. 

Optimale compensatie 

In het noordelijke trajectdeel, met name tussen de Butewei en Donkerbroek, worden enkele 
singels en bosjes doorsneden, waardoor er leefgebied van bos- en struweelvogels verdwijnt. 
Wanneer echter voldaan wordt aan het voorgestelde compensatieplan inzake de Boswet zal 
er geen afname van bos en struweel in dit deelgebied plaatsvinden en is er zelfs sprake van 
een toename. Dit omdat het bos en struweel dat verloren gaat zowel kwalitatief (met bosjes 
en houtwallen) als kwantitatief gecompenseerd wordt. Het is hierdoor de verwachting dat de 
vogelstand in het gebied op termijn weer op het oude niveau terug zal komen en zelfs zal 
verbeteren. 

Tn het noordelijk trajectdeel zijn het, naast bovengenoemde weidevogels, de Rode lijst
soorten Boerenzwaluw, Huismus, Ringmus, Spotvogel en Kneu waarvan territoria en lccfgc
bied warden doorsneden. Voor Spotvogel en Kneu geldt dater nieuw leefgehied z:il warden 
gecreeerd wanneer voldaan wordt aan de herplantverplichting inzake de Boswet. Compensa
tie van Huismus en Ringmus is lastiger te verwczcnlijken, aangezien hun leefgebied bestaat 
uit oudere boerderijen en boerenerven. Beide soorten broeden hier in hoofdzaak onder los
liggende dakpannen, terwijl de Ringmus ook in nestkasten kan broeden. Met de aanleg van 
de tweebaans antoweg zullen enkele van dergelijke locaties verloren gaan. \'(fanneer deze in 
de regio herbouwd warden, client gebruik te worden gemaakt van speciaal eevormde dak
pannen waar mussen onder kunnen broeden. Ook zijn er speciale nestkasten voor mussen 
verkrijgbaar. 
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Compensatie voor de Boerenzwaluw is mogelijk door onder de nieuw aan te leggen brug een 
richel te houden waar de zwaluw het nest op kan bouwen. Hieronder client een plank van 
circa 2 meter lang en 20 cm breed bevestigd te warden. Deze kan circa 50 cm onder het ho
rizontale deel van de brug aangebracht warden, op de zuidkant van de brug. 
Daarnaast zijn de bij minimale en 100%-pakketten genoemde voorstellen oak hier van toe
passmg. 

6.2.3 0VERIGE FAUNA 

De overige fauna van het noordelijke trajectdeel wordt per locatie besproken. 

Duiker Opper Haudmare hectometer 27, 5 

Effecten 

Of deze bestaande duiker door dieren wordt gebruikt is niet bekend. Omdat de duiker 
meestal droog staat is bet aannemelijk dat (zoog)dieren sporadisch gebruik maken van de 
buis. 

Minimale compensatie 

Omdat bet uitsluitend categorie 1 soorten betreft is compensatie op deze locatie niet nood
zakelijk. 

100% compensatie 

De bestaande duiker kan warden vervangen door een duiker met een doorsnee van 80 cen
timeter, zoals gepland. Deze doorsnee is voldoende voor de passage van zoogdieren ter grate 
van max.imaal een Vos. Een opening naar bet oppervlak (de middenberm) halverwege de 
duiker is wenselijk. Dit zorgt voor lichtinval in de buis waardoor de voorziening beter pas
seerbaar wordt. Het is van belang dat de duiker normaal gesproken droog staat. Slechts in 
geval van extreme regenval zou de duiker water af mogen voeren. Indien de duiker vaker 
water zal bevatten is het aan te bevelen te kiezen voor een zogenaamde ecoduiker (zie figuur 
6.11) een vierkante duiker met grotere afmetingen en langs de randen aan de binnenzijde van 
de duiker, boven de waterlijn, loopplanken te bevestigen zodat dieren de duiker droog kun
nen passeren. De geplande locatie van de buis bij hectometer 27 ,5 in bet verlengde van een 
brede sloot aan de noordzijde is gunstig. Aan de zuidzijde van de weg kan een ondiepe grep
pel of een singel van struweel warden aangelegd in bet verlengde van de passage zodat dieren 
naar de passage toe warden geleid. Een geleidend Dassenraster over 50 meter aan weerszij
den van de passage is noodzakelijk. 

Figuur 6.11: Voorbeeld van een klein type ecoduiker met loopstrook. 

Optimale compensatie 

De bestaande duiker kan warden vervangen door een groot type ecoduiker (zie figuur 6.12). 
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Tunnel BOtewei Noord 

Effect en 

Er werden geen aanwijzingen gevonden dat op dit punt de weg over wordt gestoken door 
dieren. Tijdens het vleermuisonderzoek werden op dit punt geen overstekende vleermuizen 
waargenomen. 

Optimale compensatie 

In de geplande tunnel onderlangs de N381 kan een faunapassage worden aangebracht in de 
vorm van een extra strook van tenminste twee meter breed. Middels een stobhenrij op de-?:e 
strook kan de weerstand worden verlaagd, en gebruik worden gestimuleerd. De ligging nabij 
gebouweu en menselijke activiteit maakt de locatie echter niet uitermate geschikt als fauna
passage. Als vleermuispassage kan de locatie dienst doen als de tunnel tenminste in de zo
mermaanden 's nachts onverlicht blijft en er geleiding in de vorm van opgaande beplanting 
naar de ingang van de tunnel wordt aangebracht. Uitsluitend de kleinere soorten vleerrnuizen 
zullen gebruik maken van deze passage. 

Oversteekplaats t.h.v. watergang hectometer 28,8 

l:.ttecten 

Op de plaats waar deze watergang door de N381 wordt doorsneden, zijn sporen gevonden 
van Haas en Bunzing (zie bijlage 1) die de weg over hadden gestoken. Doordat het trace op 
dit gedeelte dubbelbaans wordt gereserveerd is er sprake van een verslechtering. Het wordt 
voor dieren moeilijker en gevaarlijker de weg over te steken. 
Uit het kilometerhok ten oosten van dit punt is de strikt beschermde Waterspitsmuis bekend 
(Digitale natuuratlas Fryslan). Een vallenonderzoek op een geschikt ogende oever van de 
watergang bij hectometer 28,8 leverde geen vangsten van de Waterspitsmuis op. De soort is 
niet aangetoond. 

Minima/e compensatie 

Omdat deze oversteekplaats alleen door licht beschermde soorten wordt gebruikt, is com
pensatie hier niet verplicht. 

100% compensatie 

Om deze duiker voor zoveel mogelijk diergroepen passeerbaar te maken client de duiker een 
zo groot mogelijke doorsnee te hebben. Met name de open ruimte tussen het loopgedeelte 
en de bovenkant van de duiker client zo groot als mogelijk (minirnaal 60 centimeter) te zijn 
(Kruidering, 2005). De lengte van de duiker client juist kort te zijn, waar mogelijk worden, in 
de middenberm van de weg, lichtgaten in de bovenkant van de duiker gemaakt. Deze maat
regelen clienen eveneens om te zorgen voor een zo groot mogelijke instraling van licht waar
door de duiker beter passeerbaar wordt. Zie figuur 6.12. Voor de Waterspitsmuis, die voor
komt in de omgeving, is dit type duiker eveneens passeerbaar. 
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Figuur 6.12: Voorbeeld van een hier toepasbare ecoduiker. 

Optimale compensatie 

Om deze duiker voor zoveel mogelijk diergroepen passeerbaar te maken client de duiker een 
zo groot mogelijke doorsnee te hebben. Met name de open ruimte tussen het loopgedeelte 
en de bovenkant van de duiker client zo groot als mogelijk (minimaal 100 centimeter) te zijn 
(Kruidering, 2005). Een zo groot mogelijke instraling van licht zorgt voor een betere pas
seerbaarheid. De lengte van de duiker client juist kort te zijn, waar mogelijk worden lichtgaten 
in de bovenkant van de duiker gemaakt. Deze maatregelen dienen eveneens om te zorgen 
voor een zo groot mogelijke instraling van licht waardoor de duiker beter passeerbaar wordt. 

Koningsdiep 

Effecten 

Slechts weinig diersoorten zijn in staat de brug over het Koningsdiep onderlangs te passeren 
in de huidige situatie. Onder de brug werden in het voorjaar sporen aangetroffen van Bruine 
rat en enkele muizensoorten. De mogelijk aanwezige en strikt beschermde Waterspitsmuis 
maakt geen gebruik van deze passage, hiervoor is de brug niet geschikt. De brug is evenmin 
passeerbaar voor Ringslang en Otter. Tijdens verschillende avondbezoeken werden geen 
vleermuizen boven het Koningsdiep aangetroffen. Voor watergebonden vleermuizen zoals 
de Watervleermuis en de Meervleermuis is de brug onderlangs wel passeerbaar. Er client 
vanuit te warden gegaan dat de brug tenminste sporadisch door Watervleermuis en/ of Meer
vleermuis wordt gepasseerd. 
Omdat random bet Koningsdiep veel natuurontwikkeling plaatsvindt, verdient bet aanbeve
ling van deze gelegenheid gebruik te maken om de brug over bet Koningsdiep als barriere 
voor wilde dieren zoals de Ringslang zo veel mogelijk op te heffen (Bogert, 2002). Bovendien 
is bet Koningdiep en het aangrenzende grasland aangewezen als provinciale verbindingszone. 
Momenteel vormt de brug voor veel dieren die langs bet Koningsdiep trekken een onneem
bare barriere. Het opbeffen van deze barriere is een voorwaarde voor het goed functioneren 
van de provinciale verbindingszone. 

Minimale compensatie 

Een brug met een natte faunapassage is op deze plek toepasbaar en noodzakelijk om de 
(mogelijk) aanwezige strikt bescbermde soorten volledig te compenseren. 
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Figuur 6.13: een brug met natte faunapassage, bron: Opdam, 2001. 

Een brede groenzone van circa 5 meter aan weerszijden van het Koningsdiep onder de brug 
is wenselijk (zie figuur 6.13). De oevers dienen flauw af te lopen en een vrij grate lichtinval te 
hebben zodat zich vegetatie onder de bmg kan ontwikl-elen. Het splitsen van de rijbanen 
en/ of de aanleg van afzonderlijke bruggcn met daartussen enige ruimte bevordert de lichtin
val. Zo kan een veelheid aan licht beschermde soorten gebruik maken van deze passage. De 
brug client tenminste twee meter hoog te zijn (gemeten tussen wateroppervlak en onderkant 
brug) om passage door Ringslang en Waterspitsmuis mogelijk te maken, de doorloophoogte 
op de oever client tenminste een meter te ziJn (Kruidering, 2005). Het Koningsdiep wordt 
sporadisch gebruikt door watergebonden vleermuizen als de Watervleermuis. Deze soorten 
zijn gevoelig voor licht. De brug over het Koningsdiep wordt derhalve liever niet verlicht. 
Indien verlichting noodzakelijk is client te warden gekozen voor verlichting die uitsluitend 
het wegdek verlicht. 

100% compensatie 

Voor een ideale situatie is een natuurbrug of fly-over met een brede natte faunapassage op 
deze plek '.venselijk. Zie fi.guur 6.11. 

Figuur 6.14: een brug (fly-over) met een brede natte faunapassage. 

Een brede groenzone van circa 15 meter aan weerszijden van het Koningsdiep onder de bmg 
is zeer wenselijk. De brug client een doorloophoogte van tenminste 2,5 meter te hebben (Al
tenburg, 2005). Liefst wordt de doorloophoogte hoger genomen. Op de oevers warden plas
dras situaties of poelen aangelegd en een vrij grote lichtinval zorgt ervoor dat vegetatie zich 
onder de brug kan ontwikkelen. Een brug van <lit type is in het oorspronkelijke besteksont
werp opgenomen. Het splitsen van de rijbanen en de aanleg van afzonderlijke bruggen met 
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daartu en 5 a 10 merer ruimre bevordert de lichtinval. Hierdoor zal de b:rng voor een gi:oot 
scala aan categoric 1 soorten (waaronder Re ) pass crba:u: zijn. T v ns kunoen '\ arerspits~ 

muis, Ringslang o in de t ekornsr w llicbt tter gebn.iik maken van deze passage. Ten aan
z.ien van vleennuizen wordt de brug Ii ver niet verlicht. Indi n verlichting n od:lnkclijk i 
client tc worden gekozen voor ve ·lichcing die uitsluitcnd hct wegdek verlicht. Een naruurbrng 

crdient sterk de vootkeuc boven een brug met oarr.e faunapassnge, zoals wcrd besclu:even 
onder de mini.male comp nsatie. eleid nde .rasters zijn naar verwachting niet nodig omda 
het steile talud aan weersz.ijden van de brug, het ve.rsreken van de weg nier aantr kkelijk 
ma a kt. 

Optimale compensatie 

De brug kao warden geoptirnaliseerd vo r passage d or djer ~ m t nam d or de brug nog 
hoger te maken. Eeo dool'.ioophoogte van 4 merer maakt de brng zeer goed passeerbaar voor 
alle vo rkomende dier oonen (Kruide.cing, 2005) zie figuur 6.15. De ruimte tussen de .cij
str k n client in het midden van de bn1gcirca 10 meter te bed.rag n (Altenburg, 2006). 

~ .. . 

.... 

Wjjnjeterper Schar 

Effecten 

Op d plek waar de 381 tus en de gedeelteu van diL nntuurg bied d pt, be inden zich 
enkel' over tee.k'Plaatsen van vo rnarnelijk licht beschermde zoogdieren als V · en Bunzing 
(zie bijlage 1), he~ is aa1111emclijk dac ook de middelhoog beschermd Steenmarter en de 
trikt beschermde Rings lang en Boommarter bier (zcer) sporadisch de 38'1 passeren. Dat 
trikt beschermde soorten als Ringslang, Boommarter en teenmarter d weg passeren kon 

cijdens het veldondcrw k uiet warden an.ngero nd. 
Doordat er natuurontwikkeliog plaaLS vindt tussen de w g en her hu.idige natuurgebied zal 
het aantal passages in de toc.komst naa.r verwachting toencrnen. In en rond de Wijnj terper 
char i biota p voor de Das aanwezig, h tis niec ondenkbaar dar de s orr zich hier binnen

korc zal ve tigen. Het is daar m aan t bevelen rui.me maatregelen te rreffen m oversteken
de di ren te faciliteren o k al j dat op dit m mcnt niet verplich . 
Jn de bcrrnsloren die zullen warden vedegd of gedempt komen algemene beschermde arnfi
bieensoorten (categoric 1) voor. 
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Minimale compensatie 

Omdat passage van de weg alleen kon worden aangetoond voor licht beschermde soorten 
(categorie 1) is compem;atie wettelijk niet verplicht. Voor deze dieren is er wel sprake van 
enige verslechtering, faunapassages zijn gewenst. 
Indien bomen wor<len gekapt zal een beperkte hoeveelheid jachtgebied van vleermuizen 
verloren gaan. Dit jachtgebied is niet dermate belangrijk dat dit gecompenseerd hoeft te war
den. 
Tij<lens werkzaamheden client de vegetatie in de werkstrook roudom <le weg enkele <lagen 
voorafgaand aan de werkzaamheden kort afgemaaid te worden, hierdoor zullcn de meeste 
diersoorten een gebied met meer dekking opzoeken (zorgplicht). 

100% compensatie 

Doordat de weg wordt verbreed is er sprake van versleehtering, het wordt moeilijker en ge
vaarlijker de weg over te steken. Door faunapassages aan te leggen kan de situatie aanmerke
lijk worden verbeterd. Een drietal passages is voldoende, zie figuur 6.16. Deze passages zijn 
gepland op plaatsen die nu al in gebruik zijn als oventeekplaats of met een paar kleine aan
passingen geschikt gemaakt kunnen wor<len als passage. De afstanden tussen de passagEs 
onderling zijn klein genoeg om middelgrote zoogdieren te voorzien. De noordelijke passage 
ligt in het verlengde van de fietseroversteekplaats, hier werden veel aanwijzingen van over
stckende dieren gevonden. Het fietspad en de naastgelegen sloot vormen een goede geleiding 
aan de oostzijde. Indien het fietspad wordt verwijderd kan een singe! van struweel worden 
aangelegd ten zuiden van het fietspad. Aan de westzijde client geleiding in de vorm van een 
singe! van struweel en/ of een sloot te worden aangelegd. Indien <lit type geleiding niet inpas
paar is in de recente natuurontwikkeling kan worden gekozen voor een greppel. Het zand <lat 
hierbij vrij komt kan op een stijl talud direct naast de greppel ;.vorden gev.rorpen. Een hoog
teverschil van ccn meter, tussen het middelpunt van de greppel en het middelpunt van het 
talud, is voldoende. De centrale passage komt te liggen ter hoogte van hectometer 31,53 in 
het verlengde van de sloot aan de oostzijde. Deze sloot biedt voldoende geleiding naar de 
passage. Aan de westzijde kan de reeds aanwezige sloot mogelijk iets naar het zuiden worden 
verlegd zodat deze eveneens in het verlengde van de sloot komt te liggen. Er kan ook een 
singe! van struweel of een greppel met talud in het verlengde van de passage worden aange
legd. De zuidelijke passage komt op de plaats van een huidige buis. Aan de oostzijde is de 
aanleg van geleiding op het huidige trace van de N381 in de vorm van een sloot en/ of een 
singcl noodzakelijk. 
In het oorspronkelijk besteksontwerp is reeds een drietal vergelijkbare faunapassages opge
nomen. De bier voorgestelde passages liggen op een iets andere plek. 

De passages bestaan uit minimaai een buis van het type Dassentun11el (Lenminste 50 centime
ter diameter), een kleine faunatunnel werkt beter. Indien problemen ontstaan met de grond
waterstand kan worden gekozen voor een grate ecoduiker. Geleiding in de vorm van singels 
van bomen of struweel client in het verlengde van de buizen te worden aangelegd. Daarbij 
zijn korte, fuikvormige Dassenrasters (SO meter) aan weerszijden van de tunnels noodzakelijk 
om te voorkomen dat dieren niet langs de tunnels lopen. 

Indien bomen worden gekapl zal een beperkte hoeveelheid jachrgebied van vleermuizen 
verloren gaan. Doordat alle bomen elders zullen worden gecompenscerd wordt dit jachtbio
toop volledig gecompenseerd. 
Op plekken waar singels worden aangclegd voor de geleiding van faunapassages kunnen 
mogelijk zonder veel extra werk eveneens hop-overs voor vleermuizen worden gerealiseerd 
zoals beschreven bij de optimale compensatie. Omdat er nu op deze plekken geen vliegrou
tes van vleermuizen aanwezig zijn vallen deze maatregelen strikt genomen niet onder 100% 
compensatie. 

56 hu ro hakkt:r 2007 I P07007 



Figuur 6.16: Faunavoorzieningen ter hoogte van Wijnjeterper Schar. Bron: Google Earth. 

I Dassentunnel/bij Koningsdiep grote faunapassage 
Geleiding 

Optimale compensatie 

Doordat de weg wordt verbreed is er sprake van verslechtering, het wordt moeilijker en ge
vaarlijker de weg over te steken. Door de aanleg van faunapassages kan de situatie aanmerke
lijk worden verbeterd (Brangers, 2006). Een drietal kleine faunapassages of grote ecoduikers 
(afhankelijk van de grondwaterstand) en de aanleg van een ecoduct begeleid door reeenras
ters is voldoende om een optimale situatie ten opzichte van de huidige te bereiken (zie figuur 
6.18). Deze passages zijn gesitueerd op plaatsen die momenteel reeds als oversteekplaats in 
gebruik zijn of gemakkelijk als zodanig kunnen worden ingericht. De onderlinge afstand is 
klein genoeg voor grote en middelgrote zoogdieren om de passages te vinden (Kruidering, 
2005). De weg is clan veilig passerbaar voor Ringslang, Steenmarter, Boommarter en Das. De 
meest noordelijke passage betreft een ecoduct in vlak gebied (zie figuur 6.17) en ligt in het 
verlengde van de fietseroversteekplaats die opgeheven zal worden, hier werden veel aanwij
zingen van overstekende dieren gevonden. De aanwezige sloot aan de oostzijde kan warden 
gedempt. Zowel aan de oost- als de westzijde van het ecoduct kunnen houtsingel met onder
groei worden aangelegd die in verbinding staat met het bas of andere boomwallen. Door 
deze houtsingels worden dieren (waaronder vleermuizen) naar het ecoduct geleid. De beplan
ting kan worden doorgetrokken over het ecoduct zodat een aaneengesloten opgaande vegeta
tie ontstaat. Op het ecoduct mag struweel aanwezig zijn. Langs de randen van het ecoduct 
dienen geluid- en lichtwerende schuttingen te worden aangebracht, dit bevordert de passeer
baarheid. Dieren zullen minder worden opgeschrikt door geluid en licht van het langsrijden
de verkeer. Bovendien kunnen de schuttingen dienst doen als vliegroute voor vleermuizen. 
Omdat het ecoduct, naast vleermuizen, geschikt moet zijn voor Das, Steenmarter, Boom
marter en Ringslang, kan warden volstaan met de aanplant van struweel langs de schuttingen 
en een open, schrale doorgang door het midden (zie figuur 6.17). Een effectieve breedte van 
tenminste 20 meter zou voldoende moeten zijn om deze biotopen naast elkaar te combine
ren. Een breedte van 40 tot 50 meter is ideaal. Het aanlooptalud mag een helling hebben van 
hooguit 1:10, voor de aanplant van struweel is een toplaag van 60 centimeter benodigd. Door 
in het midden van het ecoduct een toplaag van 30 centimeter aan te houden kan opslag van 
bomen en struweel mogelijk warden voorkomen. Wanneer fietsers gebruik gaan maken van 
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het ecoduct client hiervoor extra ruimte te warden gereserveerd. Indien een ecoduct onhaal
baar blijkt kan op deze plaats een kleine faunapassage of grote ecoduiker warden aangelegd. 

Figuur 6.17: Een voorbeeld van een ecoduct in vlak gebied die ter hoogte van de Wijnjeterper Schar 
kan worden toegepast. 

De centrale kleine faunapassage komt te liggen ter hoogte van hectometer 31,53 in het ver
lengde van de sloot aan de oostzijde. Deze sloot biedt voldoende geleiding naar de passage. 
Aan de westzijde kan de reeds aanwezige sloot mogelijk iets naar het zuiden worden verlegd, 
zodat deze eveneens in het verlengde van de sloot komt te liggen. Er kan ook een singe! van 
struweel in het verlengde van de passage warden aangelegd. De zuidelijke duiker komt op de 
plaats van een huidige buis. Aan de oostzijde is de aanleg van geleiding op bet huidige trace 
van de N381 in de vorm van een sloot en/ of een singel. Een extra passage kan worden aan
gelegd ten noorden van de centrale passage (zie figuur 6.18). Aan de oostzijde kan de aanwe
zige sloot volstaan als geleiding, eventueel wordt struweel aangelegd. Aan de westzijde komt 
de duiker vrij dicht uit bij de boerderij. Naar verwachting zal er gewenning optreden en zul
len dieren de bomenrij langs de weg gebruiken als migratieroute. Een verbinding tussen deze 
bomenrij en de opening van de duiker zal moeten worden aangelegd door aanplant van stru
weel en/ of een greppel. 
De kleine faunapassages bestaan uit vierkante duikers van tenminste een meter breed en 0,75 
meter hoog. Indien mogelijk warden de maten groter genomen, zowel in hoogte als breedte. 
Hoe grater de afmetingen hoe grater de lichtinval, dit verlaagt de barrierewerking voor veel 
diersoorten. Een lichtschacht in de middenberm zorgt eveneens voor lichtinval en een lagere 
barrierewerking. Ivliddels combinatierasters iangs de weg (twee meter hoog) warden de die
ren naar de passages toe geleid. De rasters dienen elke 200 meter te warden voorzien van een 
Ree-insprong, zodat dieren die opgesloten raken op het weggedeelte terug kunnen komen. In 
het verlengde van het ecoduct warden om de 300 meter poelen aangelegd zodat ook Ring
slangen naar de passages warden geleid. Deze poelen zijn tevens erg interessant voor amfi
bieen. Tussen bet Koningsdiep en de eerste kleine faunapassage (hectometer 31,53) client de 
onderste 30 centimeter van bet raster te warden voorzien van een amfibieenscberm (HDPE
platen), zodat slangen niet door het raster kunnen kruipen. 
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Figuur 6.18: Grote faunapassages ter hoogte van Wijnjeterper Schar. 

Grote natte faunapassage 
Ecoduct 
Kleine faunapassage 
Faunapassage vleermuizen 
Geleiding 
Raster 

Poelen 

Ter hoogte van de meest zuidelijke faunapassage is een hop-over voor vleermuizen zeer 
wenselijk. Hierdoor kan de ontbrekende zuidelijke verbinding tussen de westzijde en de 
oostzijde van de Wijnjeterper Schar voor vleermuizen tot stand komen. Omdat de N381 hier 
dubbelbaans wordt gereserveerd, zal gebruik moeten worden gemaakt van een hop-over met 
een boom in de middenberm (zie figuur 6.19). Indien de afstand tussen de boomkronen 
beperkt kan blijven tot ca. 15 meter is een boom in de middenberm niet noodzakelijk. Zowel 
aan de oost- als aan de westzijde zijn momenteel oude boomsingels langs de ventweg en het 
fietspad aanwezig. Indien deze zoveel mogelijk behouden blijven hoeven er minder, of hele
maal geen bomen te worden aangeplant. Het verdient aanbeveling om, zolang de weg nog 
enkelbaans is uitgevoerd, zowel een boom aan te planten in de braakliggende rijstroken als in 
de bermen van de dubbelbaans uitvoering (indien nodig). De hop-over is clan direct goed 
bruikbaar voor vleermuizen. Als de weg op termijn wordt verdubbeld, kan de boom op de 
braakliggende rijbaan worden verwijderd. Tegen die tijd zijn de overgebleven bomen in de 
wegberm waarschijnlijk zo groot dat een boom in de middenberm niet meer nodig is. In 
plaats van een boom in de middenberm kan ook een scherm of schutting overlangs de weg 
worden aangebracht. V1eermuizen zullen een dergelijk scherm als vliegroute gebruiken. Het 
scherm mag niet verlicht zijn rnaar kan wel worden beschilderd. Tot 25 meter van het asfalt 
client de ondergroei in de bomenrijen te worden verwijderd (Limpens, 2004). 
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Figuur 6.19: Eea oversteekplaats voor vleermuizen over cen dubbelbaans weg. 

Vliegroute vleermuizen Butewei 

Effecten 

Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Grootoorvleermuis gebruiken de bomenrijen langs 
de Butewei als vliegroute en jachtgebied. Op het punt waar de Butewei zal warden doorsne
den door de het nieuwe trace, buigt de vliegroute in noordelijke af langs de boomwal die 
door de N381 zal moeten verdwijnen (zie bijlage 1). Waar deze boomwal eindigt, buigt de 
vliegroute af langs de bomen langs het fietspad richting het natuurgebied Wijnjeterper Schar. 
Slechts een klein gedeelte van de vleermuizen (voomamelijk Laatvliegers) blijft vanaf het 
punt van de doorsnijding de route langs de Butewei volgen in oostelijke richting. Na aanleg 
van de N38l zal deze vliegroute worden verstoord. Voor de aangetroffen vleermuissoorten 
zal de vliegroute onbruikbaar warden, bovendien lopen dieren de kans aangereden te war
den. 

Minimale compensatie 

Omdat door de aanleg van de nieuwe N381 een belangrijke vliegroute van vleermuizen zal 
warden doorsneden, zal deze moeten warden gecompenseerd. De aanleg van een vervan
gende boomwal evenwijdig aan de nieuwe weg is noodzakelijk, dit is in het besteksontwerp 
reeds opgenomen. Deze boomwal zal zoveel mogelijk aan moeten sluiten op de bestaande 
bomenrijen langs de Butewei en het fietspad. Verlichting is hier niet wenselijk. Indien ver
lichting noodzakelijk is, client te worden gekozen voor lantaams die uitsluitend het wegdek 
verlichten en geen licht verstrooien naar de omgeving. Omdat slechts een beperkt aantal 
vleermuizen de vliegroute vervolgt langs de Butewei, is compensatie van dit gedeelte van de 
vliegroute niet verplicht; er is geen sprake van ccn hc\angrijke vliegroute. 

100% compensatie 

De aanleg van een vervangende boomwal aan de westzijde, evenwijdig aan de nieuwe weg is 

Figuur 6.20: De N381 zal de Butewei overdwars doorsnij
den. Op de achtergrond is de oostclijke singe! zichtbaar, op 
de voorgrond links de westelijke. 
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noodzakelijk. Langs de Butewei 
dienen zoveel mogelijk grate 
bomen te warden gespaard cq. 
te warden aangeplant. Zo kan 
een hop-over voor vleermuizen 
warden aangelegd. Aan de 
westzijde zijn oude bomen 
aanwezig, de oostzijde bestaat 
uit jongere aanplant (zie figuur 
6.20). Hierdoor zal de oostelijke 
singe! lager zijn clan de 
bestaande singe! aan de 
westzijde. 
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Door direct aan de oostzijde van de weg een grate boom te planten waarvan de stam door 
dicht struweel wordt geflankeerd, warden vleermuizen gedwongen snel hoogte te winnen en 
op veilige hoogte de weg over te steken (zie figuur 6.21 en 6.22). Zolang de weg enkelbaans 
is uitgevoerd kan een boom warden aangeplant op de braakliggende rijstroken. Hierdoor is 
de hop-over direct bruikbaar voor vleermuizen. Tegen de tijd dat de extra rijbanen warden 
aangelegd zijn de overblijvende bomen in de wegbermen zo groat dat een boom in de mid
denberm misschien overbodig is. Eventueel kan een scherm warden aangebracht dat de weg 
overspant. Een horizontaal gespannen fijnmazig net over de weg is een andere mogelijkheid. 
De geplande landbouwtunnel op dit punt (figuur 6.20) kan warden voorzien van een fauna
passage (2 meter breed) evenwijdig aan de Butewei. Zo kunnen Ree en andere zoogdieren de 
tunnel gebruiken om de N381 over te steken. Op dit punt werden 's avonds Reeen waarge
nomen. 

Figuur 6.21: Een hop-over over een dubbelbaans weg. Links van de weg de reeds bestaande singe! 
langs het fietspad, rechts van de weg de reeds aanwezige jonge aanplant. 

Figuur 6.22: Bovenaanzicht hop-over met boom in de middenberm. Het struweel langs de rechter
kant van de weg is zo dicht dat vleermuizen worden gedwongen hier bovenlangs te vliegen. 

Optimale compensatie 

De aanplant van nieuwe houtsingels en houtwallen in de directe omgeving kan vleermuizen 
meer jachtbiotoop bieden. Bovendien kunnen deze bomenrijen als vliegroute warden ge
bruikt. 
Faunapassage in de tunnel onderlangs de N381 wordt 5 meter breed gemaakt en er wordt 
een stobbenrij in aangebracht. Langs de weg warden geleidende combinatierasters geplaatst 
welke warden aangesloten op de rasters van het Weinjeterper schar. 

Aansluiting Weinterp 

Effecten 

Tijdens het veldonderzoek werden hier zeer !age dichtheden vleermuizen aangetroffen. De 
aanwezigheid van vliegroutes kon niet worden vastgesteld. Er zijn geen negatieve effecten op 
strikt beschermde soorten te verwachten. 
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Minima/e compensatie 

Strikt beschermde soorten werden niet aangetroffen, compensatie is niet verplicht. 

100% compensatie 

Licht beschermde soorten zijn in beperkte mate aangetroffen, ecologisch bermbeheer kan 
deze soorten volledig compenseren. 

Optimaie compensatie 

J\lgemene compcnsercndc maatrcgclcn kunnen de plaatselijke situatie verbeteren (zie hoof<l
stuk 5). In de binnenbermen van de op- en afritten kunnen bloemrijke graslanden warden 
aangelegd, tevens is er ruimte voor een tweetal poelen, een aan iedere zijde van de weg. In 
het geplande viaduct over Weinterp kan niimte voor een faunapassage parallel aan de rijbaan 
van \Veinterp warden gereserveerd. Geleiding naar de fauna passage middels stobben en/ of 
struweel is clan wenselijk. De passage client onverlicht Le blijven en alleen gebruikt te warden 
door dieren, bijvoorbeeld aan de noordkant van de weg Weinterp. J\an de zuidkant van de 
weg kunnen clan fietsers passeren 

Opsterlanske Kompanj onsfeart 

Effect en 

Ten oosten van de geplande brug bevindt zich een verblijfplaats van de Laatvlieger. Deze 
verblijfplaats zal tijdens de werkzaamheden behouden blijven en hoeft derhalve niet te war
den gecompenseerd. Vrij hoge dichtheden Laatvliegers werden foeragerend langs de bomen
rijen van de Kompanjonsfeart aangetroffen (zie bijlage 1). Deze bomenrijen vormen even
eens een vrij marginale vliegroute. Langs de bomen.r:ijen ',:verden e'r,reneens foeragerende Ge
wone dwergvleermuizen aangetroffen. Boven het water werden foeragerende \X1atervleer
muizen waargenomen, deze soort vliegt zodanig dicht boven het wateroppervlak dat ze geen 
hinder van de geplande brug zal ondervinden. Vliegroutes van de Gewone dwergvleermuis 
of de Watervleermuis zijn hier niet aanwezig. Omdat met name Laatvliegers het punt passe
ren op de hoogte waar het wegdek van het viaduct zal komen te liggen, bestaat de kans dat ze 
door langsrijdend verkeer zullen worden aangereden. 

Minimale compensatie 

Om de vliegroute van Laatvliegers te behouden en te voorkomen dat door de nieuwe brug 
slachtoffers onder Gewone dwergvleermuizen en Laatvliegers zullen vallen, client de geplan
de brug zo hoog als mogelijk het water te passeren, de hoogte gemeten tussen het waterop
pervl~k en de onderkant van de brug client tenrr1inste vijf rneter te zijn. Dit is in lijn met het 
huidige ontwerp. Zo veel mogelijk bomen langs de vaart dienen gehandhaafd te blijven. De 
reling van de brug <lien t zo 'n 1,5 meter hoog te zijn en te worden voorzien van verticale 
spijlen met daartussen een ruimte van hooguit 20 centimeter, zodat vleermuizen op ten min
ste 1,5 meter boven het wegdek oversteken. Aanrijdingen met personenauto's worden clan 
voorkomen. De beschreven reling client door te lopen tot minstens tien meter voorbij beide 
bomenrijen. Verlichting is niet wenselijk in verband met uitstraling naar de omgeving. 
Een minder fraaie maar ecologisch betere oplossing is het aanbrengen van schermen van 
circa 10 meter lang en drie meter hoog (zie figuur 6.23). Deze schermen kunnen van ieder 
materiaal worden vervaardigd en mogen warden beschildcrd. Doorschijnende schermen zijn 
niet wenselijk in verband met het doorschijnen van verlichting. De schermen dienen namelijk 
aan de binnenzijde te warden verlicht middels straatverlichting (3,5 meter boven wekdek) die 
naar beneden schijnt en geen licht naar boven verstrooid. De schermen voorkomen dat de 
omgeving wordt verlicht en dat aanrijdingen tussen vleermuizen en (vracht)verkeer ontstaan. 
Ook bij deze methode is een 1,5 meter hogc rcling noodzakelijk. 
\Vanneer schermen worden geplaatst, zal tenminste het merendeel van de vleermuizen die de 
brug overdwars passeren ervoor kiezen onderlangs de brug te vliegen. Het overige gedeelte 
steekt op ruime hoogte over. 
Indien uitsluitend de hoge reling wordt geplaast zal het merendeel van de dwergvleermuizen 
het viaduct onderlangs passeren. Het merendeel van de Laatvliegers zal naar verwachting 
bovenlangs passeren, waardoor een kleine kans op aanrijding bestaat. Vleermuizen warden 
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oud, ze zullen de situatie leren kunnen en hier rekening mee houden. Bovendien worden 
Laatvliegers vaak foeragerend boven de rijbaan van wegen aangetroffen, kennelijk is de kans 
op aanrijding klein. 

Figuur 6.23: Links een dwarsdoorsnede, rechts een zijaanzicht van het viaduct over de Kompanjons
feart met schermen met verlichting. I-le t viaduct kan tevens met alleen een hoge dichte reling worden 
uitgevoerd (zie tekst). 

100% compensatie 

De compensatie is grotendeels gelijk aan de minimale compensatie. In plaats van een hoogte 
van vijf meter tussen het wateroppervlak en de onderkant van de brug client de hoogte ten
minste zeven meter te zijn. Overige maatregelen als het plaatsen van schennen met verlich
ting of een extra hoge reling zijn clan niet meer noodzakelijk. 

Optimale compensatie 

Door de oever van de vaart onder bet viaduct door te laten !open (twee meter breed) wordt 
de voorziening tevens voor andere dieren (zoogclieren, amfibieen en insecten) beter passeer
baar. 

Wijk nabij de Heechfeanswei 

Effecten 

Langs deze wijk werden geen strikt beschennde soorten als Waterspitsmuis en Poelkikker 
aangetroffen. Een aantal licht beschennde soorten leeft in de wijk en op de oever. Er is op 
deze locatie een faunapassage voor Dassen gepland (zie Dassenburcht Peelrug) , clit valt on
der de minimale compensatie. 

Minimale compensatie 

Om passage voor Dassen mogelijk te maken client een Dassentunnel te worden aangelegd 
direct naast de geplande duiker. Het is belangrijk dat deze voorziening op de zuidoever 
wordt aangebracht zodat Dassen niet eerst de watergang hoeven over te steken. Als aanvul
ling kunnen in de duiker loopstroken warden aangebracht. Deze loopstroken dienen goed 
aan te sluiten op de oever. 

100% compensatie 

Deze watergang zal middels een brug warden gekruist. die het best vorm kan krijgen door 
onder de brug ruimte op de oever te reserveren. Een loopstrook van 2 meter breed met een 
hoogte van gemiddeld 1 meter voldoet. Doordat een watergang wordt overbrugd is er bij dit 
type passages doorgaans voldoende lichtinval aanwezig. Deze passage zal tevens door andere 
soorten warden gebruikt. Op de oever kan de vegetatie zich spontaan ontwikkelen voorzo
ver er genoeg licht binnenvalt (zie figuur 6.24). Voor de Das vormen onbegroeide oevers 
geen belemmering. Rasters moeten Dassen naar de passage leiden (zie figuur 6.26). 
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Figuur 6.24: Een brug met natte faun apassage (2m breeu/1m hoog) 

Optimale compensatie 

De oever langs de gehele wijk zouden natuurvriendelijk kunnen warden ingericht zodat de 
faunapassage aantrekkelijker wordt en intensiever zal warden gebruikt. Een hoogte van mi
nimaal 1,5 meter h1sscn het wateroppervlak maakt passage door watergebonden vleermuizen 
mogeiijk. 

Doorkruising bomenrijen Moskau 

Effecten 

Langs enkele te doorkruisen bomenrijen (o.a Heechfeanswei en Peelrug) werden foerageren
de vleermuizen (Laatvlieger en dwergvleermuizen) aangetroffen in meestal lage dichtheden. 
Het betreffen geen belangrijke vliegroutes. 

Minimale compensatie 

Omdat er geen sprake is van belangrijke vliegroutes en de kans op verkeerslachtoffers klein 
is, wordt compensatie niet noodzakelijk geacht 

100% compensatie 

Er kunnen hop-overs voor vleerrnuizen warden aangelegd op de plaatsen waar de bomenrij 

Figuur 6.25: Hoge bomenrijen langs de 
H eechfeanswei. 

en door her trace warden onderbroken. Het 
betreft in alle gevallen bomenrijen met vrij 
hoge bomen (zie figuur 6.25), zoveel moge
lijk van deze bomen dienen te worden ge
spaard. Waar nodig worden grate bomen in 
de wegberm aangeplant. De onderbreking in 
de bomenrijen is clan klein genoeg voor 
vleermuizen om de N381 over te steken. De 
kronen van de bomenrijen aan beide zijden 
van de Heechfeanswei en de Peelrug staan 
dermate dicht tegen elkaar aan dat ze mogen 
worrlen beschouwd als een bomenrij . Dat 
betekent dat bomen van beide wegzijden 
kunnen warden aangewend om de vliegroute 
sluitend te maken. Langs de Peelrug werd 

waargenomen dat som s behoorlijk gaten in de bomenrijen door vleermuizen worden over
brugd. Het betreft dan wel minder kritische soorten als Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis 
en Ruige dwergvleermuis. Indien de tunnel bij de Heechfeanswei onverlicht blijft, kunnen 
vleermuizen door de tunnel warden geleid. 
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Optimale compensatie 

De aanplant van nieuwe houtsingels en houtwallen in de directe omgeving kan vleermuizen 
meer jachtbiotoop bieden. Bovendien kunnen deze bomenrijen als vliegroute worden ge
bruikt. 

Dassenburcht Peelrug 

Effecten 

In het bosje dat doorkruist zal worden door het geplande trace bevindt zich een bewoonde 
Dassenhoofdburcht die door de weg zal worden vemietigd (zie bijlage 1). Zowel tijdens be
zoeken in het voorjaar als in het najaar werden verse prenten bij de burcht gevonden, tevens 
is het de grootste Dassenburcht in de wijde omtrek. Enkele Dassenwissels worden doorsne
den waardoor verblijfplaatsen van elkaar zullen worden gescheiden. In deze omgeving wer
den nog niet eerder Dassenburchten waargenomen (Provincie Fryslan, Staatsbosbeheer & It 
Fryske Gea, 2006). 

Minima/e compensatie 

Omdat er sprake is van een zeldzame en strikt beschermde soort client bet vernietigen van de 
burcht en het doorsnijden van wissels gecompenseerd te warden. Er mogen bij de werk
zaamheden geen slachtoffers vallen. Met name het compenseren van een Dassenburcht is 
een langdurig en moeizaam proces, de praktijk leert dat dit niet altijd slaagt. Het verleggen 
van het trace client daarom ove1wogen te warden. 
Om een Dassenburcht te compenseren kan men het best voorwaarden voor een nieuwe 
vestigingsplaats scheppen. Dat houdt in dat een soortgelijk reliefrijk, voedselarm bosje op 
een locatie met een lage grondwaterstand client te worden aangelegd aan de noord-oost zijde 
van de geplande weg. Het zal echter enige tijd duren voordat de vegetatie in zo 'n bosje vol
doende ontwikkeld is om door de Dassen te worden geaccepteerd. Daarom zal eveneens 
relief moeten warden aangebracht in reeds bestaande bosjes die tot nu toe nog niet door de 
Dassen worden gebruikt als verblijfplaats, met name het bosje ten noorden van de weg Peel
rug lijkt biervoor geschikt, bier kunnen langs de relatief rustige noordzijde en de oostzijde 
zandwallen worden aangelegd. Langs de noordzijde hoeft alleen in de oostelijke helft een wal 
te worden opgeworpen. Door een oost-west georienteerde wal (SO tot 75 meter lengte) door 
het midden van het bos aan te leggen en deze aan te sluiten op de oostelijke wal, wordt een 
plek tussen de wallen (noord, oost en midden) gecreerd waar weinig verstoring op zal treden. 
De zandwallen dienen 1,5 tot 2 meter hoog te zijn zodat Dassen bier flink in kunnen graven 
zonder direct bij het grondwater te geraken. De bovenkant van de wal is vlak en tenminste 
een meter breed, het talud client ongeveer 1:1 te zijn. De wallen hoeven niet recht te zijn, ze 
mogen "slordig" warden aangelegd, zodat ze natuurlijk ogen. Uiteraard dienen zoveel moge
lijk bomen bij de aanleg te worden gespaard. Na verloop van tijd wordt rond de bestaande 
hoofdburcht een hek geplaatst. Hierin bevinden zich klaphekjes zodat de Dassen de burcht 
wel kunnen verlaten, maar niet weer terug kunnen keren. In eerste instantie staan deze klap
hekjes altijd open. Zadra de Dassen aan het hekwerk gewend zijn, worden de klaphekjes 
geactiveerd waardoor de dieren de burcht zullen verlaten. Het activeren van de klaphekjes 
kan het beste plaatsvinden in de tweede helft van de zomer, na 1 augustus. In het noordoos
telijke gedeelte van het Dassennetwerk bij Moskou bevindt zich een tweede vrij grote das
senburcht. Deze bijburcht wordt gebruikt om te foerageren op mais in de nabijgelegen mais
velden. Als de hoofdburcht wordt afgesloten als de maiskolven rijp zijn, zullen de Dassen 
bier relatief weinig hinder van ondervinden omdat ze in die periode toch voornamelijk ge
bruik maken van de andere grote bijburcht. Er mogen zich in dat jaar uiteraard geen mais
velden in de directe omgeving van de hoofdburcht bevinden. In 2007 werd in de nabijheid 
van de hoofdburcht geen mais aangetroffen. Een gedeelte van de mais bij de andere grote 
burcht client de winter over te blijven staan om de Dassen zo lang mogelijk van voedsel te 
voorzien terwijl ze naar een nieuwe locatie voor de hoofdburcht op zoek gaan. De bomen op 
het trace ter hoogte van het bosje dienen in deze periode te worden gekapt om te voorko
men dat de Dassen zich wederom op het trace vestigen. Tevens client relief op het trace te 
warden geegaliseerd en de hoofdburcht client voorzichtig te worden ontmanteld. 
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Bij de aanleg van de weg zal over de gehele lengte van het Dassenleefgebied een hek:werk 
langs de weg moeten warden geplaatst. Het grootste aantal aanrijdingen van Dassen vindt 
plaats binnen twee kilometer van de burcht, zodat inzet van kerende rasters en tunnels met 
name daar van belang zijn (Fluit, 1990). Omdat de brede watergangen aan beide uiteinden 
van het raster een belangrijke barriere vormen, kan hier warden volstaan met een iets kortere 
lengte. Op een aantal strategische plekken dienen Dassentunnels met een doorsnee van 50 
centimeter te warden aangelegd. Omdat door het verplaatsen van de hoofdburcht het net
werk zal warden geherrangschikt is monitoring van de nieuw ontstane Dassenwissels zeer 
wenselijk. Vlak voar de aanleg van de weg kan clan warden bepaald waar een aantal van de 
tunnels het beste kunnen warden geplaatst. Op de plekken waar hautsingels, hautwallen en 
basranden warden daorsneden kan nu al warden gesteld dat Dassentunnels naadzakelijk 
zijn (zic figuur 6.26). Een alte:i:naLi.eve rnigracieroure client te warden aangelegd omdat de 
oarspronkelijke route zal gaan vcrdwijnen. Daar waar slalen zullen warden averbrugd, client 
ruimte te worden gereserveerd vaor faunapassages (2 meter breed, 1 meter haog). Op de 
overige locaties kan warden valstaan met Dassentunnels (50 centimeter daarsnee). De tun
nel bij de Heechfeanswei kan warden vaarzien van een faunapassage. Er kan aak een das
sentunnel naast de verkeerstunnel warden aangelegd, deze client clan wel aan de zuid-aost 
zijde te warden gesitueerd. 
Monitoring (door vrijwilligers) kan het gebruik van nieuwe wissels aan het licht brengen. 

Figuur 6.26: Compensane b1j de 
Dassen.runncl 
Brug met naltc passage/ ccoduikcr 
R11stcr 
Alrcmaneve migrnlleroutc 
l fogelijkheid voor hop- ver 
Zandwallen tbv Das 

100% compensatie 

De valledige compensatie vaar deze Dassenburcht i5 gelijk aan de minimale compensatie. 
De aanleg van uittredeplaatsen in de Opsterlanske Kompanjansfeart is zeer wenselijk. Ma
menteel vormt de aanwezige beschoeiing een barriere in de verdere verspreiding richting het 
noarden. Over een afstand van een 500 meter aan weerszijden van de plaats waar het ge
plande trace de vaart kruist kunnen iedere 100 meter laopplankjes langs de beschaeiing war
den aangebracht aan beide zijden van de vaart. 
Categarie 1 soorten zullen eveneens gebruik maken van de maatregelen die warden genomen 
ten aanzien van de Das waardoar oak deze soarten volledig zullen worden gecompenseerd. 
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Optimale compensatie 

Er kan een aantal maatregelen warden genomen om het lokale biotoop voor Dassen te ver
beteren. De omgeving kan beter geschikt warden gemaakt voor de Das door de aanleg van 
extra houtwallen met een zandig en hoog talud. De houtwallen warden ingeplant met Zo
mereik. Her ender warden wilde vruchtbomen aangeplant zoals Wilde Appel, Wilde pruim, 
Krenteboom en Zoete kers. Houtwallen kunnen verbindingen tussen verblijfplaatsen vor
men, maar warden tevens gebruikt als verblijfplaats als ze groot genoeg zijn (1 tot 2 meter 
hoog). Op de laaggelegen delen kan beheer ten behoeve van regenwormen warden toege
past, het bulkvoedsel van de Das. Door de grondwaterstand hoog te houden verblijven re
genwormen in de bovenste bodemlagen waardoor ze bereikbaar zijn voor dassen. Het uitrij
den van ruige mest bevordert de bodemfauna in vele opzichten. Door boeren te stimuleren 
ma1s te verbouwen nabij burchten waarvan ze een gedeelte de winter over te laten staan, 
warden Dassen gedurende een deel van de winter in hun voedselbehoefte voorzien. Boeren 
zouden hiervoor gecompenseerd kunnen warden. 

Houtsingel Moskoureed 

Effecten 

Langs de deze houtsingel werden zeer lage dichtheden foeragerende vleermuizen waargeno
men, er is hier geen sprake van een vliegroute (zie bijlage 1). De effecten van het doorsnijden 
van deze houtsingel zijn voor vleermuizen verwaarloosbaar klein. 

Minimale compensatie 

Compensatie wordt niet noodzakelijk geacht. 

700% compensatie 

lndien zoveel mogelijk bomen warden gespaard, zal een hop-over voor vleermuizen in stand 
blijven. E en Dassentunnel (doorsnee SO centimeter) zorgt ervoor dat dieren die de brede 
houtsingel volgen de weg op een veilige manier kunnen passeren. 

Optimale compensatie 

Indien zoveel mogelijk bomen warden gespaard, zal een hop-over voor vleermuizen in stand 
blijven. Een kleine faunatunnel zorgt ervoor dat een grate variatie aan dieren die de brede 
houtsingel volgen de weg op een veilige manier kunnen passeren. 
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6.3 CENTRALE TRAJECTDEEL: WESTELIJKE VARIANT (W1) 

6.3.1 FLORA 

Effecten 

Op en nabij deze variant zijn geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten aange
troffen. Wei komt er een Rode lijst-soort voor: Dubbelloof. De groeiplaats van deze soort 
zal vernietigd worden. 

Minimale en 100% compensatie 

Op en nabij deze variant zijn geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten aange
uoffen. Compensatie en/of mitigatie is voor deze soortgroep dan ook niet noodzakelijk. 

Optimale compensatie 

Compensatie van de groeiplaats van Dubbelloof is mogelijk door de werkstrook in dit bos zo 
smal mogelijk te houden en de buitenste taluds van de bermsloten bier zo steil mogelijk aan 
te leggen, met behoud van het bos bovenaan dit talud. Op deze wijze warden nieuwe groei
plaatsen voor deze soort gecreeerd. 
In de Tsjongervallei wordt de weg op een relatief hoog dee! van het gebied aangelegd. In de 
bier aanwczigc sloten bevindt zich geen kwelgerelateerde vegetatie. Het is hierdoor niet wnr
schijnlijk dat deze zich in de aan te leggen bermsloten zal ontwikkelen. Vegetaties die lokale 
kwel suggereren, bevindt zich wel nabij de locatie waar de weg de Tsjonger oversteekt. Wan
neer bier een natte faunapassage gerealiseerd wordt, zal ook deze vegetatie hiervan profite
ren. 

6.3 .2 VOGELS 

Effecten 

Vogels <lie hinder kunnen ondervinden van de westelijke variant, vallen onder te verdelen in 
twee groepen: vogels van bos en struweel (trajectdeel Donkerbroek-Tjabbekamp) en vogels 
van open gebieden (trajectdeel Tjabbekamp-kruising met de Tsjonger) . 
In bet trajectdeel Donkerbroek-Tjabbekamp zijn vogels van open gebieden afwezig. dit geldt 
ook voor het gebied tussen boerderij 'De Russchen' en Donkerbroek. Het gebied tussen 'De 
Russchen' en Tjabbekamp is erg kleinschalig. I lier worden enkele singels en bosjes doorsne
den, waardoor er leefgebied van bos- en struweelvogels verdwijnt. In de noordelijke Tsjon
gervallei zijn in 2007 Kievit (4 paar) en de Rode lijst-soort Veldleeuwerik (1 paar) aangetrof
fen. Beide vogels komen bier dus in zeer lage dichtheden voor. Het gebied heeft daarom een 
beperkte waarde voor weidcvogels. Het is niet geheel uit te sluiten dat deze vogels na aanleg 
van de weg bier weer terug zullen keren, maar zeker is dit niet. 

Minimale en 100% compensatie 

lvfinimale voorwaarde voor wat betreft weidevogels is dat de Tsjongervallei ten noorden van 
de weg niet verder beplant wordt. Het gebied kan na uitvoering van de werkzaambeden ge
optimaliseerd worden voor deze soorten door ten zuiden van de autoweg, en indien mogelijk 
ook ten noorden ervan, extensief te beheren akkers in te ricbten. 
Als vuistregel kan aangehouden dat zeker 150 meter aan weerszijden van de weg na aanleg 
ervan vrij zullen blijven van weidevogels (Provincie Fryslan, 2006b). Vanwege de beperkLe 
waarde van bet gebied voor weidevogels en de zeer beperkte mogelijkheden om deze waar
den te compenseren, is het aan te raden een door de Provincie nader te bepalen bedrag (zie 
hoofdstuk 7) te storten in een fonds teneinde gebieden elders met meer potentie te kunnen 
ontwikkelen. Overigens valt slechts een beperkt deel van dit traject, alsmede bet beekdal van 
de Tsjonger onder potentieel weidevogelgebied cq gebieden met openheid en rust (cf Pro
vincie Fryslan 2006a) 
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Optimale compensatie 

Voor vogels van bos en struweel geldt <lat wanneer voldaan wordt aan het voorgestelde 
compensatieplan inzake de Boswet er geen afname van bos en strnweel op en langs <lit tra
jectdeel zal plaatsvinden en is er zelfs sprake van een toename. Dit omdat het bos en stru
weel <lat verloren gaat zowel kwalitatief (met bosjes en houtwallen) als kwantitatief gecom
penseerd wordt. Het is hierdoor de verwachting <lat de vogelstand in het gebied op termijn 
weer op het oude niveau terng zal komen en zelfs zal verbeteren. Dit geldt (in mindere mate) 
ook voor de vogels die in het door de autoweg doorsneden bosje in de Tjsongervallei broe
den. 
Naast de Rode lijst-soort Veldleeuwerik die bij het rninimale pakket besproken wordt, zal 
ook een roestplaats van de Kerkuil en een territorium van de Grauwe Vliegenvanger verloren 
gaan. De roestplaats bevindt zich in een te slopen woning bij Tjabbekamp. Om deze ver
blijfplaats Kerkuilen te compenseren, zal een andere, nabijgelegen schuur voor de Kerkuil 
toegankelijk moeten worden gemaakt. Omdat de aanwezige gebouwen zullen worden ge
sloopt en er geen herbouw plaats zal vinden, is compensatie op dezelfde locatie onmogelijk. 
Mogelijk kunnen de schuren aan de Russchen die gespaard zullen blijven voor de Kerkuil 
geschikt worden gemaakt als dagrnstplaats. Hiervoor dienen de schuren in de eerste plaats 
toegankelijk te worden gemaakt door een gat in de gevel van de schuur te maken middels 
bijvoorbeeld een uilenbord. lndien er sprake kan zijn van overlast in de schuur kan achter 
het gat een Kerkuilkast worden gehangen. Dit is niet noodzakelijk. 
Het territorium van de Grauwe Vliegenvanger bevindt zich even ten zuiden hiervan en in 
een bosje bij de Tsjonger, waar deze variant aansluit op het zuidelijke trajectdeel. \Vanneer de 
te slopen woning met schuur wordt herbouwd, is het aan te raden hier een invliegopening 
voor de Kerkuil te maken en hier eventueel een nestkast in te plaatsen. Er zijn speciale nest
kasten voor deze soort verkrijgbaar. Speciale kasten zijn ook leverbaar voor de Grauwe Vlie
genvanger. Deze kunnen in een nabijgelegen bos (Ontwijk of bosjes ten noorden van de 
Miedwei en langs de Tsjonger) opgehangen worden. 
Bij de aansluiting van de westelijke variant op het zuidelijke trajectdeel zijn verder territoria 
van Huismus en Kneu gevonden. De Kneu zal opnieuw broedgelegenheid kunnen vinden 
wanneer de herplant inzake de Boswet is gerealiseerd. Compensatie van Huismus is lastiger 
te verwezenlijken, aangezien hun leefgebied bestaat uit boerderijen of woningen en boeren
erven. De soort broedt hier in hoofdzaak onder losliggende dakpannen. Met de aanleg van 
de autoweg zal een dergelijke locatie verloren gaan. Wanneer deze in de regio herbouwd 
worden, client gebruik te worden gemaakt van speciaal gevormde dakpannen waar mussen 
onder kunnen broeden. Ook zijn er speciale nestkasten voor mussen verkrijgbaar. Daarnaast 
zijn de bij minimale en 100%-pakketten genoemde voorstellen ook hier van toepassing. 

6 . 3. 3 0VERIGE FAUNA 

Doorsnijding Tjabbekampster waterlossing 

Optimale compensatie 

Op de plekken waar deze watergang zal worden gedempt en opnieuw zal worden gegraven, 
kan worden overwogen dit op natuurvriendelijke wijze te doen. Oevers met een flauw talud 
(1 :2 tot 1:5) zijn zeer wenselijk. 

Aansluiting Donkerbroek 

Effecten 

Ter hoogte van de aansluiting Donkerbroek komen uitsluitend algemene beschermde soor
ten voor. Compensatie is niet verplicht. 

Optimale compensatie 

In de binnenbermen van de op-en afritten kan een tweetal amfibieenpoelen warden aange
legd. Met het vrijkomende zand kan een talud worden opgeworpen. Voor het overige lenen 
de binnenbermen zich voor een bloemrijk grasland dat eventueel kan worden ingezaaid. 
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Boerderij de Russchen 

Effecten 

In deze boerderij bevindt zich een verblijfplaats van de Gewone dwergvleermuis in een van 
de oude schuren (zie bijlage 1). Een vrij groot aantal Gewone dwergvleermuizen werd vroeg 
in de avond op vliegroute aangetroffen ten zuiden van de boerderij. De schuren zullen bij de 
aanleg van de westelijk variant blijven bestaan, de belangrijkste vliegroute loopt parallel aan 
de weg waardoor er geen belangrijke negatieve effecten zijn te verwachten. 

Minimale compensatie 

Omdat deze schuren niet zullen warden gesloopt, is compensatie niet noodzakelijk. 

100% compensatie 

Omdat deze schuren niet zullen worden gesloopt, is compensatie niet noodzakelijk. Doordat 
extra laanbeplanting zal warden aangebracht warden de vleermuizen ter plekke mimschoots 
gecompenseerd. 

Optimale compensatie 

Door de aanleg van extra laanbeplanting, warden de vleermuizen ter plekke ruimschoots 
gecompenseerd. Deze laanbeplanting bestaat bij voorkeur uit inbeemse soorten. In hijvoor
beeld een Zomereik leven meer clan 400 soorten insecten terwijl in een Paardekastanje (een 
uitbeemse soort die pas sinds de rniddeleeuwen in Nederland groeit) slecbts vijf soorten in
secten zijn aangetroffen fV ehng, 2004). Inheemse plantensoorten bieden derbalve een vele 
malen grater voedselaanbod aan insecteneters als vleermuizen maar ook aan diverse vogels, 
kleine zoogdieren en amfibieen. 

Eikenlaan 

Effccton 

De noord-zuid georienteerde laan die vanaf de eerder beschreven boerderij evenwijdig aan 
bet trace naar bet zuiden loopt, vormt een vliegroute voor de vleermuizen die in de oude 
scburen van de boerderij verblijven (zie bijlage 1). Tevens h.Linnen zicb in de oude bomen 
verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden, deze werden tijdens het onderzoek ecbter niet 
aangetroffcn. 

Minimale en 100% compensatie 

Omdat de laan bebouden zal blijven, boeft deze vliegroute en eventuele verblijfplaatsen niet 
gecompenseerd te warden. 

Optimale compensatie 

De laan kan vleermuisvriendelijk warden beheerd door dood bout zoveel mogelijk te laten 
staan en eventueel enkele bomen te ringen waardoor ze gaan kwijnen. Hierdoor zullen (evt. 
via spechten) meer voor vleermuizen geschikte holtes in de bomen ontstaan. 

Doorsnijden Dassenwissel en vliegroute vleermuizen 

Effecten 

Op de plek waar een boutwal wordt doorsneden, hgt een intensicf gcbruikte Dassenwissel 
(zie bijlage 1). Tijdens alle bezoeken die aan de locatie werden gebracbt (april t/m september 
2007) wa~ de wissel duidelijk zichtbaar en recent door Dassen gebruikt. Tevens wordt de 
singel in beperkte mate gebmikt door vleermuizen als vliegroute en jachtbiotoop. Door de 
doorsnijding van deze houtwal zal een Dassenwissel warden doorsneden waardoor dieren 
minder gemakkclijk kunnen passeren en een groter risico lopen te warden aangereden. Een 
m~rgint1.le vliegroute van 1.rleermuizen zal \Verden doorsneden. 
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Minimale compensatie 

De Dassenwissel kan vrij eenvoudig worden gecompenseerd door de aanleg van een Dassen
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Figuur 6.27: Beoogde 
Rood= fauna passage, 
groen =geleiding 

.. 

blauw=raster, 

tunnel met een doorsnee van 50 centimeter bege
leid door een raster van 1 meter hoog aan beide 
zijden van de weg. Nabij de tunnel zal bet raster 
als een trechter de dieren de tunnel in moeten 
leiden. Omdat op meerdere plekken nabij bet 
trace sporen van Dassen werden aangetroffen, is 
bet zeer aannemelijk dat de geplande weg 
sporadiscb tevens op andere plaatsen zal worden 
overgestoken. Daarom client een raster te worden 
geplaatst vanaf boerderij de Russchen tot en met 
de kruising van de Balkweg. De totale lengte van 
dit raster zal ongeveer 1400 meter bedragen. Er 
client afgezien van de tunnel op de bekende 
Dassenwissel twee extra tunnels te warden 
aangelegd. 

De plek waar de weg 't Hoogezand door bet westelijke trace wordt doorsneden is een ge
schikte plek voor een extra tunnel. Een derde tunnel kan worden geplaatst aan bet einde van 
de nieuw aan te leggen boutsingels, voordat de weg afbuigt naar bet oosten. Enige geleiding 
in de vorm van een greppel of een boutsingel loodrecbt op de tunnel is hier gewenst. Op de 
twee noordelijk gelegen locaties is geleiding reeds aanwezig. Figuur 6.27 geeft een scbemati
scbe weergave van de gewenste situatie. 
De onbelangrijke vliegroute voor vleennuizen boeft niet verplicbt gecompenseerd te worden. 

100% compensatie 

Ten aanzien van de Ree, bet grootste dier in de regio, kan bet beste ervoor worden gekozen 
de rasters zo laag te houden dat volwassen Reeen er over heen kunnen springen. Dassenras
ters zijn 1 meter boog en voldoen bieraan. Indien bet in verband met de verkeersveiligheid 
onwenselijk is dat Ree (en Vos) op plaatsen oversteken die daar niet speciaal voor bestemd 
zijn, kan worden gekozen voor een zogenaamd combinatieraster van 2 meter boog. Dergelij
ke rasters dienen om de 300 meter te worden voorzien van een Ree-insprong, zodat dieren 
die opgesloten raken op bet weggedeelte terug kunnen komen. Doorgangen onder de weg 
door die passeerbaar zijn voor Ree zijn naar verwachting niet realiseerbaar in verband met de 
boge grondwaterstand. De combinatie van Reeenrasters en bet ontbreken van bruikbare 
passages voor deze soort zal aan bet einde van de rasters leiden tot boge aantallen verkeers
slacbtoffers doordat Reeen om de rasters heen zullen !open. Dit is bet geval bij Oude Wil
lem, waar Reeen de Drentse rasters ontwijken, en clan ter boogte van Oude Willem alsnog 
verkeersslacbtoffer worden (eigen onderzoek, Buro Bakker). 
Ten aanzien van Reeen kunnen daarom in plaats van Dassentunnels, kleine faunatunnels 
worden aangelegd, deze zijn voor m eer dieren passeerbaar clan Dassentunnels. Reeen maken 
hier ecbter geen gebruik van. Door de kleine faunatunnels te combineren met een Dassenras
ter (1 meter boog), blijft de weg voor Reeen passeerbaar. Deze rasters hebben wel enige bar
riere werking, er zullen minder Reeen de weg oversteken dan wanneer er geen rasters zouden 
zijn geplaatst. De rasters dienen te warden voorzien van een Ree-insprong, zodat kleinere 
dieren terug kunnen komen. 
Om vleermuizen tegemoet te komen, is bet belangrijk dat zo weinig mogelijk beplanting 
wordt verwijderd. Op deze locatie kunnen (grote) bomen zo dicht mogelijk langs bet asfalt 
worden geplaatst, de boomkronen zullen elkaar clan bijna raken waardoor een gescbikte 
oversteekplaats voor vleermuizen ontstaat. 
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Optimale compensatie 

Aanplant van extra houtwallen met inheemse soorten strekt tot de aanbeveling. Eveneens is 
dit een uitstekende compenserende maatregel voor de Das. Met name een omvangrijke 
(zand)wal is voor deze soort van belang, zodat de houtwallen geschikt zijn om nieuwe burch
ten in te graven. Daarbij kunnen in de houtwallen vrnchtdragende planten als Wilde pruirn, 
Wilde appel en Zoete kers warden aangeplant. Deze relatief wilde fruitsoorten kunnen zich 
goed handhaven in een houtwal en bieden voedsel aan Das en andere marterachtigen. 

Konij nenburcht 

Effecten 

ln het bosie dat door de westelijke variant zal warden doorsneden, bevindt zich een grote, 
oude Konijnenburcht. Door de weg zal deze burcht warden vernietigd. Er werden in de 
omgeving van het bosje veel waarnemingen van Konijnen gedaan. 

Minima/e compensatie 

Omdat het uitsluitend licht bescbermde soorten betreft, is compensatie ingevolge de Flora
en faunawet niet verplicht. 

100% compensatie 

Om de grote populatie konijnen (circa 40 bolen), die in bet bosje verblijft dat door bet weste
lijke trace zal warden doorsneden, te compenseren, kunnen boutwallen in de directe omge
ving warden aangelegd. Konijnen verlangen dekking zoals bijvoorbeeld bramenstruweel kan 
geven. 

Optimale compensatie 

Ten behoeve van de lokale Konijnenpopulatie kan een nieuw bosje met relief warden aange
legd. Als ondergroei kan Braam warden aangeplant. Door snoei afval in het bosje te laten 
liggen, zal Braam vanzelf verschijnen. De aanleg van houtwallen biedt extra dekking voor 
Konijnen. 

Vliearoute vleermuizen lanas 't Hooaezand 
~ J J 

Effecten 

De houtwal evenwijclig aan de weg 't Hoogezand die door de Westelijke variant doorsneden 
zal warden, client als redelijk belangrijke vliegroute en jachtgebied voor vleermuizen. Door 
de doorsnijding van de boutwal wordt het punt voor vleermuizen minder goed passeerbaar. 

Minimale compensatie 

Dczc houtwal client zoveel mogelijk te worden ontzieu en er Jienen zo weinig mogelijk bo
men te warden gekapt. Na aanleg van de weg kunnen grote bomen zo dicht mogelijk langs 
de weg warden geplaatst of behouden blijven zodat de boomkronen de weg overspannen en 
de vliegroute behouden blijft. Figuur 6.28 geeft een beeld van de situatie. Rij voorkeur wordt 
de boomhoogte nabij de weg steeds hoger of blijft minimaal gelijk. De bomen direct naast de 
weg dienen tenrninste acht meter boog te zijn. Vanaf 25 meter van bet asfalt mag geen on
dergroei meer aanwezig zijn (Limpens, 2004). Op de plek waar de boutsingel wordt doorsne
den wordt liever geen verlichting geplaatst. Indien verlichting noodzakelijk is, client te war
den gekozcn voor straatverlicbtine op 3,5 meter hoven hel wegdek <lie uitsluitend het weg
dek verlicbt, naar beneden schijnt en geen licbt naar boven verstrooid (zie figuur 5.1). 
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Figuur 6.28: Een schematische weergave van een oversteekplaats voor vleermuizen. De vliegroute 
van vleermuizen is met rode pijlen aangegeven. 

700% compensatie 

Door de maatregelen die worden getroffen bij de minimale compensatie worden vleermuizen 
naar verwachting volledig gecompenseerd. Ten aanzien van licht beschermde soorten kun
nen de bermen ecologisch worden beheerd. 

Optimale compensatie 

Door in de omgeving bomenrijen aan te leggen die met inheemse soorten worden ingeplant 
ontstaat meer jachtbiotoop voor vleermuizen. Deze bomenrijen kunnen eveneens als vlieg
route worden gebruikt. 

Te slopen boerderij Balkweg 

Effect en 

In de boerderij die zich op bet trace van de westelijke variant bevindt, is een (tijdelijke) ver
blijfplaats van de Gewone dwergvleermuis aanwezig (zie bijlage 1). Omdat de boerderij zal 
worden gesloopt, zal deze verblijfplaats worden vernietigd. De Gewone dwergvleermuis is 
een strikt beschermde soort volgens de Flora- en faunawet die client te worden gecompen
seerd. 

Minimale compensatie 

Omdat er op dezelfde plaats sprake is van herbouw in de vorm van een tunnel kan hierin een 
kunstmatige verblijfplaats voor vleermuizen worden aangebracht. Dikwijls zijn dergelijke 
verblijfplaatsen vanzelf aanwezig. Diepe spleten in de lengterichting van de weg (1,5 centime
ter breed en 20 centimeter diep) tussen bijvoorbeeld betonnen elementen voldoen als ver
blijfplaats. Verblijfplaatsen kunnen ook worden gemaakt door een dikke houten plank (1,5 
centimeter dik, 1,5 meter lang, 40 centimeter hoog) op de overspanning aan de zonzijde te 
plaatsen. Achter deze plank is een ruimte van drie centimeter aanwezig. De invliegopening 
client 1,5 of hooguit 1,7 centimeter breed zijn (zie figuur 6.31). Het is belangrijk dat bet vlak 
onder de invliegopening ruw is gemaakt, zodat vleermuizen bier kunnen landen en zich vast 
kunnen klampen aan bet beton. De binnenzijde van de verblijfplaats client eveneens ruw te 
zijn. Idealiter wordt de plank in bet beton verwerkt, de verblijfplaats is clan zeer duurzaam. 
Indien de verblijfplaats niet te diep in bet beton zit zorgt de opwarming door de zon ervoor 
dat de plek als kraamkolonie kan worden gebruikt. Onder de brug wordt een tweede vleer
muiskast aangebracht, deze kan dienen als altematief, mocht de andere verblijfplaats te warm 
worden. Deze verblijfplaats kan beter geheel uit bout worden opgebouwd zoals is aangege
ven in figuur 6.31. Ook bier client de landingsplek ruw te zijn gemaakt door middel van hori
zontale inkervingen. De binnenzijde van de kast client eveneens ingekervd te worden. Voor 
zowel de landingsplek als de binnenkant van de verblijfplaats geldt dat deze liever niet wordt 
geverfd. 
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Het is voor alle vormen van verblijfplaatsen belangrijk dat ze goed bereikbaar zijn voor in
en uitvliegende vleermuizen. Liefst is onder deze verblijfplaatsen een vrije open ruimte van 3 
meter hoog aanwezig, een 3 meter hoge wand onder de verblijfplaats vol<loet eveneens (zie 
figuur 6.31). Bij voorkeur is de tunnel onverlicbt in de zomermaanden. Indien verlicbting 
noodzakelijk is kan warden gekozen voor verlicbting die alleen de zijde van de tunnel ver
licbt waar fietsers passeren, de zijde waar de verblijfplaats zich bevindt kan dan onverlicht 
blijven (zie figuur 6.20). 

100% compensatie 

Ten aanzien van licht bescbermde soorten kan suuweel warden aangelegd, kunnen de ber
men ccologisch warden beheerd en/ of kan een poel warden aangelegd. 

Optima!e compensatic 

Door een tweetal voorzieningen onder de brug voor vleermuizen aan te brengen waarvan 
een aan de zonzijde en een aan de scbaduwzijde wordt geplaatst, wordt de mogelijkheid ge
boden op korte afstand te verhuizen indien een van beide voorzieningen tijdelijk ongeschikt 
wordt. Door in de omgeving bomenrijen aan te leggen die met inbeemse soorten warden 
ingeplant, ontstaat meer jachtbiotoop voor vleermuizen. Deze bomenrijen kunnen eveneens 
als vliegroute warden gebruikt. 

Doorsnijding vliegroutes vleermuizen kruising Balkweg. 

Effecten 

De bomenrijen langs de Balkweg en de Tjabbekamp vormen een belangrijke vliegroute voor 
zowel de Laatvlieger als de Gewone dwergvleermuis (zie bijlage l). Vanaf het kruispunt van 
deze beide wegen bevinden zich vliegroutes in noordelijke, zuidelijke en westelijke richting. 
De Tjabbekamp in oostelijke ricbting eindigt in bet open terrein en wordt door vleermuizen 
n.iet gebruikt. Na aanleg van het westelijke trace zullen deze vliegroutes zijn doorsneden. 

Minimale compensatie 

Waar vliegroutes van vleermuizen warden door- ~~ 
,J 

sneden ter hoogte van de Balkweg kan een hop- I 
II 

over zorgen voor compensatie. Het beplantings- r 

I
I 

plan client hicrvoor op cen aantal punten tc worden 
aangepast. Een gedeelte van deze beplanting kan 
beter niet warden aangelegd omdat vleermuizen de 
weg op andere plaatsen over zullen steken (zie 
figuur 6.29). Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk 
van de aanwezige laanbeplanting behouden. Met 
name langs de N381 dienen hoge bomen aanwezig 
te zijn om de vleermuizen op veilige hoogte over te 
laten steken. Indien aanpassmgen aan bet 
beplantingsplan onwenselijk zijn kan er voor 
warden gekozen direct langs de weg grate bomen 
aan te planten. Het overige gedeelte van de aan te 
brengen beplanting mag van jongere leeftijd zijn. 
Zo onstaat een brede hop-over die op over de 
gehele lengte overgestoken kan warden. Wel 
bestaat de kans dat vleermuizen tussen de bomen, 
boven de '.veg gaan foerageren. 
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Figuur 6.29: Hop-over voor vleermuizen 
bij de Balkweg. Groen==geleidende (hoge) 
laanbeplant:ing, gnjs==hop-over, zwarte 
stippen== beplant:ing die beter niet kan 
worden aangclegd. 
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700% compensatie 

Met het oog op licht beschermde soorten en 
niet beschermde soorten is een faunapassage in 
de tunnel zeer wenselijk. Met name voor de 
Ree zijn er in de omgeving erg weinig voorzie
ningen aanwezig. Aan weerszijden van de weg 
kan evenwijdig aan de Balkweg een groenzone 
warden ingericht die in de tunnel doorloopt. 
Langs de weg kan geleidende beplanting wor
den aangebracht. Boomstobben, ingegraven 
rioolbuizen en zandwalletjes vormen in de 
tunnel zelf een prima geleiding. Dergelijke 
passages dienen aaneengesloten beplant en een 
meter of vijf breed te zijn. Met name tussen de 
weg en de passage client een strook beplanting 
aanwezig te zijn, ze zijn clan uitstekend pas
seerbaar voor Ree. De hier beschreven passage 
is goed te combineren met de kunstmatige 
verblijfplaats en passage voor vleermuizen (zie 
figuur 6.31). Ten aanzien van vleermuizen 

Figuur 6.30: Geleiding naar de faunapassage 
Balkweg. Groen=begrenzing beplanting, zwar
te stippen=beplanting die beter niet kan wor
den aangelegd, paars= hoge reling, 
blauw=rasters. 

client de beplanting zodanig te worden aangelegd dat er als het ware een trechter wordt ge
vormd ten noorden en zuiden van de tunnel (zie figuur 6.30). Dichterbij de tunnel client de 
beplanting steeds lager te worden en uiteindelijk te verdwijnen zodat vleermuizen naar bene
den warden geleid. Een hoge reling langs de N381, boven de tunnel, voorkomt dat vleermui
zen te laag de weg oversteken. Bovendien zullen de meeste vleermuizen door de aanwezig
heid van een dergelijke reling door de tunnel vliegen in plaats van bovenlangs. Een dergelijke 
reling is ongeveer 1,50 meter hoog en heeft openingen die horizontaal hooguit 20 centimeter 
bedragen. Vleermuizen hebben een spanwijdte van 20 centimeter of groter en zijn clan niet 
geneigd om door de reling heen te vliegen. Indien (na monitoring) blijkt dat een groot aan
deel van de vleermuizen bovenlangs de tunnel de weg passeren kan verlichting worden aan
gebracht die uitsluitend de weg verlicht. 
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Figuur 6.31: Dwarsdoorsnede van de tunnel met faunapassage, vleermuisverblijfplaats en speciale 
brugreling (boven). 
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Aansluitend op de reling warden rasters aangebracht om te voorkomen dat dieren buiten de 
daarvoor bestemde passage de weg oversteken. Aan weerszijden van de tunnel wordt over 
250 meter een combinatieraster (zie figuur 6.9) op Ree-hoogte (2 meter) aangebracht. Dit 
raster client op elk traject om de 250 meter te warden voorzien van een Ree-insprong. Buiten 
deze 250 meter kan warden volstaan met een Dassenraster. Het aanbrengen van een amfi
bieenscherm is niet noodzakelijk. Indien aanpassingen aan het beplantingsplan zoals is weer
gegeven in figuur 6.30 niet wenselijk zijn, kan warden gekozen voor een brede hop-over 
zoals is beschreven bij de minimale compensatie. Deze hop-over client clan wel via aaneenge
sloten vliegroutes bereikbaar te zijn. 

Optima/e compensatie 

De nieuwe aanplant die client ter compensatle van de boswet en als geleiding naar de passage 
bestaat uit inheemse soorten. In de gedeelten die met bet oog op overstekende vleermmzen 
beter niet met opgaande beplanting warden ingeplant, kunnen natuurlijke graslanden warden 
ontwikkeld. Indien de grondwaterstand dit toelaat kan bier eveneens een poel warden aange
legd. 

Boaje met Dassenvluchtburchten 

Effecten 

In het bosje dat doorsneden zal warden door de westelijke variant bevindt zich een drietal 
vluchtburchten van de Das. Twee van deze burchten vertoonden duidelijke bewoningsspo
ren. In her bosje zelf werd een groat aantal wissels en sporen aangetroffen. Er is een verbin
dende wissel aanwezig met de grote hoofdburcht ten zuiden van de Tsjonger. Over deze 
wissel is recent een raster aangelegd, zowel in her voorjaar als in het najaar werden nabij dit 
raster prenten van Dassen aangetroffen. Op enkele plaatsen is het raster onderlangs passeer
baar. Door 50 meter om te lopen kan bet raster eenvoudig warden ontweken. Door het 
doorsnijden van het bosje met een weg zullen Dassen warden verstoord, een gedeelte van de 
burd1le11 zal wor<len vernietigd en wissels warden doorsneden. Dassen zullen mogelijk een 
ander beenkomen zoeken. Omdat een gedeelte van bet bosje behouden zal blijven, bestaat 
de kans dat bet bosje op termijn wel weer door Dassen in gebruik zal warden genomen. 
Twee van de drie aanwezige vlucbtburcbten vertoonden ten tijde van het onderzoek bewo
ningssporen. De meest zuidelijke vluchtburcbt, die wordt gebruikt, en de middelste vlucht
burcbt, die buiten gebruik is, zullen bij de werkzaamheden warden vernietigd. De meesl 
noordelijke (een tevens recent gebrnikte burcht) zal gespaard blijven. 

Minima/e compensatie 

Omdat het compenseren van een vlucbtburcbt van Dassen een moeizaam proces is, zal goed 
moeten warden bekeken of het niet mogelijk is bet trace te verleggen en langs noordelijke 
zijde bet bosje te la ten passeren. 
Compensatie van bet verloren gaan van een verblijfplaats van de Das kan bet bcstc plaats 
vinden door de aanleg van een droog bosje ten zuiden van het geplande trace. Rust is in deze 
omgeving zeer belangrijk. De op de wal gelegen oude bosjes direct ten noorden van de 
Tsjonger en het fietspad lijken geschikt als verblijfplaats voor de Das, maar warden niet als 
zodanig gebruikt. Naar verwachting vindt hier te veel verstoring plaats door recreanten en 
hun honden. Tevens is er weinig ondergroei en dus weinig dekking in deze bosjes aanwezig. 
Het is belangrijk dat het nieuw aan te leggen bosje niet door een van de fietspaden wordt 
ontsloten zodat er voldoende rust aanwezig is. Hierbij client te worden opgemerkt dat de 
relatief monotone geluiden van een autoweg op termijn veel minder verstoring geven dan 
bijvoorbeeid honden van recreanten die biJ de Dasscnburchten rondsnuffelen. Het is aan te 
bevelen geluidarm asfalt te gebruiken bij deze locatie. 
Het is belangrijk dat er tijdens de aanlegfase onder Dassen geen slachtoffers vallen. Daarom 
zal random de te vemietigen bewoonde vluchtburcht (zuid) een 1,5 meter hoog Dassenraster 
warden geplaatst dat diep (50 centimeter) wordt ingegraven. Hierin bevinden zich kl~phek
jes, zodat de Das de burcht wel kan verlaten, maar niet weer terug kunnen keren. In eerste 
instantie staan deze klapbekjes altijd open. Zodra de Das aan bet hekwerk gewend is warden 
de klapbekjes geactiveerd waardoor bet dier de burcbt zal verlaten. Het activeren van de 
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klapbekjes client pas plaats te vinden nadat bet nieuwe Dassenbosje en eventuele boutwallen 
zijn aangelegd. Zadra de vluchtburcht is verlaten client bet trace vrij te warden gemaakt van 
bomen en te warden geegaliseerd om te voorkomen dat de Das zicb wederom vestigt op bet 
trace. Hierbij client rekening te worden gebouden met bet broedseizoen van vogels. Uiteraard 
zal de vluchtburcbt voorzicbtig moeten worden ontmanteld. 
Er dienen rasters te worden geplaatst aan beide zijden van de weg vanaf de kruising met de 
Balkweg tot en met de brug over de Tsjonger. Dit betreffen zogenaamde Dassenrasters van 
een meter boog. De totale lengte van de rasters zal ongeveer 1900 meter bedragen. Een vijf-

Figuur 6.32: Een schematische weergave van de beoogde Dassentunnels. Rood=Dassentunnel, 
Blauw= raster, groen = geleiding 

ta! dassentunnels met een doorsnee van 50 cm verbindt de beide zijden met elkaar. Van west 
naar oost client de eerste tunnel te warden geplaatst in bet verlengde van de nieuw geplande 
boutwal die vanaf Tjabbekamp naar bet zuiden loopt. Indien deze boutwal niet zal warden 
aangelegd, kan gebruik warden gemaakt van de reeds aanwezige sloot. Aan de zuidzijde van 
deze tunnel is enige geleiding in de vorm van bijvoorbeeld een greppel in bet verlengde van 
de buis gewens t. 

Een tweede tunnel komt te liggen in bet verlengde van bet buidige fietspad, bet fietspad dat 
zal worden verwijderd kan met bomen warden beplant ter geleiding van overstekende dieren. 
Langs de bosranden van het te doorsnijden bosje warden eveneens twee tunnels aangelegd. 
Aan de zuidzijde van deze tunnels is geleiding in de vorm van greppels of boutsingels even
eens zeer gewenst. Een vijfde passage is gesitueerd op de plaats waar bet trace de meande
rende nieuwe Tsjonger doorsnijdt. Hier wordt een ecoduiker in bet verlengde van de nieuwe 
Tsjonger geplaatst zodat de watergang dienst doet als geleiding. Een zesde tunnel kan nodig 
zijn om het nieuw aan te leggen Dassenbosje te ontsluiten voor Dassen. Figuur 6.32 geeft 
een scbematiscbe weergave van de situatie. 

100% compensatie 

In plaats van Dassentunnels kunnen kleine faunatunnels warden aangelegd, dit type passage 
is voor meer soorten bruikbaar. Voor de aanwezige fauna zijn Dassenrasters van 1 meter 
boog de beste keus op deze locatie, zodat volwassen Reeen er over been kunnen springen. 
Deze rasters dienen te warden voorzien van Dassenpoortjes, zodat dieren die opgesloten 
raken op het weggedeelte terug kunnen komen. Indien het in verband met de verkeersveilig
heid onwenselijk is dat Ree (en Vos) op plaatsen oversteken die daar niet speciaal voor be
stemd zijn, kan warden gekozen voor een zogenaamd combinatie raster van 2 meter boog. 
Dergelijke rasters dienen te warden voorzien van meerdere Ree-insprongen, zodat dieren die 
opgesloten raken op bet weggedeelte terug kunnen komen. Om de weg te passeren zullen 
Reeen clan gebruik moeten maken van de faunapassages bij het viaduct over de Balkweg en 
de brug over de Tsjonger. Voor Reeen passeerbare doorgangen onder de weg zijn in verband 
met de boge grondwaterstand naar verwachting niet uitvoerbaar. 
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Overige licht beschermde soorten zullen tevens profiteren van de geplande faunapassages. 
De natuurlijke inrichting van de strook tussen de Tsjonger en de weg biedt eveneens vol
doendc compensatic voor deze soorten. Licht beschermde soorten hoeven niet nader te 
warden gecompenseerd. 

Optimale compensatie 

Als aanvullende maatregel kunnen in de strook tussen de westelijke variant en de Tsjonger 
extra houtwallen en kleine bosjes warden aangelegd. Door deze ten zuiden van de weg aan te 
leggen, zal de openheid van het gebied niet te veel warden aangetast. De houtwallen en bos
jes moeten zijn voorzien van een flink grondlichaam bestaande uit zand zodat Dassen hier 
eventueel hun burcht in kunnen graven. De beplanting van deze houtwallen bestaat voorna
melijk uit inheemse soorten aangevuld met wiide fruitbomen als Wtlde Appel, Wilde pruim 
en Zoelc kns um <le Dassen van exrra voedsel te voorzien. In de lager geiegen deien iangs de 
Tsjonger kan "regenwormenbeheer" warden toegepast op niet te schrale gedeelten, eventueel 
kunnen deze gronden warden bemest met ruwe stalmest. Een hoge grondwaterstand zal er 
voor zorgen dat de regenwormen zich in de bovenlaag van de bodem begeven waardoor ze 
goed bereikbaar zijn voor Dassen. Juist de afwisseling van droge plekken (burchten) en natte 
plekken (regenwormen) maken gebieden interessant voor de Das. Er kunnen jaarlijks kleine 
maisakkers worden aangelegd. Mogelijk kunnen boeren (ten noorden van de weg) tegen beta
ling maisalr.kers aan leggen die de winter over blijvcn staan. 

Brug over Tajonger 

Effecten 

Onder de huidige brug over de Tsjonger wordt door \X'atervleermuizen gejaagd. Voor een 
klein groepje vleermuizen vormt het een vrij belangrijk jachtbiotoop. De Tsjonger zelf vormt 
een marginale vliegroute voor deze dieren. 

fl.'1inimalc compcnsatie 

Doordat de locatie waar de brug zal worden aangelegd niet wordt gebruikt door strikt be
schermde soorten, is compensatie niet verplicht. Om de natuurontwikkeling op de oevers 
van de Tsjonger niet al te zeer te frustreren is een brug met een kleine faunapassage gewenst. 
Voor voldoende lichtinval client de doorloophoogte op de oever tenminste een meter te zijn 
(zie figuur 6.33). 

!I II l! II /I II II !I 

--
Figuur 6.33: Een brug met doorlopende oever. 

100% compensatie 

E en brede groenzone van circa 5 meter aan weerszijden van de Tsjonger onder de brug is 
wenselijk. De oevers dienen flauw af te lopen en een vrij grote lichtinval te hebben, zodat 
zich vegetatie onder de brug kan ontwikkelen. Zo kunnen Ringslang, Waterspitsmuis en 
Otter, alle soorten waarvoor biotoop aanwezig is, de weg passeren. Tevens zal een veeL.1-ieid 
aan licht beschermde soorten en niet beschermde soorten gebruik maken v~n een ciergelijke 
passage. Zie figuur 6.34. 

78 burn IT.\kkt::r 2007 /P07007 



Figuur 6.34: Een grate natte faunapassage. Bron: Opdam, 2001. 

Optimale compensatie 

In plaats van een vijf meter brede zone is het beter een brede groenzone van circa 12 meter 
aan weerszijden van de Tsjonger onder de brug te reserveren. De hoogte client tenminste 2,5 
meter te zijn (Altenburg, 2005). De oevers dienen flauw af te lopen en een vrij grate lichtin
val te hebben zodat zich vegetatie onder de brug kan ontwikkelen. Naast Ringslang, Water
spitsmuis en Otter is <lit type passage ook voor de Ree en andere licht beschermde soorten 
passeerbaar (figuur 6.35). 

Figuur 6.35: Een natuurviaduct of F1y-over. 

Verbindingszone Ringslang 

Optimale compensatie 

Ten gunst van de Ringslang heeft bet terugbrengen van een verbinding tussen de K.uunder 
en de Tsjonger prioriteit. Hiervoor is het nuttig de bomen op de plek waar deze wordt door

I 

Figuur 6.36: verbindingszone Ringslang. 
Rood=faunapassage, grijs=uittredeplaats, 
blauwe punt= poel. 
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sneden door de Opsterlanske Kompanjonsfeart 
te kappen. De vaart is op deze locatie be
schoeid, aan beide zijden van de vaart zal een 
gedeelte van de beschoeiing moeten warden 
verwijderd en worden vervangen door 
steenbestorting zodat Ringslangen de vaart over 
kunnen steken. De verbindingszone client met 
geleidende schermen te warden afgezet (HDPE 
platen, 10 centimeter ingegraven en 40 
centimeter boven maaiveld) . Door enkele 
amfibieenpoelen aan te leggen (voor afmetingen 
zie § 6.1) tussen de Kuunder en de Tsjonger 
kan de weerstand over <lit momenteel 
ongeschikte terrein worden verlaagd. Een 
extensief maaibeheer zal leiden tot een verdere 
verlaging van de weerstand. 
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Als de natuurontwikkeling langs de nieuwe Tsjonger gereed is, is de afstand ongeschikt ter
rein voor een groot deel ingekort. De kap van bomen, de aauleg van enkele poelen, extensief 
maaibeheer en het realiseren van uittredeplaatsen in de vaart zou uitwisseling tussen beide 
restpopulaties mogelijk moeten maken. 

Figuur 6.36 geeft een schematische weergaven van de verbindingszone. 
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6.4 CENTRALE TRAJECTDEEL: BESTAAND TRACE (B) 

6.4.1 FLORA 

Effecten 

Op en nabij deze variant zijn geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten of soor
ten van de Rode lijst aangetroffen. 

Minimale en 100% compensatie 

Op en nabij deze variant zijn geen door de Flora- en faunawet beschermde soorten aange
troffen. Compensa tie en/ of mitigatie is voor deze soortgroep clan oak niet noodzakelijk. 

Optimale compensatie 

Zeer plaatselijk treedt in het talud van de Opsterlanske Kompanjonsfeart kwel uit aan de 
onderzijde van het talud. Dit is echter lokaal en over zeer kleine oppervlakten en uit zich in 
enkele haarden van Holpijp en V eldrus. Gezien het zeer beperkt voorkomen van deze vege
taties en het locaal algemeen voorkomen van deze soorten in het Tsjongerdal, loont het am
per de moeite deze te compenseren. 

6.4.2 VOGELS 

Effecten 

Bij het opwaarderen van de bestaande weg zal voomamelijk de oostelijke berm en de weste
lijke oever van de Opsterlanske Kompanjonsfeart warden aangepast en zal wegbeplanting, 
bestaande uit ver uit elkaar geplaatste en relatief jonge eiken, verdwijnen. De aan te passen 
oever is, vanwege de nu al steile helling, niet interessant voor broedvogels (watervogels); deze 
houden zich veel meer op aan de plaatselijk rijk begroeide oostelijke oever, die intact zal 
blijven. Oak de huidige wegbeplanting wordt niet door broedvogels gebruikt. Wel bevinden 
zich enkele algemeen jvoorkomende broedvogels van bas en struweel (Vink, Tjiftjaf en 
Zwartkop) in de bosjes ten noorden van de sluis in de Tsjonger. Een dee! hiervan zal verlo
ren gaan bij de opwaardering van de huidige weg. 

Minimale en 100% compensatie 

Afgezien van het ontzien van de broedperiode zijn er geen speciale maatregelen noodzake
lijk. 

Optimale compensatie 

Wanneer voldaan wordt aan het voorgestelde compensatieplan inzake de Boswet zal er per 
saldo geen afname van bos en struweel met betrekking tot deze tracevariant plaatsvinden. Dit 
omdat het bas en struweel dat verloren gaat zowel kwalitatief als kwantitatief gecompenseerd 
wordt. Omdat compensatie in de nieuwe situatie moeilijk te realiseren is vanwege de beperk
te ruimte tussen de vaart en de parallelweg, is gekozen voor het opwaarderen van de be
staande singelstructuur aan beide zijden van de Kompanjonsfeart. Het is hierdoor de ver
wachting dat vogels van bas en struweel uiteindelijk hiervan zullen profiteren. 
Binnen de invloedsfeer van deze variant zijn geen Rode lijst-soorten aangetroffen. 

6.4.3 0VERIGE FAUNA 

Verblijfplaats vleermuizen gebouw Ontwijk 

Effecten 

In het hoofdgebouw van landgoed Ontwijk bevindt zich een verblijfplaats van Gewone 
dwergvleermuizen. Deze dieren jagen langs de bomenrijen boven de huidige N381 rand het 
gebouw. 
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Minimale compensatie 

Omdat de vliegroute behouden zal blijven en in de toekomstige situatie nieuwe bomen en 
bomenrijen zullen warden aangeplant is compensatie niet nodig. Fr zullen nienwe vlie.grnntes 
en jacbtgebied ontstaan. De buidige verblijfplaats blijft eveneens bebouJen. 

100% compensatie 

In de nieuwe situatie zullcn bornen en singels warden aangeplant waardoor de vleermuizen 
volledig zullen warden gecompenseerd. Het gebruik van inbeemse boomsoorten is wenselijk. 
Omdat er geen sprake is van verslechtering worden alle licht beschermde soorten en niet
bescbermde soorten eveneens volledig gecompenseerd. 

Optimale compensatie 

E cologiscb bermbebeer en natuurvriendelijke oevers langs bermsloten kunnen de situatie 
optirnaliseren. Het hos op landgoed ontwijk kan vleermuisvriendelijk worden beheerd door 
op plaatsen waar bet bos erg dicbt is meer openbeid te creeren, <lode en zieke bomen te la ten 
staan en eventueel gezonde bomen te ringen waardoor ze gaan kwijnen (Haarsma et al., 
2003). 

Bomenrijen langs huidige N381 

Effecten 

Deze bomenrijen vormen jachtbiotoop en een marginale vliegroute voor vleermuizen 
(dwergvleermuizen en Laatvlieger). Doordat bet asfalt op bet bestaand trace iets verbreedt 
client te warden, zullen de bestaande bomenrijen tussen de buidige weg en de Opsterlanske 
Kompanjonsfeart moeten worden gekapt. Hietdoor zal marginaal jachtbiotoop en een mar
ginale vliegroute verdwijnen. 

Minimale compensatie 

Marginale vliegroutes boeven niet verplicbt gecompenseerd te warden. Bovendien zullen de 
bornenrijen aan de overzijde van de weg blijven staan waardoor slechts sprake is van een 
geringe verslecbtering. De lokale gunstige staat van instandhouding van deze vleermuissoor
ten is niet in het geding. 

100% compensatie 

Door de bomenrijen elders te vervangen zullen vleermuizen en licbt bescbermde soorten 
volledig warden gecompenseerd. 

Optimale compensatie 

Er worden bij de aanplant van nieuwe houtsingels inbeemse boomsoorten gebruikt, weg
bermen warden ecologisch bebeerd en bermsloten warden natuurvriendelijk aangelegd. 
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Verbindingszone Das 

Optimale compensatie 

Ter hoogte van het Dassenleefgebied dat zich bevindt aan de oostzijde van de vaart kunnen 
uittredeplaatsen voor zoogdieren warden gemaakt. Uittredeplaatsen kunnen op verschillende 
manieren vorm krijgen. Door een gedeelte van de beschoeiing te verwijderen en te vervan

Figuur 6.37: verbindingszone Das. 
Rood=Dassentunnel, blauw=raster, 
gnjs=uittredeplaats, groen =geleiding 

gen door steenbestorting, zoals is beschreven 
voor de Ringslang, voldoet tevens voor zoog-
dieren. Steenbestorting heeft evenals 
beschoeiing oeververdedigende 
eigenschappen. Nadat een gedeelte van de 
beschoeiing is verwijderd, kan in dit gedeelte 
tevens een natuurvriendelijke oever worden 
aangelegd met een flauw talud. Zowel 
steenbestorting als een natuurvriendelijke 
oever vergen vrij veel ruimte. Indien deze 
ruimte niet voorhanden is, kan aan een of 
beide zijden warden gekozen voor 
loopplanken. De uittrede voorzieningen kun
nen het beste warden geplaatst in het 
verlengde van de sloot die vanaf het 
Dassenleefgebied in zuidelijke richting loopt. 
Om de weg te passeren, zal een Dassentunnel 
worden aangelegd. Deze tunnel client aan 

beide zijden te warden afgezet met een raster dat aan de oostzijde de uittredeplaats omheint. 
Aan de westzijde client het raster tussen de twee woonhuizen te worden aangelegd en te 
worden voorzien van enkele Dassenpoortjes. Aan de westzijde van de Dassentunnel client 
geleiding te warden aangebracht in het verlengde van de uittredeplaats naar bijvoorbeeld het 
slotenstelsel ten oosten van de Tjabbekampweg. Door de eventuele aanleg van extra hout
singels kunnen de Dassenpopulaties direct ten zuiden van de Tsjonger, op landgoed Ontwijk 
en ten oosten van de Kompanjonsfeart beter met elkaar worden verbonden. Figuur 6.37 
geeft een schematische weergave van de verbinclingszone ten behoeve van de Das. 

Brug over de Tajonger 

Effecten 

De brug over de Tsjonger wordt door Watervleermuizen gebruikt als vrij belangrijk jachtbio
toop. De Tsjonger zelf vormt een marginale vliegroute voor deze clieren. Doordat deze situa
tie bij het bestaand trace gelijk blijft, is er geen sprake van verslechtering. 

Minima/e compensatie 

Omdat er geen sprake is van verslechtering hoeft er geen compensatie plaats te vinden. 

100% compensatie 

Er treden geen veranderingen op. Ten aanzien van licht beschermde soorten zullen er geen 
negatieve effecten optreden. Inclien mogelijk kunnen loopplanken de brug beter passeerbaar 
maken voor categorie 1 cliersoorten. 

Optimale compensatie 

Onder de brug kan een tweetal kunstmatige verblijfplaatsen voor vleermuizen warden ge
plaatst. Verblijfplaatsen kunnen worden gemaakt door een dikke houten plank (1,5 meter 
breed 40 centimeter hoog) aan zowel de schaduwzijde als de zonzijde van betonnen elemen
ten te plaatsen. Achter de planken client zich een ruimte van 1,5 centimeter cliep te bevinden. 
Zowel aan de bovenzijde als aan weerszijden dienen de planken afgeclicht te zijn zodat geen 
licht naar binnen dringt. Liefst wordt de voorziening op een droge plek gehangen zodat hij 
lang meegaat. Ook hier geldt dat een vrij open ruimte onder de voorziening aanwezig client te 
zijn om het in- en uitvliegen mogelijk te maken. 
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Verbindingszone Ringslang 

Optimale compensatie 

Ten gunste van de Ringslang heeft het terugbrengen van een verbinding tussen de Kuunder 
en de Tsjonger prioriteit. Hiervoor is het nuttig de bosjes random de plek waar de T sjonger 

Figuur 6.38: vcrbt.ndlngsz ne Ring
slang. I o d=faunapassage, 
gn js=uittredeplaats, bbuw= poel 

word t doorsneden door de Opsterlanske Kompan
jonsfeart te kappen. De vaart is op deze locatie 
beschoeid, aan beide zijden van de vaart zal een 
gedeelte van de beschoeiing moeten warden verwij
derd en warden vervangen door steenbestorting 
zodat Ringslangen de vaart over kunnen steken. 
D oor enkele amfibieenpoelen aan te leggen tussen 
de I uunder en de T sjonger kan de weerstand over 
dit momenteel ongeschikte terrein warden verlaagd. 
Een extensief maaibeheer zal lcidcn tot ccn vcrdere 
verlaging van de wcerstand. Om de wcg te passeren 
kan gebruik warden gemaakt van he t aanwezige 
viaduct. Hierin zal een plas dras zone moeten 
worden mmg legd. Er kan bijvoo.rb eld een 
onderwaterbcschociing onder de brug worden 
aaugelegd. f lie.rn hte.t wordt grond ge tort z dat een 
plasdras situatie ontstaat. Zadra de vegetatie is 

ontwikkeld, is het viaduct passeerbaar voor Ringslangen. Langs de randen van de verbin
din2"szone dienen g-eleidende schermen (HDPE nlaten. 10 centimeter in de P-rond. 40 cPnti-

L.I u \ l J 0 J 

meter boven maaiveld) te warden geplaatst. De kap van bomen, de aanleg van enkele poelen, 
extensief maaibeheer, bet realiseren van ui ttredeplaatsen in de vaart en het aanbrengen van 
faunapassages zou uitwisseling tussen beide restpopulaties mogelijk moeten maken. Figuur 
6.38 geeft een schematische weergave van de vt:rbindingszone. 

6.5 CENTRALE TRAJECTDEEL: OOSTELIJKE VARIANTEN (QVIA EN QAQUA) 

6.5.1 FLORA 

Effecten 

Op en nabij deze variant zijn geen heschermde sonrten o f sonrten v:in cl i> Rocle li j~t ;i:i nge
tro ffen. 

Minimale en 700% compensatie 

Op en nabij deze variant zijn geen beschermde soorten aangetro ffen. Mitigatie en compensa
tie is niet noodzakelijk. 

Optimale compensatie 

Binnen de invloedsfeer van deze variant ziJn geen Rode hjst-soorten aangetroffen. Ook slo
ten met k-welgerelateerde vegetaties ontbreken binnen de invloedsfeer van het trace. Ontwik
keling van kwelgevoede vegetaties is bij deze variant niet of zeer lastig realiseerbaar. De land
bouwgronden op en nabij het trace warden thans overwegend zeer intensief gebruikt. De 
vegetaties in en bij de sloten bestaan uit soorten van een zeer voedselrijk milieu. Wanneer 
deze gronden na uitvoering van werkzaamheden opnieuw warden uitgegeven en meer exten
sief gebruikt gaan warden, bijvoorbeeld door hobbyboeren, kan zich hier op termijn een 
schralere en meer soortenrijke vcgetatie ontwikkelen. 
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6.5.2 VOGELS 

Effecten 

De oostelijke variant doorsnijdt een kleinschalig gebied met singels en een open gebied aan 
weerszijden van de Kuunder. In beide gebieden is de vogeldichtheid op en nabij het trace 
laag. In het kleinschalige gebied komen hoofdzakelijk algemene soorten van bos en struweel 
voor. In het open gebied komen op en nabij het trace vrijwel geen vogels voor. 
In het open gebied aan weerszijden van de Kuunder komen op en nabij het trace vrijwel 
geen weidevogels voor als gevolg van het droge karakter en het intensieve gebruik. Het ge
bied heeft een zeer beperkte waarde voor weidevogels. Door de aanleg van de weg zal geen 
leefgebied van betekenis voor deze soorten verloren gaan. 

Minimale en 100% compensatie 

Vanwege de zeer beperkte waarde van het gebied voor weidevogels en de zeer beperkte mo
gelijkheden om deze waarden te compenseren, is het aan te raden een door de Provincie 
nader te bepalen bedrag te storten (zie hoofdstuk 7) in een fonds teneinde gebieden elders 
met meer potentie te kunnen ontwikkelen. Overigens valt slechts een beperkt deel van het 
beekdal van de Kuunder onder potentieel weidevogelgebied cq gebieden met openheid en 
rust (cf Provincie Fryslan 2006a). 

Optimale compensatie 

Als aanvullende rnaatregel kan er voor gekozen worden de losse singelbeplanting in het gras
landgebied direct ten westen van de Kuunder te verwijderen teneinde het gebied meer open 
te maken. Deze verwijdering, overigens (nog) niet meegenomen in het voorgestelde compen
satieplan ingevolge de Boswet, wordt binnen dit cornpensatieplan ruimschoots gecompen
seerd. Het is echter de vraag of deze maatregel effect zal hebben aangezien het intensieve 
beheer en de waterhuishouding hier de voor weidevogels beperkende factoren lijken te zijn. 
Ten noorden van dit open gebied warden enkele singels en een beperkt deel van een bos 
doorsneden, waardoor er leefgebied van bos- en struweelvogels verdwijnt. Wanneer echter 
voldaan wordt aan het voorgestelde compensatieplan inzake de Boswet zal er per saldo geen 
afname van bos en struweel in <lit deelgebied plaatsvinden en is er zelfs sprake van een forse 
toename. Dit orndat het bos en struweel <lat verloren gaat zowel kwalitatief als kwantitatief 
gecompenseerd wordt. Het is hierdoor de verwachting <lat de vogelstand in het gebied op 
termijn weer op het oude niveau terug zal keren en er zelfs op vooruit zal gaan. 
Binnen de invloedsfeer van de oostelijke variant is de Gele Kwikstaart als Rode lijst-soort 
aangetroffen. Het is aannemelijk <lat deze soort in het open akker- en weidegebied ten noor
den van het in 2007 aangetroffen territorium broedgelegenheid kan vinden na aanleg van het 
trace. Bij de aansluiting van deze variant met het zuidelijke trajectdeel gaat een territorium 
van de Spotvogel verloren. Deze soort zal opnieuw broedgelegenheid kunnen vinden wan
neer de herplant inzake de Boswet is gerealiseerd. 

6.5.3 OVERIGE FAUNA 

Viaduct over Opsterlanske Kompanjonsfeart 

Effecten 

De bomenrijen en de vaart warden in beperkte mate gebruikt door vleerrnuizen (dwerg
vleermuizen, \V'atervleermuis en Laatvlieger) als vliegroute en jachtbiotoop. Door de aanleg 
van een viaduct zullen deze worden onderbroken, er treedt enige barrierewerking op. 

Minimale compensatie 

Om te voorkomen <lat door de nieuwe brug slachtoffers onder Gewone dwergvleermuizen 
en Laatvliegers zullen vallen, client de geplande brug zo hoog als mogelijk het water te passe
ren. Zo veel rnogelijk bomen langs de vaart dienen gehandhaafd te blijven. De reling van de 
brug client zo 'n 1,5 meter hoog te zijn en te warden voorzien van horizon tale of verticale 
spijlen met daartussen een ruimte van hooguit 20 centimeter, zodat vleermuizen niet te laag 
boven het wegdek oversteken. Bovenop de brug wordt op 3,5 meter boven het wegdek 
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straatverlichting geplaatst die naar beneden schijnt en geen licbt naar boven verstrooid. Uit
sluitend het wegdek client te worden verlicbt. lndien deze maatregelen in acht worden geno
men, zal tenminste het merendeel van Je vleermuizen <lie de brug overdwars passeren ervoor 
kiezen onderlangs de brug te vliegcn. 

100% compensatie 

Om licht beschermde soorten te compenseren, client de beplanting die wordt verwijderd 
opnieuw te worden aangeplant. De bermen kunnen ecologisch worden beheerd. Op de oever 
onder hct viaduct kan ccn strook van twee meter breed natuurlijk worden ingericht zodat 
licht bescbermde ~;oorten bet viaduct onderlangs kunnen passeren. 

Optimale compensatie 

De oever rondorn bet viaduct kan warden voorzien van een uittredeplaats zodat zoogclieren 
en amfibieen de vaart over kunnen steken. De N381 client clan als geleiding. Deze client clan 
we! vanaf de aansluiting Donkerbroek tot en met bet viaduct te warden uitgerasterd. De 
overzijde is uitgerasterd in verband met bet leefgebied van de Das. 

Aquaduct onderlangs Opsterlanske Kompanjonsfeart 

Effecten 

Na aanleg van een aguaduct zal sprake zijn van een verbetering ten opzichte van de buidige 
situatie. Vleermuizen die op bet landgoed verblijven en rondom bet landgoed foerageren 
hebben minder kans door passerend verkeer aangcreden te worden. Hetzelfde geldt voor 
overige fauna, op deze locatie werd eenmaal een doodgereden Bunzing aangetroffen. Tijdens 
de aanleg van bet aquaduct zal cchtcr funk op de '\.Vatcrhuishouding '\Alorden ingegrepen. Dit 
zal rniddels tecbniscbe maatregelen zoveel mogelijk moeten warden beperkt, zodat de mo
numentale bomen op het landgoed geen onberstelbare scbade wordt toegedaan. Deze bo
men bieden namelijk verblijfplaatsen aan de Rosse vleermuis en mogelijk aan andere boom
bewonende vleerrnuissoorten. Tevens ziJn de bomen voor de Eekhoorn van belang. Mogelijk 
kunnen problemen met een te !age grondwaterstand worden gernitigeerd door pompwater of 
oppervlaktewater te laten infiltreren. 

Minimale compensatie 

Omdat er geen bescbermde soorten negatief worden beinvloed, is compensatie niet nodig. 
De monumentale bomen op bet landgoed mogen clan geen schade oplopen door een te lage 
grondwaterstand. 

100% compensatie 

De strook bovenop het aquaduct kan natuurlijk worden ingericht, waardoor deze kan dienen 
als leefgebied en als faunapassage. 

Optimale compensatie 

De oevers op bet viaduct kunnen een flauw verbang krijgen en als uittredeplaats warden 
ingericbt zodat zoogdieren en amfibieen bier de vaart over kunnen steken. 

Doorsnijden diverse singels 

Effecten 

Er werden over het gebeel genomen vrij weinig vleerrnuizen waargenomen op bet beoogde 
oostelijke trace. Op bet gedeelte tussen de bebouwde kom van Donkerbroek en bet Dassen
leefgebied bij hectometer 39,8 warden diverse houtsingels door de oostelijke variant door
sneden. Het merendeel van deze singels <lienL we! als marginaal jachtbiotoop en/ of marginale 
vliegroute voor een aantal algemene vleermuissoorten. De singels zijn niet dusdanig belang
rijk voor vleermuissoorten dat er een verplichting tot compensatie uit de Flora- en faunawet 
voortvloeit. Bovendien worden bijna alle singels elders langs bet trace gecompenseerd. Van 
verslecbtering van de situatie is nauwelijks sprake. 
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Minimale compensatie 

De marginale vlieg- en jaagroutes van vleermuizen langs de houtsingels hoeven niet gecom
penseerd te worden. 

100% compensatie 

Door zoveel mogelijk bomen te sparen en door na aanleg van de weg (vrij grote) bomen zo 
dicht mogelijk langs de weg te planten, wordt de doorsnijding van deze vliegroutes zoveel 
mogelijk gemitigeerd. 

Optima/e compensatie 

De aanleg van nieuwe houtsingels die worden aangeplant met inheemse soorten zorgt voor 
nieuwe vliegroutes en jachtbiotoop voor vleermuizen. 

Jachtbiotoop Rosse vleermuis 

Effecten 

Langs de oostzijde van de vaart, tussen het pad Vaart oostzijde tot en met het Dassenleefge
bied bij hectometer 39,8 werd veel activiteit van jagende Rosse vleermuizen waargenomen. 
Dit zijn naar verwachting de dieren die verblijven op landgoed Ontwijk. Omdat Rosse 
vleermuizen jagen op een hoogte van 5 tot 40 meter boven de grond en bekend staan als vrij 
ongevoelig voor licht, worden geen negatieve effecten van de aanleg van het oostelijke trace 
verwacht. 

Minimale compensatie 

Compensatie is niet noodzakelijk. 

100% compensatie 

Door ecologisch bermbeheer zullen alle beschermde soorten volledig worden gecompen
seerd. 

Optimale compensatie 

Door de aanleg van een mantel-zoom vegetatie langs de huidige bosrand zal het gebied als 
jachtbiotoop voor vleermuizen verbeteren. 

Dassenleefgebied hectometer 39,8 

Effecten 

De oostelijke variant zal enkele tientallen vierkante meters van het bos waar zich verblijf
plaatsen bevinden van de Das afsnijden. In het gedeelte <lat wordt afgesneden bevinden zich 
geen verblijfplaatsen van de Das. De dichtstbijzijnde verblijfplaats van de Das, een vlucht
burcht, bevindt zich hemelsbreed op 25 meter van het asfalt. De kans dat deze vluchtburcht 
buiten gebruik zal raken is groot. 

Minimale compensatie 

Het verlies van een vluchtburcht kan worden gecompenseerd door in de omgeving van het 
bos een of meerdere houtwallen op te werpen en aan te planten. Deze houtwallen dienen 
minimaal anderhalve meter hoog te zijn en een schuin aflopend talud te hebben. De wallen 
worden gemaakt van zand. Als aanplant kan Zomereik worden gebruikt met een ondergroei 
van inheemse struweelvormers als Meidoorn, Sleedoorn, Hazelaar en Braam. Eventueel kan 
er voor worden gekozen reeds geplande houtwallen aan te leggen of bestaande houtwallen te 
verbeteren volgens dit model. 
Over de gehele lengte van de oostelijke variant client een raster te worden geplaatst aan beide 
zijden van de weg, vanaf bet viaduct of aquaduct bij de bebouwde kom van Donkerbroek tot 
en met de brug over de Tsjonger client de weg te worden afgeschermd. Het raster heeft een 
totale lengte van ongeveer 2200 meter en client van een vijftal Dassentunnels met een door-
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snee van tenminste 50 centimeter te worden voorzien. Van noord naar zuid wordt de eerste 
tunnel geplaatst tussen de bestaande houtsingel aan de oostzijde en de aan te planten bebos
sing aan de westzijde (hectometer 38,9). Een tweede tunnel kan worden gesitueerd ter hoogte 
van bet woonhuis waar twee houtsingels als een trechter bij elkaar komen (hectometer 
39,35). De derdc tunnel kan worden geplaatst bij de hoek van bet bos (hectometer 39,78). 
Tussen de derde tunnel en de brug over de Tsjonger, die eveneens een passage vonnt, wordt 
een vierde tunnel gesitueerd ter hoogte van hectometer 40,2. 
Tevens zullcn langs de beschoeii..'1.g van de Opsterlanske Kompanjonsfcart om de 100 meter 
uittredeplaatsen moeten worden gerealiseerd zodat te water geraakte Dassen weer op de kant 
kunnen komen. Deze uittredeplaatsen kunnen bestaan uit schuin oplopende loopplanken 
vanuit bet water. Dit type uittredeplaatsen is bedoeld voor noodsituaties. 

100% compensatie 

Licht beschennde soorten zullen profiteren van de maatregelen die ten behoeve van de Das 
worden genomen waardoor deze soorten volledig zullen worden gecompenseerd. 

Optimale compensatie 

Ter hoogte van bet Dassenleefgebied kan een verbindingszone ten behoeve van de Das wor

( ) 
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Figuur 6.39: vetbindingszone Das. 

den aangelegd, hiervan zullen 
eveneens andere soorten 
profiteren. Ter hoogte van de 
derde geplande Dassentunnel 
dienen uittredeplaatsen langs de 
Opsterlanske Kompanjonsfeart te 

gerealis eerd. 
Uittredeplaatsen kunnen op 
verschillende manieren vonn krij
gen. Door een gedeelte van de 
beschoeiing te verwijderen en te 
vervangen door steenbestorting 
wordt een uittredeplaats gereali
seerd die bruikbaar is voor een 
groot aantal soorten. 
Steenbestorting heeft evenals 
beschoeiing oeververdedigende 
eigenschappen. Nadat een 
eedeelte van <l<> h<>sr:hneiing is 
verwijderd kan 111 dit gedeelte in 
plaats van steenbestorting 
eveneens een natuurvriendelijke 

oever worden aangelegd met een flauw talud. Een natuurvriendelijke oever mist overigens de 
oeververdedigende eigenschappen. 

In figuur 6.39 is de ecologische verbindingszone schematisch weer gegeven. De dunne blau
we lijnen langs de weg zijn rasters, faunapassages ziju ruu<l, uittre<leplaatsen grijs en geleiding 
is met groen aangegeven. 

Brug Kuunder 

Effect en 

Langs de Kuunder bevindt zich een restpopulatie van de Ringslang. Het gebied bevat geen 
levensvatbare populatie van de soort maar er worden wel bijna jaarlijks een of enkele Ring
slangen gezien (Bogert, 2002). Tijdens bet onderzoek in 2007 werden geen Ringslangen langs 
de Kuunder waargenomen. Ook navraag bij boeren en omwonenden leverde geen meldingen 
van waarnemingen op. Strikt genomen kan de Kuunder niet als leefgebied van de Ringslang 
worden aangemerkt. 
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Minimale compensatie 

Compensatie ten aanzien van de Ringslang is niet noodzakelijk. 

100% compensatie 

Met het oog op de toekomst zou de Kuunder een belangrijke verbinding kunnen vormen 
met meer westelijk gelegen populaties, derhalve is een brug met een natte faunapassage wen
selijk. Een brede groenzone van ten minste 5 meter aan weerszijden van de Kuunder onder 
de brug is aan te bevelen. De oevers dienen flauw af te lopen en een vrij grate lichtinval te 
hebben zodat zich vegetatie onder de brug kan ontwikkelen (zie figuur 7.13). Zo kunnen 
Ringslang, \V'aterspitsmuis en Otter, alien soorten waarvoor biotoop aanwezig is, de weg 
passeren. Tevens zal een veelheid aan categorie 1 soorten en niet beschermde soorten ge
bruik maken van een dergelijke passage. 

Optimale compensatie 

In plaats van een 5 meter brede groenzone onder de brug wordt een 12 meter brede zone 
gen omen. 

Verbindingszone Ringslang 

Optimale compensatie 

Figuur 6.40: verbindingszone Ring
slang 

Ten gunste van de Ringslang heeft het 
terugbrengen van een verbinding tussen de 
Kuunder en de Tsjonger prioriteit. Hiervoor is het 
nuttig de bosjes random de plek waar de Tsjonger 
wordt doorsneden door de Opsterlanske Kom
panjonsfeart te kappen. De vaart is op deze locatie 
beschoeid, aan beide zijden van de vaart zal een 
gedeelte van de beschoeiing moeten worden 
verwijderd en worden vervangen door steenbe
storting zodat Ringslangen de vaart over kunnen 
steken. Door enkele amfibieenpoelen aan te leggen 
tussen de Kuunder en de Tsjonger kan de weer
stand over dit momenteel ongeschikte terrein 
warden verlaagd. Een extensief maaibeheer zal 
leiden tot een verdere verlaging van de weerstand. 
Om de weg te passeren, kan een natte faunapassage 

onder de brug warden aangelegd. Langs de randen van de verbindingszone dienen geleiden
de schermen (HDPE platen, 40 centimeter boven maaiveld) te warden aangebracht. Voor 
het overige hoeven naar verwachting geen extra maatregelen te warden genomen, de vent
weg is dermate verkeersluw dat de kans dat Ringslangen worden doodgereden verwaarloos
baar klein is. De kap van bomen, de aanleg van enkele poelen, extensief maaibeheer en het 
realiseren van uittredeplaatsen in de vaart zou uitwisseling tussen beide restpopulaties moge
lijk moeten maken. 

Figuur 6.40 geeft een schematische weergave van de verbindingszone. Beoogde faunapassa
ges zijn met rood aangegeven, uitrede plaatsen zijn grijs en poelen zijn als een blauwe stip 
aangemerkt. 

Brug Opsterlanske Kompanjonsfeart 

Effecten 

Boven de Opsterlanske Kompanjonsfeart werden ter hoogte van de locatie waar de brug is 
gepland een vijftal jagende Meervleermuizen waargenomen. De Meervleermuis is een vrij 
bijzondere soort, met name voor deze streek. Omdat deze vleermuis tot circa maximaal een 
meter boven het wateroppervlak vliegt, zijn bruggen met een hoogte van 1,50 meter vol
doende hoog voor de soort om onderlangs te passeren. 
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Minimale compensatie 

Daar de geplande brug over de vaart tenminste 1,50 meter zal zijn is verdere compensatie 
niet nodig. De Meervleermuis zal geen hinder van de geplande brug over de Kompanjons
feart ondervinden. De brug dient onverlicht te blijven in het zomerseizoen (vanaf maart tot 
en met oktober). 

100% compensatie 

Een brede groenzone van ten minste 5 meter aan weerszijden van de Opsterlanske Kompan
jonsfeart onder de brug is zeer wenselijk. De oevers dienen flauw af te lopen en een vrij grate 
lichtinval te hebben zodat zich vegetatie onder de brug kan ontwikkelen. Zo kan een veelheid 
aan categorie 1 soorten en ruet beschermde soorten gebruik maken van de passage. Een der
gelijke passage vormt echter geen verplichting. 

Optimale compensatie 

Op de plaats waar de Opsterlanske Kompanjonsfeart wordt overbrugd, is de oever vrij na
tuurlijk ingericht. Langs het gedeelte dat evenwijdig loopt aan de huidige N381 is momenteel 
beschoeiing aanwezig, die kan warden verwijderd en warden vervangen door natuurvriende
lijke oevers. 

Aansluiting Oosterwolde Noord 

Effecten 

Doordat de geplande aansluiting meer ruimte in beslag zal nemen dan de huidige aansluiting 
zal biotoop van licht beschermde soorten vcrloren gaan. 

Minimale compensatie 

Omdat op deze locatie alleen categorie 1 soorten werden aangetroffen, is compensatie niet 
verplicht. 

100% compensatie 

Om de lokaal aanwezige categorie 1 soorten te compenseren kunnen de binnenbermen van 
de op- en afritten natuurlijk warden ingericht. Door de relatief hoge grondwaterstand ter 
plaatse lenen de twee grote binnenbermen zich uitstekend voor de aanleg van twee grote 
amfibieenpoelen met aan alle zijden aflopende taluds. Random de poelen wordt slechts een
maal per jaar gemaaid. Een hoger gelegen droog talud kan dienst doen als winterverblijfplaats 
voor amfibieen. Liefst wordt dit talud inheems struweel warden aangeplant. Om te voorko
men dat Reeen hiervan gebruik maken kan bet struweel warden aangelegd in een smalle reep 
of warden afgezet met een raster met grove maaswijdte. 

Optimale compensatie 

Bermsloten worden natuurlijk ingericht, wegbermen worden ecologisch beheerd. 
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6. 6 ZUIDELIJK TRAJECTDEEL 

Dit trajectdeel loopt van Oosterwolde-Noord tot aan de Drentse grens en wordt enkelbaans 
ingericbt. Voor bet grootste deel wordt hierbij bet bestaande trace gevolgd. In de bestaande 
en de nieuwe situatie is de maximum snelheid bier 100 km/u. 

6.6.1 FLORA 

Effecten 

De groeiplaatsen van enkele licbt bescbermde soorten (Zwanebloem en Gewone dotter
bloem) en enkele middelzwaar bescbermde soorten (Waterdrieblad en Rietorcbis) zullen als 
direct gevolg van de aanleg van de weg verloren gaan. Bij de Zwanebloem zal bet gaan om 
een tijdelijk effect. Het is niet gebeel uit te sluiten dat de groeiplaats van Beenbreek, die in 
bet groeiseizoen afhankelijk is van een stabiele aanvoer van voedselarm grondwater, als ge
volg van de aanleg van de tunnel bij de Kraaibeidepollen, negatief wordt bei'nvloed. De 
groeiplaats van Beenbreek kan te lijden bebben van een tijdelijke waterstanddaling tijdens de 
aanleg van de tunnel. Na aanleg zal de waterstand bier weer stabiliseren naar normale waar
den (Oranjewoud, 2007). 

Minimale compensatie 

In bet zuidelijke trajectdeel zijn, naast enkele licbt bescbermde soorten (categorie 1 van de 
Flora- en faunawet) waarvoor geen compensatie noodzakelijk is, ook enkele middelzwaar 
bescbennde soorten (categorie 2 Ffw) aangetroffen. Het gaat bierbij om Waterdrieblad en 
Rietorcbis. Compensatie voor dergelijke soorten is ecbter eveneens niet verplicbt. Wel client 
er een ontheffing aangevraagd te warden, die wordt getoetst aan bet criterium of de gunstige 
staat van instandbouding van de soort al clan niet in bet geding is. 
Waterdrieblad is aangetroffen in de westelijke bermsloot in de Appelscbase Maden. In bet 
SxS kilometerbok waar de vindplaats onder valt, is de soort niet eerder aangetroffen (ETI, 
1999). In de omringende blokken komt de soort ecbter vrij algemeen voor (6-9 vindplaatsen 
per blok) . De soort is in deze boek van Fryslan geen zeldzame verscbijning. Omdat bet een 
zeer locale en marginale vindplaats betreft en de soort niet zeldzaam is in de omgeving, kan 
gesteld warden dat de gunstige staat van instandbouding van deze soort bij bet verloren gaan 
van deze groeiplaats niet in bet geding is. Uit de ontwerptekeningen blijkt dat de bermsloot 
na uitvoering van werken met dezelfde maatvoering wordt ingericbt als in de buidige situatie. 
Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat de soort hier weer terugkeert. 
Rietorcbis ontbreekt nagenoeg in zuidoost Frysan (ETI, 1999). De soort is bij Terwisscha 
naar alle waarschijnlijkheid uitgezaaid en beeft zich van bieruit verspreid. Dit laat onverlet dat 
voor deze soort wel een ontbeffing aangevraagd client te warden. Gezien de aanwezige popu
latie bij Terwisscba en dus de daar aanwezige 'zaadvoorraad', is het waarschijnlijk dat de soort 
na uitvoering van werken weer op enkele locaties langs de N381 aangetroffen zal warden. De 
gunstige staat van instandbouding van de soort in de regio is derbalve niet in het geding. De 
vestiging van de soort zal bespoedigd warden wanneer de bermsloten ten noorden van Ter
wisscha met een flauwe oostoever (talud 1:3) warden aangelegd. 
De groeiplaats van Beenbreek kan ontzien worden door de werkzaamheden in de winterpe
riode uit te voeren, wanneer er een neerslagoverschot is. De werkzaamheden dienen clan 
voor begin april afgerond te zijn, zodat de waterstand zich kan stabiliseren voorafgaand aan 
bet groeiseizoen. 

100% compensatie 

In het zuidelijke trajectdeel is de licht beschermde (categorie 1 van de Flora- en faunawet) 
soort Dotterbloem aangetroffen in de bermsloten aan weerszijden van de N381 in de Appel
schase Maden. De soort komt bier algemeen voor. Uit de ontwerptekeningen blijkt dat de 
bermsloot na uitvoering van werken met dezelfde maatvoering wordt ingericht als in de hui
dige situatie. Daarom zal de soort bier na verwacbting spoedig terugkeren onder invloed van 
de bier optredende h.-weldruk. 
Nabij Oosterwolde-Noord is de Zwanebloem aangetroffen. Dit is een pioniersoort van re
gelmatig geschoonde sloten. \Vanneer het slotenbeheer in deze regio gelijk blijft, zal deze 
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soort zicb bier bervestigen of bandbaven. Voor bet overige zijn de maatregelen genoemd bij 
bet minimale pakket van toepassing. 

Optimale compensatie 

Langs bet zuidelijke trace van de N381 zijn, naast enkele bierboven besproken bescbermde 
soorten die ook op de Rode lijst staan, Kamgras, Kleine ratelaar en Stijve ogentroost aange
troffen. 
Kamgras is aangetroffen in de wegberm bij de afslag Hildenberg in bet Drents-Friese Wold. 
De soort bevindt zicb hier in een relatief kruidenrijke grazige vegetatie. Wanneer de bermen 
na uitvoering van werken wordt ingericbt met leemboudend zand en vervolgens 'ecologiscb' 
beheerd gaan worden, kan de soort bier weer terugkeren. Het ecologiscbe beheer boudt in 
hooguit twee keer per jaar maaien (tweede helft ]ult en september) en geen gebruik van 
kunSl.tue!;L of bestrijdingsmiddelen. Wanneer de vegetatie verder verschraaid en derbalve 
minder productief wordt kan overgegaan worden op een keer maaien in augustus. Van deze 
werkwijze zal eveneens Stijve ogentroost profiteren. 
Kleine ratelaar bevindt zich in de westelijke bermsloot in de Appelscbase Maden. Uit de 
ontwerptekeningen blijkt dat de bermsloot na uitvoering van werken met dezelfde maatvoe
ring wordt ingericht als in de buidige situatie. Daarom zal de soort bier na verwachting spoe
dig terugkeren onder invloed van de bier optredende kweldruk. Gepoogd zou kunnen war
den deze bermsloot tijdens de wcrkzaambeden zoveel mogelijk te ontzieu, aangezien het 
mede de groeiplaats is van soorten a.ls Dotterbloem, Waterdrieblad, Snavelzegge en Holpijp. 

6.6.2 VOGELS 

Effecten 

In de zuidelijke trajectdeel vormt de Appelscbase Maden bet belangrijkste weidevogelgebied 
langs bet geplande trace van de N381. Het gebied heeft een vrij grote waarde voor weidevo
gels. Gezien de lichte aanpassing van bet trace op deze locatie is bet de verwachting dat deze 
vogels na aanleg vau Je weg bier weer terug zullen keren. Dit temeer omdat vrij veel K.ieviten 
en Graspiepers in de buidige situatie al vrij dicht langs de weg broeden. Naast weidevogels 
van de Rode lijst (Ge.le Kwikstaart, Graspieper) wordt geen leefgebied van andere soorten 
van de Rode lijst aangetast. 
Omdat in dit trajectdeel bet buidige trace veelal wordt gevolgd, vindt er nauwelijks doorsnij
ding van singels en bosjes plaats, waardoor er slecbts minimaal leefgebied van bos- en stru
weelvogels verdwijnt. 
Vogels met een jaarrond bescbermde vaste verblijfplaats zijn niet aangetroffen. 

Minimale en 100% compensatie 

Afgezien van het ontzien van de broedtijd zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. 

Optimale compensatie 

\Vanneer voldaan wordt aan bet voorgestelde compensatieplan inzake de Boswet, zal er geen 
afname van bos en struweel in dit deelgebied plaatsvinden en is er zelfs sprake van een toe
name. Dit omdat bet bos en struweel dat verloren gaat zowel kwalitatief (met bosjes en 
boutwallen) als kwantitatief gecompenseerd wordt. 

6.6.3 OVERIGE FAUNA 

Knooppunt houtsingels hectometer 41, 9 

Effecten 

Hier werd een grote activiteit van vleermuizen vastgesteld. Met name de bomenrijen parallel 
aan de weg worden gebruikt als jacht/vliegroute (zie bijlage 1). Sporadisch steken zowel 
Laatvliegers als Gewone dwergvleermuizen de wee over. Tn rlf' h11idige situatie heeft de '.veg 
reeds een boge barrierewerking. 
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Minimale compensatie 

Bij de aanleg van de weg dienen zoveel mogelijk bomen te worden gespaard. Bomen waarvan 

Figuur 6.41: Een knooppunt van singels bij HM 41,9. De rode 
lijnen geven de momenteel aanwezige vliegroutes aan die na aanleg 
van de weg weer dienen te warden hersteld. 

het noodzakelijk is dat ze 
worden gekapt, worden 
na aanleg van de weg 
opnieuw aangeplant. De 
momenteel aanwezige 
gaten in de beplanting 
dienen zoveel mogelijk te 
worden gedicht. Het liefst 
worden bomen 
aangeplant tussen de 
N381 en de ventweg. De 
kronen van de bomen 
zullen elkaar op termijn 
raken waardoor een 'hop
over' ontstaat. 
Tijdens de aanlegfase kan 
hier niet tijdens de duis

ternis worden doorgewerkt in de zomer. V oor het overige ho even geen extra maa tregelen te 
worden genomen. Er zijn voldoende overige vliegroutes en jachtgebieden in de omgeving 
aanwez1g. 

100% compensatie 

Ten aanzien van licht beschermde soorten hoeven geen extra maatregelen te worden getrof
fen, er treedt ten opzichte van de huidige situatie geen verslechtering op. 

Optimale compensatie 

Een kleine fauna tunnel op de plaats waar de houtsingels kruisen en worden doorsneden door 
de weg kan zorgen voor een veilige oversteekplaats voor licht beschermde soorten. Een ras
ter van 50 meter lengte aan weerszijden van de tunnel zorgt voor extra geleiding. 
Langs de houtsingels kan een mantel-zoom vegetatie worden aangelegd om ze meer geschikt 
te maken als jachtbiotoop voor vleermuizen. Indien hiervoor onvoldoende ruimte beschik
baar is voegt een ondergroei van struweel reeds veel toe. 

Lyts Djip 

Effecten 

Hier werden geen strikt beschermde soorten aangetroffen. De momenteel aanwezige duiker 
die het Lyts Djip onder de N381 doorleidt is voor zeer weinig dieren passeerbaar. In de toe
komstige situatie zal geen sprake zijn van verslechtering. 

Minimale compensatie 

Omdat de duiker zal worden vervangen door een tunnel zal de situatie naar verwachting 
verbeteren. 

100% compensatie 

De onderdoorgang voor zowel een verkeersluwe weg als een beek kan een geschikte passage 
voor vleermuizen vormen. Ten opzichte van het besteksontwerp (landbouwtunnel) hoeft 
hiervoor weinig extra inspanningen te worden verricht. De onderdoorgang wordt minimaal 
vier meter hoog en client (tenminste in de zomerperiode van half maart tot half oktober) 
onverlicht te zijn. Door de aanwezigheid van een brede onderdoorgang met een watercom
ponent zal de passage voor een groot aantal vleermuizen (ook water-gebonden soorten) ge
schikt zijn. Geleiding in de vorm van struweel is wenselijk. 
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Optimale compensatie 

Tussen de beek en de weg kan twee meter ruimte warden gereserveerd en als natuurvriende
lijke oever warden ingericht. Zo wordt het viaduct behalve voor vleermuizen en vissen ook 
voor landdieren passeerbaar. Extra geleiding is clan verder niet nodig. 

Figuur 6.42: Een onderdoorgang die voor veel soorten vleermuizen geschikt is (uit: folder Rijkswa
terstaat: Met vleermuizen overweg). 

Buttinga 

Effecten 

Bij hectometer 42,65 werd in 2006 een doodgereden Das gevonden. In de omgeving is naar 
spuren van Dassen gezocht. Deze werden niet aangetroffen. Op grotere afstand bevinden 
zich ten zuidwesten van de weg naar verwachting wel leefgebieden en burchten van de Das. 
Aan de overzijde van de N381 (bebouwde kom Oosterwolde) is geen biotoop voor de soort 
aanwezig. De doodgereden Das betrof vermoedelijk een rondzwervend exemplaar. Dat Das
sen hier regelmatig de weg oversteken is niet aannemelijk. 
Langs de bomenrijen parallel aan de weg werden enkele jagende vleermuizen (Laatvlieger en 
Gewone dwergvleermuis) aangetroffen. Er is geen sprake van belangrijke vliegroutes of be
langrijk jachtbiotoop, bomen die gekapt moeten warden hoeven in dit kader niet verplicht te 
warden herplant, er zijn in de omgeving voldoende altematieve vliegroutes en jachtbiotopen 
aanwezig. De duiker bij hectometer 43 is momenteel nauwelijks passeerbaar. In de toekom
stige situatie is geen sprake van verslechtering. 

Minimale compensatie 

Er zijn geen soorten aanwezig die verplicht dienen te warden gecompenseerd. 

100% compensatie 

Door alle bomen die warden gekapt te compenseren, zullen leefgebieden van vleermuizen 
cveneens volledig worden gecompenseerd. 
De duiker bij hectometerpaal 43 is momenteel nauwelijks voor dieren passeerbaar. Er kan op 
deze plek een ecoduiker warden aangelegd. Omdat de weg hier vrij hoog ligt, is er voldoende 
ruimte aanwezig voor een groat type ecoduiker (zie figuur 6.44). De aanleg van planken over 
de bermsloot aan de noordzijde verhoogt de bereikbaarheid voor dieren. 
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Fig uur 6.44. Groot type ecoduiker. 

Optimale compensatie 

De oevers van bennsloten kunnen natuurvriendelijk worden ingericht. Wegbermen kunnen 
ecologisch warden beheerd. 

Aansluiting Venekoterweg 

Effecten 

Ter hoogte van het geplande viaduct ligt vrij dicht bij de weg een poel waar voorplanting van 
Bruine kikker, Kleine watersalamander en Bastaardkikker werd vastgesteld. Bij de aanleg van 
een viaduct loopt deze poel gevaar te verdwijnen of uit te drogen. 

Minimale compensatie 

Omdat zich in de poel alleen categorie 1 soorten voortplanten, is compensatie niet verplicht. 

100% compensatie 

De poel kan volledig warden gecompenseerd door elders in het park een soortgelijke poel 
aan te leggen. Nadat deze nieuwe poel is gegraven client in september de oude poel te war
den leeggepompt en enkele dagen later te warden gedempt. 

Optimale compensatie 

De bermsloten ter hoogte van het viaduct kunnen natuurvriendelijk warden ingericht. Te
vens kunnen de binnenbermen van de op- en afritten natuurlijk warden ingericht. Tussen de 
ventweg en de afri.t van de N381 aan de zuidzijde van het viaduct kan een extra amfibieen
poel warden aangelegd. Het maairegime van de binnenbermen bestaat uit eenmaal maaien 
per jaar. 

Duiker hectometer 44,8 

Effecten 

Momenteel is de duiker nauwelijks passeerbaar voor dieren. Door een kleine verbreding van 
de weg zal deze situatie niet verslechteren 

Minimale compensatie 

Omdat er geen sprake is van verslechtering ten opzichte van de huidige situatie, is compensa
tie niet verplicht. 

100% compensatie 

Momenteel is de duiker nauwelijks passeerbaar voor dieren. Door de aanleg van een kleine 
ecoduiker wordt de duiker voor kleine zoogdieren bruikbaar. Door aan weerszijden van de 
ecoduiker planken over de bennsloot te leggen wordt de duiker beter bereikbaar. Langs de 
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weg client tot 50 meter aan weerszijden van de ecoduiker een Dassenraster te worden aange
bracht om dieren naar de ecoduiker te geleiden. 

Optimale compensatie 

De aanleg van een groat type ecoduiker is zeer wenselijk. Door aan weerszijden van de eco
duiker planken over de bermsloot te leggen wordt de duiker beter bereikbaar. Langs de weg 
client tot 50 meter aan weerszijden van de ecoduiker een Dassenraster te warden aange
bracht. 

Twee provincien weg 

Effect en 

In het open agrarisch landschap werden verscheidene jagende Laatvliegers waargenomen (zie 
bijlage 1). Deze dieren maakten geen gebruik van vliegroutes en jaagden in het open veld, 
niet nabij opgaande structuren. In de toekomstige situatie is voor deze dieren geen sprake 
van verslechtering. Voor het overige is erg weinig natuurwaarde aanwezig. 

Minimale compensatie 

Laatvliegers die het open landschap gebruiken als jachtbiotoop zullen naar verwachting geen 
hinder van de voorgenomen activiteiten ondervinden, compensatie is niet nnmhakelijk 

100% compensatie 

Ten aanzien van licht beschermde soorten zal er in de toekomst geen sprake zijn van ver
slechtering door de kleine verbreding van de weg. Er zijn weinig licht beschermde soorten 
aanwezig. 

Optimale compensatie 

Door de oevers van de bermsloten natuurlijk in te richten en door ecologisch bermbeheer 
toe te passen kan de natuurwaarde langs de Twee provincien weg aanzienlijk warden verbe
terd 

Doorsneden houtwal bij hectometer 45 ,96 

Effect en 

Alleen categorie 1 soorten zullen bij bier de weg oversteken wanneer de houtwal wordt ge
volgd. Er werden in de houtwal geen sporen van strikt beschermde soorten als de Das aange
troffen. 

Minimale compensatie 

Omdat de oversteekplaats nict door strikt beschermde soorten wordt gebruikt is compensa
tie niet verplicht. 

100% compensatie 

Ten behoeve van dieren die de houtwal volgen kan een faunapassage onder de weg warden 
aangelegd. Een Dassentunnel met een doorsnee van 50 centimeter volstaat. De houtwal aan 
beide zijden van de weg werkt als geleiding. Langs de weg client tot 50 meter aan weerszijden 
van de tunnel een fuikvormig Dassenraster te worden aangebracht. 

Optimale compensatie 

In plaats van een Dassentunnel kan een kleine faunatunnel warden gebruikt. Het aanbrengen 
van een fuikvormig Dassenraster langs de weg is noodzakelijk. 
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Duiker bij hectometer 46, 12 

Effecten 

Momenteel is deze duiker nauwelijks passeerbaar voor cliersoorten, er is bij aanleg van een 
nieuwe weg geen sprake van verslechtering. 

Minimale compensatie 

Omdat de duiker niet passeerbaar is voor beschermde clieren is er geen sprake van verslech
tering en is compensatie niet noodzakelijk. 

100% compensatie 

Om de weerstand van de duiker voor overstekende dieren te verlagen kan een ecoduiker 
worden aangelegd (zie figuur 6.45). Oak hier geldt dat planken over de bermsloot aan weers
zijden van de duiker deze beter bereikbaar zullen maken. Het aanbrengen van een geleidend 
Dassenraster langs de weg tot 50 meter aan weerszijden van de ecoduiker is noodzakelijk. Dit 
raster client te warden aangesloten op het raster van de voorziening bij hectometer 45,96. 

Figuur 6.45: Een klein type ecoduiker. 

Optimale compensatie 

Een grate ecoduiker (zie figuur 6.44) zorgt voor meer instraling van licht waardoor de voor
ziening voor vissen en amfibieen beter passeerbaar wordt. Her aanbrengen van een Dassen
raster dat is aangesloten op het raster van de vorige voorziening is noodzakelijk. 

Doorsnijding boaje hectometer 46,3 

Effecten 

Aan beide zijden werden sporen gevonden van de Ree. Het is aannemelijk dat de soort hier 
met regelmaat de weg oversteekt. 

Minimale compensatie 

De Ree is een categorie 1 soort waarvoor compensatie niet verplicht is. 

100% compensatie 

Om automobilisten attent te maken op overstekende Reeen kunnen waarschuwingsborden 
worden gemaakt. 

Optimale compensatie 

De aanleg van een faunapassage voor Reeen kan overwogen worden. Dit client clan een 
overkluizing met brugdek te zijn van tenminste 7,5 meter breed en 2 meter hoog. De weg 
client te worden voorzien van een combiraster van 2 meter hoog. 
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Aansluiting Terwisscha 

Effecten 

Doordat sloten warden gedempt, oevers warden verlegd en grasland zal verdwijnen, zal een 
aantal soorten amfibieen en kleine zoogdieren negatief warden bei:nvloed. 

Minimale compensatie 

Het betreft uitsluitend categorie 1 soorten waarvoor compensatie niet noodzakelijk is. Indien 
de sloten op dezelfde wijze warden aangelegd, zullen op termijn de soorten in ongeveer de
zelfde dichtheden weer verschijnen. 

i00% compensatie 

Bermsioten kunnen natuurvnendelijk warden aangelegd. Het gras eenmaal per jaar maaien is 
voldoende. 

Optimale compensatie 

In de binnenberm van de op-en afritten leent de bodem zich voor ontwikkeling van armere 
vegetaties en mogelijk schraallanden. Er client geen gebiedsvreemde grond te warden opge
bracht, eenmaal per jaar maaien is voldoende. Inzaaien met zaadmengsels is niet wenselijk. 

Bosgebied Drents-Friese Wold 

Effecten 

Over de gehele lengte van het nationaal park wordt de N381 door dieren overgestoken. Hier 
en daar werden wissels waargenomen en kondeu oversteekplaatsen warden onderscheiden. 
Voor het grootste gedeelte betreft het categorie 1 soorten die de weg oversteken. Sporadisch 
zullen echter ook Das, Boommarter en Eekhoorn de weg overdwars passeren. 

Minimaie compensatie 

Omdat er in de nieuwe situatie ten aanzien van strikt beschermde soorten geen sprake is van 
verslechtering ten opzichte van de huidige situatie, is de aanleg van faunapassages niet ver
plicht. Het Drents-Friese Wold is een rnituurgebied van intemationaal belang, daarom zijn op 
een aantal plaatsen faunapassages zeer gewenst. 

100% compensatie 

Voor een volledige compensatie client een aantal maatregelen te warden genomen. Op een 
tweetal plaatsen kunnen grate afwateringsbuizen als bij hectometer 48,92 (zie tekst aldaar) 
warden aangelegd. De huidige verzorgingsplaats die zal warden verwijderd ter hoogte van 
hectometer 48 is een geschikte plaats voor zo'n grote faunapassage. Hier kan een rioolbuis 
(doorsnee een meter) warden aangelegd. Deze is echter niet passeerbaar voor Ree. Een 
Lwee<le buis kan warden aangelegd ter hoogte van hectometer '.Jl,3. Gele1d111g naar de buizen 
toe bestaat uit de aanleg van 50 meter lange diepe geulen (zoals bij hectometer 48,92). Het 
verdient aanbeveling bet diepste punt van deze geulen niet voor de ingang van de buis te 
maken, zodat de buis niet bij iedere regenbui volloopt. Het vollopen van de buizen na zware 
regenval lijkt onvermijdelijk. In bet verlengde van deze geulcn kan nog eens een smalle reep 
bos van 50 tot 100 meter warden opengekapt. Deze repen hoeven slecbts enkele meters 
breed Le zijn. Borneo mer boltes dienen te warden gespaard. 
Over de gebele lengte van bet bosgebied dat doorsneden worc:ll van <le N381 kan een man
tel-zoom vegetatie tussen de weg en bet bos warden aangelegd, waardoor een natuurlijke 
bosrand ontstaat. Voor een voiledige mantel-zoom vegetatie client een ruimte van tenminste 
10 (tot 20) meter breed beschikbaar te zijn. Hiervoor zullen op de meeste locaties bomen 
moeten warden gekapt. Dit kappen wordt bet liefst in een golvende lijn gedaan (tussen 10 en 
15 (of20) meter). Het kappen van bomen om natuur te creeren mag opportunistisch klinken, 
maar de natuur.:vaarde die hierv'"oor tcrug kccrt is vele malcn hoger. HeL verJient aanbeveling 
bet bout dat vrij komt bij bet kappen van bomen in de mantelstrook (6 tot 10 meter) acbter 
te laten om verruiging te stimuleren. Het vervolgens aanbrengen van relief (hogere en lagere 
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delen) is uitermate gunstig. Vanaf de wegkant gerekend, mag de eerste meter regelmatig 
(normaal) worden gemaaid. De tweede meter wordt eens per jaar gemaaid. Het gedeelte van 
drie tot en met vijf meter (zoom) wordt slechts eens in de drie jaar gemaaid. De overgeble
ven strook van zes tot tien meter (mantel) maait men helemaal nooit maar wordt eens in de 
vijf jaar gesnoeid. Materiaal <lat vrijkomt bij het snoeien kan achtergelaten worden in de man
telstrook. 
Er kan voor gekozen worden de mantel spontaan op te laten komen. Tevens kan deze wor
den ingeplant met struikvormende soorten als Hazelaar, Meidoorn, Sleedoom, Vlier, Lijster
bes, Hulst, Wegedoom, Sporkehout enz. Indien het kappen van bomen zeer onwenselijk is, 
kan met alleen een zoom vegetatie worden volstaan van vijf meter breed. De mantelzone kan 
mogelijk door snoeien van de bosrand worden verkregen. De aanleg van een nieuwe mantel
zone verdient echter de voorkeur omdat er meer geschikte boomsoorten (struikvormers) 
zullen verschijnen of kunnen worden aangeplant. 
Natuurlijke bosranden geven een flinke impuls aan de lokale soortenrijkdom. Hier !even veel 
insecten die als voedsel dienen voor vogels, zoogdieren, vleermuizen en amfibieen. Bosran
den worden aantrekkelijker als ze niet recht zijn, varieren in breedte en als er verschillen zijn 
in vochttoestand. Dergelijke goed ontwikkelde bosranden behoren tot de soortenrijkste le
vensgemeenschappen (van Uchelen, 2006). 
Deze mantel-zoom vegetaties zijn goed te combineren met de voorgenomen "holle" dwars
profielen van de N381 ter hoogte van het Drents-Friese Wold. De hoge vegetatie zal zorgen 
voor extra verdamping waardoor minder snel wateroverlast ontstaat. 

Optimale compensatie 

Op een aantal plaatsen kunnen kleine faunatunnels worden aangelegd (zie figuur 6.46). Soms 
kan met een Dassentunnel worden volstaan. Op een plek zal een ecoduct worden aangelegd. 
Het gebruik van rasters is noodzakelijk om dieren naar het ecoduct te leiden. Deze rasters 
worden uitgevoerd op Ree-hoogte en zijn voorzien van Ree-insprongen. De rasters zijn goed 
te combineren met mantel-zoom vegetaties. Aan de wegzijde van het raster wordt de zoom 
vegetatie ontwikkeld (een keer per jaar maaien), terwijl aan de boszijde van bet raster een 
mantel vegetatie tot ontwikkeling kan komen (een keer per vijf jaar snoeien en takken laten 
liggen). Er is eveneens een tweetal Boommarter/Eekhoorn passages gepland (zie figuur 
6.51). 
Van noord naar zuid kan de eerste kleine faunatunnel worden gesitueerd in het verlengde van 
de bosrand van het Drents-Friese Wold bij hectometer 47,4. De beide bosranden liggen on
geveer tegenover elkaar. Aan beide zijden is verdere geleiding niet noodzakelijk. Ten noorden 
van de huidige verzorgingsplaats die zal worden verwijderd ter hoogte van hectometer 48 
bevindt zich een geschikte plaats voor een ecoduct in vlak terrein (zie figuur 6.17 en tekst 
fietstunnel I<:raaiheidepollen) . Een derde grote faunapassage is gesitueerd bij de Kraaiheide
pollen en zal aldaar worden beschreven. De vierde passage is reeds aanwezig, dit betreft de 
goed werkende rioolbuis bij hectometer 48,92. Deze buis zou nog kunnen worden verbeterd 
door er voor te zorgen dat na zware regenval bet water niet voor de zuidelijke ingang blijft 
staan. De vijfde kleine faunatunnel wordt aangelegd bij hectometer 49,35. Aan de noordzijde 
werkt bet hekwerk rood recreatiecentrum de Roggeberg als geleiding. De duiker client in bet 
verlengde van de hoek in bet hekwerk te worden geplaatst, een smalle reep bos tussen deze 
hoek en de duiker client te worden gekapt. Geleiding naar de passage aan de zuidzijde van de 
weg bestaat uit de aanleg van een 50 meter lange diepe geul, mogelijk kan het bestaande pad 
worden gebruikt. De zesde grote passage ligt onder bet viaduct bij de aansluiting Hildenberg, 
aldaar beschreven. Bij de zevende passage op bet heideterrein Hildenberg kan worden vol
staan met een Dassentunnel van 50 centimeter doorsnee. Vanwege de hoge grondwaterstand 
is een kleine faunapassage bier naar verwachting niet haalbaar. De Dassentunnel wordt aan
gelegd aan de oostzijde van bet noordelijke gedeelte van Hildenberg in bet verlengde van de 
houtwal die dienst doet als geleiding. Aan de zuidzijde kan een walletje worden aangelegd ter 
geleiding, overige vormen van geleiding grijpen te zeer in in bet terrein. Kleine faunapassage 
nummer acht is gesitueerd bij hectometer 51,3. Ook bier bestaat geleiding weer uit 50 meter 
lange geulen voor de ingang van de passages met in bet verlengde hiervan opengekapte repen 
bos van 50 tot 100 meter lang 
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De meest geschikte locatie met het oog op het voorkomen van Boommarter en Eekhoorn en 
de aanwezigheid van grote bomen langs de weg is direct ten zuiden van Kraaiheidepollen. 
Het ecoduct ten noorden van Kraaiheidepollen vormt een andere passage voor deze soorten. 
Op beide locaties wordt biotoop van de Boommarter en Eekhoorn met elkaar verbonden. 

re leggen faunapas ages in bet Drents-Friese Wold. De witte pijlen geven grote 
fawrnpassages a.an. 

Faunapassag s 
Ecoduc1 
Hop-o,•er 
'eleiding 

_ Boommarterbrug 
• Raster (Ree) 

Over de gehele lengte van het bosgebied <lat doorsneden wordt door de N381, wordt een 
mantel-zoomvegetatie tussen de weg en het bos worden aangelegd, waardoor een natuurlijke 
bosrand ontstaat. Voor een dergelijke vegetatie client een ruimte van tenminste 20 meter 
breed beschikbaar te zijn omdat er een raster geplaatst client te worden met bet oog op fau
napassages. 

Fietstunnel Kraaiheidepollen 

Effecten 

Op de plaats waar de fietstunnel zal worden aangelegd, is een vliegroute voor vleermuizen 
aanwezig. In bet najaar werd een behoorlijk aantal overstekende vleermuizen waargenomen 
(Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis). Deze clieren gebruiken het fietspad als vliegroute 
en steken op hetzelfde punt als het fietsverkeer de weg over (zie bijlage 1). 

Minimale compensatie 

Omdat er sprake is van een vrij belangrijkc vliegroute voor vleennuizen, client deze in de 
toekomst te worden behouden. Direct naast de geplande fietstunnel kan een hop-over war
den gerealiseerd. Hiervoor is het aan te bevelen zoveel mogelijk hoge bomen nabij de weg te 
behouden. De hosrand zal zodanig moeten worden aangepast dat vleermuizen naar de hop
over toe warden geleid (zie figuur 6.47). Inclien in plaats van een fietstnnnel een fietsbrug 
kan warden aangelegd, kan deze biug als oversteekplaats voor vleermuizen warden gebruikt. 
De reling kan voor vleermuizen als geleiding dienen, hiertoe client de reling voor de sonar 
van vleermuizen zichtbaar te zijn door bijvoorbeeld horizontale dikke buizen toe te passen. 
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Een dichte reling is wellicht nog beter, hiervoor kan bout, maar ook bijvoorbeeld plexiglas 
worden gebruikt. Een houtsingel zal vleermuizen naar de reling toe moeten geleiden. 

Figuur 6.47: Een hop-over voor vleermuizen over een enkelbaans weg. 

100% compensatie 

In de fietstunnel kan aan een zijde twee meter ruimte worden gereserveerd voor een fauna
passage. Door de passage in te richten met een stobbenwal wordt deze beter passeerbaar. 
Door de tunnel (tenminste in de zomer van half maart tot half oktober) onverlicht te laten, 
kunnen kritische vleermuissoorten (Grootoorvleermuis, Franjestaart, Baardvleermuis enz.) 
deze in de toekomst gaan gebruiken als veilige oversteekplaats. Daarnaast zal tevens een hop
over moeten worden aangelegd om grote soorten als de Laatvlieger te voorzien. Indien een 
fietsbrug kan worden toegepast kan deze als oversteekplaats voor alle soorten vleermuizen 
dienen, zoals bij de minimale compensatie is beschreven. Door op de fietsbrug een strook 
van drie tot vijf meter breed te reserveren kan de brug tevens door andere (zoog)dieren 
worden gebruikt. Voor kritische soorten als amfibieen, reptielen, Ree, Boommarter en Eek
hoorn is dit mini-ecoduct naar verwachting niet geschikt. De faunastrook kan worden voor
zien van stobben en dikke takken. Door een laag aarde van 30 centimeter aan te brengen op 
de strook kunnen kruiden zich handhaven. De relingen dienen dicht te worden gemaakt of er 
dienen schuttingen langs de randen te worden aangebracht. 

Optimale compensatie 

Vemit de beste maar ook de meest kostbare oplossing is de aanleg van een ecoduct. Aan 
beide zijden van de weg is hier gevarieerde natuur aanwezig van een behoorlijke omvang. 
Zowel ten oosten als ten westen van de N381 zijn op dit punt populaties aanwezig van 
Boommarter, Das, diverse soorten vleermuizen, diverse soorten reptielen, Eekhoorn, Steen
marter, mogelijk Wild Zwijn en overige categorie 1 soorten. Hierdoor is het waarschijnlijk 
dat de voorziening door een breed spectrum aan (strikt beschermde) diersoorten zal worden 
gebruikt. Geleiding bestaat uit bet openkappen van bos, hier en daar mogen bomen (met 
holtes) blijven staan (zie figuur 6.48). Op het ecoduct zelf dienen verschillende typen be
groeiing aanwezig te zijn. Een gedeelte schrale vegetatie maakt het ecoduct voor reptielen 
passeerbaar. Een strook struweel geeft dekking aan bijvoorbeeld marterachtigen. Vlakbij het 
ecoduct dienen een aantal bomen te blijven staan voor Boommarter en Eekhoorn. Lefst 
zodanig dat het ecoduct via de bomen kan worden bereikt. Aanplant van bomen op het via
duct is alleen haalbaar als er een toplaag van 1,5 meter dik wordt aangelegd, voor struweel is 
een toplaag van 60 centimeter voldoende. De aanleg van drinkpoelen aan de voet van het 
talud kan bet ecoduct voor zowel amfibieen, reptielen als grote zoogdieren beter passeerbaar 
maken. Een effectieve breedt op de overspanning van 20 meter zou voldoende moeten zijn 
om deze biotopen naast elkaar te realiseren. Een breedte van 40 tot 50 meter verdient de 
voorkeur. De helling van bet aanlooptalud mag hooguit 1: 10 bedragen. 
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De oversteekplaats voor fietsers kan apart van het ecoduct worden aangelegd zoals in figuur 
6.48, maar kan ook over het ecoduct Oangs de zijkant) lopen als de overspanning breed ge
noeg is (zie figuur 6.49). Dieren zullen weinig hinder van fietsers ondervinden omdat het 
merendeel van de dieren 's nachts zal passeren, voor fietsers kan het aantrekkelijk zijn de 
N381 middels een ecoduct met geluidswerende schuttingen over te steken. Een afbakening 
(raster/ greppel) tussen het fie ts pad en de faunapassage kan nodig zijn om te voorkomen dat 
nieuwsgierige fietsers de vegetatie op het ecoduct vertrappen. Ecoducten worden door vrij
wel alle diergroepen gebruikt en vormen de best denkbare faunapassages, (Fluit, 1990 & 
Bekker, 1995 & Kruidering, 2005). 
Rasters zijn noodzakelijk om de dieren naar het ecoduct te geleiden. Random het ecoduct 
kan het best warden gekozen voor een combinatie raster waarin drie typen zijn verwerkt (zie 
figuur 6.9). Vanaf het maaiveld tot 30 centimeter boven de grond wordt een amfibieen
schcrm aangebracbt. Tot een n-1eter is een Dasseura~ler aanwezig en daarboven tot twee 
meter een Reeenraster. Het amfibieenscherm boeft maar tot 300 meter aan weerszijden van 
het ecoduct te worden toegepast. Voor bet overige blijft bet raster over de gehele lengte van 
bet Drents Friese Wold bestaan uit een combinatie raster Das-Ree. Een mantel-zoom vegeta
tie is goed te combineren met een dergelijk raster. Aan de wegzijde kan een zoom-vegetatie 
worden ontwikkeld die eens per jaar wordt gcmaaid. Aan de boszijde kan een mantel vegeta
tie ontstaan die slecbts eens per vijf jaar hoeft te worden gesnoeid. 

• 
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• • 
Figuur 6.49: Bovenaanzicht eco
duct met gemtegreerde fietsover
steekvoorziening (grijs). Vleermui
zen worden via een geluidswerende 
schutting ( dikke zwarte lijnen) over 
het ecoduct geleid. De bosrand 
client zodanig te warden aangepast 

• dat vleermuizen naar de passage 
--- - -- warden gestuurd (groene beplan

•---- - - -----ting). Strikt beschermde soorten als 
Boomrnarter, Das, Eekhaarn en 
reptielen en amfibieen maken te-

____ ....__.,...... vens gebruik van ecoducten. Rasters 
moeten voorkomen dat dieren op 
andere plaatsen de weg over steken . 
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Kraaiheidepollen 

Effecten 

Dit kleine natuurgebied is groots in natuurwaarde. De combinatie van een nat heideterrein en 
een ven zorgt voor een grote soortenrijkdom. Hier werden Poelkikker, Heikikker, Ringslang, 
Adder, Heideblauwtje (alle categorie 3) en Levendbarende hagedis (categorie 2) aangetroffen 
(zie bijlage 1). Verder komt nog een aantal bijzondere maar niet-beschermde soorten voor als 
Noordse witsnuitlibel, Tengere pantserjuffer, Koraaljuffer, Heivlinder en Bruine vuurvlinder. 
De strikt beschermde Oostelijke witsnuitlibel en Gevlekte witsnuitlibel werden beide een
maal waargenomen. Van verblijfplaatsen van deze soorten is naar verwachting geen sprake 
omdat de soorten nadien niet meet zijn waargenomen. De dichtheid reptielen op de Kraai
heidepollen is zeer hoog, eenmaal werden tijdens een bezoek van 2,5 uur 21 waamemingen 
van slangen gedaan. 
Door de kleine verbreding van de weg zal een klein gedeelte van het biotoop van deze soor
ten verloren gaan. Daar staat echter tegenover dat de huidige verzorgingsplaats zal worden 
opgeheven, waardoor extra ruimte vrij komt. Het verlies aan oppervlak zal daardoor ruim
schoots worden gecompenseerd. 
De huidige N381 verdeelt het natuurterrein in tweeen. Met name de Adder zal in zeer be
perkte mate de weg oversteken, waardoor de lokale populatie uit twee deelpopu1aties bestaat. 
E r is met betrekking tot de Adder naar verwachting weinig uitwisseling tussen beide popula
ties. Op termijn kan dit 1eiden tot genetische verarming, waardoor de gehe1e Adderpopu1atie 
1okaa1 kan uitsterven. 

Minimale compensatie 

Omdat het verlies aan leefgebied van een aantal strikt beschermde soorten za1 worden ge
compenseerd door het verwijderen van de verzorgingsplaats, is verdere compensatie niet 
no dig. 
Het aanbrengen van een verbinding tussen beide populaties is zeer wenselijk maar vormt 
geen verplichting. 

100% compensatie 

Omdat het gebruik van kleine amfibieentunnels niet mogelijk is door de hoge snelheid 
waarmee het verkeer passeert, client te worden gekozen voor duikers van een meter hoog en 
twee meter breed. Deze worden over de gehele lengte van het natuurgebied om de 75 meter 
aangelegd, wat neerkomt op drie duikers (zie figuur 6.50). De aanleg van deze duikers mag de 
grondwaterstand niet verstoren. De berm van de weg client over de gehele 1engte van het 
heideterrein te worden voorzien van amfibieenschermen van ca. 30 centimeter hoog (HDPE 
platen), zodat de weg niet op andere plaatsen wordt overgestoken. Deze wanden lopen zo'n 
50 meter door in het bos. Verdere geleiding is niet nodig. 
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Figuur 6.50: Locnties van de reptielen-duikers ter hoogte van Kraaiheidepollen . . 
F aunapassages 
Geleidingswand (HDPE-platen). 

Optimale compensatie 

De meest optimale compensatie is het omleggen van de weg om het heideterrein heen. 
Indien dit niet mogelijk kan er een mini fly-over warden aangelegd. Deze fly-over client ten 
minste 25 meter lang te zijn, liefst !anger. De rijbanen warden bij de overspanning gesplitst 
en het viaduct is ongeveer 2,5 meter hoog om vul<luende lichtinval te verkrijgen waardoor 
vegetatie kan groeien onder de voorziening, hierdoor wordt de voorziening ook geschikt 
voor Ree. Door de hoge grondwaterstand zal een vrij natte situatie ontstaan, dit is geen pro
bleem zolang de passage niet gedurende lange tijd onder water staat en het geen nadelige 
gevolgen voor andere gedeelten van het terrein heeft. De onderdoorgang client wel via een 
relatief droge richel passeerbaar te zijn. Over de gehele lengte van het heideterrein en tot 100 
meter daar buiten client een combinatieraster te worden aangebracht met een amfibieen
scherm (zie figuur 6.9). Buiten deze 100 meter is een amfibieenscherm niet noodzakelijk. 
Middels deze voorziening kunnen de beide helften van het terrein weer een geheel gaan 
vormen. Atgezien van amfibieen en reptielen zullen ook (grote) zoogdieren en insecten van 
de voorziening gebruik maken. 
Indien een hoogte van 2 me ter niet haalbaar is in verband met wijzigingen in de grondwater 
stand, kan het viaduct worden verlaagd naar ca. 1 meter. Voor amfibieen en reptielen blijft de 
passage clan naar verwachting redelijk bruikbaar, er zal wel minder of helemaal geen vegetatie 
groeien onder de voorziening. De Ree maakt van zulke lage doorgangen geen gebruik. 
T en aanzien van soorten die voomamelijk in bomen !even (Boommarter en Eekhoorn), kun
nen overspanningen over wegen goed werken. Deze overspanningcn bestaan uit een niet
geverfde houten constructie van twee palen aan weerszijden van de weg en een lange paal die 
de weg overspant. D e constructie wordt zo hoog gemaakt als minimaal noodzakelijk is voor 
het passerende verkeer. Vanaf de twee uiteinden van de overdwars liggende paal warden 
diverse touwen naar bomen in de omgeving gespannen, zodat de passage vanuit verschillen
de bomen is te bereiken. Het is daarom belangrijk dater een aantal grate bomen dicht langs 
de weg slaaL. Im.lien er weg-overspannende bewegwijzering is gepland en deze bewegw1jze
ring staat op een gunstige plaats, clan kunnen deze constructies door middel van een aantal 
simpele ingrepen warden omgevormd tot Boommarter- of Eekhoornbrug (zie figuur 6.51 ). 
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Figuur 6.51: Boommartervoorziening in bestaande constructie 

lets ten zuiden van de Kraaiheidepollen bevindt zich een geschikte locatie voor de aanleg van 
een Boommarterbrug. Hier zijn direct langs de weg hoge bomen aanwezig, bovendien be
vindt zich hier aan beide zijden van de weg veel bos. Een doorlopende bosverbinding is voor 
Boommarter en Eekhoorn noodzakelijk. 

Afwateringsbuis hectometer 48,92 

Deze grate betonnen rioleringsbuis met een doorsnee van circa een meter staat bijna altijd 
droog. Aan beide zijden van de weg is uitstekende geleiding aanwezig in de vorm van een 
diepe geul. Hierdoor vormt de buis onbedoeld een uitstekende faunapassage voor tal van 
diersoorten. Er werd een sporenbed in de buis aangelegd dat meerdere weken achter elkaar 
wekelijks werd gecontroleerd. Na een week waren er doorgaans zoveel dieren de buis gepas
seerd dat de meeste sporen niet meer te onderscheiden waren. Eenmaal is het sporenbed na 
een nacht gecontroleerd. In deze nacht was een Vos heen en terug gelopen en was een Bun
zing de buis gepasseerd. Dergelijke resultaten warden bij de gemiddelde faunapassage pas na 
een week behaald. Advies is deze buis onveranderd te handhaven en de methode op meerde
re plaatsen in het Drents-Friese Wold toe te passen. Compensatie is hier niet van toepassing. 

Dassen vluchtburcht nabij hectometer 49, 7 

In het talud van de bermsloot, die doorgaans droog staat, is een oude vluchtburcht van de 
Das aanwezig. De burcht heeft twee pijpen en is reeds lange tijd onbewoond, maar toont wel 
aan dat hier ooit Dassen hebben geleefd. De vestiging heeft plaats gevonden nadat de weg 
was aangelegd, omdat de burcht zich bevindt in het talud van de bermsloot. Waarom de 
burcht is verlaten, is niet duidelijk. Vermoedelijk heeft het te maken met de ontwikkeling van 
recreatiecentrum de Roggeberg. Direct ten noorden van de burcht is een raster aanwezig dat 
een groot gebied afschermt. Mogelijk behoorde dit gebied tot het leefgebied van de Dassen 
die hier verbleven. Hierdoor is de locatie ongeschikt geworden als leefgebied. De aanwezig
heid van de burcht toont tevens aan dat Dassen zeer tolerant kunnen zijn ten aanzien van 
verkeersdrukte. Hierbij client als kantekening te warden gemaakt dat er meer verstoring zal 
optreden als een weg langs een burcht wordt aangelegd. 

Aansluiting Hildenberg 

Effecten 

De aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting op de Bos berg en de Oude Willem vormt mo
gelijk het grootste knelpunt in bet gehele trace. Met name de oprit van de Oude Willem naar 
N381 rich ting Smilde doorsnijdt een zeer waardevol heideterrein. Binnen de begrenzing van 
de ruimte die gereserveerd moet warden voor deze oprit werden Poelkikker (voortplanting), 
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Heikikker (voartplanting), Adder, Ringslang en Levendbarende hagedis waargenamen. Bui
ten deze begrenzing werd Heideblauwtje aangetraffen (zie bijlage 1). Er mag van uit warden 
gegaan dat ook binnen de bcgrcnzing van de oprit zich verblijfplaatsen van deze strikt be
schermde vlinder bevinden. Voor de Poelkikker geldt dat de enige andere vaortplantings
plaats op het heideterrein Hildenberg zich bevindt in het oostelijke puntje. De kleine popula
tie is erg kwetsbaar en de kans is groot dat de soort op lokaal niveau zal verdwijnen. Van de 
Heikikker werd op meerdere plaatsen op Hildenberg vaortplanting vastgesteld. In 2007 wa
ren vanwege het droge voorjaar nagenoeg alle wateren waarin vaartplanting had plaats ge
von<len voortijdig opgedroogd. Alleen in het natte gedeelte binnen de begrenzing van de 
oprit werd succesvolle voortplanting vastgesteld. Uit tellingen blijkt dat door opeenvolgende 
jaren met droge periodes de aantallen Heikikkers op Hildenberg lager zijn geworden. Deze 
soort loopt gtvaa.c te vei:dwijueu. Vanwege her nane karakter is dit gedeelte van Hiidenberg 
voor de Ringslang ccn zccr belangrijke leefgebied. Dijna allc waarnemingen van Ringslangen 
op Hilden berg werden binnen de begrenzing van de oprit gedaan. Tevens zou de Hazelworm 
voar kunnen kamen maar deze werd niet vastgesteld. 
Het gedeelte van Hildenberg dat ten noorden ligt van de huidige N381 heeft veel minder 
natuurwaarde. In het gedeelte waar de afrit naar Bosberg is gepland, werden in het geheel 
geen beschermde soorten waargenomen. Naar verwachting zijn lage dichtheden van de Ad
der aanwezig. Aan de oostkant van dit noordelijke gedeelte werd de Levendbarende hagedis 
waargcnomr.n. In het gedeelte waar de afril is gepland, werd deze relatief gocd waar te nemen 
soart met aangetroffen en komt hier naar verwachting niet voor. 

Mogeljjkheden voor compensatie en mitigatie oprit Oude Willem naar N381 

Aiitzj!,atie 

Het gedeelte 1vaar de oprit is gepland zal afgedamd moeten worden en hier zal het grondwater 
weggepampt moeten worden. Het in het gebied pompen van (gebiedsvreemd) water is ech
ter uit den boze aangezien het hier een hoofdzakelijk regenwater gestuurd systeem betreft. 
Naar verwachting zulien alle hier aanwezige amfibieen en rept:lelen nu meer geschikte leefge
bieden opzoeken in het overgebieven dee! van het natte heideterrein. Dit leefgebied is echter 
fors afgenamen in oppervlakte. Vervolgens kan na enkele weken de bovenlaag van de grand 
warden afgegraven waardoor het terrein angeschikt wardt gemaakt. De bcrmsloat kan nu 
vanaf een zijde warden gedempt zodat in de sloot ;rnnwezige dieren de kans krijgen te vluch
ten. Vanafhalf oktobcr gaan de meest amfibieen eu reptielen in winterrust. Voor dit moment 
dient de bermsloot te zijn gedempt en het terrein binnen het werkgebied ongeschikt te zijn 
gemaakt. 
Indien de werkzaamheden in een half jaar kunnen worden afgerond verdient de periode van 
september tot en met februari de voorkeur, in deze tijd is er doorgaans sprake van een neer
slagoverschot. Eventueel kan er in de maanden juli en augustus al worden begonnen met de 
werkzaamheden als er zorg voor wordt gedragen <lat de Paelkikker zich niet voort gaat plan
ten en zwangere Adders en hagedissen het terrein kunnen verlatcn. Vanaf half maart begint 
de Heikikker doorgaans met de voortplanting, het terrein client clan in rnst ternggekeerd te 
zijn. 

Garanti.es voor het slagen van bovenstaande en mitigerende maatregelen zijn moeilijk te ge
ven. Het probleern is tweeledig: 
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• Door de beperkte omvang hebben de hier aanwezige beschennde soorten geen mo
gelijkheden om een gelijkwaardige altematieve locatie te betrekken voorafgaand aan 
de werkzaamheden. Het leefgebied in zijn huidige vorm is erg klein en met de aanleg 
van de oprit gaat een groat dee! hiervan verloren. 

• Tijdens de aanleg van de aansluiting dient de waterstand in het achterliggende heidetemin ge
!~:k te b!ijven. Deze eis kornt zowel vuort uit een toetsing aan de Flora- en faunawet 
als de Natnurbescherrr..i..11gs\1let. Het betreft hicr ccn schijngrondwatersspiegel, aau
gezien regenwater stagneert op een keileemlaag. Wanneer dit niet gegarandeerd kan 
worden, mogen de werkzaamheden geen doorgang vinden, ook niet als additionele 
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mitigerende maatregelen worden opgevolgd, en client naar alternatieven te worden 
gezocht. 

Minimale compensatie 

Om het verlies aan natuurwaarde te compenseren zal er voorafgaand aan de werkzaamheden 
natte heide moeten worden ontwikkeld. Dir zal ten koste gaan van droger heideterrein. Om 
deze droge heide te compenseren, kan een gedeelte van het naastgelegen hos worden open
gekapt. 
Door de zuidelijke bermsloot die ten oosten ligt van de verzorgingsplaats te dempen met 
leem kan de grondwaterstand worden verhoogd. Of dit voldoende is om de natuurwaarde 
die verloren gaat te compenseren, is onduidelijk. Als extra maatregel kan de bij hectometer 
50,8 gelegen verzorgingsplaats worden opgeheven en de bodem zodanig worden afgegraven 
dat een natte laagte ontstaat. Er client dan zorg voor te worden gedragen dat de afwatering 
van de weg hier niet in terecht komt. Eventueel kunnen !age plekken op het heideterrein zo 
ver uit worden graven dater het gehele jaar of tenminste een groot gedeelte van het jaar wa
ter staat. Als laatste maatregel kan op een aantal plekken dijkjes worden aangelegd om het 
water beter en !anger vast te kunnen houden. Omdat er in de toekomst vaker periodes van 
droogte warden verwacht is het wenselijk verregaande anti-verdrogings maatregelen te ne
men. Het nemen van dergelijke maatregelen en het daarmee voor de toekomst veilig stellen 
van de aanwezige natuurwaarden (bijv. Heikikker) is de beste compensatie voor de natuur
waarden die verloren gaat met de aanleg van de aansluiting Hilden berg. 
Ten aanzien van de Poelkikker dient er weer een waterhoudende bermsloot naast de oprit te 
worden aangelegd, ook de Ringslang is hierbij gebaat. Indien bermen dienen te warden ver
breed of opgehoogd, kan het beste gebruik worden gemaakt van voedselarm geel zand of 
enigszins leemhoudend gee! zand. 

Conclusie 

Omdat met de aanleg van een oprit van de Ou de \Villem naar N381 een vij ftal strikt be
schermde soorten en een middelhoog beschermde soort negatief worden bei:nvloed, zal de 
noodzaak van het aanleggen van deze oprit in de huidige vorm heroverwogen moeten wor
den en dienen ecologisch minder schadelijke altematieven uitgewerkt te worden. Daarnaas t 
client niet onvermeld te blijven dat de geplande werkzaamheden tevens getoetst dienen te 
worden aan de Natuurbeschermingswet. Uit de reeds uitgevoerde voortoets (zie hoofdstuk 8) 
blijkt dat significante effecten op het Natura 200 gebied Drents-Friese Wold als gevolg van 
de geplande werkzaamheden op deze locatie niet uit te sluiten zijn. 
Aanvullend kan, al dan niet in combinatie met de aanleg van de N381, overwogen worden de 
weg Oude Willem verkeersluw te maken. Sluipverkeer zorgt er voor dat er jaarlijks op deze 
weg op bet traject van de N381 tot de afslag Tilgrupweg Poelkikker, Heikikker en Ringslang 
het slachtoffer worden. Sporadisch warden Adder, Boommarter, Grootoorvleermuis en 
Eekhoom aangereden. Verder werd twee maal een Das doodgereden (mond. med. SBB). 
Afgezien van de Eekhoorn (categorie 2) zijn dit alle categorie 3 soorten inzake de Flora- en 
faunawet. 

Minimale compensatie afrit N381 naar Bosberg 

Tijdens het onderzoek van 2007 werden in het noordelijke gedeelte van Hildenberg binnen 
50 meter van de weg weinig Levendbarende hagedissen gezien. Uit gegevens van ]. Mulder 
(WARF) blijkt echter dat bier juist veel waamemingen van deze soort zijn gedaan. Dit is 
opvallend omdat het noordelijke gedeelte van Hildenberg vrij arm is aan structuur. Tevens 
werd de Adder regelmatig aangetroffen. Voor de Ringslang, Poelkikker en Heikikker is het 
gebied niet erg belangrijk, het is te droog. Voor het Heideblauwtje lijkt het terrein evenmin 
van groat belang, de soort werd hier niet waargenomen. 

Compensatie ten aanzien van Levendbarende hagedis en Adder kan bestaan uit het compen
seren van het oppervlak dat verloren gaat of het verbeteren van de k:waliteit van het leefge
bied. 
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f ler verlies aan oppcrvlnk kan tvorden gccompenseerd door cle nanleg van ecn nicuw gcdeelte 
biotoop voor Adder en Levcndba.ren<le hagedis. Ten oostcn van her noordelijkc gcclcelLe ligL 
ccn rcrrein dar mogelijk als 7.odanig geschikt kan wordcn gcmaakt. Ilic.r kan ook hec vcrltes 
aan oppc.rvlak van de zuid7.ijde worden gccompensec.rd. Advies is om de voedsclrijkc toplaag 
af re graven en relief aan le brengen in het terrein. I let reliH zoals <lat aanwczig is min de 
oostzijde Vl\n Hilclcnbcrg noord kan dlln wordcn doorgctrokken. 
De kwaliceit van hct lecfgebied kan aa1nicnlijk worden verbererd door te s toppcn met bcgrn
zing. Repcielen zijn gebaal bij s trucruur in hun lecfgebicden die op heideterrcincn doorgaans 
wordt gcvorrod door de aanwezigheid van graspoUco. Pollen van bijvoorbeeld P1jpcnstrootie 
bicdcn dekking en ovcrwmteringsplaatsen. De dorre, bruine bladeren reflcctcrcn de zoo 
waardoor rcpciclcn sncl op kunnen wnrmen. Bovenclien geeft de opgaande strucruur die 
graspollen bicden beschuu.ing regen de wind zodat ook op windcrige dagen kan worden ge
zond. Lll ngs de bosrand aan de noordzijdc van bet hcidercrrcin k}ln cen mantel-zoom vegeta
tic worden aangelegd tcr verhoging van de structuur. Door tcnminste op een gcclcelte van 
bet hcidccci:rein de bcgrnzing stop te zcttcn, zal weer Pijpcnstrootje verschijnen waardoor het 
gcb1cd mccr geschikl zal worden voor de Adder. Ook de Levcndbare.nde hagedis en de Ring
slang zullen hier van pro fircren . 
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100% compensatie 

Om tot een volledige compensatie te komen kan de mini.male compensatie worden aange
vuld met een faunapassage onder het viaduct onderlangs de N381. Aan weerszijden van de 

Figuur 6.52: l'aunapassage met stobbenwal 

Optimale compensatie 

Bosberg/Oude Willem kan 4 meter ruimte 
worden gereserveerd die begroeid is met 
vegetatie. Er kan een stobbenwal onder het 
viaduct worden aangelegd (zie figuur 6.52). 
Een houten hekwerk kan de faunapassages 
scheiden van de rijbaan. Bij de op- en afritten 
van de N381 hoeven geen voorzieningen te 
worden getroffen. De meeste dieren zullen 
uitsluitend 's nachts de weg oversteken en 
auto's rijden hier met veel lagere snelheid 
waardoor de kans op aanrijdingen op de op
en afritten verwaarloosbaar klein is. 

Binnen de op- en afritten is de ontwikkeling van schraallanden inpasbaar. Indien lokale 
grond of geel zand wordt gebruikt is de bodem hiervoor geschikt. Eenmaal per jaar maaien is 
voldoende. Naar verwachting is het tevens mogelijk waterhoudende amfibieenpoelen aan te 
leggen. Deze poelen dienen te worden ingericht met natuurvriendelijke oevers. Zandruggen 
kunnen de amfibieen in de winter van een verblijfplaats voorzien. Deze zandruggen kunnen 
begroeid raken met bijvoorbeeld heide door ze niet te maaien. De aanleg van extra poelen 
zouden de lokale populaties van Poelkikker en Heikikker aanzienlijk kunnen versterken. 
De op- en afritten kunnen worden voorzien van amfibiepassages met een open bovenzijde 
(bijvoorbeeld ACO PRO ATSOO). Doordat het verkeer hier langzamer rijdt zijn deze voor
zieningen toepasbaar. Amfibieen en reptielen kunnen zo de middenbermen bereiken en via 
de faunapassages de N381 oversteken. Van amfibieen en de Ringslang is bekend dat ze ge
bruik maken van dergelijke faunapassages. Voor de Levendbarende hagedis en de Adder is 
dit type minder geschikt wat echter niet betekend dat er in het geheel geen gebruik van wordt 
gemaakt. De weg en de op- en afritten dienen geheel te worden afgezet met amfibieenscher
men (HDPE platen). 

Tunnel Oude Willem I Tilgrupsweg 

Effecten 

Op dit punt werden geen aanwijzingen gevonden dat dieren de weg over steken. Laatvliegers 
en Rosse vleermuizen jagen boven de weg (zie bijlage 1) maar volgen geen duidelijk vliegrou
tes. Er hoeven geen soorten te worden gecompenseerd. 

Optimale compensatie 

De Oude \:V'illem/Tilgrupsweg zal de N381 middels een tunnel kruisen. In de tunnel kan aan 
de zuidzijde vier meter ruimte worden gereserveerd voor een faunapassage. Door de passage 
in te richten met een stobbenwal, wordt deze beter passeerbaar. 

Oude Willem naar Drentse grens 

Effecten 

Op dit korte traject werd in 2006 driemaal een Ree doodgereden. Hier wordt de weg dus 
vaak overgestoken, dit zijn dieren die de Drentse rasters ontwijken. Aan de Drentse zijde van 
de N381 zijn Ree kerende rasters geplaatst maar geen oversteek voorzieningen voor deze 
soort getroffen (eigen onderzoek Buro Bakker). 

Minimale compensatie 

Omdat de Ree een licht beschermde soort is, is compensatie niet verplicht. 
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100% compensatie 

Voor:zicningcn len aanzicn van deze soon zijn dcrhalvc wcnsclijk. Omdal de weg hic.r vrij 
hoog boven het maaivcld ltgc. zou ccn taunapassage van 2,5 merer hoog en tC'nminste 7,5 
meter breed haalbaar moecen zijn. Deze kan het bcste wordcn gesiruecrd in hel midden van 
hec Lr:1jccl tussen bccL0111ctcr 52 en 52, I. 
De wcg client te worden afgeschermd middels cen twee meter hoog hckwcrk. J\an de zuid
kant sluit het raster Min op het Drentsc ras ter. 
OmdaL dcze locaue cliclt tbij de tunnel Oude willem/ Tilgrupsweg ligt, is <le aanlcg v:in bcide 
voorzicningen ruet suikt noodzakelijk. In dat gcval vcrdient de a:inleg van dczc faurrnpassage 
de voorkew:. 

Optimale compensatie 

Hermsloten wor<len natuurliJk mgenchL en er vindt ecologisch bcrmbcheer plaats. 

Duiker Drentse grens 

Optimale compensatie 

I let plaarsen van een ccoduiker lijkt met hec oog op de n:1bijgclcgen Drentsc faunapassage 
enigszins ovcrbodig. Toch zal de duikcr door cen :1aotal ander diersoorten worden gebruikt 
dan de clmge f::111n11p11ss~1gP qe1 over de Prentsc grcns. Er is genocg ::uimtc voor ccn groot 
type ecodu iker mel loopph1nken. 
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6. 7 PRIORITEITEN 

Voor zowel de optimale als de 100% compensatie pakketten is een prioriteitenlijst opgesteld 
voor de verschillende maatregelen. Daarbij is rekening gehouden met drie facetten: de nood
zaak van de maatregelen, de prijs van de voorziening of maatregel en het effect die de maat
regel zal hebben. Hiervoor zijn geen berekeningen uitgevoerd. Wel is gebruik gemaakt van de 
kennis die in het veld is opgedaan en de gegevens die zijn verzameld. De voorzieningen zijn 
globaal op prijs geschat, de noodzaak van voorzieningen heeft een grotere rol gespeeld in de 
notering. 
Hierdoor krijgen maatregelen die relatief goedkoop zijn en veel effect sorteren de hoogste 
notering. Direct daarop volgen de voorzieningen met de hoogste noodzaak, dit zijn veelal 
kostbare maatregelen. Onderaan de lijsten staan een aantal voorzieningen die niet veel hoe
ven te kosten maar gegarandeerd intensief gebruikt zullen warden (bijvoorbeeld Grote fau
napassage (Ree) Oude willem - Drentse grens). 

100% Scenario 

1 Mantel-zoom vegetaties in bermen (met name Drents-Friese Wold) 
2 Ecolociisch bermbeheer 
3 Compensatie binnenbermen op- en afritten 
4 Aanleg natuurbrug Koningsdiep 

5 Aanleg duikers Kraaiheidepollen 
6 Aanleg faunapassages bosgebied Drents-Friese Wold 
7 Aanleci faunapassages Wijnjeterper schar 

8 Grote faunapassage (Ree) Oude Willem - Drentse qrens 
9 Aanleg niet verplichte hop-overs voor vleermuizen 

10 Aanleg uittredeplaatsen in de Opsterlandske Kompanjonsfeart ten noorden 
van de Dassenburcht Peelrug 

Tabel 6.1: De 10 proJecten met de hoogste pnonte1t volgens het 100% scenano. 

Optimaal scenario 

1 Mantel-zoom vegetaties in bermen (met name Drents-Friese Wold) 
2 Ecolociisch bermbeheer 
3 Compensatie binnenbermen op- en afritten 
4 Aanleq fly-over-viaduct Koningsdiep 
5 Aanleg ecoduct en faunapassages bosgebied Drents-Friese Wold 
6 Aanleq mini fly-over Kraaiheidepollen 
7 Grote faunapassage (Ree) Oude Willem - Drentse grens 
8 Aanleq faunapassaqes incl. ecoduct Wiinieterper Schar 
9 Aanleg niet verplichte hop-overs voor vleermuizen 

10 Vervanqen duikers door eco-duikers 
Tabel 6.2: De 10 projecten met de hoogste prioriteit volgens het optimale scenario. 
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6.8 VERGELIJKING MET DOOR DE PROVINCIE UITGEWERKTE MAATREGELEN 

In de ontwerpfase van de N381, voorafgaand aan het in dit raport gepresenteerde onder
zoek, zijn door de provincie Fryslan enkele compenserende maatregelen uitgewerkt. In on
derstaande tabel worden deze maatregelen vergeleken met de in dit hoofdstuk gepresenteer
de compensatie- en mitigatiepakketten. De door de provincie uitgewerkte maatregelen zijn 
voor een groot deel gebaseerd op losse veldgegevens en inschattingen, terwijl de hiervoor 
gepresenteerde pakketten zijn gebaseerd op gericht veldonderzoek en per locatie zijn afge
stemd op het effect dat de aanleg van de N381 heeft op organismen. In dat licht bezien valt 
het op dat de ontwerpmaatregelen van de provincie behoorlijk aansluiten op de 100% (t.b.v. 
alle beschermde flora en fauna) en optimale (meerwaarde voor alle flora en fauna) pakketten. 
In veel gevallen is uit het in 2007 uitgevoerde onderzoek gebleken dat het effect van de aan
leg van de N381 zodanig klein is dat er geen minimale compensatie (ten behoeve van strikt 
beschermde soorten) noodzakelijk is. 
Voor het samenstellen van de tabel is gebruik gemaakt van het rapport 'Aanvulling op de 
projectnota N381' (Provincie Fryslan, 2006), de projectnota 'Uitgangspunten voor het ont
werp van de N381' (Provincie Fryslan, 2006a) en de ontwerptekeningen van de N381 
(DHV). De tabel heeft uitsluitend een informerend karakter. 
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Locatie Provincie Fryslan Minimaal pakket 100%-pakket Optimaal pakket 
-· 

Noordelllk traiectdeel 
Waterqanq km 28,8 ecoduiker 140 cm - ecoduiker ruime ecoduiker 

natuurbrug, oevers 15 m, 2 m hoog natuurbrug, oevers 5 m, 2 m hoog natuurbrug, oevers 15 m, 2,5 m natuurbrug, oevers 15 m, 4m hoog 
Bruq Koninqsdiep hooq 

3 faunatunnels 50 cm - 3 Dassentunnels 50 cm, evt beperk- 1 ecoduct, 3 kl faunatunnels met rasters 
Wiinieteroer Schar te rasters 

faunapassage in tunnel vervangende boomwal vervangende boomwal, hop-over en vervangende boomwal, hop-over en fauna-
Butewei faunaoassaqe in tunnel 2m. oassaqeintunnel5m. 

Butewei - Donkerbroek 5 faunatunnels 40 cm - - -
Weinterp faunapassage in viaduct? - - faunapassage in viaduct 

Oosterlanske Kornoanionsfeart optioneel: faunapassage vleermuis oversteek 5 meter hoog vleermuis oversteek 7 meter hoog vleermuisoversteek met doorlopende oever 

ecoduiker + droge faunapassage natuurbrug, oevers 2 m natuurbrug, oevers 2 m natuurbrug, oevers 2 m, incl nat. vr. oevers 
Wiik te Moskou lanqs wiik 

ecoduiker + droge faunapassage compensatie dassenburcht compensatie dassenburcht compensatie dassenburcht, incl. verbetering 
Peelruq biotoop 

Moskoureed faunapassage in fietstunnel - dassentunnel, 50 cm kleine faunapassage, 100 x 75 cm 

Centrale deel (alleen oostvarlant\ 
Bruq over de Tsjonqer natuurbrug, oevers 5 m - natuurbrug, oevers 5 m natuurbrug, oevers 12 m 

--
Zuideliik trai~ctdeel -

faunapassage, rond 70 cm - waarschuwingsborden voor over- faunapassage voor Reeen, duiker 2 bij 4 
Bosje HP 46.3 stekende Reeen meter 
Faunapassages NP Drents-Friese 
Wold: 

*HP 48.5 grote droge ecol. verbindingszone - faunapassage rond 100 cm ecoducl 

ecoduiker 40 cm - duiker 1 m hoog, 2 m breed (meer- mini fly-over, 25 m lang 
*Kraaiheideoollen dere in het DFW) 

*HP 49.7 kleine droge ecol. verbindingszone - - faunapassage, duiker 1 meter 

grote droge ecol. verbindingszone - faunapassage rond 100 cm ecoduct ten noorden van de Kraaiheidepol-
*HP 51 .5 len 

Tabel 6.3. Vergelijking met door de provincie Fryslan uitgewerkte maatregelen 



6.9 COMPENSATIE MET BETREKKING TOT DE BOSWET 

Opzet 

Om de te kappen hoeveelheid bomen en bebossing in becld te krijgen zijn deze, met behulp 
van de ontwerptekeningen, in het veld nagelopen en in kaart gebracht met behulp van een 
GPS. Op deze wijze zijn aantallen en oppervlaktes in beeld gebracht. Vervolgens is een voor
stel gemaakt voor compensatie. Ook deze is op een kaart weergegeven, waarna lengtes en 
oppervlaktes opnieuw zijn bepaald. Deze kaarten zijn weergegeven in bijlage 3. Bij bet bepa
len van de compensatie is nadrukkelijk de noodzakelijke compensatie ten behoeve van fauna 
(met name Dassen) meegewogen. 
Voor de waardering van kap en herplant is gebruik gemaakt van de bij het project 'Centrale 
As' gebruikte omrekenmatrix. Uitgangspunt hierbij is dat er ruimhartig wordt gecompen
seerd, 1,5 - 2 of 3 maal de gevelde oppervlakte of aantallen. Bij de Central As is deze ruim
hartige compensatie bestuurlijk aangegeven. Door te werken met de omrekenmatrix wordt 
aan de verplichte compensatie vanuit de diverse wettelijke regelingen en bestuurlijke toezeg
gingen (nota "Bos en Boscompensatie bij Bestemrningsplanwijziging ", Boswet en de ge
meentelijke kapvergunningen) voldaan. 

In de omrckcnmatrix (zie bijlage 3) ·w·ordt alles wat in het kader van de herstructurering van 
de N381 aan houtopstanden verdwijnt op punten gezet. Het aantal natuurpunten dat ver
dwijnt en terug komt, is mede bepalend voor de eindafrekening van de compensatie in het 
kader van het G.S. beleid (Bos en Boscompensatie bij bestemrningsplanwijziging), de her
plantplicht uit de Boswet en de herplantplicht die voortvloeit uit de gemeentelijke kapver
gunning. Op deze wijze kunnen bomen ingewisseld worden voor singels of houtwallen, sin
gels voor solitaire bomen etc. 
De (concept) waardering is een gevoelsmatige geweest, een oudere boom is in de opzet 20 
punten waard, bij herplant 'slechts' 3. Voor een oudere boom dienen er dus ruim 6 terugge
plant te wordeu, of LijvuurlJeelJ 20 meler eenrijige singelbeplanring. Dir komr qua kroon
projectie ongeveer overeen. Het duurt namelijk jaren voor een verloren gegane beplanting 
weer enigszins volgroeid is. \V'anneer 1 op 1 herplant wordt, komt voor een oude eik een 
kleine boom terug en is er feitelijk sprake van achtemitgang. 
Kroonprojectie, landschappelijke- en ecologische waarde en de onderlinge verhoudingen zijn 
bepalend geweest voor de '.Vaardering. In de eerste opzet waren meer categorieen Yoor soli
taire bomen voorzien, bij de uitwerking bleek dat dit in de praktijk geen werkbare situatie te 
zijn, daarom is ervoor gekozen om de solitaire bomen in drie groepen onder te brengen. Er 
is bij de huidige opzet geen onderscheid in snelle en langzame groeiers of soorten die onder 
de Boswet vallen en soorten die niet onder de Boswet vallen maar wel weer onder de ge
meentelijke kapverordening. Uitgangspunt is minimaal een boom voor een boom. 

Compensatie 

Bij compensatie is nadrukkelijk, naast de landschappelijke inpasbaarheid, de gewenste rnitiga
tie en compensatie voor fauna (met name vogels en Dassen) meegewogen. Dit heeft invloed 
op de locatie, omvang en vorrn van de compensatie. Waar het trace langs of over Dassen
burchten loopt of leefgebieden doorsnijdt, is extra gecompenseerd, vaak in de vorm van 
houtwallen of bosjes. Met name in het geval van een nieuw aan te leggen trajectdeel is ge
bruik gemaakt van overhoeken en mogelijkheden om bestaande bewoning af te schermen 
van de autoweg. Daarnaast is zoveel mogelijk een beoordeling op de landschappelijke inpas
baarhcid gemaakt (cf Appelman, 2007) en is bijvoorbeeld grootschalige aanplant in (potentie
le) weidevogelgebieden vermeden. De compensatie (kaartmateriaal, beschrijving en matrix) 
staat weergegeven in bijlage 3. 
Omdat met deze compensatie is ingesprongen op de rninimale wens aan beplanting ten be
hoeve van vogels en Dassen kan dit voorstel zowel als minimaal als wenselijk gezien worden. 
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7 FINANCIELE DOORREKENING 

Teneinde de financiele haalbaarheid in beeld te brengen zijn de in het vorige hoofdstuk 
voorgestelde voorzieningen doorgerekend door Buro voor Faunatechniek Oord te Wedde 
(specifieke faunavoorzieningen zoals tunnels, ecoduikers, ecoducten, rasters etc. ) en advies
bureau Eelerwoude te Oosterwolde (overige voorzieningen zoals benodigde grondwerk en 
beplanting). De werkwijzen en de totaaltabellen zijn in dit hoofdstuk weergegeven. De kos
ten per locatie zijn opgesomd in bijlage 4. Oak worden de kosten voor het compenseren van 
weidevogelgebieden in dit hoofdstuk aangegeven. 

7 .1 0PZET EN RANDVOORWAARDEN 

F aunavoorzien i ngen 

Prijzen voor de verschillende faunavoorzieningen zijn eigenlijk nog niet te bepalen. Onbe
kend is hoe Jang de passages zullen worden, op welke manier deze zullen worden aange
bracht, bijkomende kosten in verband met kabels en leidingen, grondwater enz. De onder
staand gehanteerde normprijzen dienen vooral om de varianten op kosten te kunnen verge
lijken. Prijzen voor passages zijn inclusief een beperkte lengte raster. Bij meer uitgebreide 
rasters beveiligen van doorsnijdingen van leefgebieden) zijn de kosten apart opgenomen. Bij 
de kleinere passagetypen (dassentunnels, faunabuizen e.d.) is er van uitgegaan dat deze tij
dens de wegaanleg (middels ingraving) zullen warden aangelegd. Bij faunapassages in kunst
werken als viaducten en bruggen (tot 2x2 m brede stroken) is uitgegaan van inrichtingskos
ten. Eventuele extra bouwkosten omdat het kunstwerk bijvoorbeeld langer moet worden om 
plaats te bieden aan de passage zijn niet meegenomen. Uitgangspunt is dat deze kunstwerken 
toch al moeten worden aangelegd. De aanlegkosten voor specifieke grate faunapassages zijn 
wel in zijn geheel opgenomen. Dit geldt b.v. voor ecoducten en reetunnels, maar ook voor 
fly-overs en bruggen met 2x 5 m en 2 x 12 m brede oeverstroken bij kruisingen met water
gangen, omdat de kosten hiervoor beduidend hoger zijn dan een normale brug of brugdui
ker. Tenslotte is er onderscheid gemaakt in passages onder wegen met lx2 rijstrook en dub
belbaans wegen (2x2 rijstroken). Bij de eerste is uitgegaan van ca. 20 m passagelengte, bij 
dubbelbaans van 35 - 40 m lengte. 

Overige voorzieningen 

Het betreft hier de kosten voor grondwerk, aangevuld met hop-overs voor vleermuizen. Er 
is van uitgegaan dat werkzaamheden uitgevoerd worden in een strook van 150 meter. Op 
plaatsen waar een hop-over voor vleermuizen moet komen, wordt de beplanting zoveel mo
gelijk intact gehouden. Daar is uitgegaan van 50 m. die overbrugd moet worden. In de opti
male variant is uitgegaan van de dubbelzijdige aanleg van zomen en natuurvriendelijke oe
vers, tenzij vanuit tekst en afbeeldingen eenzijdig is aangegeven. 
\V'at betreft aansluitingen is er van uitgegaan dat 5 ha gebruikt wordt, waarvan 2 ha weer 
gebruikt kan worden voor schrale vegetaties en 2 poelen aangelegd kunnen worden. 
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Voorzienin1:1en Weg 1 x2 riistrook We1:1 2x2 rijstroken 
Dassentunnel (500 mm) st € 10.000 € 20.000 

Kleine faunaoassaqe (100x75) st € 20.000 € 35.000 

Faunabuis 800 mm st € 20.000 € 35.000 

Faunabuis 1000 mm st € 25.000 € 40.000 

Amfibiepassaoe (AT500, 15 m lang) st € 20 .000 

Passagestrook onder viaduct, bruo of tunnel st € 4.000 € 7.000 

Ecoduiker st € 50.000 € 100.000 

Bruq met doorlopende oevers (2x2m) st € 5.000 € 10.000 

Brug met doorlopende oevers (2x5m) st € 1.000.000 € 1.700.000 

Brug met doorlooende oevers (2x 12rn) st € 1.500.000 € 2.500.000 

Fly-over st € 2.500.000 € 3.500.000 

Ecoduct st € 2.500.000 € 3.000.000 

Reetunnel (breedte 10 m) st € 800.000 € 1.500.000 

Boombruo st € 7.500 € 12.500 

Klein wildkerend raster m € 25 

Reekerend raster m € 15 

Combiraster ree-/kleinwild m € 35 

Combiraster ree-/kleinwild/amfibie m € 50 

Amfibiescherm (los qeplaatst) m € 25 

Amfibiescherm (tegen raster geplaatst) m € 15 

Uittredeolaats (kippetraoie) st € 500 

Uittredeolaats (in/voor beschoeiinq) st € 2.500 

lnspronQ st € 1.500 

Dassenkleo st € 500 
Tabel 7.1. Gehanteerde normbedragen faunavoorzieningen 

Maatregelen kosten Toelichting 

Schrale laagte st 500,00 Toepassen geel zand met leem of leem-
houdend zand in berm, laagte aanbren-
gen van 10 m doorsnee en max 30 cm 
diep tov. maaiveld 

Kunstmatige nestgelegenheid st 2000 (alles) Creeren van nestgelegenheid door plaat-
sen van nestkasten, speciale dakpannen 
en creeren richels 

Greppel en/of singel m 1.80 Geleiding voor fauna 

Vleermuisgeleiding m 10,00 Opgaande be planting die vleermuizen 
naar de ingang van een tunnel leidt (5m 
breed) (1 st per m2) 

Groenzone m 5,00 Groenstrook als faunapassage onder weg 
door, flauwe oevers met vrij grote lichtin-
val om vegetatieontwikkeling te bevorde-
ren, inrichting als natuurvr. oever (grond-
werk) (5 m breed) 

Plas-drassituaties of poelen m 5,00 Natte plekken om groenzone aantrekkelij-
ker te maken voor passage, graafwerk 
natuurvr. oever (5 m breed) 

Fietspad verwijderen m pm Pad verwijderen tbv aanleg singels e.d. 

Lint van struweel m 6,00 Singel van struweel (3m breed) 

Graven sloot m 1,80 
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Verleggen sloot m 1,80 Sloat als geleidingsstructuur laten aanslui-
ten op faunapassage 

Hop-over st 2000,00 Sing el die dient als geleidingsstructuur 
over weg met korte afstanden tussen 
boomkruinen en bomen dicht op weq 

Houtwal m 9,00 Opgaande beplanting van zomereik met 
struweelvormers op zandige wallen met 
een anderhalf meter hooq talud 

Aanleg bloemrijke graslanden ha 800,00 schrale toplaag 

Poelen st 800,00 Doorsnee 12 m, waterdiepte 0,80 tot 1,50 
m in het voorjaar. Noordzijde boven en 
onder water met flauw talud 

Aanleg dassenbos ha 8000,00 Aanleggen soortenrijk, reliefrijk, droog, 
voedselarm bas, verstoring uitsluiten 

Omvormen tot dassenbos ha 1000,00 In bestaand bas aanbrengen van relief 
dmv zandwallen, verstoring uitsluiten 

Aanleg taluds m 2,00 T aluds bermsloten onder een hoek van 
90 graden aanbrengen met behoud van 
bas bovenaan het talud 

Natuurvriendelijke oevers m 3,00 Oevers aanleggen met een talud van 1 :2 
tot 1 :5 

Konijnenbosje ha 8000,00 Aanleggen nieuw bosje met relief tbv 
konijnen en met een ondergroei van 
braam. 

Struweel m2 2,00 Aanleggen struweel 

Natuurlijke graslanden m2 800,00 Aanleg natuurlijke graslanden: gunstige 
uitgangsituatie creeren en ecologisch 
beheer erop 

Kappen ha 600,00 Verwijderen a.a . van losse singelbepl. en 
10-20 m breedte bas in DrFr wold 

Aanleg mantel-zoom m2 2,00 lnplanten met meidoorn, sleedoorn, haze-
laar, hondsroos, Gelderse roos en braam 

Relief m 1,00 zandwallen of taluds in de lengterichting 
van de weg, tot enkele 10-tallen cm hoog 

Aanleg leefgebied Levendbarende ha 2000,00 
haqedis en Adder 
grondprijs ha 28000,00 

Tabel 7.2. Gehanteerde normbedragen ovenge voorz1erungen 
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Mlnlmale comoensatle II Met westelijke variant Met bestaand trace Met oostelijke variant 

Totaal noordeliike traiectdeel € 1.837.000 € 1.837 .. 000 € 1.837.000 € 1.837.000 

Totaal centrale traiectdeel I westeliike variant € 207.500 € 207.500 
Totaal centrale traiectdeel I Bestaand trace € - € 

Totaal centrale trajectdeel I Oostelijke varianten € 105.000 € 105.000 € 105.000 

Totaal Zuideliike traiectdeel € - € 

Totaal € 2.149.500 € 1.837 .. 000 € 1.942.000 

100% comoensatie II .. Met westelijke variant Met bestaand trace Met oostelijke variant Ovia Met oostelijke variant Oaqua 

Totaal noordeliike traiectdeel € 3.968.500 € 3.968.500 € 3.968.500 € 3.968.500 € 3.968.500 

Totaal centrale trajectdeel I westelijke variant € 1.292.500 € 1.292.500 

Totaal centrale trajectdeel I Bestaand trace € - € 

Totaal centrale trajectdeel I Oosteliike varianten melt Ovia € 2.149.000 € 2. 149.000 

Totaal centrale traiectdeel I Oosteliike varianten melt Oaaua € 2.153.000 € 2.153.000 

Totaal zuideliike traiectdeel € 1.155.250 € 1.155.250 € 1.155.250 € 1.155.250 € 1.155.250 

Totaal € 6.416.250 € 5.123.750 € 7.272.750 € 7 .276.750 

Optimale comoensatle Met westelijke variant Met bestaand trace Met oostelijke variant Ovia Met oostelijke variant Oaqua 

Totaal noordelijke trajectdeel € 7.162.000 € 7.162.000 € 7.162.000 € 7.162.000 € 7.162.000 

Totaal centrale traiectdeel I westeliike variant € 1.811 .500 € 1.811.500 

Totaal centrale traiectdeel I Bestaand trace € 70.000 € 70.000 

Totaal centrale trajectdeel I Oosteliike varianten meit Ovia € 2.651.500 € 2.651.500 

Totaal centrale traiectdeel I Oosteliike varianten meit Oaaua € 2.625.500 € 2.625 .500 

Totaal zuideliike traiectdeel € 7.458.750 € 7.458.750 € 7.458.750 € 7.458 .750 € 7.458.750 

Totaal € 16.432.250 € 14.690.750 € 17.272.250 € 17.246.250 

Tabel 7.3: Vergelijking kosten faunavoorzieningen 



Met westelijke vari- Met bestaand trace Met oostelijke variant 
Mlnlmale com -· ant 

Totaal noordeliike traiectdeel € 11.500 € 11.500 € 11.500 € 11.500 
Totaal centrals traiectdeel I westeliike variant € 583.106 € 583.106 

€ 
Totaal centrals traiectdeel I Bestaand trace € -

€ 
Totaal centrals lraiectdeel I Oosteliike varianten € -
Totaal Zuideliike lraiectdeel € 174.750 € 174.750 € 174.750 € 174.750 

Totaal € 769.356 € 186.250 € 186.250 

Met westelijke vari- Met bestaand trace Met oostelijke variant 
100% comnanaatle ant 

T otaal noordell]ke trajectdeel € 28.805 € 28.805 € 28.805 € 28.805 

Totaal centrals trajectdeel I westeliike variant € 596.036 € 596.036 
€ 

Totaal centrals trajectdeel I Bestaand trace € -
Totaal centrals trajectdeel I Oosteliike varianten € 22.500 € 22.500 
Totaal Zuideliike trajectdeel € 212.880 € 212.880 € 212.880 € 212.880 

Totaal € 837.721 € 241.685 € 264.185 

Met westelijke vari- Met bestaand trace Met oostelijke variant 
ODtlmale comt>ensatie ant 

Totaal noordelijke traiectdeel € 178.911 € 178.911 € 178.911 € 178.911 

Totaal centrale trajectdeel I westelijke variant € 40.166 € 40.166 

Totaal centrale tralectdeel I Bestaand trace € 26.900 € 26.900 

Totaal centrale traiecldeel I Oosteliike varianten € 440.600 € 440.600 
Totaal Zuideliike traiectdeel € 311 .900 € 311 .900 € 311 .900 € 311.900 

Totaal € 530.977 € 517.711 € 931.411 

Tabel 7.4 Vergelijking overige voorzieningen 



- " Mlnhnale comnansatle .. Met westeliike variant Met bestaand trace Met oosteliike variant 

Totaal noordeli!ke traiectdeel € 1.848.500 € 1.848.500 € 1.848.500 € 1.848.500 

Totaal centrale traiectdeel I westeliike variant € 790.606 € 790.606 

Totaal centrale trajectdeel I Bestaand trace € . € . 
Totaal centrale trafectdeel I Oosteliike varianten € 105.000 € 105.000 € 105.000 

Totaal Zuidelijke traiectdeel € 174.750 € 174.750 € 174.750 € 174.750 

Totaal € 2.918.856 € 2.023.250 € 2.128.250 

100% comaensatle II Met westeliike variant Met bestaand trace Met oosteliike variant Ovia Met oosteliike variant Oaqua 

Totaal noordeliJke traiectdeel € 3.997.305 € 3.997.305 € 3.997.305 € 3.997.305 € 3.997.305 

Totaal centrale trajectdeel I westelijke variant € 1.888.546 € 1.888.546 

Totaal centra le trafectdeel I Bestaand trace € € -
Totaal centrale trajectdeel I Oosteliike varianten met Ovia € 2.171 .500 € 2.171.500 

Totaal centrale traiectdeel I Oosteliike varianten met Oaqua € 2.175.500 € 2.175 .500 

Totaal zuidelijke traiectdeel € 1.368.130 € 1.368.130 € 1.368. 130 € 1.368.130 € 1.368.130 

Totaal € 7.253.981 € 5.365.435 € 7.536.935 € 7.540.935 

cfnt1maJa comDfll'l.-tie 
.. .. .. 

Met westeliike variant Met bestaand trace Met oosteliike variant Ovia Met oosteliike variant Oaqua 

Totaal noordelijke trajectdeel € 7.340.911 € 7.340.911 € 7.340.Sl11 € 7.340 911 € 7.340.911 

Totaal centrale trajectdeel I westeliike variant € 1.851.666 € 1.851 .666 

Totaal centrale traiectdeel I Bestaand trace € 96.900 € 96.900 

Totaal centrale trajectdeel I Oosteliike varianten met Ovia € 3.092.100 € 3.092.100 

Totaal centrale trajectdeel I Oostelijke varianten met Oaqua € 3.066.100 € 3.066.100 

Totaal zuidelijke trajectdeel € 7.770 .650 € 7.770.650 € 7 .770.650 € 7.770.650 € 7.770.650 

Totaal € 16.963.227 € 15.208.461 € 18.203.661 € 18.177.661 

Tab el 7 .5: Totaalvergelijking kosten voorzieningen 



7 .2 COMPENSATIEKOSTEN WEIDEVOGELS 

lnleiding 

Om aan provinciaal beleid te voldoen is er een mogelijkheid tot compensatie in de vorm van 
een financiele bijdrage aan een provinciaal fonds voor investeringen in weidevogelbeheer. 
Met dit fonds kan op verschillende manieren invulling worden gegeven aan weidevogelbe
heer om het verlies aan weidevogelbiotoop te compenseren. In het Werkplan Weidevogels is 
aangegeven dat de hoogte van het compensatiebedrag kan worden bepaald aan de hand van 
de provinciale kaart 'openheid en rust' in dit Werkplan. Wanneer de provinciale weg dergelij
ke gebieden doorsnijdt, kan er vanuit gegaan worden dat er 150 meter aan weerszijden ver
stoord wordt. Overigens hoeft hierbij bestaande verstoring, bijvoorbeeld in de vorm van de 
al aanwezige weg in geval van verbreding, niet meegerekend te worden. In geval van verbre
ding is clan ook alleen de breedte van deze verbreding gebruikt om het extra verstoorde ge
bied te bepalen. De zo verkregen oppervlaktes in hectares dienen vermenigvuldigd te worden 
met de vergoeding die noodzakelijk is wanneer voor een dergelijke oppervlakte een zwaar 
weidevogelpakket in het kader van Programma Beheer moest worden afgesloten, voor een 
periode van 12 jaar. Dit bedrag is voorlopig vastgesteld op€ 5.184,- per hectare. Gezien het 
provinciale belang neemt de Provincie 50% van de fondsvorming voor haar rekening. 
Overigens valt slechts een beperkt deel van het trace binnen zones van openheid en rust (zie 
figuur 7.1). Omdat er in bet zuidelijke deel geen verbreding plaatsvindt, wordt er hier geen 
extra weidevogelgebied verstoord. 

Figuur 7.1. Gebieden met openheid en rust (lichte vlakken) op en langs het trace van de N381 
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Kosten 

Traject Breedte Lengte Oppervlakte (ha) Kosten(€) 
verstoord verstoord 
f:lebied flebied 

Noordeliik trajectdeel 
Omg. BOtewei noord 40 850 3.4 17.626 
Beekdal Koningsdieo 40 550 2,2 11.405 
Weintero e.o. 150 150 2,25 11 .664 
Omq. Moskoureed 300 500 15 77.760 
Tota/en 22,85 118.455 
Centraal: westvariant 
Omg. 'De Russchen' 300 500 15 77.760 
Tsionqervallei 150 900 13,5 69.984 
Tota/en 28,5 147. 744 
Centraal: oostvarianten 
Kuundervallei 150 300 4 ,5 23.328 
Zuidelijk trajectdeel - - - -
Tabel 7.3. Kosten voor compensatle verstoorde we1devogelgeb1eden 
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8 TOETSING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

8. 1 AANLEIDING 

In het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (1999 & 2006) is door Provincie Frsylan gecon
cludeerd dat de ontsluiting naar Drenthe te wensen overlaat. Automobilisten kiezen voor 
routes die niet geschikt zijn als doorgaande route en die woonkernen doorsnijden. Hierdoor 
komt de leefbaarheid in deze kernen onder druk te staan. Provincie Fryslan wil dit probleem 
oplossen door de N381, de weg tussen Dracbten en Drenthe, als een stroomweg in te ricb
ten, waardoor het verkeer zal worden gebundeld op deze route. Deze inrichting houdt ook 
in, dat delen van bet buidige traject tussen Drachten en Donkerbroek warden verbreed van 
een enkelbaansweg (lx2) naar een dubbelbaansweg (2x2) . Voor dit voornemen is een Milieu 
E ffect Rapport (rvfER) opgesteld (Provincie Fryslan, 2003). 

De N381 doorsnijdt in de buidige situatie en in de toekomstige situatie twee Natura 2000 
gebieden die zijn aangemeld in het kader van de Habitatrichtlijn. Het gaat om de gebieden 
Wijnjeterper Schar (nabij Wijnjewoude) en Drents-Friese Wold & Leggelderveld (nabij Ap
pelscba). Het Drents-Friese Wold is ook aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn. 
Ter hoogte van bet Wijnjeterper Scbar wordt de weg tweebaans gereserveerd maar in eerste 
instantie enkelbaans aangelegd. Ter boogte van het Drents-Friese Wold wordt de N381 wel 
verbreed, maar het blijft een enkelbaans traject en de toegestane snelheid blijft 100 km/u. 

Sinds 1 oktober 2005 zijn de Habitat- en Vogelrichtlijn, beide Europese richtlijnen, in het 
Nederlandse recbt geilnplementeerd in de herziene Natuurbeschermingswet 1998. De aan
wijzing tot speciale beschermingszone (zowel onder werking van de Europese ricbtlijnen, als 
onder werking van de Natuurbescbermingswet 1998) boudt in dat wanneer een project of 
andere activiteit niet verband houdt met of noodzakelijk is voor het beheer van de natuur
waarden, bekeken client te warden of dit gevolgen kan bebben voor de waarden die in de 
instandboudingdoelstellingen van het betreffende gebied genoemd zijn. Indien sprake is van 
negatieve effecten op de kwalificerende soorten en waarden waarop de aanwijzing van de 
gebieden als speciale bescbermingszone gebaseerd is, is er sprake van vergttnningplicht volgens de 
Natttttrbeschenningswet met betrekking tot het Natura 2000 gebied. Hoewel de formele aanwij
zing tot Natura 2000 gebied dus nog niet is afgerond, zijn wel (ontwerp) instandhouding
doelstellingen geformuleerd. 

Dit rapport doet verslag van een onderzoek (voortoets) om vast te stellen of er door de ge
plande herinrichting van de N381 mogelijk sprake is van negatieve en/of significante effec
ten op de soorten en habitattypen op basis waarvan bet \Vijnjeterper Scbar en het Drents
Friese Wold als Speciale Beschermingszone is aangewezen c.q. aangemeld. Indien niet uitge
sloten kan worden dat er negatieve effecten zullen zijn, dan moet deze voortoets gevolgd 
worden door een nader onderzoek. Indien er mogelijk sprake is van negatieve maar niet sig
nificante effecten moet een zogenaamde verstorings- of verslecbteringstoets warden uitge
voerd. Indien er mogelijk sprake is van significante negatieve effecten client een passende 
beoordeling te warden uitgevoerd. 

8.2 0PZET 

De rapportage van de voortoets geeft antwoord op de volgende vragen: 

Wat zijn de huidige natuurwaarden (soorten en habitattypen) waarvoor het Wijn
jeterper Schar en het Drents-Friese Wold zijn aangemeld als Habitatrichtlijngebie
den en aangewezen als Vogelricbtlijngebied en zal aangewezen warden als Natura 
2000 gebied? 
Zijn deze soorten en habitattypen aanwezig in de nabijbeid van de N381? 

\Vat zijn de verwachte effecten van de verbreding van de N381 op de natuurwaar
den van het \'\/ijnjeterper Scbar en het Drents-Friese Wold? 
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Is er mogelijk sprake van negatieve en/ of significante effecten op de instandhou
dingsdoelstellingen voor het Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebied c.q. Natura 
2000 gebieJ Drents-Friese Wold en bet Wijnjeterper Schar? 

Voor de voortoets is gebruik gemaakt van bestaande gegevens, literatuur, de informatiesite 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de natuurwetge
ving, gebieden, soorten etc., kennis over het voorkomen van beschermde flora en fauna (o.a. 
het onderhavige flora- en faunaonderzoek) en het MER. 

8. 3 TOETSINGSKADER 

Het Drents-Friese Wold en het Wijnjeterper Schar en zijn beschermd krachtens respectieve
iijk de Vogel- en Habitatrichtiijn en de HabitatrichtliJn. Hmnenkort zullen beide gebieden 
aangewezen warden als Natura 2000 gebied. 

De Europese Unie wil de biologische variatie waarborgen door de natuurlijke leefgebieden 
van de wilde flora en fauna in stand te houden. Daartoe wordt via de z.g. Habitatrichtlijn een 
netwerk van speciale beschermingszones opgericht, ook wel "Natura 2000" genoemd. 
Dit netwerk bestaat uit "speciale beschermingszones" die door de lidstaten worden aangewe
zen overeenkomscig de bepalingeu van de Habitatrichtlijn. Ook zijn er speciale bescher
mingszones ingesteld via de Vogelrichtlijn voor de bescherming van in het wild levende vo
gels. 
De Habitatrichtlijn bevat een viertal bijlagen. In bijlage I (habitats) en bijlage II (dier- en 
plantensoorten) wordt aangegeven voor welke types natuurlijke habitats en welke soorten er 
spec.iale beschermingszones moeten warden aangewezen. Somrnige daarvan zijn "prioritair": 
zij !open het gevaar te verdwijnen. In bijlage IV worden de <lier- en plantensoorten genoemd 
die een bijzonder strikte bescherming behoeven. In de speciale beschermingszones nemen de 
lidstaten alle nodige maatregelen voor de instandhouding van de habitats. Daartoe moeten ze 
een systeem insrellen van strikte bescherming van bepaaide bedreigde dier- en plantensoor
ten (instandhoudingdoelen) en nagaan of herintroductie van bepaalde soorten op hun grond
gebied wenselijk is (ontwikkelingsdoelen). 

De Habitatrichtlijn verplicht Nederland ertoe om alle habitattypen en soorten, waarvoor wij 
een veranl:\.voordelijkheid op ons hcbbcn gcnomcn, in een gunstige staat van instandhou<ling 
te brengen en instandhoudingdoelstellingen (Natura 2000 doelen) te definieren. De minister 
van LNV wijst daartoe gebieden aan als beschermd natuurmonument of als Natura 2000 
gebied. Het vaststellen van instandhoudingdoelen gebeurt in de aanwijzingsbesluiten in de 
loop van 2007. 
In 2005 heeft de regering de Natuurbeschermingswet 1998 vastgesteld. Deze wet regelt in de 
Natura 2000 gebieden een vergunningplicht ter voorkoming van verslechtering of verstoring 
van instan<lhon<lingscinelen. Deze instandhoudingsdoelen zijn te vinden in het overzicht van 
de Natura 2000 gebieden die Nederland bij de Europese Commissie heeft aangemeld. Deze 
voorlopige gebiedsaanwijzingen en gebiedsdoelen zijn ook te vinden op de website van het 
ministerie van LNV. 

In het kader van de aanwijzing als Naturn 2000 gebied zijn voor het Wijnjeterper Schar en 
het Drents-Friese Wold (ontwerp) instandhoudingsdodstellingen opgesteld voor de soorten 
en habitattypen op grond waarvan de aanwijzing als speciale beschermingszone plaats zal 
vinden. Deze lijst van habitattypen en soorten komt grotendeels overeen met de lijst die in 
het kader van de HaLitatrichtlijn opgesteld werd. Er zijn een aantal verschillcn. Er is een 
(beperkt) aantal wijzigingen in de soortenlijst. In het kader van Natura 2000 is geen onder
scheid meer gemaakt tussen kwalificerende en overige relevante habitattypen, zoals bij de 
Ha bi ta trichtlijn. 
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8. 4 WIJNJETERPER SCHAR 

8.4.1 DOELSTELLINGEN 

De speciale beschermingszone Wijnjeterper Schar is in het ontwerp-aanwijzingsbesluit van 
november 2006 aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage 
I van richtlijn 92/43/EEG (prioritaire typen aangeduid met een sterretje): 

Habitatrypen 

• H4010 Noord-Atlantische heide met Erica tetra/ix 

• H4030 Droge Europese heide 

• H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 
submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

• H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Mo/inion caeru
leae) 

• H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchospon·on 

Soorten: 

• H1145 Grote modderkruiper 

• H1149 Kleine modderkruiper 

8.4.2 HABITATTYPEN EN DOELSOORTEN NABIJ HET ONDERZOEKSGEBIED 

Ligging onderzoeksgebied 

De N381 loopt door het Natura 2000 gebied heen en vormt deels de begrenzing. 

Ten westen van de N381, die in de huidige situatie enkelbaans (1x2) is, ligt een parallelweg. 
De voet van de talud of de wegberm van deze parallelweg vormt de grens met het Natura 
2000 gebied. Het Natura 2000 gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Konings
diep. 
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Na verbreding van de N381 zal de weg ter boogte van Wijnjeterper Scbar dubbelbaans (2x2) 
zijn geworden. Door DHV zijn ontwerptekeningen gemaakt, en op twee locaties zijn dwars
profielen getekend. De locaties van deze dwarsprofielen zijn weergegeven in figuur 8.4.1. 

Op locatie 1, nabij bet Koningsdiep, wordt een brug aangelegd. De N381 wordt aan de kant 
van bet Natura 2000 gebied zo verlegd dat de weg 8,5 meter in de ricbting van bet natuurge
bied uitsteekt ten opzicbte van de buidige situatie. De parallelweg steekt in de toekomstige 
situatie 3 meter verder uit clan in de buidige situatie. Nu ligt er op enkele meters van de paral
lelweg een bermsloot; m de toekomstige situatie wordt bet talud breder en ligt de voet van 
bet talud op ongeveer 16 meter van de rand van de nieuwe parallelweg. De bermsloot wordt 
dus verlegd; dit geldt voor beide zijden van de N381. Dit betekent dat indien de tekeningen 
kloppen, de grens van bet Natura 2000 gebied ongeveer 19 meter verder komt te liggen. In 
figuur 8.4.2 zijn visualisaties van bet Koningsdiep in de buidige en toekomstige situatie weer
gegeven. 

Het Koningsdiep. huige situaoe 

Het Koningsdiep, toek.oms1ige sl1uatle 

Figuur 8.4.2: Visualisaties Konin!';'diep 

Ter boogte van locatie 2 (zie figuur 8.4.1) verandert er aan de kant van bet Natura 2000 ge
bied niet zoveel. De parallelweg blijft hier op de plek en wordt niet verplaatst. Aan de andere 
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zijde wordt de bermsloot wordt wel verplaatst, maar alleen aan de zijde van de 'natuurcom
pensatiegrond'. De N381 komt ten opzichte van de bestaande situatie iets hoger te liggen. 

Naast de verbreding van de weg zal ook de toegestane snelheid worden verhoogd van 80 
km/u naar 100 km/u. Na realisatie zal er sprake zijn van een toename van de verkeersinten
siteit ten opzichte van de huidige situatie (Provincie Fryslan, 2003b). 

In figuur 8.4.3 is afgebeeld hoe het onderzoeksgebied er in de huidige situatie vanuit de lucbt 
uitziet. 

Figuur 8.4.3: Luchtfoto Wijnjeterper Schar en N381 (bran: Google earth) 

Aanwezigheid habitattypen 

In 2001 en 2002 zijn door Buro Bakker van enkele natuurgebieden in Fryslan vegetatiekarte
ringen gemaakt, waaronder van bet gebied Wijnjeterper Schar. In figuur 8.4.4 is een vereen
voudigde vegetatiekaart van het gebied weergegeven. Hieruit valt op te maken, dat niet alle 
delen van het gebied zijn meegenomen in de kartering. 

Indien figuur 8.4.4 wordt vergeleken met figuur 8.4.3, valt op dat de blanco delen in de vege
tatiekaart waarschijnlijk grazige vegetaties zijn, met weinig natuurwaarde. Van de grasland
percelen direct ten westen van de N381 is bekend dat deze ten tijde van de vegetatiekartering 
nog niet in eigendom waren van de terreinbeheerder. De percelen direct ten westen van de 
N381 zijn ongeveer een jaar geleden aangekocht en vallen binnen de begrenzing van het 
Natura 2000 gebied. Ook de percelen in bet midden van het Natura 2000 gebied zijn inmid
dels verworven. 
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LE GENOA 
- B111e, 8 113b/d, B114b: Elzonbre>akbos 
- B212a/b, 821 lld: Bertcenbro.,kboa 

8311 Bir. 8312a Naaldbo~ 
BA1 la/d, 84123/k, B413a, B419alb. B492b: S..rken-Zomorolkonbos. 

Beulcen· en voedselrijk Eikonbos 
851 Sa , B!ll la: Wllgenbos en jonge aanplant 
G191olb, G192alb: Voodselrijk gra•lend mo! Engolo raalg<a ' 
G121bli : O.croltoming•grasland 
G211a/1" Typo van bbuwgrasland 
G212a/c: Type van Geolgroane zegge 
G213a/o, 02144: Tl'Jle van Biezoknoppcn en Blalffle ugge, TyP<> van Pijpenslrootje 
G215blo : Vorarmd blauwg<asland mot helschr~lct soorten 

Q G231 al) . G23&1. 0296b: Dolterbl09mhoolla nd on Uollr>ietalleruigte 
~ G291eld, G292alf: Wdbolgraoi.nd 
~ G293a/b, G294e(J: Gtasland mat G"""'°fl 5lruisgras, Rood zwen<gras en RwJkgras 

G295a/d: Type van Grolo 110-nsta1ut 
0011"'1<, G612a. G613D. litlll<hraal grasland 

CJ H111a. ~1.1"/c : Wa!trYMl'llllO'J en Type ven Dophal 
~ HZl le: Lloptie1 mm v ~urnbt;i$ 
E!l§l H211glh: Dophei met Kbkjnll"f1llaen, Blauwe zegge en heischrale soorten 
m:; H213bk: T'Jpa van Dopt.wl en "enmc.s 

~ 
H21"8: Type van Sn•volblu 
H292alc: TYP* van ~nslrootje 
H311alh: Typo van Slrulkhei en Strukhel mel helschralo $00rlon · ' 

- H312alh, H3131>'c: Typo van Strulkt...i en Dophel en Type van Kraelh<>i en D<i~ol 
M241a, M244a . M246a: Rletland 
M251a. M2S4a . t.42628: Grote zeggenlTl<M!ras 
M291alb, M292o: l..ietignis- en Rielgrll$Nlglo 
l\C11br'g, M312dle : Kleine ZOQll"nVegtl•tlc 
l\C16c/e: Veenmo.rlelland 
POOOalb, P111b. P3ll1 bid, P3G<lo , P491 a: Onbegroeid en pionie.....,!J91aties 
1\(391~/b, R191 c. R511 a/g: RUigt.n van Henoegras, Harig wilgeroo•j• en Piltus 

[21 rib 1/6: ribksrterS>g 
Im S211~c: Wil~n•!Nwe¢1 

iNOOOii. \w.J i 91a, 1J"iS4ti{b, 'V""'fil 1 ts , 'tJS.SSiii ·~-\.-r 
OY.rla ($Ion. "6rnsaid. pod, ad) 

Figuur 8.4.4: Vereenvoudigde vegetatiekaart Wij njeterper Schar (uit: Buro Bakker, 2003) 

Op basis van deze vegetatiekartering is een kaartj e gemaakt met de globale ligging en begren
zing van de habitattypen. Dit is afgebeeld in figuur 8.4.5. Er is geen onderscheid gemaakt 
tussen kwalitatief goede o f verarmde vege taties . 
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Figuuc 8.4.5: Globalc Jigging en begrenzing van habitattypen in het Natura 2000 gebied Wijnjcterper Schar 

Uit de vegetatiekartering is op te maken dat habitattypen 4010 Noord-Atlantiscbe beide met 
Erica tetra/ix, 4030 Droge Europese heide, 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, ve
nige of lemige kleibodem (Mo/inion caemleae) en 7150 Slenken in veengronden met vegetatie 
beborend tot bet Rhynchospon.on binnen 250 meter van de N381 voorkomen, zowel in de bui
dige als toekomstige situatie. Habitattype 6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme 
bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in bet binnenland van Europa) ligt 
op meer clan 500 meter afstand van de N381, zowel in de buidige als toekomstige situatie. 

Aanwezigheid soorten 

In bet Ontwerpbesluit (Ministerie van LNV, 2006) wordt vermeld dat Wijnjeterper Schar een 
belangrijk leefgebied voor de Grote modderkruiper is, omdat de soort binnen Fryslan maar 
weinig wordt aangetroffen. Op de omvang van de populatie en de verspreiding in bet Natura 
2000 gebied wordt ecbter niet ingegaan. Er zijn geen aanvullende gegevens over de populatie 
Grote modderkruipers in Wijnjeterper Schar gevonden. 

In het Ontwerpbesluit wordt vermeld dat de Kleine modderkuiper in het dal van de Boorne 
voorkomt. De Boome loopt als het Koningsdiep langs het Natura 2000 gebied. 
Over de verspreiding van de soort is weinig bekend. De soort wordt weinig aangetroffen in 
Fryslan, en daarom is bet Natura 2000 gebied een belangrijk leefgebied. Er worden geen 
uitspraken gedaan over de omvang van de populatie binnen het Natura 2000 gebied. Er zijn 
geen aanvullende gegevens over de verspreiding van de soort binnen het Wijnjeterper Scbar 
gevonden. 

8.4.3 GEVOELIGHEID VAN SOORTEN EN HABITATTYPEN VOOR STORINGSFACTOREN 

In algemene zin is bekend dat het aanleggen van wegen (in dit geval gaat het om verbreding 
van een bestaande weg) gepaard kan gaan met diverse storingsfactoren voor natuur, zoals: 

oppervlakteverlies 

veron treiniging 

verdroging 

geluid 

licbt 

trilling 

verstoring door mensen 

barrierewerking 

versruppermg 
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In tabel 8.4.1 wordt een overzicht gepresenteerd van de gevoeligheid van de soorten en habi
tattypen van Natura 2000 gebie<l Wijnjeterper Schar voor deze algemene storingsfactoren 
(website ministerie van LNV: Natuur; Soortenbescherming; Httlpmiddelen natmmvetgeving; ejfectenindi
catoi'). Omdat door het verkeer stikstofverbindingen worden geemitteerd, zijn de factoren 
verzuring en vermesting ook meegenomen, ondanks dat deze factoren niet door de effecten
indicator worden aangegeven. 

Habiiattypen 

De habitattypen die in het gebied voorkomen zijn allemaal gevoelig voor oppervlakteverlies, 
verontreiniging, verstoring door mensen, barrierewerking en versnippering. Alie habitattypen 
zijn gevoelig tot zeer gevodig vuur vermesting. De gevoeligheid voor verzuring en verdro
ging varieert. 

Soorten 

Modderkruipers zijn gevoelig voor verzuring, en - voor zover bekend - zeer gevoelig voor de 
overige storingsfactoren. Het is niet bekend of modderkruipers gevoelig zijn voor geluid, 
licht, trilling en versto.ring door mensen. Van de Grote modderkuiper is bekcnd dat het een 
zogenaamde hoorspecialist is (Van Opzeeland et al., 2007a). Aangenomen wordt, dat ook de 
Kleine modderkruiper een hoorspecialist is. Hoorspecialisten zijn vissen die gevoeliger zijn 
voor geluid en binnen een groter frequentiebereik geluiden kunnen waamemen. Het is waar
schijnlijk dat deze groep vissen gevoeliger is voor verstoring door geluid clan de zogenaamde 
hoorgeneralisten, die een kleiner frequenticbereik hebben (Van Opzeeland et al. ; 2007a). Ook 
hebben modderkuipers een zwemblaas, en van soorten met een zwemblaas, zoals de Fint, is 
bekend dat zij gevoeliger zijn voor geluid (Van Opzeeland et al., 2007a). Het is onduidelijk of 
verkeerslawaai, een type geluid met een matige intensiteit, ook negatieve effecten kan hebben 
op modderkruipers. 

Tabel 8.4.1: Storingsgevoeligheid voor wegaanleg van habitattypen en overige soorten van het Natura 
2000 gebied \~'ijnjeterper Schar. NG = nict gevoelig, G = gevoelig, ZG = zeer gevoelig, -- = niet van 
toepassing, ? = onbekend. 
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tattypen > versus weg-
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Habitattypen Habitattype 4010 G G G G 

Habitattype 4030 G G G G 

Habitattype 6230 G G G G 

Habitattype 6410 G G G G 

Habitattype 7150 G G t) G G 

Soorten Grote modderkruiper ? ? ? ? 

Kleine modderkrui er ? ? ? ? 
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8.4.4 EFFECTEN WEGVERBREDING OP HABITATTYPEN EN SOORTEN 

In tabel 8.4.2 warden de algemene storingsfactoren van wegaanleg voor natuur (zie hoofd
stuk 4) vergeleken met de verwachte storingsfactoren van de wegverbreding van de N381 ter 
hoogte van \V'ijnjeterper Schar. Uit deze tabel blijkt dat niet alle algemene storingsfactoren in 
bet geval van de wegverbreding aan de orde zijn. Uit tabel 8.4.1 is gebleken dat de storings
factoren geluid, licht en trilling niet relevant zijn voor de habitattypen. Van deze storingsfac
toren is niet bekend of ze relevant zijn voor de Grote en Kleine modderkruiper. Verwacht 
wordt, dat modderkuipers gevoelig zijn voor geluid en trilling. Er zijn geen aanwijzingen dat 
modderkruipers gevoelig zijn voor licht. Bovendien vinden de werkzaamheden aan de ran
den van bet Natura 2000 gebied plaats en zullen eventuele extra lichtbronnen naar verwach
ting zo worden geplaatst dat zij op de weg schijnen, en niet op het gebied zelf. Daarom is 
besloten de storingsfactor licht niet mee te nemen. 
De storingsfactor 'verstoring door mensen' is naar verwachting niet aan de orde. De wegver
breding leidt er naar verwachting niet toe dat de recreatiedruk in bet Natura 2000 gebied 
toeneemt. Tijdens de aanlegfase zal er veel beweging en activiteit van mensen zijn die werken 
aan de weg, maar bun bewegingen blijven geconcentreerd tot de weg zelf. 
Omdat bet Natura 2000 gebied ook in de huidige situatie wordt doorsneden door de N381 
en een daaraan parallel gelegen weg, is er naar verwachting geen sprake van een grotere barri
erewerking dan in de huidige situatie. Bovendien zullen er ter hoogte van bet Wijnjeterper 
Schar twee faunapassages warden aangelegd in de vorm van droge ecoduikers met amfibie
enschermen (bron: ontwerptekeningen DHV). 
Ook de storingsfactor versnippering verandert niet ten opzichte van de bestaande situatie. 

Het optreden van de overige storingsfactoren kan niet op voorhand uitgesloten worden. De 
vraag die voorligt is of de habitattypen en soorten van bet Natura 2000 gebied Wijnjeterper 
Schar zodanig in de invloedsfeer van de N381 aanwezig zijn, dater negatieve en/of signifi
cante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied op zouden kunnen treden. 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt onderstaand ingegaan op de mogelijke effec
ten op habitattypen en soorten. 

Storingsfactor wegaanleg 
algemeen N381 Oorzaak storingsfactor N381 

Oppervlakteverlies x door wegverbreding 

Verzuring x door emissies van verkeer 

Vermesting x door emissies van verkeer 

Verontreiniging x door emissie van verkeer 

Verd raging x door wegverbreding en gevolgen daarvan op water-
huishouding 

Geluid x door werkzaamheden en verkeer 

Licht n.v.t. 

Trilling x 

Verstoring door mensen n.v.t. 

Barrierewerking n.v.t. 

Versnippering n.v.t. 

Tabel 8.4.2: Verwach te stonngsfactoren verb reeling N381 

Oppervlakteverl ies 

In §8.4.2 is beschreven hoe de N381 ter hoogte van bet \V'ijnjeterper Schar verandert ten 
opzichte van de huidige situatie. Alleen bij bet Koningsdiep verandert de ligging van de pa
rallelweg en bet talud, waardoor de grens van bet Natura 2000 gebied, indien de tekeningen 
van DHV kloppen, circa 19 meter verder inwaarts komt te liggen. Na een afstand van 45 
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meter van het Koningsdiep is de N381 weer gelijk aan de situatie bij dwarsprofiel 2 (zie fi
guur 8.4.1). 
I-Ioeveel van de oppervlakle van het Natura 2000 gebied verloren gaat, is op dit moment 
moeilijk in te schatten. Duidelijk is, <lat er op het stuk dat verloren gaat, geen habitattypen 
voorkomen en geen geschikt biotoop vormt voor doelsoorten, omdat de percelen pas recent 
zijn aangekocht en het nog soortenarme graslanden zijn. Wei is er sprake van oppervlakte
verlies van het Natura 2000 gebied als geheel. Ondanks <lat er geen sprake is van areaalverlies 
van habitattypen, zal het aantal vierkante meters van het Natura 2000 gebied dat verloren 
gaat gecompenseerd moeten warden. 
Door de provincie is een strook graslandpercelen aan de oostkant van de N381 en grenzend 
aan het Natura 2000 gebied, aangewezen als "natuurcompensatiegrond". Deze grond zou in 
het kader van de WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) gebruikt kunnen warden om het 
oppervlakleverlies <lat oprreedr bij her Koningsdiep te compenseren. Voorwaarde is wel dat 
een natuurlijker peilbeheer wordt gevoerd (zie ook kopje "Verdroging"). 

Concluderend kan gesteld worden dater als gevolg van oppervlakteverlies een negatief effect 
op het Natura 2000 gebied optreedt. Dit effect zou kunnen worden gecompenseerd door de 
grond die is aangewezen voor 'natuurcompensatie' voor natuur in te richten en bij de begren
zing van het Natura 2000 gebied te voegen. 

Verzuring en vermesting 

Door verkeer wordt stikstofoxide uitgestoten. Stikstof kan zowel een verzurende als vermes
tende werking hebben. Aile habitattypen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor vermesting; de 
gevoeligheid voor verzuring varieert van niet gevoelig tot zeer gevoelig. Ook modderkrnipers 
zijn gevoelig vaor verzuring en vermesting. 

Uit het MER blijkt dat er slechts in beperkte mate is gekeken naar de veranderingen van de 
NO, uitstoot als gcvolg van de weg-v-erbreding. Ei: wordl wd aaugenumen dar de uirsroat 
tocnccmt. Zeer waarschijnlijk neernt ook de concenlratie van NO, in het Natura 2000 gebied 
toe, en wel om een drietal redenen: 

1) omdat de weg dichter bij het gebied komt te liggen 
2) omdat er sprake 1s van een toename van de verkeersintensiteit 
3) omd:it de toegestane snelheid wordt verhoogd van 80 km/u tot 100 km/u. 

Het is niet zeker of de toename van de snelheid alleen al leidt tot een toename van de NO, 
uitstoot; hierover bestaat discussie (Oranjewoud, 2006; Adviesdienst Verkeer en Vervoer 
(A VV), 2006; A VV, 2004; Van der Zee & Walda, 2006; Geurs & Van den Brink, 2005; Wes
seling et al., 2003). Dit hangt overigens ook af van de huidige doorstroming van de N381 ter 
hoogte van Wijnjeterper Schar; indien de doorstroming op dit moment slecht is, zal deze 
door de verbreding mogelijk verbeteren en zal de uitstoot in de nieuwe sinrntie lagFr zijn (bij 
gestakt rijden komt meer NO, vrij dan wanneer met een constant tempo gereden wordt). 

Als argument vuor hel niet nader analyseren van het optreden van eventuele effecten als 
gevolg van een toenamc van de NO, uitstaat wardt gegeven dat de grenswaarden niet wor
den overschreden (lv1ER-anderdeel Inventarisatie en probleemanalyse, Provincie Fryslan, 
2003a) en <lat de toename van de uitstoot relatief gezien marginaal is indien gelet wordt op 
het grensoverschrijdende karakter ervan (lv1ER-onderdeel Effectbeschrijving, Provincie Frys
lan, 2003b). 
Om welke grenswaarden bet gaat - grcnswaarden ter hescherming van de gezondheid van de 
mens of grenswaarden ter bescherming van de vegetatie - wordt niet gespecificeerd. 

In een aanvulling op het .IVIER (Goudappel Coffeng, in prep.), waarin enkele nieuwe trace
vormen voor bet middengedeelte van de N381, Donkerbroek - Oosterwolde Noord, worden 
beoordeeld, wordt wel nader ingegaan op de uitstoot van verontreinigende stoffen. Deze 
aanvulling is nog niet openbaar. 
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Volgens deze aanvulling is de N02 concentratie in de autonome situatie 17,4 tot 19,0 µg/m3, 
volgens het bestaande trace (B) 16,8 tot 18,3 µg/m3 en voor de verschillende traces 16,8 tot 
16,9 of 16,8 tot 19,6 µg/m3. Niet zeker is, of de achtergrondconcentratie van 9,9 tot 10,1 
µg/ m3 in deze waarden is meegenomen. 

Indien deze waarden we! in de berekeningen zijn meegenomen, blijft de emissie ruimschoots 
onder de grenswaarde van 30 µg/ m 3 voor vegetatie (Besluit Luchtkwaliteit; ''grenswaarde voor de 
bescherming van vegetatie, in gebieden met een oppervlakte van meer dan 1000 m7 die gelegen zjjn op een 
afttand van ... ten minste 5 kilometer van autosnefwegen'). 

Deze grenswaarde is volgens de beschrijving niet van toepassing in deze situatie, maar geeft 
we! een handvat om de uitstoot van N02 te beoordelen. Indien de achtergrondconcentratie 
niet is meegenomen in de berekeningen, komt de totale N02 concentratie dicht bij de grens
waarde en is er mogelijk wel sprake van negatieve effecten. 

Het is vreemd dat in het originele "MER wordt aangegeven dat de uitstoot van NO, toe
neemt, terwijl uit deze aanvulling blijkt dat de concentratie bij sommige traces lager is clan de 
autonome situatie en het bestaande trace (B). 

Indien er we! aan de grenswaarden van het Besluit Luchtkwaliteit wordt voldaan, is nog niet 
zeker dat er geen effecten optreden. Er is niet gekeken naar de depositie van stikstof. Het is 
dus niet duidelijk hoe hoog de stikstofdepositie als gevolg (van de verbreding) van de N381 
is. De achtergronddepositie is 1940 mo! N /ha/j (website Milieu- en N atuurplanbureau 
(MNP), www.mnp.nl; Grootschalige Concentratiekaarten Nederland; Kaarten; Depositie totaal stikstof 
2006) . De kritische depositiewaarde (Critical Load) van dit gebied is 729 mol N /ha/j (Stich
ting Natuur en Milieu, 2004; Van Dobben & Bleeker, 2004). Dit betekent dat de achter
gronddepositie in de huidige situatie de draagkracht van de natuur sterk overschrijdt. 

Stikstof heeft niet alleen een vermestende maar ook een verzurende werking. Volgens de 
aanvulling op het "MER wordt er ook S02 geemitteerd. Er is geen sprake van een toename 
van de S02 concentratie. 
Samen met stikstofdepositie vormt depositie van zwaveloxiden de zogenaamde 'zure deposi
tie'. De achtergronddepositie is 2470 mol zuur/ha/j (website l\1NP, www.mnp.nl; Grootschali
ge Concentratiekaarten Nederland; Kaarten; Depositie potentiee! zuur 2006) . Ondanks dat de S02 
concentratie niet toeneemt, is er vanwege de bestaande hoge achtergronddepositie mogelijk 
sprake van negatieve effecten. De precieze Critical Loads voor habitattypen 6410 en 7150, 
die gevoelig zijn voor verzuring, zijn niet bekend, maar duidelijk is dat deze een stuk lager 
liggen clan de huidige achtergronddepositie. 

Omdat een groot deel van de habitattypen die in het Natura 2000 gebied voorkomen gevoe
lig tot zeer gevoelig zijn voor vermesting en verzuring en omdat er op dit moment niet kan 
warden beoordeeld wat de effecten van de wegverbreding zijn in verhouding tot de huidige 
achtergronddeposities en de voor de habitattypen kritische waarden (zogenaamde Critical 
Loads), kan de conclusie <lat er geen effecten zullen optreden, niet zonder meer overgeno
men worden. 
In het Natura 2000 gebied komt zowel een prioritair habitattype voor als een habitattype <lat 
nauwelijks meer in Nederland voorkomt (H6410, Blauwgrasland). Daarom is het van het 
uiterste belang <lat uitgesloten wordt <lat er geen negatieve en/ of significante effecten zullen 
optreden als gevolg van de wegverbreding. Met de huidige beschikbare gegevens kan <lit niet 
worden uitgesloten. 

Verontreiniging 

Alie habitattypen worden gevoelig geacht voor verontreiniging; de modderkruipers worden 
zeer gevoelig geacht voor verontreiniging. 
In het "MER (Provincie Fryslan, 2003b) wordt gesteld dat een toename van de verkeersinten
siteit leidt tot een toename van het afstromen van verontreinigende stoffen van het wegdek 
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naar de bermsloten. Het gaat hierbij onder andere om Polycycliscbe Aromatiscbe Koolwater
stoffen (PAK) en cbloriden. Via de bermsloten kunnen de verontreinigingen in bet opper
vlaktewater tcrecbtkomen en zicb verder verspreiden. In het IYIER wordt aangegeven Jat bet 
naar verwacbting om geringe boeveelbeden verontreinigende stoffen gaat. Daar deze uitspra
ken niet met feitelijke gegevens warden onderbouwd, kan echter niet uitgesloten worden dat 
er kans is op het optreden van negatieve effecten als gevolg van verontreiniging. 
In een aanvulling op bet MER (Goudappel Coffeng, in prep.), waarin enkele nieuwe trace
vormen voor bet middengedeelte van de N381, Donkerbroek - Oosterwolde Noord, worden 
beoordeeld, wordt wel nader ingegaan op de uitstoot van verontreinigende stoffen. Deze 
aanvulling is nog niet openbaar. Van de verontreinigende en overige stoffen worden alleen 
de concentraties van fijn stof, benzeen en benzo (a)pyreen (BaP) in de aanvulling behandeld. 
Fijn stof 1s voorai schadeiijk voor rnensen, en mogel1Jk ook voor tauna. Benzeen is scbadelijk 
voor fauna, evenals BaP, een zeer toxiscbe PAK. 

De concentratie van fijn stof is in de autonome situatie 16,9 tot 17,3 µg/m3, volgens bet 
bestaand trace 17,0 tot 17,5 µg/m 3 en voor de verschillende tracevarianten 17,0 tot 17,8 
µg/m3. De grenswaarde voor fijn stof is 40 µg/m3 (Besluit Lucbtkwaliteit); hieraan wordt 
dus voldaan. De concentratie benzeen verandert niet ten opzichte van de autonome situatie 
en blijft 0,5 µg/m3; ruirnscboots onder de grenswaarde van 5 µg/m3 voor 2010 (Besluit 
luchtkwaliteit). De conceuttatie van BaP blijft ruirnscboots onder de grenswaarde voor 2013 
van 1 ng/m3 en is in alle gevallen 0,3 ng/m3. 

Het is niet zeker of in de berekende concentraties de acbtergrondconcentraties zijn meege
nomen. Desondanks wordt niet verwacbt dat de concentraties boven de grenswaarden uit
komen, omdat de concentraties laag zijn ten opzicbte van de grenswaarden. Het is niet dui
delijk of de berekende waarden overeenkomen met de situatie ter boogte van Wijnjeterper 
Scbar. Het is noodzakelijk dat bierover duidelijkheid wordt vergaard, zeker orndat bet gebied 
ten westen van de weg door aankoop nu bij bet Natura 2000 gebied is gevoegd en waar
schijnlijk een hydrologische ccnhcid zal gaan vormen met het Natura 2000 gebied (ind.ien de 
vemattingsmaatregelen wordcn uitgevoerd). Daamaast biedt de aanvulling op het MER geen 
inzicbt in de concentraties van cbloriden. 
Vooralsnog zijn negatieve effecten dus niet uit te sluiten, maar zij worden niet verwacbt. 

Verdroging 

Habitattypen 4010, 6410 en 7150 worden gevoelig tot zeer gevoelig geacht voor verdroging. 
Door Oranjewoud (2007) is onderzoek verricht naar de effecten van de wegverbreding op de 
bydrologie en de natte natuurwaarden van Wijnjeterper Scbar. Hierbij is uitgegaan van het 
feit dat de aan de N381 grenzende gronden zijn ingericbt als natuurgebied. Het betreft waar
schijnlijk de graslandpercelen ten westen van de N381. Deze zijn inmiddels aangekocbt en er 
zijn plannen voor de inrichting van bet gebied. Daarom wordt aangenomen <lat <lit uitgangs
punt gerechtvaardigd is. 
Er wordt door Oranjewoud (2007) verwacbt dat de t:ijdelijke effecten op kwel door bemaling 
tijdens de tunnclaanleg (ten zuiden van \X:'ijnjetetper Schar) door het bo<lemsysteem kunnen 
worden opgevangen en dat de effecten van bermsloten op de grondwaterstand doorgaans 
beperkt zijn. 

De bodem van bet \'V'ijnjeterper Schar bestaat grotendeels uit een dekzandlaag (0,50 tot 1,00 
meter dik) op een keileemlaag. Vau wesl naar oost loopt een soort slenk door de keileemlaag 
been, welke herkenbaar is aan de aanwczigbcid van beekeerdgrond. Regenwater wordt gro
ten<leels over de keileem afgevoerd in de ricbting van de slenk, waarna bet afstroomt naar bet 
Koningsdiep. In de slenk vindt opkwelling plaats van water van lokale oorsprong. Verder 
treedt ook water vanuit het eerste watervoerende pakket uit (kwel van regionale oorsprong) 
(Oranjewoud, 2007). Dankzij deze kwelinvloeden beeft het blauwgrasland zicb kunnen ont
wtkkelen 111 de slenk. 
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Door vernattingsmaatregelen (indien de aangrenzende gronden langs de N381 als natuurge
bied zijn ingericht) zal het kwel-infiltratiepatroon binnen het gebied natuurlijker worden en 
wordt de grondwaterstand duidelijk verhoogd. 

De aanleg van een fietstunnel ten zuiden van het Natura 2000 gebied heeft nauwelijks effec
ten op de waterhuishouding. Alleen indien er voor een open tunnel wordt gekozen kan er 
tijdens de aanlegfase, wanneer er bemaling nodig is, een verlaging van de grondwaterstand 
optreden. Deze verlaging treedt op in het uiterste zuiden van een perceel ten oosten van de 
N381. Het gaat om een verlaging van enkele centimeters. De verlaging is dermate minimaal 
<lat deze wegvalt tegen de natuurlijke jaarlijkse fluctuaties onder invloed van klimatologische 
variatie (Oranjewoud, 2007) Bovendien betreft het een locatie die begroeid is met bos, en 
komen er dus geen habitattypen voor. Er worden dus geen negatieve effecten verwacht als 
gevolg van de bemaling tijdens de aanlegfase van een open tunnel ten zuiden van het Natura 
2000 gebied. 
Tijdens de gebmiksfase worden ook geen negatieve effecten verwacht op het Natura 2000 
gebied. Er wordt weliswaar een 'blokkade' aangebracht in de grondwaterstroming, maar het 
effect hiervan is zeer beperkt omdat het stijghoogteverhang maar 0,5 m/km is. De toestroom 
van kwelwater naar het Wijnjeterper Schar wordt hier niet door beinvloed (Oranjewoud, 
2007). 

De bermsloten zullen na de omvorming in het noordelijk deel van het Natura 2000 gebied 
(ten noorden van de Nije Heawei) weinig afvoeren, omdat de N381 in <lit dee! iets verhoogd 
ligt ten opzichte van de directe omgeving (Oranjewoud, 2007). 
In het zuidelijk deel van het gebied (ten zuiden van de Nije Heawei) zou wel verdroging 
kunnen optreden. De weg ligt hier ongeveer op maaiveldniveau. Indien wordt uitgegaan van 
de huidige situatie clan zal er na de omvorming geen sprake zijn van verdroging. De bermslo
ten hebben namelijk maar een beperkte invloed op de grondwaterstand, omdat de grond die 
is aangemerkt is als 'natuurcompensatiegrond' nog diep ontwaterd is. Zodra deze strook 
echter wordt ingericht voor natuur, zal er wel verdroging kunnen optreden door de onttrek
kende werking van de bermsloten (Oranjewoud, 2007). 

Het optreden van verdroging kan onder andere worden voorkomen indien de weg 0,5 meter 
hoger wordt aangelegd (Oranjewoud, 2007). Het is nog onduidelijk of <lit advies zal warden 
overgenomen. Duidelijk is, dat de grand die voor natuurcompensatie is aangewezen alleen 
waardevol is, indien er wordt gekozen voor een natuurlijker waterpeil. Ook is duidelijk, dat 
het oppervlakteverlies dat optreedt door de aanleg van een viaduct over het Koningsdiep 
gecompenseerd moet worden, het liefst in de nabijheid en grenzend aan het Natura 2000 
gebied. Vanuit dat oogpunt is de aangewezen grand voor natuurcompensatie zeer geschikt. 

Vanwege de bestaande onduidelijkheden over de inrichting van het wegtrace kunnen nega
tieve en/of significante effecten als gevolg van verdroging op dit moment niet warden uitge
sloten. 

Geluid 

Modderkuipers zijn hoorspecialisten en beschikken over een zwemblaas. Het is aannemelijk 
dat ze gevoelig zijn voor geluid en hiervan verstoring kunnen ondervinden. Het is echter 
onduidelijk of deze soorten ook gevoelig zijn voor geluiden met een matige intensiteit, zoals 
verkeerslawaai. De geluidsintensiteit zal naar verwachting toenemen door de omvorming van 
de N381, omdat de verkeersintensiteit toeneemt en de toegestane snelheid wordt verhoogd. 
De ligging van de N381 naast het Natura 2000 gebied heeft deze soorten echter niet weer
houden zich te vestigen in het gebied. Hierdoor is het aannemelijk dat het huidige geluidsni
veau dat wordt veroorzaakt door het verkeer op de N381 geen significant negatieve effecten 
heeft op de modderkuipers. Mogelijk is er wel sprake van negatieve effecten. Met de huidige 
stand der kennis is het onmogelijk om te bepalen in hoeverre werkelijk sprake is van negatie
ve effecten (Van Opzeeland et al., 2007a; . Van Opzeeland et al., 2007b). Door asfalt met 
geluiddempende eigenschappen te gebmiken, zal dit effect deels gemitigeerd kunnen warden. 
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Tijdens de werkzaamheden zal het geluidsniveau naar verwachting hoger zijn dan bij gewoon 
gebruik van de N381. Deze werkzaamheden zijn echter van tijdelijke aard, en daarom war
den eventuele effecten als beperkt negatiefbeschouwd. 

Trilling 

Trilling kan negatieve effecten hebben op vissen met een zwemblaas. Yooral door heien 
ontstaan trillingen. Er zijn aanwijzingen dat heiwerkzaamheden zeer schadelijk zijn voor 
vissen met een zwemblaas, zoals de Fint (Van Opzeeland, 2007a). 
Voor zover bekend warden er geen heiwerkzaamheden uitgevoerd bij de omvorming van de 
N381. Verwacht wordt, dater slechts in beperkte mate sprake is van trilling als gevolg van de 
werkzaamheden. Ook tijdens het gebruik van de N:Jt\1 zal de mate van tnlling beperkt ZlJn. 
Als gevolg van trilling wordeo er dan ook geen effecten verwacht op modderkruipcr~. 

8. 4 . 5 CONCLUSIE 

Concluderend kan gesteld worden dat er door de verbreding van de N381 kans is op het 
optreden van (significant) negatieve effecten op de natuurwaarden van het Natura 2000 ge
bied \Vijnjeterper Schar. Negatieve en/of significante effecten als gevolg van verzuring, ver
mesting, verontreir1jging en verdroging kunnen op dit mon1e11t niet wordeu uiLgesluLen. 
Als gevolg van oppervlakteverlies is er alleen op formele gronden een negatief effect op het 
Natura 2000 gebied. Dit omdat het oppervlak van dit Natura 2000 gebied wettelijk is vastge
legd en niet ter discussie staat. Er gaan bij dit oppervlakteverlies derhalve enkel kwantitatieve 
waarden verloren, geen kwalitatieve (habitattypen of geschikt biotoop voor doelsoorten). Dit 
effect zou kunnen warden gecompenseerd door de grand die is aangewezen voor 'natuur
compensatie' voor natuur in te richten en bij de begrenzing van het Natura 2000 gebied te 
voegen middels de nog op te zetten herinrichting. Een en ander in overleg met het bevoegd 
gezag. 
In de invloedsfeer van de N381 komen versd1illende habitattypen en mogclijk ook cnkclc 
soorten voor, zodat de haalbaarheid van instandhoudingsdoelstellingcn mogclijk negatief 
beinvloed wordt. Op dit moment is er nog niet genoeg inzicht in het optreden van effecten 
omdat het verrichte onderzoek nog niet is afgerond en onzekerheden kent. Totdat deze za
ken zijn opgeheiderd, is het niet mogelijk het optreden van negatieve en/ of significante ef
fecten uit te sluiten. Dit betekent dat het nodig is een passende beoordeling uit te voen'n. 
Inmiddels zijn door provincie Fryslan stappen gezet de kennisleemten op te vullen en zal er 
in de passende beoordeling een zorgvuldige en grondige analyse kunnen warden gemaakt 
van de effecten van de omvorming van de N381 op de instandhoudingsdoelstellingen van 
bet Natura 2000 gebied Wijnjeterper Schar. 
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8. 5 DRENTS-FRIESE WOLD & LEGGELDERVELD 

8. 5 . 1 DOELSTELLINGEN 

Vogelrichtlijn 

De Europese Vogelrichtlijn kent twee componenten ter bescherming van vogels, namelijk de 
soortsbescherming en de gebiedsbescherming. In de Nederlandse wetgeving is de bescher
ming van soorten verwerkt in de Flora- en faunawet. Dientengevolge zijn vrijwel alle vogel
soorten beschermd. 
In het kader van de gebiedsbescherming is het Drents-Friese Wold en Leggelderveld (hiema: 
Drents-Friese Wold) aangewezen als Vogelrichtlijngebied. De aanwijzing is gebaseerd op het 
feit dat het gebied een essentide functie vervult voor 1 % van de intemationale populatie
grootte van (een) soort(en), de zogenaamde 1% norm. Een gebied waar deze 1% norm 
wordt gehaald wordt intemationaal algemeen beschouwd als een belangrijk gebied. Het Vo
gelrichtlijngebied Drents-Friese Wold is essentieel als broedgebied voor bijzondere broedvo
gelsoorten. Bij de aanwijzing van een Vogelrichtlijngebied wordt aangegeven voor welke 
soorten het gebied speciaal van belang is. 

Bij besluit van 24 maart 2000 is het Drents-Friese Wold door de staatssecretaris van LNV 
aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, lid 1, van de richtlijn 
79 / 409 /EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand (PbEG L103). Het Vogelrichtlijngebied 'Drents-Friese Woud' 
kwalificeert zich onder de Vogelrichtlijn vanwege het voorkomen van hieronder opgesomde 
vogelsoo11:en: 
- Wespendief 
- Zwarte specht 
- Boomleeuwerik 
- Grauwe klauwier 

De speciale beschermingszone Drents-Friese Wold is in het ontwerp-aanwijzingsbesluit van 
november 2006 aangewezen voor de volgende vogelsoorten, welke worden beschermd op 
grond van artikel 4, eerste lid, van richtlijn 79/409/EEG: 
- Dodaars 
- Wespendief 
- Draaihals 
- Zwarte specht 
- Boomleeuwerik 
- Paapje 
- Roodborsttapuit 
- Tapuit 
- Grauwe klauwier 

Habitatrichtl Lin 

De speciale beschermingszone Drents-Friese Wold is in het ontwerp-aanwijzingsbesluit van 
november 2006 aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage 
I van richtlijn 92/43/EEG (prioritaire typen aangeduid met een sterretje): 

Habitatrypen 

• H2310 Psammofiele heide met Cafluna en Genista 

• H2320 Psammofiele heide met Ca!!una en Empetrum nigrum 

• H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

• H3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (L'ttore!/eta!ia uniflo
rae) 
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• H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Llttorel
letalia unif!orae en/ of Isoeto-Nanqjuncetea 

• H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 

• H3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot bet P.anunett!ion fluitan
tis en het Ca/litrichio-Batrachion 

• H4010 Noord-Atlantische heide met En.ca tetra/ix 

• H5130 J11niperus communis-formaties in heide of kalkgrasland 

• H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 
submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

• H7110 *Actiefhoogveen 

• H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rl?Jncho.rpori.on 

• H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten metQuerms rob11r 

Soorten: 

• Hl 166 Kamsalamander 

• H1831 Drijvende waterweegbree 

8.5.2 HABITATTYPEN EN DOELSOORTEN NABIJ HET ONDERZOEKSGEBIED 

Ligging onderzoeksgebied 

Het Drents-Friese Wold is een zeer groot gebied van ruim 7000 ha dat globaal is gelegen in 
een clriehoek tussen Appelscha, Diever en ·vl.edder. Het gebied kent veel verschillende habi
tats en vormt een afwisselend landschap. 

De N381 loopt gedeeltelijk door het oostelijke dee! van het Natura 2000 gebied of schampt 
het daar. In figuur 8.5.2 is de ligging van het gebied ten opzichte van de N381 in meer detail 
weergegeven. 
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Figuur 8.5.2: Ligging Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold ten opzichte van de N381. Figuur ontleend aan de 
kaart behorende bij het aanwijzingsbesluit voor het Drents-Friese Woud in het kader van de Vogelrichtlijn (Minis
terie van LNV, 2000) 

De voet van het talud of de wegberm van de N381 vormt op enkele plekken de grens van 
het Natura 2000 gebied. 

De N381 zal ook in de toekomstige situatie een enkelbaans weg blijven. Wel warden kruis
punten aangepast en warden fietstunnels aangelegd. De toegestane maximumsnelheid van 
100 km/u wordt niet verhoogd. 
Door de verbreding van de N381 neemt het verkeersaanbod ter hoogte van het Natura 2000 
gebied iets toe. De maximale toename van de verkeersdruk op werkdagen bedraagt 10% 
(Provincie Fryslan, 2003b). 

In figuur 8.5.3 is afgebeeld hoe het onderzoeksgebied er in de huidige situatie vanuit de lucht 
uitziet. 
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Figuur 8.5.3: Luchtfoto onderzoeksgebied (Bron: Google earth) 

Aanwezigheid vogels 

In Van der Heijden (2006) zijn enkele kaartjes opgenomen van de verspreiding van vogels 
binnen een gedeelte van het Drents-Friese Wold. In figuur 8.5.4 is het verspreidingskaartje 
van de Boomleeuwerik en de Dodaars weergegeven. 

Uit figuur 8.5.4 blijkl, dal op rdalief korte afstand van de weg in 2004 4 terriroria van de 
Boomleeuwerik voorkwamen. De Dodaars kwam in 2004 niet in de nabijheid van de N381 
voor. 
Door Buro Bakker is dit jaar flora- en faunaonderzoek verricht langs de N381. In de directe 
nabijheid van de weg werden twee territoria van de Boomleeuwerik aangetroffen en 1 territo
rium van de Dodaars (zie figuur 8.5.7). 

140 burn bakkcr 20IJ7 / l'IJ701J7 



Figuur 3 
Verspreiding van Boom
leeuwerik en Dodaars 
in het DFW in 2004 

(Bron: var1 Martell 2004. Sovon, ff Frysl<B Gen) 
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Figuur 8.5.4: Verspreiding Boomleeuwerik en Dodaars binnen een gedeelte van het Drents-Friese Wold in 2004 
(figuur ontleeod aan: Van der Heijden, 2006) 

In figuur 8.5.5 is de verspreiding van de Roodborsttapuit en de Tapuit weergegeven. Uit deze 
figuur blijkt, dat in de nabijheid van de N381 3 territoria van de Roodborsttapuit zijn geves
tigd. In 2007 is door Buro Bakker een territorium van de Roodborsttapuit in de directe na
bijheid van de N381 a~ngetroffen (zie figuur 8.5.7). De Tapuit komt vooral voor op het Ae
kingerzand en het Dol9ersummerveld; buiten het onderzoeksgebied. 

In figuur 8.5.6 is de verspreiding van de Zwarte specht en de Wespendief weergegeven. Uit 
de figuur blijkt dat alleen de Wespendief in de nabijheid van de N381 voorkomt. 
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Figuur 8.5.5: Vcrspreiding Roodborsttapuit en Tapuit in cen gedeelte van het Drents-Friese Wold in 2004 (fi
guur ontleend aan: Van der Heijden, 2006) 
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Verspreidlng van Zwarte 
Specht en Wespendief 
In het DFW in 2004 
(Bron: ""'1 MBnen 2004. Snwn. ft Frysl<e Gea) 
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Figuur 8.5.6: Verspreiding Zwarte specht en Wespendief in ccn gcdcclte van hct Drents-friese Wold in 2004 
(figum ontlecnd aan: Van dcr Heijden, 2006) 

In tabcl 8.5.1 wordt een overzicht gegeven van de aanlalsuulwikkelingen van vogels in het 
Drents-Friese Wold. 

Soort Noordeliike deel Drents-Friese Wold 1 Gehele Drents-Friese Wold 

1996 2004 1993-19972 20041
•
3 

Dodaars 0 2 14 27 

Wespendief 4 4 7 7 

Draaihals 0 0 3 1 

Zwarte specht 3 3 26 17 

Boom I eeuweri k 37 61 89 111 

Paapje 0 0 Hi 20 

Roodborsttapuit 8 24 43 136 

Tapuit 9 20 61 32 

Grauwe klauwier 0 0 5 13 
1) Gegevens vol gens Van Manen (2004) 
2) Gemiddeld aantal territoria (Van Roomen et al., 2000) 
3) lnventarisatiegegevens van SOVON 
Tabel 8.5.1: Aantal tcrritoria van hmf'.civogels in het Drents-Friese Wold (allccn soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen in het kader van de VogeLrichtlijn). Cijfers uit Van der Hcijden, 2006. 

Uit tabel 8.5.1 blijkt dat de Draaihals, Paapje en Grauwe klauwier geen territoria hebben 
binnen het onderzoeksgebied. 
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Figuur 8.5.7: \'crspfeiding Hoornlceu.wccik, odMrs, Ro dbor·m1pui en Zwar~t spcch1 !rings de 381 in 2007 
(flora- en founaondcr:i:ock Buro Bakker) 

Aanwezigheid habitattypen 

In ltcnburg & Wymenga rapporr 718 (Van cler 1eijd n, 2006) is e n kaa.rtj opgen m n 
met de ligging en begrenzing van habitanypen in een gedeelte V<Ul bet Drents-Friese Wold. 
In figuur .5.8 .is cl.it kaartj weergeg ven. 

143 



~~ 
, AJ.G.· :.w1m.. , ~ 

riyuur o 

Kwalificerende vegetatie
typen in het DFW 

C""i'11,.,.~11IF•11-~n -:: ( '~-:1.-r .. :~r: ':!"' -• i 

(:::J \10.1~! ~IL ti iii l' .,!1 1 hl\1;1•11"':·•,:0') 

- V-:-"'=" '~:i- ~!:: 1..!:.p'r.»·.·. ;;oct-. ,- .. v -.:11 :·ifi 1u1 

- Soo!l"no]I:-> h"' ' : 1•1.!lt- c 1a~L.: •. J .. n ((. ) .. 11 

- :.»J11kttn m ~ •'•'11-:i ronrl ( i 1 ::.Q) 

l "->:Jti :1u1rr1)1rm•nck- •nlle•,h""l~.q 11 r'f' 

- !i! mf·.t:ii..:"'"(~1 ~J) · 
("' __ __.. _ . . 
...n.rUll'C'il Ydll KW~llJICi}l'~ndC:" ilah1i:o'.lt~ 

9 ~aO-,lOhel• h!! ... hl 
1.f!•J Ol rOltt Ir. I rr .. ;.-. .:it l• fr· "•'1l,:!11.a"\< ~ ' " .:\ "l<'-11 

G ~-;~~;'.~~:·;~,.~~~::~··~~~. ~~1~~.~ 1 -:·~~:.:.:~~.'.:~ ~ ~1;.1• : '. 
··~..,_11:. 1 ~ 11~~~ ... 111 .. i: 1 1 ~i •• ,p1 .... {r·-': 111.: ~ 

• / '.lo L~,9 ·~r*-1 :l'll 

0 

• 
0 

= 

.ltm~: \J ) vJ·mo~uw. r)m\;.t..;>c \ '., 1.:i: 
tJ .. fl•f' ..... f~~, 

S.:i<>rhtf'·fll._IH ''"' '••. hr:.1o;' i;ir,1ila .,J,.r-, 
{H"idfl~.D1ftlb!,,.J H.::1d~·..,_-._,11 ..... v.lf~••l"'J 
&:otlt!'":-lr"~! 

Sk:-41~-""n 10 \'1Hm9r c.onu !P.1111f)'lo ~n11v,..H .. u 
'.Wit- \nOv!.:!!~~1. Mt• •!lil 'l••n)l-:...J <1 111~J 

•:.U.,)z ~VUflT'lllfo o;.• fl : f~ t'I) ~·Ill ·~· Y.(l 

. -..,~ z;;;,·,.:: .. :.~ ;..1.,r1 

• 1· -w • . ~,.1~.'"' N 

_. I • .>3~~"'"'~.J ~- . '" ,, : .. t~ "" I 
Figuur 8.5.8: Ligging en begrenzing van habitattypen in ccn gcdccltc van hct Drents-f<riese Wold (figuur ont
lecnd aan: Van der Tieijden, 2006) 

Uit de kaart uit Van der Heijden (2006) blijkt dat in de directe nabijheid van de weg (soorten 
van) de habitattypen H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie beho
rend tot het Littorelletalia uniflorae en/ of Isoiito-Nanqjuncetea, H4010 Noord-Atlantische heide 
met Erica tetra/ix en H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhyn
chosporion voor zouden kunnen komen. 
In het rniddendeel van het traject van de N381 dat door het Drents-Friese Wold loopt, ko
men in de nabijheid van de weg kerunerkende soorten van habitattype Slenken in veengron
den met vegetatie behorend tot het Rhyndwsporion voor, en komt lokaal habitattype H4010 
Noord-~'\tlantische heide met Etiia tetra/ix voor. lets ten westen van de stippen ligt een ven, 
<lat overigens nauwelijks te zien is op de luchtfoto vanwege de overgroeiing met veenmos, 
dat voldoet aan habitattype 3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren. Dit gebied is zeer rijk 
aan amfibieen en reptielen. 
lets ten oosten komen in de nabijheid van de weg kenmerkende soorten van habitattype 
H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van sub
montane gebieden in het binnenland van Europa). 
Langs de ovcrige delen van de N381 komt voornamelijk bos voor, <lat qua soonensamenstel
ling en qua ouderdom niet valt te classificeren als habitattype H9190 Oude zuunninnende 
eikenbossen metQuercus robur (mededeling J. Scharninee, 2007). 

Aanwezigheid soorten 

Kamsalamander 

Het Drents-Friese W"old en de omgeving van het gebied is een zeer belangrijk gebied voor de 
Kamsalamander. De Kamsahmrnncler koml voor op Berkenheuvel, Dieverzand, Dolder
summerveld en Boschoord. Het betreft een van de belangrijkste metapopulaties voor Neder
land (1-1inisterie van LNV, 2006). Eerdergenoemde gebieden vallen buiten het onderzoeks
gebied. 

Drjjvende waterweegbree 

Drijvende waLerweeguree komt voor in de Vledder Aa. Dit beekje loopt langs Doldersum 
richting Vledder en Steenwijk, en valt niet binnen het onderzoeksgebied. Het is niet bekend 
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of Drijvende waterweegbree nog op andere plekken binnen het Drents-Friese Wold voor
komt (Ministerie van LNV, 2006). 

8.5.3 GEVOELIGHEID VAN SOORTEN EN HABITATTYPEN VOOR STORINGSFACTOREN 

In algemene zin is bekend dat het aanleggen van wegen (in dit geval gaat het om verbreding 
van een bestaande weg) gepaard kan gaan met diverse storingsfactoren voor natuur, zoals: 

oppervlakteverlies 

veron treiniging 

verdroging 

geluid 

licht 

trilling 
verstoring door mensen 

barrierewerking 

versnippenng 

In tabel 8.5.2 wordt een overzicht gepresenteerd van de gevoeligheid van de soorten en habi
tattypen van Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold voor deze algemene storingsfactoren 
(website ministerie van LNV: Natuur; Soortenbescherming; Hulpmidde!en natuurwetgeving; effectenindi
cator]. Omdat door het verkeer stikstofverbindingen worden geemitteerd, zijn de factoren 
verzuring en vermesting ook meegenomen, ondanks dat deze factoren niet door de effecten
indicator worden aangegeven. 

Habitattypen 

De habitattypen die in het gebied voorkomen zijn allemaal gevoelig voor oppervlakteverlies, 
verontreiniging, verstoring door mensen, barrierewerking en versnippering. Aile habitattypen 
zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor vermesting, afgezien van habitattype 3260 Submontane 
en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranuncu!ion fluitantis en het Ca/!itrichio
Batrachion. De gevoeligheid voor verzuring en verdroging varieert. 

Soorten 

Drijvende waterweegbree is gevoelig voor verzuring en verstoring door mensen en zeer ge
voelig voor vermesting en verdroging. Van de overige storingsfactoren is de gevoeligheid 
niet bekend of de storingsfactor is niet van toepassing op de soort. 
De Kamsalamander is gevoelig voor verzuring en vermesting en zeer gevoelig voor opper
vlakteverlies, verontreiniging, verdroging, barrierewerking en versnippering. De gevoeligheid 
van de Kamsalamander voor de overige storingsfactoren is niet bekend. 

Voge ls 

Alie soorten zijn niet gevoelig voor licht en trilling en zijn gevoelig voor verontreiniging en 
barrierewerking. Bijna alie soorten zijn gevoelig voor vermesting, geluid en versnippering. De 
meeste soorten zijn niet gevoelig voor verzuring en verdroging. Alie vogels zijn gevoelig tot 
zeer gevoelig voor oppervlakteverlies. De gevoeligheid voor verstoring door mensen varieert. 
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QI 

typen versus weg > 
ai emeen 

Habitattyp!!n Habitattype 2310 G NG G NG G G G 

Habitattype 2320 G NG G NG G G G 

Habitattype 2330 G NG G G G G 

Habitattype 3110 G G G G G G 

H abitattype 3130 G G G: G G G 

H abitattype 3160 G NG a G G G 

Habitattype 3260 G G G G G 

Habitattype 40i 0 G G G G G 

Habitattype 5130 G G G G G G G 

Habitattype 6230 G G G G G 

Habitattype 7110 G G G G G 

Habitattype 7150 G G G G G G G 

Habitattype 9190 G G G G G 

Soorten Drijvende waterweegbree ? G G 

Kamsalamander G ? ? ? ? 

Voge ls Dodaars NG NG G G NG NG NG NG G G 

Wespendief NG G G NG G NG NG G G 

Draaihals NG G G NG G NG NG G G G 

Zwarte specht G NG NG G NG G NG NG G G G 

Boomleeuwerik G G G G NG G NG NG NG G G 

Paapje G G G G G G NG NG NG G G 

Roodborsttapuit G NG G G G G NG NG NG G G 

Tapuit NG G G NG (3 NG NG G G G 

Grauwe klauwier G G G NG G NG NG G G 

Tabel 8.5.2: Storingsgevoeligheid voor wegaanleg van habitattypen, vogels en Habitatrichtlijnsoorten 
van het Natura 2000 gebied Drents-Friese \V'old. NG = niet gevoelig, G = gevoelig, ZG = zccr gc-
voelig, -- = niet van toepassing, ? - onbckcnd. 

8.5.4 EFFECTEN WEGVERBREDING OP HABITATTVPEN EN SOORTEN 

In tabel 8.5.3 worden de algemene storingsfactoren van wegaanleg voor natuur (zie vorige 
paragraaf) vergeleken met de verwachte storingsfactoren van de wegverbreding van de N381 . . . 
ter hoogte van het Drents-Friese \'\fold. Uit deze tabel blijkt dat niet alle algemene storings- ····. 
factoren in het geval van de wegverbreding aan de orde zijn. Uit tabel 8.5.1 is gebleken dat de 
storingsfactoren licht en trilling niet relevant zijn voor vogels, habitattypen en soorten. Van 
deze storingsfactoren is niet bekend of ze relevant zijn voor de Kamsalamander. Omdat de 
Kamsalamander niet in het onderzoeksgebied voorkomt is het echter niet relevant om even-
tuele effecten op deze soort in deze voortoets te bespreken. Omdat de storingsfactoren licht 
en trilling niet relevant zijn voor vogels en habitattypen warden deze factoren 11iet meege -
nomen in de effectenanalyse. 
De storingsfactor 'verstoring door mensen' is in de gebruiksfase naar verwachting niet aan de 
orde. De wegverbreding leidt er naar verwachting niet toe <lat de recreatiedruk in het Natura 
2000 gebied toeneemt. Daarnaast wordt de toegankelijkheid van het gebied voor gemotori-
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seerd verkeer teruggebracht. Ook het weghalen van twee verzorgingsplaatsen nabij de Kraai
heidepollen zorgt ervoor dat de verstoring van mensen ten opzichte van de huidige situatie 
afneemt. Tijdens de aanlegfase zal er echter wel veel beweging en activiteit van mensen zijn 
die werken aan de weg. Hun bewegingen blijven geconcentreerd tot de weg zelf, maar kun
nen toch verstorend werken. 

Het optreden van de overige storingsfactoren kan niet op voorhand uitgesloten warden. De 
vraag die voorligt is of de habitattypen en soorten van het Natura 2000 gebied het Drents
Friese Wold zodanig in de invloedsfeer van de N381 aanwezig zijn, dater negatieve en/ of 
significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied op zouden kunnen 
treden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt onderstaand ingegaan op de moge
lijke effecten op vogels, habitattypen en soorten. 

Storingsfactor wegaanleg 
al!1emeen N381 Oorzaak storin!1sfactor N381 

Oppervlakteverlies x door wegverbreding 

Verzuring x door emissies van verkeer 

Vermesting x door emissies van verkeer 

Verontreiniging x door emissie van verkeer 

Verdroging x door wegverbreding en gevolgen daarvan op water-
huishouding 

Geluid x door toename verkeer 

Licht n.v.t. 

Trilling n.v.t. 

Verstoring door mensen x door menselijke activiteit tijdens werkzaamheden 

Barrierewerking x door verbreding en aanleg kruispunten 

Versnippering x door verbreding en aanleg kruispunten 

Tabel 8.5.3: Verwachte storingsfactoren verbreding N381 

Oppervlakteverl ies 

Wegverbreding 

Door DHV zijn ontwerptekeningen gemaakt van de N381 na verbreding. Op deze kaarten 
zijn voor drie punten binnen het Drents-Friese Wold dwarsprofielen getekend. Deze drie 
punten zijn in figuur 8.5.9 aangegeven op een kaartje. 
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Figuur 8.5.9: Ligging dwarsprofielen en locatics fictstunnels (figuur ontleend aan kaarl behorende bij het aa 
zingsbesluit van het Drents-Friese Wold in het kadcr van de Vogelrichtlijn) 

Op punt 1, dat eigenlijk nog buiten het Drents-Friese Wold ligt, is de weg in de huidige situa
tic gclijh.""Vloers. De weg wordt in de nieuwe ~iLuatie aan de westkant 1,4 meter verbreed en 
aan de oostkant 0,8 meter. Er warden aan weerszijden van de weg wallen van ongeveer 1,5 
meter hoog geplaatst. 

Op punt 2, net ten zuiden van de Kraaiheidepollen, is de weg iets verhoogd of gelijkvloers 
aangelegd en zijn er aan weerszijden bermsloten. In de nieuwe situatie worden er aan weers
zijden wallen geplaatst met een hoogte van 1,5 meter. De weg wordt aan de aan de westkant 
0,6 meter verbreed en aan de oostkant ongeveer 1,2 meter. Het is niet geheel duidelijk of er 
ten gevolge van de verbreding iets verandert aan de begrenzing van het Natura 2000 gebied. 

Op punt 3 wordt de weg aan de westkant met 0,7 meter verbreed. Aan de oostkant wordt de 
weg 1,2 meter breder. De weg is in de bestaande situatie iets verhoogd of gelijkvloers aange
legd. In de nieuwe situatie warden aan weerszijden van rle weg wa llen geplaatst van ongeveer 
1,5 meter hoog. Het is niet duidelijk of de begrenzing van het Natura 2000 gebied verandert. 

Tussen punt 1 en 2 warden twee verzorgingsplaatsen weggehaald. Deze oppervlakte komt 
mogelijk weer binnen de begrenzing van het Natura 2000 gebied te vallen. Dit is een positie
ve ontwikkeling, omdat een van deze verzorgingsplaatsen grenst aan een ven. Dit ven is te 
classificeren als habitattype 3130. Rand het ven komen kenmerkende soorten van habitattype 
4010 en 6230 voor. Tevens zijn rood het ven Adders en zeldzame libellen en vlinders aange
troffen, waaronder de Gevlekte witsnuitlibel (Habitatrichtlijn bijlage IV) (van der Heijden, 
2006; flora- en faunaonder..mek Buro Bakker in 2007) . 

Door de verbreding van de N381 wordt de totale oppervlakte van het Natura 2000 gebied 
mogelijk iets kleiner. Het is niet met zekerheid te zeggen of er langs de weg oppervla.ktever
lies van habitattypen optreedt. De wegverbreding zelf bedraagt maar 0,5 tot 1,5 meter, maar 
bet is niet duidelijk in hoeverre de bermen veranderen ten opzichte van de huidige situatie. 
Duidelijk is, dat aan weerszijden van de weg wallen van 1,5 meter hoog worden aangelegd. 
Alleen bij de Kraaiheidepollen en de Hildenberg kan als gevolg van de weg verlies van habi-
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tattypen optreden; mogelijk gaat bet hierbij alleen om voor babitattypen kenrnerkende soor
ten. Het weghalen van de verzorgingsplaatsen beeft een positief effect op de aanwezige babi
tattypen/kenmerkende soorten van babitattypen en fauna. 
Het is niet waarschijnlijk dat er door de wegverbreding oppervlakteverlies van leefgebied van 
vogels optreedt, ondanks bet feit dater in de nabijbeid van de weg wel territoria zijn aange
troffen van onder andere de Boornleeuwerik. De vogels zullen zicb normaal gesproken niet 
zo dicbt (binnen enkele meters) in de buurt van de weg opbouden. 

Aanleg fietstunne/s 

Op de locaties aangegeven met een 'F' worden naar alle waarschijnlijkheid fietstunnels aange
legd. Hiervan zijn visualisaties beschikbaar. In figuur 8.5.10 zijn de visualisaties van locatie Fl 
afgebeeld. 

Kraalhsldspallen (Appslscha), toakomsUgs sltuatte - vari!1!111 
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Kraaih9idopollon (AppQlscha), togkomstige sltuati9 - variant 2 

Figuur 8.5.10: Visualisatie fietstunnel locatie Fl (zie figuur 8.5.9) 

Op locatie Fl komen geen territoria van vogels en habitattypen voor. Door de aanleg van de 
fietstunnel wordt de totale oppervlakte van bet Natura 2000 gebied iets verkleind, maar gaat 
er geen oppervlakte van leefgebied van vogels of van habitattypen verloren. 

Hieronder zijn de visualisaties van locatie F2 weergegeven. 

Hildenberg (Appelscha.zuid), huige sltutnie 
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Hiiden berg (Appelscila-zuid), toekomstige s~ualle- vari8TT! 2 

Figuur 8.5.11: Visualisaties van locatie F2 
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Deze visualisaties van locatie F2 komen niet overeen met de ontwerptekeningen van DHV. 
Volgens de tekeningen zullen er ter hoogte van locatie F2 een op- en afrit warden aangelegd, 
en ook aan de andere kant van de N381 zullen een op- en afrit worden aangelegd. 
De aan te leggen oprit ter hoogte van locatie F2 zal door het aangrenzende heidegebied snij
den. In dit gebied komen habitattype 4010 en voor habitattype 6230 kenmerkende soorten 
voor. Daarnaast ligt er een ven, dat valt te classificeren als habitattype 3160 (mondelinge 
mededeling R. Offereins, Buro Bakker, 2007). Het gebied is rijk aan amfibieen, zoals de Bei
en Poelkikker, en reptielen zoals de Ringslang en de Adder (Van der Heijden, 2006; flora- en 
faunaonderzoek Buro Bakker, 2007) . De Adder wordt mogelijk aangewezen als typische 
soort van habitattype 4010. Het voortkomen van deze soorten, veelal Rode Lijstsoorten, 
geeft aan wat de kwaliteit van het habitattype is; het geeft een oordeel over de staat van in
standhouding van een habitattype. Dit betekent dat indien een project een negatieve invloed 
heeft op het voorkomen van typische soorten, dat hierdoor de kwaliteit en hiermee de staat 
van instandhouding van het habitattype wordt aangetast. Op dit moment hoeft er bij toetsin
gen in het kader van de Natuurbeschermingswet echter nag geen rekening gehouden te war
den met typische soorten, omdat deze nag niet officieel zijn vastgesteld. 
Oak is er in hetzelfde gebied een territorium van de Roodborsttapuit aanwezig (Van der 
Heijden, 2006; flora- en faunaonderzoek Buro Bakker in 2007). Door de aanleg van de oprit 
wordt zijn leefgebied mogelijk verkleind. 

Oude Wille ml Tllgrupsweg, huige sltuatle 

Figuur 8.5.12: Visualisatie locatie F3 
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Op locatie F3 en in de directe omgeving hiervan zijn geen habitattypen of voor babitattypen 
kenmerkende soorten aangetroffen. Wel is er aan de andere kant van de N381 een territori
um van de Wespendief vastgesteld (van der Heijden, 2006). Het is niet duidelijk tot waar de 
fietstunnel doorloopt en in boeverre oppervlakteverlies optreedt. Negatieve effecten kunnen 
niet worden uitgesloten. 

Kruisingen 

Voor zover bekend, is de enige kruising die binnen bet Natura 2000 gebied valt de kruising 
bij de Hildenberg (Appelscba-zuid, locatie F2). Hier is dus nog enige onduidelijkheid over de 
precieze inricbting van de weg, maar er is dus mogelijk sprake van oppervlakteverlies en een 
verslechtering van de kwaliteit van babitattype 4010 en oppervlakteverlies van bet leefgebied 
van de Roodborsttapuit. 

Conclusie 

Negatieve en/ of significant negatieve effecten op vogels en babitattypen als gevolg van op
pervlakteverlies zijn niet uit te sluiten. Daartegenover staat dat het wegbalen van twee ver
zorgingsplekken nabij de Kraaibeidepollen kan leiden tot een toename van de oppervlakte 
van babitattype 4010 en 6230 en een verbetering van de kwaliteit van deze babitattypen. 

Verzuring en vermesting 

Door verkeer wordt stikstofoxide uitgestoten. Stikstof kan zowel een verzurende als vermes
tende werking hebben. Vrijwel alle babitattypen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor vermes
ting. De gevoeligbeid voor verzuring varieert. V rijwel alle vogels zijn gevoelig voor vermes
ting, en Paapje en Boomleeuwerik zijn gevoelig voor verzuring. Het gaat hierbij om bun 
leefgebieden, en niet de vogels zelf. 

Uit bet NIER (Provincie Frysan 2003a&b) blijkt dat er slecbts in beperkte mate is gekeken 
naar de veranderingen van de NO, uitstoot als gevolg van de wegverbreding. Er wordt wel 
aangenomen dat de uitstoot toeneemt. Zeer waarschijnlijk neemt ook de concentratie van 
NO, in bet Natura 2000 gebied toe, en wel om een tweetal redenen: 

• omdat de weg dicbter bij bet gebied komt te liggen; 

• omdat er sprake is van een (beperkte) toename van de verkeersintensiteit. 

Als argument voor bet niet nader analyseren van bet optreden van eventuele effecten als 
gevolg van een toename van de NO, uitstoot wordt gegeven dat de grenswaarden niet war
den overscbreden (NIER-onderdeel Inventarisatie en probleemanalyse, Provincie Fryslan, 
2003a) en dat de toename van de uitstoot relatief gezien marginaal is indien gelet wordt op 
het grensoverscbrijdende karakter ervan (lvfER-onderdeel Effectbescbrijving, Provincie Frys
lan, 2003b). 
Om welke grenswaarden bet gaat - grenswaarden ter bescberming van de gezondheid van de 
mens of grenswaarden ter bescberming van de vegetatie - wordt niet gespecificeerd. 

In bet NIER (Provincie Fryslan, 2003b) wordt aangegeven dat de bossen ten zuiden van Ap
pelscba emstig verzuurde bodems bebben. Er wordt niet aangegeven wat de oorzaak van 
deze verzuring is. 

Ondanks bovenstaande onduidelijkheden is bet waarscbijnlijk dat de NO, uitstoot toeneemt; 
dit wordt ook in bet MER onderkend. In bet NIER wordt vervolgens geconcludeerd dat er 
geen effecten zullen optreden, maar de argumenten hiervoor warden niet onderbouwd met 
feitelijke gegevens. Omdat de meeste habitattypen die in bet Natura 2000 gebied voorkomen 
gevoelig tot zeer gevoelig zijn voor vermesting en enkele babitattypen gevoelig zijn voor 
verzuring en omdat er, zo is op te maken uit bet NIER, alleen is gekeken naar grenswaarden 
en niet naar voor de babitattypen kritische waarden (zogenaamde Critical Loads), kan de 
conclusie dater geen effecten zullen optreden, niet zonder meer overgenomen warden. 
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Vanwege de relatief kleine toename van het verkeersaanbod, warden er geen effecten ver
wacht, maar vanwege bet ontbreken van feitelijke gegevens kunnen negatieve effecten niet 
worden uitgesloten. In het Natura 2000 gebied komen twee prioritaire habitattypes voor. 
Daarom is het van het uiterste belang dat uitgesloten wordt dat er negatieve effecten zullen 
optreden als gevolg van de wegverbreding. 

Verontreiniging 

Aile vogeis en habitattypen worden gevoelig geacht voor verontreiniging. 
In het IYIBR wordt gesteld dat een toename van de verkeersintensiteit door cumulatie kan 
leiden tot een toename van <le verontreiniging (zoals PAK en chloriden) in de wegbermen. In 
het document "Aanvulling op de projectnota N381" (Provincie Fryslan, 2006) wordt nader 
ingegaan op het optreden van verona:einiging. In dit document wordt gesteid dat 80 a 90% 
van het verontreinigde wegwater verwaaid, en dat 10 tot 20% via de weg wordt afgevoerd. 
Hoeveel van de verontreiniging via de lucht wordt verspreid is niet bekend. 
Langs de N381 ter hoogte van bet Natura 2000 gebied worden aan weerszijden wallen van 
ongeveer 1,5 meter boog geplaatst. Verwacht wordt, dat deze wallen de verspreiding van 
wegwater tegen bouden en dat de verontreiniging beperkt blijft tot de zone langs de weg. 
Niet zeker is of hiermee bet gebied direct naast de weg wordt bedoeld dat buiten de begren
zing van her Natura 2000 gebied valt, of dat er ook binnen de begrenzing van het Natura 
2000 gebied verontreiniging kan optreden. 
Daarnaast wordt (zeer) open asfalt gebruikt. Hierdoor is er minder opspatting van wegwater, 
en is er minder kans op het optreden van verontreiniging binnen bet Natura 2000 gebied. 
Ter hoogte van Hildenberg Qocatie F2) wordt een zogenaamde molgoot aangelegd, waardoor 
het verontreinigde water daar niet kan infiltreren. 
Langs het traject dat door het Natura 2000 gebied loopt worden geen bermsloten aangelegd. 
Bermsloten hebben een ontrekkende werking (verdroging). Door het niet aanleggen van 
bermsloten zal het wegwater in de berm zelf infiltreren. Dit leidt tot verontreiniging van de 
berm zelf, maar hierdoor treedt ei: naa.r verwad1Li11g geen verontreiniging op binnen het Na
tura 2000 gebied. 

Concluderend kan worden opgemerkt dat de effecten van verontreiniging naar verwachting 
rninimaal zijn. 

Verdroging 

Habitattypen 3110, 3130, 3160, 3260, 4010, 7110 en 7150 zijn zeer gevoelig voor verdroging. 
Het leefgebied van Dodaars, Paapje en Roodborsttapuit is gevoelig voor verdroging. 

Door Oranjewoud (2007) is onderzoek verricht naar de effecten van de aanleg van fietstun
nels op de hydrologie en de natte natuurwaarden van het Drents-Friese \'\'old. 
Uitgangspunten van dit onderzoek zijn onder andere dat het pompstation van Terwisscha is 
gesloten en het landbouwgebied ten zuiden van Oude Willem als natuurgebied is ingericht. 
Aangenomen wor<lL, <laL <leze aannames gerechtvaardigd zijn. 
Door Oranjewoud wordt vcrwacht dat de tijdelijke effecten op de kwel door bemaling tij
dens de tunnelaanleg door bet bodemsysteem kunnen warden opgevangen. Deze aanname is 
echter, zeker bij Kraaiheidepollen, betwistbaar, omdat er altijd sprake is van een soort naij
lingseffect dat optreedt ook al is de bemaling reeds gestopt. 

Huidige situatie 

Het gebied rand de N381 beeft grondwatertrap VII (volgens het gebruikte model). Volgens 
de bodemkaart varieert de grondwatertrap in het gebied rond de N381 tussen III en VII. In 
het grootste dee! van bet gebied rond de N381 is de grondwaterstand dieper clan 160 cm 
onder het maaiveld, op enkele plekken is het tussen 120 en 160 cm onder het maaiveld en 
tussen 80 en 120 cm onder bet maaiveld. In bet overgrote deel is de infiltratie 1,0 tot 2,5 
mm/ d, op andere plekken is de infiltratie 0,5 tot 1,0 mm/ d (Oranjewoud, 2007). 
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Referentiesituatie (pomp Terwisscha gesloten en /andbouwgebied ingericht als natuur) 

Vooral ter hoogte van het gebied Oude Willem stijgt de grondwaterstand tot 80-120 cm on
der het maaiveld. De grondwaterstandverhoging is maximaal 10 tot 25 cm. 
In het middendeel, nabij Kraaiheidepollen, stijgt de grondwaterstand met 50 tot meer dan 75 
cm. De grondwaterstand blijft echter dieper dan 160 cm onder het maaiveld. Aan de kwel en 
infiltratiepatronen verandert weinig (Oranjewoud, 2007). 

Effecten tijdens aanleg fietstunne/slkruispunt Hildenberg 

Door aanleg van een gesloten (fiets)tunnel wordt de grondwaterstand bij Kraaheidepollen en 
Hildenberg met 25 cm verlaagd. Op beide locaties zijn natte heidevegetaties aanwezig. Deze 
hebben zich hier echter ontwikkeld op een keileemlaag in de ondergrond. Deze laag remt de 
verticale waterbeweging zeer sterk. Hierdoor warden de natuurwaarden beschermd tegen 
tijdelijke stijghoogteverlagingen. In feite is er op deze locaties sprake van een regenwater 
gestuurd systeem met een schijngrondwaterspiegel (Oranjewoud, 2007). 

Ter hoogte van Kraaiheidepollen is er echter sprake van kwel. Door Oranjewoud wordt aan
bevolen middels een tijdsafhankelijke modellering de eventuele beinvloeding op de lokale 
ondiepe grondwaterstromingen ter hoogte van Kraaiheidepollen in beeld te brengen. Nega
tieve en/of significant negatieve effecten op de natuurwaarden bij Kraaiheidepollen zijn op 
dit moment dus niet uit te sluiten indien er wordt gekozen voor de aanleg van een gesloten 
fietstunnel. 

Indien wordt gekozen voor de aanleg van open (fiets)tunnels, is de stijghoogteverlaging nog 
grater (bij Hildenberg 25 tot 50 cm en bij Kraaiheidepollen 50 tot 75 cm) (Oranjewoud, 
2007). Ook indien wordt gekozen voor open tunnels is het dus verstandig nader te kijken 
naar de effecten bij K.raaiheidepollen, door middel van modellering van de grondwaterstro
men. 

Effecten na aanleg fietstunnelslkruispunt Hildenberg 

In het Natura 2000 gebied warden geen bermsloten langs de N381 aangelegd. Er kan dus 
ook geen sprake zijn van verd.roging als gevolg van de aanwezigheid van bermsloten. 

Concluderend kan gesteld warden dat negatieve en/ of significante effecten als gevolg van 
verdroging vooralsnog niet zijn uit te sluiten en dat nader onderzoek nodig is. 

Geluid 

Vrijwel alle vogels warden gevoelig geacht voor geluid; habitattypen zijn niet gevoelig voor 
geluid. 

De verwachte toename van de verkeersdruk bedraagt op werkdagen maximaal 10%. De 
snelheid blijft gelijk. Het geluidsniveau zal toenemen door de (beperkte) toename van het 
verkeersaanbod. Omdat het wegdek wordt vervangen door DZOAB blijft de geluidstoename 
beperkt. Onbekend is of hiermee rekening is gehouden in het MER. 
In het MER (Provincie Fryslan, 2003b; gebaseerd op Reijnen et al., 1992)) wordt aangegeven 
dat er naar verwachting een gebied van 120 meter aan weerszijden van de weg minder ge
schikt wordt als broedgebied voor bosvogels. Voor heidevogels wordt naar verwachting een 
zone van 258 meter langs de weg minder geschikt als broedgebied. 
Binnen deze zones komen verschillende territoria voor van vogels waarvoor het Drents
Friese \'{loud is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Door de wegverbreding worden naar 
verwachting 3 territoria van de Roodborsttapuit, 1 territorium van de Wespendief en rnaxi
maal 2 territoria van de Boomleeuwerik verstoord. 
Voor de Boomleeuwerik en Roodborsttapuit geldt dat het verstoorde aantal in vergelijking 
tot de aantallen in het gehele Drents-Friese Wold zeer klein is. Voor de \'Vespendief gaat dit 
niet op; in het Drents-Friese Wold zijn in totaal 7 territoria aangetroffen (zie tabel 8.5.1). 
Omdat het betreffende territorium van de Wespendief zeer dicht bij de N381 is gelegen, is 
het zeer wel mogelijk dat er gewenning aan verkeersgeluid is opgetreden. Het is daarom ook 
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niet zeker of de toename van het geluidsniveau ook daadwerkelijk leidt tot een wezenlijke 
aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van de Wespendief. 
Bovendien is het gebruik van speciaal asfalt niet de enige maatregel om de geluidsverstoring 
tegen te gaan. Ook de wallen aan weerszijden van de weg zullen het geluidsniveau doen af
nemen. Verder is voorgesteld een zoomvegetatie in te ricbten direct grenzend aan de wallen. 
Deze vegetatie zal bet geluidsniveau nog verder beperken. Verwacbt wordt, dat deze maatre
gelen ertoe leiden dat er qua geluidsniveau geen verslecbtering plaatsvindt ten opzichte van 
de huidige situatie. 

Concluderend kan gesteld warden dat er als gevolg van geluidsverstoring naar verwacbting 
geen negatieve effecten zullen optreden. 

Verstoring door mensen 

Tijdens de werkzaamheden zal de menselijke activiteit in bet gebied sterk toenemen ten op
zichte van de huidige situatie. Binnen enkele bonderden meters van de N381 zijn territoria 
van de Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Wespendief aangetroffen. Volgens de effecten
indicator zijn Boomleeuwerik en Roodborsttapuit niet gevoelig voor verstoring door men
sen, maar de Wespendief is daarentegen zeer gevoelig voor verstoring door mensen. Het is 
dus goed mogelijk dat de werkzaamheden aan de N381 en de daarmce gepaard gaande aan
wezigbeid van mensen leidt tot verstoring van de Wespendief. Hierdoor is het mogelijk dat 
de \Vespendief het gebied gaat mijden, of dat de soort stress ervaart, wat kan leiden tot een 
verminderd broedsucces. Omdat er in bet Drents-Friese Wold zeer weinig Wespendieven 
voorkomen (zie tabel 8.5.1), is verstoring van een territorium al als significant negatief effect 
te beschouwen. Indien de werkzaamheden echter buiten de broedperiode (mei t/ m augustus) 
van deze soort warden uitgevoerd (SOVON, 2002), zullen negatieve effecten minimaal zijn. 

Barrierewerking 

Barrierewerking kan worden veroorzaakt door infrastructuur (zoals wegen, spoorwegen of 
kanalen) en bebouwing. Deze objecten vormen een barriere omdat soorten bijvoorbeeld 
fysiek een weg niet kunnen oversteken of omdat soorten warden gedood bij bet oversteken. 
Alie vogels en habitattypen ziJn gevoelig voor bamerewerking. Bij babitattypen gaat het om 
de typische (fauna)soorten die geassocieerd zijn met het habitattype. 
De N381 vormt ook in de huidige situatie een barriere, omdat de weg delen van het Natura 
2000 gebied doorsnijdt en op andere plekken de uitwisseling tussen het Natura 2000 gebied 
en de directe omgeving zeer moeilijk maakt. 
In het document "Aanvulling op de projectnota N 381" (Provincie F ryslan, 2006) wordt aan
gegeven dater enkele faunapassages warden aangelegd. In figuur 8.5.13 zijn deze passages 
afgebeeld. 
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Figuur 8.5.13: Locaties faunapassages in de Drents-Friesc Wold (figuur ontleend aan: Provincie Fryslan, 2006) 

Naar verwachting neemt de barrierewerking niet toe ten opzichte van de huidige situatie en 
door de aanleg van fauhapassages is er mogelijk zelfs sprake van een verbetering ten opzichte 
van de huidige situatie.1 
Er warden dus geen negatieve effecten verwacht op habitattypen en soorten waarvoor het 
Drents-Friese Wold is aangemeld cq. aangewezen als gevolg van barrierewerking. 

Versnippering 

Versnippering is het uiteenvallen van het leefgebied van soorten in meerdere kleinere, ruim
telijk gescheiden leefgebieden. Aile vogels zijn hier gevoelig voor; de Grauwe klauwier wordt 
zelfs zeer gevoelig geacht voor versnippering. Ook habitattypen zijn gevoelig voor versnip
penng. 

De wegverbreding en de aanleg van fietstunnels en kruispunten zal niet leiden tot versnippe
ring van leefgebied van soorten en habitattypen waarvoor het Drents-Friese Wold als Natura 
2000 gebied zal warden aangewezen. De verbreding vindt plaats aan de randen van de be
staande weg. Hierdoor gaat er mogelijk wel oppervlakte van een habitat of leefgebied verlo
ren, maar de aanpassingen leiden niet tot het uiteenvallen van leefgebieden en habitats, om
dat de bestaande infrastructuur wordt gevolgd. 
Ook de aanpassing van kruispunten en de aanleg van fietstunnels leidt naar verwachting niet 
tot versnippering van leefgebied of habitat van soorten en habitattypen waarvoor het Drents
Friese Wold als Natura 2000 gebied zal warden aangewezen. Deze aanpassingen vinden 
plaats op locaties waar ook nu al een zekere vorm van infrastructuur aanwezig is (zie visuali
saties). De aanpassingen aan de kruispunten en de aanleg van fietstunnels kunnen we! leiden 
tot versnippering van leefgebieden van overige fauna, zoals zoogdieren, amfibieen en reptie
len. Het betreft echter geen soorten waarvoor het Drents-Friese Wold is aangewezen cq. 
aangemeld als speciale beschermingszone. Er warden clan ook geen negatieve effecten van 
versnippering verwacht op de instandhoudingsdoelen van het Drents-Friese Wold als gevolg 
van de omvorming van de N381. 
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8. 5. 5 CONCLUSIE 

Concluderend kan gesteld worden dater door de verbreding van de N381, maar vooral de 
aanleg van fietstunnels en de herinricbting van kruispunten, kans is op bet optreden van 
(significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 
gebied Drents-Friese Wold. De effecten van verstoring door mensen kunnen warden gemiti
geerd door buiten de broedperiode van de Wespendief te werken. Negatieve en/ of signifi
cante effecten als gevolg van oppervlakteverlies, verzuring, vermesting en verdroging kunnen 
op dit moment niet worden uitgesloten. In de invloedsfeer van de N381 komen verschillende 
vogelsoorten, waarvoor het gebied destijds is aangewezen als Vogelrichtlijngebied, voor, 
evenals babitattypen en kenmerkende soorten van babitattypen, zodat de baalbaarbeid van 
instandboudingsdoelstellingen mogelijk negatief bei:nvloed wordt. Op dit moment zijn er te 
veel onduidelijkheden om een grondige en zorgvuldige analyse van de effecten te kunnen 
maken. Deze onduidelijkheden en kennisleemten zijn ontstaan omdat er nog geen besluiten 
zijn genomen ten aanzien van de precieze inricbting van de N381 en omdat bet uitgevoerde 
onderzoek onvolledig is of omdat bet onderzoek nog niet is afgerond en onzekerheden kent. 
Totdat deze zaken zijn opgebelderd, is bet niet mogelijk het optreden van negatieve en/of 
significante effecten uit te sluiten. Dit betekent dat bet nodig is een passende beoordeling uit 
te voeren. Inmiddels zijn door provincie Fryslan stappen gezet de kennisleemten op te vullen 
en zal er in de passende beoordeling een zorgvuldige en gronilige analyse kunnen worden 
gemaakt van de effecten van de omvorming van de N381 op bet Natura 2000 gebied Drents
Friese Wold. 
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9 ONTHEFFINGSAANVRAAG FLORA- EN FAUNAWET 

Voorwaarden bij vergunningaanvraag 

Voor het aanvragen van een ontheffing inzake de Flora- en faunawet client duidelijkheid te 
bestaan over de aard van de geplande ingreep, de wijze van uitvoering en de planning ervan 
en de wijze van mitigatie en compensatie. Zolang het gehele trace nog niet vastligt en er nog 
geen keuze is gemaakt voor het uit te voeren compensatie- en mitigatiepakket kan nog geen 
ontheffingsaanvraag ingediend worden. 

Ontheffingspl ichtige soorten 

Voor de soorten in onderstaande tabel client een ontheffing voor het doden en verstoren 
aangevraagd te worden. In het geval van vogels gaat het om het verstoren of vernietigen van 
jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen (nesten). 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschermings-
cate!lorie 

Flora Beenbreek Narthetium ossifragum 2 
Rietorchis Dactylorhiza majalis praeter- 2 

missa 
Waterdrieblad Menvanthes trifoliata 2 

Voge ls Buizerd Buteo buteo 3 
Grote Bonte Soecht Dendrocopos major 3 

Zoogdieren Das Me/es me/es 3 
Gewone dweravleermuis Piooistrel/us piooistrellus 3 
Gewone grootoorvleer- Plecotus auritus 3 
mu is 
Laatvlieaer Eptesicus serotinus 3 
Rosse vleermuis Nvctalus noctula 3 
Ruiae dweravleermuis Piooistrel/us natushii 3 

Reptielen Adder Vipera berus 3 
Ringslang Natrix natrix 3 
Levendbarende haaedis Lacerta vivipara 2 

Amfibieen Heikikker Rana arvalis 3 
Poelkikker Rana lessonea 3 

Onaewervelden Heideblauwtje Plebeius argus 3 
Tabel 9.1. Soorten waarvoor ontheffing aangevraagd client te warden en hun bescherrn111gsstatus. 

Ontheffingsaanvraag 

De ontheffingsaanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie bijlage 5) en 
zal vergezeld moeten gaan van een projectplan, waarbij de aard, tijdsplanning en noodzaak 
van de ingrepen, alsmede de te nemen mitigerende en, indien relevant, compenserende maat
regelen beschreven moeten zijn. De procedure van deze aanvraag vergt normaal drie maan
den; bij een dergelijk groat project naar verwachting langer. 

Een globale opzet van het projectplan is hieronder weergegeven. 

In lei ding 
- algemene gegevens 
- projectgebied 
- verantwoordelijken voor uitvoering 

Beschrijving van de werkzaamheden 
- uit te voeren werkzaamheden 
-locatiekeuze 
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- afweging moge~jke altematievcn van deze loc:11ickcuze 
- reclenen van grooL maatschappclijk bclang van di t p.roject 
- beschrijving activiL<:itc11 l.!n periodc van uitvocring (rijdplan) 

Methode ecologisch ondcczoek 
- kwali ficaties onclcn~ockcr 

- mcthoden van ondc.rzoek flora en faur1a 
- resultaten (bcknopt, k.an vcelal middcls vcrwi1zing) 

E ffecten e n maatregelen ter compensatie en mitigatie 
- cffecccn en maaLrcgclcn per soorL Dit k.an uiL diL rapporL overgenomen worclcn 
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