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1 INLEIDING 

1 .1 AANLElolNG 

In het ProvinciaaI Verkeer en Vervoer Plan (1999 & 2006) is door Ptovincie Frysli n gccon
cludeerd dat de omsluiting naar Drenthe te wensen overlaat. Automobillsten bezen voor 
routes die niet geschikt ziJn als doorgaande route en die woonkernen doorsnijden. Hierdoor 
komt de leefbaarheid in deze kernen oncier druk te staan. Provincie Fryslan wi! Jit probleem 
op]ossen door de N381, de 'eg tussen Drachten en Drenthe, als een stroomweg in te tich
ten, waatdoor het verkeer zal \-Irorden gebunddd op deze route. Deze inrichting houdt ook 
in, dat het haidige traject tussen Dnichten en Donkerbroek worden verbteed van een enke1-
baansweg (lx2) naar een dubbelbaansweg (2x2). 
In verband met de omvorming van de N381 zal een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opge
steld worden, waarvoor tevens een MER noodzakeltjk is. 

De N381 doorsnijdt in de huidige situatie en in de toekomstige sttuatie twee Natura 2000 
gebieden: Wijnjeterper Schar (nabij Wijnjewoude) en Drents-Friese Wold & Leggelderveld 
(nabij Appelscha). Ter hoogte van het Wijnjetcrper Schar wordt de weg opgewaardeerd van 
een enkelbaansweg naar een dubbe1baansweg. Daarnaast wordt de snelheidslimiet verhoogd 
van 80- km/h naar 100 km/h. 

Het Wijnjeterper Schar is op 16 februari 2010 (Stscrt 2010, nr. 2112) aangewez-cn als Natura 
2000 -gebied. De bescherming van Natura 2()OO-gebieden is ge regeld via de Natuurbescher 
mingswet 1998. Projecten of activiteiten die niet noodzakelijk ZiJil of verband boaden met 
het beheer van de natuurwaardeo: van Natura 2000-gebieden en mogelijk negatieve effecten 
hebben op deze waarden dienen getoetst te- worden aan de Naruurbeschermingswet. 

De omvorming van de N381 tet hoogte van het WiJnjeterper Schar kan k iden tot effecten 
op de instandhoudingsdod stellingen voor het Natura 2000-gebied. Daarom is in 2007 cen 
Voottocts in het kader van de Natuutbeschermmgswet 1998 uitgevoe:rd (Buro Bakker, 2007) 
am te beoordelen of er door de herinrichting mogelijk sprake is van negatieve en/of signitI 
cante effecren. Uit de voortoets bleek dat (significante) negatieve effecten op de instandhou 
clingsdoelstellingen van het Wijnjetcl'per Schar als gevolg van oppervlaktcverlics, verzuring, 
vermesting, verdroging en verontreiniging niet konden worden uitgesloten. Op basis hiervan 
werd gecondudee:rd dat er voor de herinrichting van de N38 f een Passende Beoordeling 
uitgevoerd moest worden. 
Het onderhavige rapport doet ~ersIag van deze Passende Beoordeling, die onderdeel is van 
het :rvrnR dat opgesteld wordr in het kadet van het PIP. 

1.2 QpZET 

De rapportage van de Passcnde Beoordeling geeft ant\voord op de volgende vragen: 

Wat zijn de huidige natuurwaarden waarvoor het Wiinjeterper Schar is" aangewezen 
al$ Natura 2000·gebied? 
Welke functie(s) heeft het Natura 2000-gebied voor deze waarden? 
Wat zijn de verwachte effecten van de omvorming van de N381 op de beschermde 
waarden van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar? 
Is. er mogelijk sprake van negatieve en/ of significante effecten op de instandhou 
clingsdoeIstellingen voor het Natura 2000-gebied? 
Is er in samenhang met andere activiteiten en pmjecten (cumulatie) mogelijk sprake 
van negatieve en/of significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor 
het Natura 2000-gebied? 



Op welke wijze kunnen de werkzaamhcden zo worden uitgevocrd dat negatieve ef
feeten worden voorkomen (mltIgatieY; 

Vaor de Pass-ende Beoordeling is gebruik gemaakt van de informatie in de voortoets, be
staande gege" ens, literatuur, de informatlesite van het ministene van LNV over de rtatllUI
wetgeving, gebieden, soorren ere. 

1.3 LEESWIJIER 

In hoafdstuk 2 worden het beschermingsregime en de doelstellingen voor het Natura: 20()()" 
geh-ied Wijnieterper Schar besproken. Ook wordt cen korte karakteristiek van het gebied 
gegt:ven. In hoofdstuk .) wordt het plan h-ehandeld, en worden het voorkomen en de ver 
spTelding van de besehermde waardert besproken. Hoofdstilk 4 geeft ten overzichc van de te 
verwaehren effecten en de gevoeligheid van de beschermde waarden voor deze effecte11. In 
hoofdstuk 5 worden de effecten geanalyseerd en beoordedd. In hoofdstuk 6 worden de mo
gelijkheden voor het treffen van mitigerende maatregelen verkend. Hoofdsruk 7 geeft een 
overzicht van de gebruikte en relevante literatuur. 
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2 BESCHERMING EN INSTANDHOUDINGSDOElEN 

2.1 NATUURBESCHERMINGSWET 1998 EN NATURA 2000 

Pet 1 oktober 2005 is de Natuutbescherming:wet 1998 in werking getreden, In de Natuurbe
sehermingswet zijn de -.;rerpLichtingen vanuit de Europese Vogel- en Habit:urichtlijn voor 
gebledsbeschetming geimplementeerd. De verpliehtingen mot soortbeschermmg zijn opge
nomen in de Flora- en f~lUnawet. 

De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van Natura 2000 gebieden, die ten air 
voenng van de bovengenoemde Europese tichtlijnen zijn of worden aangcwezen. Natura 
2000 is een samenhangend Europees netwerk van beschermde gebiedetl, met als doel de 
waardevolle en gevarieerde Europese natuur te behouden. De Natura 2000-gebieden in Ne
derland 'Worden op dit mom ent aangewezen. 

Een bestuursorgaall houdt bij het nemen \Tan een besluit tot het vaststellen van een plan dat, 
gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats cn de habitats van sootten in dat gcbied kan vetslechteren of een signifi 
cant verstorend effect kan hebben op de soorten waarv-oor hct gebied is aangewezen, onge
acht de beperlcingen die terzake in het wettelijk voorschrift waarop het berust, ziin gesteld, 
rekening met de gevolgen rue het plan kan hebben voor het gebied (Art. 19j lid 1, Natuurbe
schermingswet 1998). 

Voor plannen, die niet rurt et verband houden met o f nodig zijn voor het beheet van een 
Natura 2000"gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of proJecten 
significante gevolgen kunnen hcbben voor het desbetreffende gebied, maakt het bestuursor
gaan alvorens het plan vast te stellen een passende beoordeling van de gevolgen voor net 
gebied waarbij tekening wordt gehouden met de instandhoudingsdod srelling van dat gebied 
(Art. 19j lid 2, N atuurbeschemungswet 1998). Het onderhavige rapport doet verslag van 
deze passende beoordeling, 

2.2 NATURA 2000-GEBIED WIJNJETERPER SCHAR 

2.2.1 KORTE KARAKTERISTIEK 

\Viinjeterper Schar is een reliCfrijk $ebied ill de beekdal£lank van de middenloop van de laag
landbeek de Boorne (Oudediep (Alddjip/ Koningsdlcp). Het groorste ded van het gebied 
bestaar vit een dekzandlandschap, waann lokaalleem dagzoomt. Langs de beek ligt een smal 
veengebied. In het zandgebied ligt cen groot aantal slenken. In de laagten in de keileem heb . 
ben zieh beekeerdgronden gevormd, waar de aanwezige blau>I!graslanden aan gebonden zijn. 
Karakteristiek in het gebied zijn daarnaast dwge en natk heiden, neischraal graslanden en 
kleine zeggeovegetaties. Lokaal kornt dotterbloemhooiland voor (gecn habitattype). De gras 
landen en heiden worden afgewlsseld met kleine voehtige bos-sen. Door het relief, de telatief 
ongestoorde hydrologic en de verschilIende bodemsoorten ziJn veel natuurlijke gradienten 
tussen de vegetatietypen aanwezig (Ministerie 'Tart LNV, 2009a). 

.. 
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f"iguur 1. Kaart Natura 2()OO~gebied Wijnjeterpcr Schar (Ministcne van LNV, 2a09~,) .G~cl: ·H;~;;:~rJcl~~ui~;t>b~;.r 
komt overeen met begrenzing N atura 2000-gcbfCd .. 

2.2.2 DOELSTElUNGEN 

Kernopgaven 

KernooQaven 

Versterken van de functlonele samenhang van de· Natura 2000 
'gebieden met hun omgeving ten benoeve van duurzame 
instandhOuding en ter vergroting van de algemene biodiversi-

Opgave landschappe~ teit . Onder andere door herstel natuurlijke waterstromen en 
lijke samenhang en standen. LOWt:!~ grondwater als oppervlaktewater van goede 
interne compleetheid Kwaliteit , en op term!J.n herstef van overstromingsdynamlel( . 
(Beekdalen) Binnen de Natura 2000-gebieden herstel van gradienten en 

moza'(eken van verschiltende ondcrdefen met name t.b.v. 
ka fkmoerassen, blauwgraslanden en vocht ig8 alluvlale bos-
sen, 

5 .05 Schraalgraslanden 
Herste ~ kwaliteit en uitbreiding areaal van he ~schra~e gras-
landen 'H6230 en blauwgras~anden H64l0. 

Ontwrkkelen van klelnschal ige nloza'leken van heischrale 
graslanden 'H6230 en blauwgraslanden H6410 met andere 

5.06 Beekda Iflankerf beekdalgraslanden en met vochtfge heiden (hogere zandgr on· 
den) H40'1O A op de- beekdalflank Lb-.V. herpetofauna en 
insecten. 

"or , Tabel1. Kernopgaven Natura 2000-gebled \'\. l )n) eterper Schar (Mirustene van LNV, 2009b) 
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Instandhoud ingsdoe.len 

In tabel 2 staan de instandhoudingsdoelen voor Natura-LOOO gebied \X'ijnj ererper Schar (Mi
rusterie van LNV, 2009a) , 

Habitattypen SVI Landelllk DoeL Oppvl. Doe!. KwaL 

H4010A Vochti ge heiden (hogere Landyronden) .1 - > 

H4030 DroQe heiden -- =- = 

H6230 · Hel$chr:.~ le grasranden -- > > 

H6410 Blauwgraslanden - = > 

H7T50 Pfonierveqetaties met snavelble~en - .. = 

Lande Ii Ike staat van Instandhoudin!J: -- : zeer on.(;p.m~t i 9 : mat ig onQunsti g. -:gunstiq 

Doelstelling oppervlakte: : behoud oppervlakte: >: uitbreidin'l9f?pervfakte 

Doe lstel ling kwali-teit: =: behoud kwaHteit. >: verbetenn9 kw~ liteit 

Tabel 2. InstandlicmJmgsdQc!stdlingcn habltat1)pen Natura 2000 gebied \Y, IJnJererpc( Schar (lvilOlstene van 
LNV, 2009a). *= prioritalr type, waarvoor Nederland een bijzandcre veranN",ordd ijkheid heeft dezc te behou
den 

Het N atura 2000-gebied is een 'sense of urgency' gebied met zowel een wateropgave als een 
beheeropgave VOo! de habitattypen vochtige heiden, heischrale graslanden en blauwgraslan
den, De sense of urgency status houdt in, dat de waterhuishouding en het beheer in het ge
hied zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 201 5, op otde moeten worden gebracht_ 

2.3 TOETSINGSWJJZE 

Voor de roetsing IS uitgegaan van een bepaald~ uitvoeringswijze van de togreep (zie paragraaf 
3.2). De effecten van rue specifieke uitvoeringswijze worden in het onderhavige rapport ge
analyseerd en getoetst aan de N atuurbeschetmingswet 1998. Indien er, nadat de toetsing is 
afgerond, onverhoopt wijzigingen optreden in dt: beschreven en getoetste uitvoeringswijze, 
bijvoorbeeld een toename van de werkintensiteit of wij zigingen in de uitvoeringsperiode, dan 
kan dit gevolgen hebben voor de geJdigheid van de in de onderhavige rapportage opgeno
men effectenbeoordeling, en client de ingreep tnogd ijk opnieuw te worden getoetst aan de 
Natuurbeschermingswet 1998, 
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3 PLANBESCHRIJVING EN AAN'WEZIGHEID BESCHERMDE 
WAARDEN 

3.1 STUDIEGEBIED 

In onderstaand figuur is de begrenzing van Natura 2000~gebied Wijnjeterper Schar weerge
geven. Het Natura 2000-gebied is te verdelen in twee deelgebieden: Wijnjeterper Schar en De 
Marschen. 

Figuut 2. Begrenzing ~"a:rf Natura 2000-gebied Wifnjeterper Schar (ged gcarcecrde gebKd}. He! gCblcd \v'Adt 
doorkruist door de N381. De N38halt buiten de begrenztng van het Natura 2000-geb1ed. Ontleend aan de laart 
behorende bi) het Aam'lijzingsbcsluit (l\linistcrie van LNV, 2009a). Rude Iijn: N381. Blauwe hjn: Nije Heawei·. 
Graslandstrook: zle hoofdstuk 6, 

3.2 PtANBESCHRIJVING 

Het plan bestaat uit het opwaarderen van de N381, lnClUSlef het vervangen van de bmg over 
het Koningsdiep. Hlerortder worden de details van de omvorming btsproken. 

Omvorming 

Ter hoogte van het Wijnjeterper Schar wordt de weg opgewaardeerd van een enkeIbaansweg 
naar cen tweehaansweg en wordt de srtelheidsliruiet verhoogd vart 80 km/h flaM 100 lan/h. 
De weg zal worden geastalteerd met dubbellaags ZOAB of een qua elgenschappen (geluid 
reductie en wateropvangcapatiteit) vergeli)kbaar asfalttype. 
De opwaardering van de N381 houdt ook in dat de brag over het Koningsdiep wordt aange
past. Tcr plaatse van het Koningsdiep komt een brug met een o, erspanning Oengte) van ca. 
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35 meter. Hierdoor kunncn onder de brug aao weerszlJden van het Koningsdiep 15 meter 
brede oevers worden gemaakt, die ais ecologische vetbinclings:z:one worden ingericht. D e 
oevers worden ingericht ais plas -drasoevers. Er komen geen ',oet- en fietspaden onder de 
brug. Flguur 3 toont een vtsuaIisaue van de huidige en toekomstige si tuatie tet" hoogte van 
het Koningsdiep (wwv,:.n381.nl, geraadpleegd april 2010). 

D e aanleg van de nieuwe brug over het Koningsdlep gaat ten koste van een beperkte opper· 
viakte van het Natura 2000cgebied. De verbreding Van de weg (van 2xl baans naar 2x2 
baans) Ieidt niet tot afname van de oppervlakte van het Natura 2000-gebied. 

De huidige verkeersdrul op het traject Selmien en Wijnjewoude, waarbinnen het Wijnjeter 
per Schar ligt, IS 13.300 motorvoertuigen per etmaal (mtv /e). Uitgaande van de autollome 
ontwikkding bedraagt de verkeersdruk in 2020 op dmelfde trajeet 15.000 fi tV / e. N a 0111-

'TormIng van de N381 zal de verkeersdruk op dit traject in 2020 21.800 rt1tv/e bedragen; een 
toename van 8.500 mtv / e ten opzichte van 2010' en eet1 toename van 6.800 mt\.' / e ten op
zichte van de autotlome ortl:wikkelirtg. Het traject Selmien - Wijnjewoude is overigens van 
het Friese deel van de N381 het dedtrajeet met de hoogste verkeersdruk (GoudappeI Cot
feng,2010a). 

htnflge siluatie 

Figuur 3a. Visuallsatlc btug Koningsdiep (Alddjip) huidige si tuatie. Ontleend am www.nJ81.Ql~, geraadplecgd 
apcH 20ta 

PH Wljniel~r Schar ~n vct'b:u:td met d~ omvorming van tit,: N-38·1 .., 



Inll!} KOllitl(Js<liep 

Figuur 3b, VisuaUsa.tic brug Koningsdlcp (Alddjip) tockomstige situatic. Ontleend aan: \VWW.n181.nl, gem·ad
l'leegd april 201 0 

-~-. --- .-------.----1 i 
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i .. ~ ~~ L .l 

OW? 2x2 q!J kUnstWErk met 5 meIer lussen ruimte 
T oepassing bu KW: 300 

Figuur 3c. Dwarspro fid brug Koningsdiep. Schaal 1:1 00. 

Onderhoud 

[ I [ A 

Paralelweg 

De wegbermen zullen na de omvorming twee keer per jaar worden gemaaid. D e bermplank
jes worden een keer per jaar gewassen. De frequentie van d~ soon klein onderhoud is gelijk 
aan de huidige frequenne. 
Vooraf is moeilijk in te schatten hoe vaak onderhoud zal maeten worden gepleegd aan het 
asfalt. Soms is het noodzakelijk om na 4 of 5 jaar al klein onderhoud uitvoeren; in andere 
gevallen duurt het 15 jaar voordat klein onderhoud moet worden gepleegd. Dubbellaags 
ZOAB is echter minder duurzaam. Hierdoor kan bet soms al na acht jaar nodig zijn groat 
onderboud te plegen (vervangen as faltlaag) (mededelingen D. Piquer, Provincie Frysliin, 
2010) . Uit het oogpunt van duurzaarnheid kan daarom gekozen "orden een ander asfaltty})e 
toe te passen. Dit asfalttype zal vergelijkbare eigenschappen hebben wat betreft geIuidsreduc
tie en opvang van wafer. 

8 buro ',kk<r 2011 / P0!}27! 



Het onderhoud van de brug zal globaal bestaan uit (m ededelingen D . Piquet, Provincie FrysJ 
lan, 2010): 

• Incidentec1 onde:rhoud: herste! schades, verwijderen graffi ti; 

• Jaarlijks klein orrderholld: globale inspectie, reittigen b rug, leuningen, vangrails ; 

• MeerjaarliJks onderholld: uitgebreidc inspectle, schllclerwerk leuningen; 

• Vervangen asfalt op het brugdek: afhankelijk van de construcrie een keer per 7 i 20 
jaar; 

• V crv angen voegovergangen/ tl) -iJzers: eens per 20 a 30 jaar. 

De frequentie van dit onderhoud is vergeli jkbaar met de huidige frequenue. 
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3.3 GEBfEDSBESCHRIJVJNG NATURA 2000-G£BIED 

3.3.1 GtoHYDROlOGISCHE SfTUAT~E 

Bodemopbouw 

De bodem is opgebouwd uit dekzand Oemig tot zwaklemig zand; Formatie van Twente) met 
daaronder een keileemlaag (Formatie van Drenthe). Deze keileemlaag is overal in het gebied 
aanwezig, behalve in de directe omgeving van het Koningsdtep. Door erode is de keileem 
hag daar verdwenen .. In het zuidelijke decI van het gebied ligt een zandrug, die op de hoog
tekaarf duidelijk is te onderscheidefi. In het centtale deel van het gebied ligt eerl slenk in de 
keileemlaag. In de laagten in het Natura 2000-gebied (m.n. langs. het Ko-mngs ruep) zljn moe
rige bodernS' aanwezig,. die zijn ontstaan als gevolg van veenvorming. In de buurt van het 
Natura 2000 -gebicd ligt op een diepte van 11 tot 15 meter een dikke laag potklei (Formatie 
van Peelo) (l~rA & EGG~consult, 2007; Provincie Fryslan/Dienst Landelijk Gebied, 
2010). 

Bodemkaart Wijtijeterpe-r Schar 

• ZoH! ondiepe: keile .. 11'I. 

o NaIlK";rooo 9<'-

...l 
N-

G 150 SOOm r...:===-__ 

/o& ........ _I~ 
1ial.'Oi! t1~~~:'-}1d 
~:J6e T~~(~K.;rfMl! 
~-,'jff,p(;''riT:*F'f",.~ 

Figuur 4. Bodcmophouw in hct Natura 200o-cg~bied. Ontl~end aan pro\-1ncie Frysfan/DLG, 2010 
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Hoogte 

De dekzandlaag is; afgezien van de dekzandrug in het zuiden van het gebied, russen 0,5 en } 
meter dik. De keileernlaag ligt vtijwel overa! blonen 2 meter beneden het maalv'eld, De bo
venkant van de keileemlaag is re1tdri~k_ 

Keileemkaatt Wijnjetetper Schar 

~~ecn~ t(> II _ivekI 0 Nal".,. 2.OO(j !Joi)biild' 

-1_S--4m 

-4 . -3M 

-3 - -2m 

·2 ··tnt 
• . 1·li'rrr 

500m 

-~=---
"-&'#< ... .,00: tl~'$ 
~, ft»&);!a.~~'id 
",-"~T_~u:.n",~ 
l.u-:. ~;<>_;<$-M:,,*.jn 

Figuur 5. Keileemdieptckaatt Natura 2000' gebied Wi)njctcrper Schar. Ontkend aan provmcie Frysl:'ln/DLG, 
2010 
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zamfrug 

Figuur 6. Hoogtebart van het Natura 2000·gebied Wijlljctcrpcr Schar. In de reeks vafl- bfauw naar mod de 
blauwgeklcurdc delen de laagstc delen, en de roodgekleurde delen de h()()g;tc dd en. Ontlecnd aan "'" \\ .ahn nl 

Hydrologie 

In de hogen: delen "an bet gebied, zoafs de zandrug, inflltreert neerslagwater. Een groat dee! 
van dit neerslagwater stroOmt over de keileemlaag naar de lagen: delen. Hierbij. worden korte 
afstanden afgelegd. Onder de keileemlaag stroomt regionaal grondwater dat afkomstig is van 
het Drents Plateau (K1WA & EGG consult, 2007~ pt"Ovincie Fryshln/DLG, 2010). 

De keileemlaag is slel:ht waterdoorlatend, maar niet geheel waterdicht. Hierdoor kan een deel 
van het infll.trerende neerslagwater doot de keileem naar het regionaal grondwater stromen. 
Orngekeerd vindt ook kwel plaats van regionaal grondwater, dat dankzij de potkleilaag rus het 
ware door de keileemlaag wordt gedrukt. De richting van de stroming naar en vanuit het 
regionale grondwatersysteem (irtfiltratie of kwel) 1S afuankelijk van drukverschillen. Het con 
tact tussen bejde grondwatersystemen is sterker naatrnate de keilcemlaag dunner of grover is 
van samenstelling (KIWA & EGG"consult, 2007; provlIlcie FrysIan/DLG, 2010). 

In de slenk in het centrale ded van het Wijnjeterper Schar is sprake van invloed van drie 
watertypen: neetslagwater, lokaal grondwater (afkomstig van de zandrug en licht aangereikt 
met mineralen omdat het over de keileem StfOomt) en regionaaI grondwater (basenrijk), dat 
omhoog gestuwd wordt (KI\'V'A & EGG-consult, 2007; provincie Frys lan/DLG, 2010). 

In de hooilanden langs het Koningsdiep is sprake van kwel van regionaal grondwater. De 
beck heeft een drainerend eHect. Echter, omdat het Koningsdiep is genormaliseerd en van~ 
wege het ontbreken van de keileemlaag kan de beek extra hard aan het basenrijke grondwater 
trekken. De drainage door de beck is dus toegenomen. Her !age peil in de beek leidt tot ont
watering van de aangrenzende hooilanden en daIing van de stljghoogte onder de keileem, 
wa~rdaor in de winter de periode waarin basenrijk grondwater uittreedt is verkort Hierdoor 
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treedt verdrogirtg en verzuring op, en dit beeft negatieve effecten op de natuurwaarden van 
het Wijnjeterper Schar (KlW A & EGG-consult, 2007; pravinde FrysIan/ DLG, 2010). 

Samenhang hydrologie en vegeratie 

Bepalertd voor de hydrologic, en dus voor de vegetatie in het Natura 2000 gebjed, ziin de 
hoogteligging, de aanwezigheid van keileem en het relief in de bovenkant van het keileem. 
Hicrdoof is er in het N atura 2000-gebied een groot aantal subtiele graciienre!1 :1:1rtwezig, van 
droog naar nat en van zuur, via matig tot z'Wak zuur, naar opnieu'\\" matig zuur: drage heide, 
vochtige en natte heide, heischraal graslartd, blauwgrasland en kJeine zeggenmoerassen (zit 
ook figuur 7) , 

droge errvochlige heJd~ 

heischl'Mlgrasland 

do1lerbkJem. -
hooiland 

bee/( 

-- .. , 
• • r 
, , I 

Figuur 7. Dwarsdoorsnede \'fij njeterper Schar met daarin aangcgc,,"cfl hoogteligging, grondwaterstroming, VQO[

kOll1cn van kcilcem en vootkomcn van vegetatictypen. Ontlecnd aan: p rovincic Ftysfan/D LG, 2010 

D e habitattypen H4010A vochtige heiden (hogere zandgronden) en H7150 pioniervegetaties 
met snavelbiezen bevinden zich op de hogere delen, waat een wat dikkere laag dekzand op 
de keileem ligt. Op plaatsen waar vergras te natte heiden zijn geplagd of anderszin5 kale bo
dem aan het oppervIak ligt, is habitattype H7150 pioniervegetaties met sna:velbiezen ontwik 
ke ld. De abio tische condities voor beide typen zijn nat tot vochtig, zuur en voedseJarm. Op 
de hoge, drogere delen kernt habitattype H4030 droge heiden voor. 

H eischrale graslarlden (habitattype 6230) komen voor op de gradient gelegen tussen natte 
heiue en blauwgrasland. Het habitattype komt voor onder vochtige tot natte, matig voedsel
rijke, matig w re (PH 5) omstandigheden. Blauwgraslanden l omen ,oor in de slenken, waar 
kwel van grondwater optreedt. De standplaats is Z'W ak zuur (PH tussen 5 en 6,5). 

Knelpunten in de hydrologie die van invloed zijn op de vegetatie 

In- en rond het Natura 2000 gebied ziJn de volgende knelpunten geconstateerd met be trek
Icing tot de hydrologie (provincie FrysIan/ DLG, 2010; KIWA & EGG-consult, 2007; 
Oranjewoud & IDO-DoeBburg B.V., 2007): 

• Het beekpeil in het Koningsdiep is te laag (zie hierboven); 

• Negatieve invloed van Iage pelien in aangrenzende landbouwgebieden (west >, oost
en zuidziJde Natura 2000~gebied); 

• Negatieve invloed van te lage peilen binnen een dee! van de Marschen; 

?.B WJjny.:lc rper SLou to verb:md met de mn,·ormlng van de "381_ 



• Drainerende sloten binnen het Natura 2000-gebied., waaronder de sloat in het zuide
lijke dee! van het Wijnjeterpet Schar op de gradient van de zandrug naar de slenk; 

• Dc aanwezigheid van de Nije Heawei en berm5loten. De weg loopt deeis door het 
slenkensysteem en deels op helling van de zandrug naar de slenk en heeft hiermee 
een negatieve invloed op de hydtologische omstandigheden in het slenkensysteem; 

• Drainet<:nde invloed van de bermsloten van de N381 (oostzijdc) en de Opperhaud
mare (v-estzijde N381) (KIWA & EGG consult, 2007; Oranjewoud & IDO 
Doesbutg BY, 2007). 

Door deze kne!punten is (plaatselijk) sprake van te lage of schammelende watcrstanden en 
een toename van de regenwaterinvloed. 

3.3.2 ACHTERGRONDOEPOSITIE 

In figuur 8 is de verwachte achtergronddepositie" \. n stiks tof in het Natura 2000-gebied in 
2015 weergegeven. 

De achtergranddepasitie in het Natura 2000 gebied in 2015 vacieert van 1130 tar en met 
1330 mol N / ha/ j. Dit is hager dan het kritische niveau van vier van de vijf habitattypen 
waatvaor het Wijnjeterper Schar is aangewczen (zie haofdstuk 4). 

In figuur 9 is de verwachte achtergronddepositie in mol N/ha/j in het Natura 2000-gebied in 
2020 weergegeven. Uit de figuur bhjkt dat de verwachte achtergronddeposltie in 2020 vari 
eert van 1040 tot 1250 mol N/ha/j. Dit is lager dan in 201\ maar nog steeds hoger dan het 
kritlsche niveau van drie van de viJf habitattypen waarvoor het Wijnjeterper Schar is aange
wezen (zie hoofdstuk 4). 

v De term "achtergronddepositie" zoals deze wordr gebruikt in de onderhavige rapportage is de waar
de voor de depositie van totaal stikstof (gereduceerde en geoxideerde vorm) die berekend is door PBL 
.in 2010 (zie www.pbl.nJ, Grootscbalige cOr/{cntmftekaarten Nederland,-- DtpoSlftekaarten,' Totaal Jtikxtof (N) 
2015) 
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Figuur 9. Vcrwachte achtcrgronddepositic per km-hok in 2020 iii mol N/ha / i in Natura 2000 gcbicd Wijnjetcr
per Schar. Bron gegc,ms: PBL,2010 

3.3.3 BEH EER EN INRICHTlNG-SMAATREGElEN 

Beheer 

De schraailanden (blauwgraslanden en heischrale graslanden) worden een keer per jaar ge
maaid, na 1 augustus. Hierbij wordt licht materieel gebruikt. Ee!1 enke! perted word! in het 
najaar nogmaals met een bosmaaier gemaaid, am de (verdere) groei van Pitrus tegen te gaan. 
De overige graslanden worden een of twee keet per jaar gcmaaid, atnankeliik van hun pro
ductieniveau. E r vindt geen bemcsting plaats (provincie Fryslin:/ DLG, 2010). 

De heide wordt begraasd met schapen en eventueel geiten. Over het algemeen wordt in her 
ene jaar de heide ten noorden van de Nije Heawei beweid en het voIgende jaar de heide ten 
zuiden van deze weg. Zo nodig worden delen van de heiden incidenteel gemaaid of geplagd, 
oak in De Mars chen. Ook wordt opslag van bomen verwijderd. In het Wijnjeterper Schar 
zijn si-nds 1980 regelmatig dden van de heide geplagd. Oak in 2008 en 2009 zijn delcn van de 
helde geplagd (provincie Frys13.n/DLG, 2010). 

Er vindt geen aetid bosbeheer plaars. In De Marschen wordt het bas eens in de vijf a zes 
jaar gedund (provincie Fryslin/DLG, 2010). 

In De Marschen 21;n in het verleden delen van de vergraste helde geplagd, is bos omgezet 
naar heide, zijn waterpeilen in verschillende schraallanden verhoogd en zijn enkele slaten 
gedempt en vet'ondiept (provine!e Frysl:in/ DLG, 2010). 

In figuur l Ois het behter in de verschillende del en van het Natura 2000 gebled weefgegevcn 
(provincie Frysl:in / DLG, 2010). 
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Natuurbeheer Wijnjeterper Schar 

SctItaalJand; Jaat io'leiZoen~ien. m~t licht materleel. geerrberrllming. 

DoIIeJbIoemhooii3mt 2x per ;aa. m;>ailen. nal juli ~. berr.est/ng. 

Gra.lal\d". In agrarisch gebrui<. 

GmsIand. "I/eflK:hrafingsbeheer: maaian Ita 15 jooi. geen b~. 

HeX/"" deel ',an tijd Iie-':len. zo lIiOdig pIE!gg<ln-of maaierJ-en opslag ~eMjderea. 

Heide:: I n nodig plaggen ~ maaIe<r "II opsIag van borneo velWijderen. 

Rao:&nt !l9Plag4edelen.- vo0l'1op!g-geen beheer. op dan duur maaienofbe¥Riden. 

Bas: voomamelll< Mlfsdoen. hotJIvr.>llen en singers periodiek aizatlen-. 

Waler: nlatsdoen. zonod""l!1 vegetaik> UiIllaJen. 

~A&\y -

~. 
N 

M'fi.<~l!<I5c 
-.. t13'J:()1~a!t4112OOa1Oi 
~.r.e:TQ~~Oion<t~ 
J;ftN:: c:-..c.T.Ciionst (OlD! 

Figuur 10. Natumbeheer in Natura 2000-gebied Wi}njcKrpcr Schar. Ontleend am: provincic FtysHin/DLG, 
2010 . Bran: Staatsbosbehecr 

Inrichtingsmaatregelen 

In 2006 is <;efl aantal landbouwpercefen (oppervlakte 39 ha) in eigendoro gekomen van 
Staatsbosbeheer (groen- en geelgekleurde delen in figuur 11). VOOl' de innchting van dcze 
voormalige landbouwpen;;elen is een inrichtingsplan opgesteld, dat inmiddels bijna geheel is 
uitgevoerd. Hierbij zijn ook enkele ffiAAtrcgelea uitgevoerd in gebiedsdeltn die allangere tijd 
in e.igendom zijn bi; Staatsbosbeheer. D e henntichting van de andbouwpe-rcelel1 is gericht 
op ontwikkclmg en herstel van schraalland en heide (Brongers & Altenburg, 2006). 
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Figuor 11. L~ndb(juwpercelen in het \Xiljn jetetpcr S<:har cUe in 2006 in eigendom kwamen van Staatsbosbeheer 
(groen- en geelgekleurde delen). Ontleend aan: Brongcrs & Altenburg, 2006 

FibiUur 12 gedt de maattegden in het kader van het intichtlngsplan op hoofdlijnen weer 
(provincie Fryslan/DLG, 2010). De maatregelen bestonden o.a. uit: 

• Plaggen van heide en verwijderen boomopslag; 
• Kappen van bos t.b.v. heideontwikkeling; 

• Plaggen van de voormaligc landbouwperceJen; 
• Hetstel relid (zandmggen en slenken); 

• DempGo van enkek sloten; 
• Aanleg patkeerplaats Nije Hcawei (Brongers & Altenbutg, 2006), 
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Figuur 12, Bclangrijkstc intichtingsmaatregelen uit het inrichtingsplan Wijrrjtterper Schar (Brangers & Altenburg, 
2006). Ontleend aan: ptovincic Fryslan/DLG,201O 

3.4 AANWEZIGHEID BESCHERMDE WAARDEN 

In het kadet van het beheerplan voor Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar wordt momen
ted gewerkt aan een habitattypenkaart die de "erspreiding van habitattypen in het Natura 
2000-gebied weergeeft. Figuren 13b en 14 tonen de conceptkaart zoals die op dit moment 
beschikbaat is (ontleend aan provlOde FrysJan/ DLG, 2010 (vierde concept beheerplan)). De 
bart is gebaseerd op eeo vegetatiekatter.ing in 2001/2002 (Buro Bakker, 20(3) en 2008 (ru
leen de Marschen, ongepublicee.rde gegevens). Daarnaast is de hart van de verspreiding van 
habitattypen in het Natura 20OD-gebied in 1992/1 993 (op basis van gegevens eerdere vegeta
tiekartering) weergegeven, om indcht te geven in de ontwikkeling.en die de afgelopen decen
nia hebben plaatsgevonden. 
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Figuur 13a. V00rkomen en verspreiding habitattypen in: het \\hjnjeterpet Schar in 1992 (op basb \'an kartering in 
1992), Orttleend aan: provincie Frysliin/DLG, 2010. in de~e hart is de begrcnzing van het Natura 2000 gcbred 
weergegeven door een dJkke nvane lijn. Deze begrenzing ka mt niet gelicel ovcfee·n met de orficietel:rcgrenzing 
volgens de ban beh(l reI1de bij het aanwlj 7.inb>sbcsluit: het pcrceel in net oosrw v~n het Natura 2000>gcbied, dat 
direct ten noorden van de Nije H cawci Jigt, 15 voIgcns de (,fficiek kaa-rt name1ljk gccn (,nderd ccl van de bcgrcn 
zing (aangeduid met tode P). 
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Figuur 130. Habitattypenkaart \'{'ijnJeterpcr voor de situatie. in 2008. Ontleend aan: proyincic Frys
linjDLG, 2010. In deze bart is" de bcgrcnzing van het Natura 2000"ge\:>ICd weergegcv'en door ~en dikke zwarte 
lijn. Deze begrenzing komt niet geheel OVCfcen met de officiele begrcnzing volgens de bart bchorcnde blj het 
aanwijzingsbcsluit: het perced in hcr oostert \'an het N~tura 2000-gebied, dat dirc<.:t ten nuutden van de Nr;e" 
Heawei ligt, is vulgcns de officiele kaart namelijk geen onderded van de begrenzing (aangeduid met rode P). 
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Habltattypenkaart de Marschen 1993 en 2008 
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Figu ur 14. Habitattypcnkaart De lI.!arschen voor de &ituatie in 1993 (op bam v.'n karterinb in EN3) en 2008. 
Ontleend aan! pfOvincie Fry5lim/DLG, 2010 

In de volgende subparagrafen worden de ecologische kenmerken en her voorkomen van de 
habitattypen in het Natura 2000 ·gebied besproken, 
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3.4.1 HABITATTYPE 4010 VOCHTIGE HEIDEN 

Beschrij vil1g 

Habitattype vochtige heiden, '>l1btype A, kame voor op voedselarme, Leer natte tot :reer 
vochtige, matig zure rot zure standplaatsen op de hogere zandgronden en in het heuvelland. 
De meest zure en natte heiden tenderen naar hoogveen. Open begroeungen zijn vaak rijk aan 
korstmossen. Op leemhoudende standplaatsen bevatten de natte heidebegroeiingen veelal 
Worten van blauwgraslanden en heischraal grasland (zie habitattypen H6410 en *H6230) 
(Ministetie van LNV, 2008). 

In gedegradeerde vochtige heide gaan grassen zoals Pilpenstrootje domirteren of treden 
struiken zoals Gagel op de voorgrond (Minisrerie van LNV, 2008). 

Randvoorwaarden 

Vochtige hetde komr voor bij 2wak zure tot 2ure omstandigheden, op zeer natte tot vochtige 
plaatsen, in een voedselarm milieu (Ministerie van LNV, 20(8). 

Vochtige heide kan alleen bestaan op plekken waar de grondwaterstand langdurig aan of net 
onder het maaiveld staat en hooguit korts-tondig dieper wegza1..t. Buffering van de grondwa
terstand door lokale kwel, een geringe wegzijging naar de ondergrond en een geringe apmer 
naar dramagerniddelen kunnen hieraan bijdragen (Minisrerie van LNV, 2008). 

Bedreigingen 

De subassociatie met Gevlekte orchis kwam vtoeger regelmatig voor op plekken die werden 
gebufterd door aanvoer van lokaal grondwater. Door deposltle van verzurende: stoffen is het 
oppervlakkige grondwater in heidegehieden nu vaak tc zum om te knnnen zorgen voor de 
lichte buffering die de..;e subassociatie nodig heeft. In het Wijnjeterper Schar is de subassoci 
atie in het noordwesten nog aangettoffen. Daar is blijkbaar nog enige buffering acanwezig. 

Zonder beheer hoopt strooisel zich op en neemt de nutrientenbes'chikbaarheid geleidehJk 
roe. Dat leidt tot vergrassing van de vochtige heide door Pijpenstrootje. Dit proces wordt 
versneId door atmosferische stikstofClepositie. Heidebeheer in de vorrn van begrazirtg en 
pJaggen is nodig om vergrassing en dichrgroeien met hornen en struiken tegen te gaan (lMi 
nisterie v-an LNv, 2008). 

Staat van instandhouding 

I.1lndelijke staat van instandhoJlding 

De landelijke S"raat van instandhouding is matigongunstig (Mmisterie van LNV, 2008). 

Voorkomen ill het Natura 2000-gf!bied 

Het habitattype kornt in goed ontwikkelde vorm over een aanzienlijke oppervlakte voot. In 
her begin van de jaren '90 is., na een periode van extensief beheer, cen groat areaaI vergtaste 
heide in het Wijnjeterpet Schar geplagd. In 2001/2002 waren deze delen begroeid met pio 
nierstadia van vochtige heide (Buro Bakker, 2003). D it soort vegetacies kan deels onder habi
tattype 7150 pioniervegetaties met snavelbiezen en deels onder habitattype vochtige heiden 
worden geschaard. Irtm.iddels heeft een groot ded van deze vegetaties zich verder ontwikkeld 
en kunnen ze waarschijnlijk tot het habitattype vochtige he.ide worden gerekend (provincie 
Fryslan/DLG,2010). 
Naar schatting gaat het om 75% van de vegetaties die in 2001/2002 als pioniervegetaties zijn 
aangernetkt. Hiermee kornt het totale areaal goed ontwikkelde ,·ochtige he1de op 18,7 ha 
(provincie Frysiful/DLG, 2010), 

In 2001/2002 was een deel van de vochtrge heide, met name in het zuidoosten van het Wi)n
jeterpet Schar, vergrast met Pijpenstrootje, mogelijk als gev'olg van suboptimale hydrologi
sche conditres. Recentelijk is hiervan 1,5 ha geplagd. Naar schatting bedraagt de rotale op-
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pervlakte matig ontwikkelde vochtige heide in het Natura 2000-gebied nu ca. 1,5 ha, Hiervan 
mag 1 ha als het habitattype worden meegerekend. De totale oppervIaktc vochtige heide in 
het Natura 2000-gebied bedraagt daardoor 19,7 ha (provincie Fryslan/DLG, 2010). 

Sinds begin jaren '90 hceft e:r een behoorlijke uitbteiding pIaatsgevonden van kwalitatief goed 
ontwikkelde vochtige heide. Het areaal lS toegenomen van 5,7 ha naar 18,7 ha. Het areaal 
kwalitatlef matig ontwikkelde vochtige heide is regelijkertiiel afgenomen van 3,0 ha naar 1,5 
ha. Deze ontwikkelingen in het areaal vochtige heide zijn in de eerste plaars het gevolg van 
de groorschahge plagwerkzaamheden III het begin van de jaren '90 (pw<;incie Fryslin/ DLG, 
2010). Daarnaast zljn in 1998 hydrologische maatregden uitgevocrd, waardoor de omst<tn
cligheden vOOt vochtige heide zijn verbeterd. Het betrof o.a. het dempen en afdammen van 
slaten ert gteppels (Brongers & Altenburg, 2006; gecireerd in: provincie Frysla.n/ DLG, 
2010). 

In 2007 en 2008 zijn er in heE kader van het inrichtingsplan (Brongers & Altenburg, 20(6) 
verdere maatregelen uitgcvoerd, welke me:de tot doel hebben de omstandightden voor voeh
tige heide te verbeteren en nieuwe groeiplaatsen te realiseren (zie paragraaf 3.3.3). Hicrdoor 
zal het areaal goed ontwikkelde vochtige heide naar verwachting verder toenemen (provincie 
Fryslan/ DLG,2(10). 

J .Likale staat v'an imtandbouding 

Zowel de oppervlakte als de kwaliteit van her habitauype in het Natura 2000~gebied is sinds 
begin jaren '90 toegenomen en zal naat '/erwaehting nog verder toenemen. De staat van in
standhouding is daardoor op de aspecten kwaliteit, oppcrvlakte en trend als gunstig te be
oordelen. In het beheerplan is geconstareerd dat nog onvoldoende drudelijk is in hoeverte 
hydrologic en atmosferische depositie (nog) cen knelpunt vorrnen voor dit habitattype-. D e 
algehele staat van instandhouding wordt gunstig ingeschat (provincie Fryslin/DLG, 2010) , 
Voor het habitattype geldt een semc of urgency m.b.t. hydrologie en beheer. 

OntlJJikkelif~g in aiJ toekomst 

Het instandhoudingsdoel is gencht op behoud van oppervlakte en vetbeteting van de hvali
teit. 

De mogelijkheden voor het verbeteten van de kwali teit van voehtige heide binnen het Wijn
jeterper Schar zijn de laatste jaren zo goed als benut. VrijweJ alIe vergraste vegetaties zijn 
geplagd. Uiteindelijk zullen op deze plagplekken goed ontwikkelde ~ ormen van het habitat
type ontstaan. Daardoor is sprake van een kwaliteltsverbetering van het habitattype, dit. ech 
ret In veel gevalletl pas na enkele jaren zal plaatsvinden. Door het dempen van sloten in en 
rond de voormalige landbouwenclaves zuilen de hydrologische cundities in aangrenzende 
natte heidevegetaties plaatselijk verbeteren. Dit kidt naar verwachting nier tot cen toename 
van kwalitatief goede votmen van het habitattype, claar het merendeel van de vochtige helde
fl U al van goede kwaliteit 1s. In De Marschen is nag wei ertige uitbteiding van het habitattype 
mogelijk (provincie FrysIan/ DLG, 2010). 

Recent is Ca. 5 ha van het gebied geplagd. Het betrof o.a. voormalig bos en heide. Het ging 
om kwalitatief goede (maar weI met V"eel gras) tot matige (sterk vergraste) ,-ormen van V"och
tige en droge heide. Op de lange terrntJn zal zich op deze locaties vochttge heide ontwikkelen 
(ptovincie Frysl:in/DLG, 2010). 
Op de lange termijn zal circa 40°/,) van de geplagde vootmalige landbouwenclav6 zich ont
wikkeIen in voehtige heide. H et gaat dan om circa 12 ha. Per saldo zal het areaal van het 
habitattype vochtige hetde met maximaal 15 ha kunnen toenemen, door successie vanuit 
habitattype pioniervegetaties met snavdbiezen en op recent geplagde terreindden. Een ve1'
clerc toenlil11e van her ateaal is aileen mogehjk door het kappen van bos op potentieel ge 
schikte lo(:aties (ptovincie Fryslan/ DLG, 2010). 
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3.4,2 HABITATTYPE 4030 DROGE HEfOEN 

Beschrij ving 

Her habirattype Droge Europese heide betrdt Struikhei-begroeringen op voedsel en mine 
raal-atme zartdgronden. Het habit:lttype vertOont sterke overeenkomsten met habitattype 
2310 (psammofiele heide met Calluna en Genista). De sOOi'tertsamenstellirtg van beide typert 
is vrijwel gelijk, maar de geologische geschiederus is verschilLend. De droge Europese heiden 
komen voor op gronden van uiteenlopende herkomst, zoals lemrge stuwwallen en grindige 
rivietterrassen, tenvijl de psammofiele heiden beperkt zijn tot binnenlandse stuifduinen 
(www.minlnv.nl.CebiedJbeJchennz.ng;Ha/litattypmdataba.re; Droge Europese Heide, geraadpleegd 
april 2010). 
Struikhei domineert de begroeilngen, die gerekend worden tot de associatie Genisto angiicae
CaliuneluTn. Andere soorten met hoge presentie zi[n Fijo schapegras, Gewone dophei en de 
mossen Hypnu111 jutlatldicum, Dicranum scopariu111 en Pleuroziu111 schreberi. Op lemige bodems is de 
heidevegetatie vaak wat kruidenrijker. Karakteristieke soorten op dergelijke groeiplaatsen zijn 
Liggend walstro, Tormerttil, Borstelgtas, Pilzegge en de zeer zeIdzame sootten Valkruid, 
Rozenkransje en Kleine Schorseneer (www.minlnv.nl. Gebiedsbacherming;. Habitatrypendatabase; 
Droge Europese Heide, geraadpIccgd april 2010). 

Randvaorwaarden 

D roge heide kornt voor bi~ matig zure tot zurc omstandigheden, op droge tot iets vochtigc 
plaatsen, in een voedselarm milieu (Minlstene van LNV, 2008). 

Het habitattype kornt in het Natura 2000-gebied ,- oorop de hogere delen. 

Bedreigingen 

Het achterwege blijven van beheer kan Ieiden tot verbossing en, In combinaue met vermes
ting/ verzurirtg, tot vcrgrassing van de heide. Het habitattype is zeer gevoelig voor stikstofde
positie (Mirusterie van LNV, 2008). 

Staat van instandhouding 

Landeiijke staat Ilafl itffftlfldhouding 

Dc landelijke staat v-an inst:mdhouding is ;;15 zeer ongunstig beoordeeld, vanwege: het aspect 
kwaliteit. De kwaliteit van het habitattype is sterk achteruitgegaart door de effecten van een te 
hogc stikstofbelasting en te eenvormig beheer. Het aantal typische soorten is sterk afgeno
men en de heides zijn eenvormiger en soortenarmer geworden (i\'Iinisterie van LNV, Z008). 

V oorkomen in het N atura 2000-gebied 

Het habitattype droge heiden kornt in het Natura 2000-gebied in goed ontwikkelde .'orm 
over cen aanzienliJke oppervlakte vOOt (14 ha). Het betreft voornamelijk vochtige varmea 
die overgartgert vormert naar de vochuge heiden. De vegetaties z:ijn over het alg~meen niet of 
weinig vergrast. Een klelne oppenTlakte (ongevcet 0,5 ha) is sterk vergtast etl bedt dus eetl 
madge kwalireit (provincie Fr}'sli~n/DLG, 2010) 

In de Marschen is ten opzichte van de situarie in 1992 1 ba goed ontwikkelde heide ontstaan 
als gevolg van plag- en kapwerkzaamheden. In het Wijnjeterper Schar is in 2001/Z002 een 
halvedng van het areaal goed ontwlkkelde vochtige heioe geconstateerd ten opzichte van 
1992 (van 25,1 ha naar 13,5 ha). Tegelijkert1Jd zijn de matig onrnikkelde vormen ook fors 
afgenomen (van 3,4 ha naar 0,3 ha.) , De.te on twikkelingen hangen vooral samen met het feit 
dat er in de jaren '80 en '90, na een peri ode van extensief beheet, op grate schaal vergraste en 
verboste hejde is geplagd. H ietbi} zijn op verscheidene plaatsen vochtigere varmen van droge 
heiden ovetgegaan in vochtige heiden en pioniervegetaties met snavelbiezen. Een verkhring 
hieryoor is dat na plaggen onder vochtige omstandigheden nattere soorten zkh vaak sneller 
vcstigen dan drogere soorten. Daarnaast zullen de veranderingen het gevolg zijn van. de in 
1998' uitgevoerde vernatcingsmaatregelen, en is het dus waarschijnlijk natter geworden. Dit is 
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gun5tig voor de ontwikkeling van de overige habitattypen van het Natura 2000 gebieden, die 
allen afhankelijk zi)n van vochtige condities (provincie Fryslin / DLG, 2010). 

In 2007 en 2008 zi~n er in het \'('Ijnjeterper Schar in het kader van het inrichtingsplan (Bron
gers & Altenburg, 2006) vadete maatregelen uitgev'oerd, die naa.r verwachting zullen leiden 
tot een toename van her :Ireta! droge heide op de drogere plekken in de voormalige land
bouwe:nclaves (pro,incie Ftysliin/DLG, 2010). 

LokaJe staat Win iflstandhoudmg 

Sinds de Jaren '90 is het arcaal Van het habitattype sterk atgenomen als gevolg ,an plagwerk· 
zaamheden en hydrologische maatregelen. Daarnaast is het areaal sterk vcrgraste hejde afge
nomen. Hlerdoor is sprake van cen verbetering van de kwalite1t. De huidjge kwaliteit van et 
habitattype i~ god (provirtcie Fryslan/DLG, 2(10). 
Dc verschuiving van dtoge heide naar vochtige heide clie in bet WiJnjeterper Schar heeft 
plaatsgevonden, is in ecologisch opzicht een voor het gehied goede ontwikkeling. Droge 
heiden komct1 nu namehik meet voor op de locaties waar ze ecologisch gezien ook horen 
(proV'incie Fryslan/DLG, 2010). In het gcbied IS duidelijk vernatting opgetreden, hetgeen 
gunstig is \·oor de overige habitatty pert waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. 
Het is niet te vemachten dat het areaal van het habitattype in de toekomst verder zal atrre
men; in de recent geplagde delen is eer'der een toename te verwachten. (provincie frys 
l:in/DLG,2010) 

Naat verwachting is de staat van instandhouding van hct habitattype gunstig (provincie Frys 
l:in/DLG,2010). 

Olltwikkeling in de toekom.rt 

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van oppervlakte en kwaliteit. 

In de huidige situatie heeft vrijwel alle droge: heide in het Natura 200ft-gebied een goede kwa
litcit. Matig ontwikkdde vormen ZfJh nauwelijks meet aanwezig, waardoor de mogelljkheden 
VOot vttbetering vart de kwaliteit vrijweI afwezig zijn (provincie Frysl:1n/DLG, 2(10). 
Ertkele delen van de droge heide waarin veel Pijpenstrootte aanwezig was, zjjn recent ge
p.!agd. Formeel zal dit echter niet leiden tot kwaliteitsvc'tbctering, omdat de aanwezige vege
taties al tot de kwalitauef goede vormen van dtage heide gerekend konden worden, orodat er 
(nog) geen sprake was van dommantie van Pijpenstrootje. Op lJeine schaal mag op de lange 
termijn nog enige uitbrciding van het areaal verwacht worden als gevolg van het plaggen van 
de voormalige landbouwenclaves (prmincie Frysl:in / DLG, 2010). 

3A.3 HABITATTYPE 6230 *HEISCHRAlE GRASlANDEtli 

Beschrfjving 

Hcischrale graslanden komen in verschillende variatie~ voor op uiteenlopende bodemtypen. 
Op de hogere zandgrooden komen heischrale graslanden zowel op vochtige (de Associatie 
van Klokjesgentiaan en Borste1gras) als op relaricf droge standplaatsen (de Associatie van 
Liggend walstro en SchapengrasJ voor (Ministene van LNV, 2008). 

Heischrale graslanden komen voor op licht gebufferde, zwak zllre tot matig zure, mee~tal 
sterk humeuze bodems. De voor dit habitattype kcnffierktnde plantensoorten zijn enerzijds 
kalkmijdend, maar zijn anderzljds 2;eer gevoehg voor het aluminium dat op zure standplaat
sen meestal irt het bodemvocht aamvezig is. We vinden ze daarom op zwak gebufferde 
standplaatsen. Deze komen in Nederland vaak voor in overgangssituatics, in- rwmte Of in djd, 
tussen basenri}ke en zure standplaatsen. Dat maakt dat het type ondanks haar gerirtge opper
vlakte toch zeer gevarieerd kan zljn zowel in soortensamenstelling als in ondediggende en 
sturende ahiotische omstandigheden (lvIinisterie van LNV, 2008) . 

Her habitattype is op de meeste locaties gebonden aan een Jeemhoudende zandbodem, die 
zwak zuur wt zuur en voedselanD is en wordt gekenmerkt door eeo wisselende vochttoe-
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stand· . D oorgaans betreft het een zone in de gradlent van drogc hdde naar gebufferde ,,'en
nen o f naar beekdalgraslanden. Buffering vindr meestal p}aats via grondwater dat in een ded 
van het jaar bet maaiveld bercikt (IvIinisterie vart LNV, 2008). 

Raffdvoorwaarden 

Heischrale graslartdert kornen 'loor op licht gebufferde, zwak zute tot matig zure, mees-tal 
sterk humeuze bodems (Minister1e van LNV, 2008). 

Een kenmerkende standplaats is aan de rand van laagres en van beekdalen, III de overgang 
tussen regenwatergevoede heide enerzijds en door hard grondwater gevoede blauwgrashn
den en vennen anderzijds. Oak kart het door verzuring ontstaan uit blauwgraslanden 
(H6410), als tussenstadium in de ontwlkkeling naar zure heidevegetaties (Minis-tefie van 
LNV,2008). 

Bedreigingen 

Tenelnde heischraIe graslanden te realiseren / behouden i!. het noodzakelijk d:u su ccessie na:1r 
struik- en bosfase en verruiging wordt tegengegaan. De vegetatie verdraab'1 een extensievc 
beheervorm. Het is verder van belang dat de bodem zljn zwak bufferend vermogen behoudt 
(Ministerie van LNV, 2008). 

Het habitattype is zeer gevoelig voor stikstofdepositie. De Associatie v'-ln Klokjesgentiaan en 
Bors telgras is gevoelig voor veranderingen in lokale hydrologie rue kunnen leiden tot een 
afname van kwel (Ministerie van LNV, 200~). 

Staat van instandfrouding 

Landelijke staat iJafI instandhoudil,g 

De landeliJke staat vanlnstandhouding is beoordeeld als zeer ongunstig (Miniskrie van LNV, 
2008). 

Voorkot!len In bet Ndttlra 2000-gebied 

Het habitattype komt over een kieine oppervlakte voor in het Wijnjeterper Schar en de Mar
schen. De kwaliteit is deels goed en deels matig. Het type komt voor op de slenken, vooral 
op de overgangen tussen vochtige heide en blauwgrasland. In het Wijnjetetper Schar gaat het 
om deels goed (0,6 ha) en deels matig ontwikkelde (0,8 ha; vegetaties die vergrast zijn met 
Pijpenstroatje en/of waarin karaktetistieke soorten ontbreken) vegetaties. Op de tag·e flank 
van het dal van het Koningsdiep kamt een soortenrijk heischraal brrasland voor met o.a. 
T artdjesgras, Blauwe zegge, DubbeHoof, Heidekartelbla<:l en Gevlekte orchis. Dit heischtaal 
grasland is vermoedelijk ontst:1an uit Blauwgrasland als gevolg van ontwatering door ingre
pen in het Koningsdiep (provincie Frysl:in/DLG, 2010; KIWA & EGG-consult, 2007). 
In De Marschen gaat het vriJwel geheel om matig ontwikkeIde vegetaties (0,1 ha) (pravincie 
Fryslan/ DLG,2010). 

Na de hydrologische maatregelen in 19"98 hjlt de negacieve ontwikkeling van de heischrale 
gras-landen tot staan te zijn gebracht. Bet areaaI heischraal grasland is ten opzichte van begin 
jaren '90 iets toegenomen van 1 ha naar 1,5 ha. Voornameli1h. matlg ontwikkdde vonncn 
hebben zich uitgebreid, van 0-,4 ha naar 0,9 ha. Goed ontwikkelde vormen zijn niet toegeno
men (van 0,67 ha naar 0,62 ha). De trend van het hab-itauype is daardoor stabiel (pro iiincie 
FrysIan/ DLG, 2010). 
Door de recenre rnaatregden die zijn genomen in het kader van het inrichtingsplan (Bran
gers & Altenburg, 2006) kan het areaal en/of de kwaliteit van het habitattype in de tockomst 
mogelijk iets toenemen (provincie Fryslan/ DLG, 2010). 

• Geldt voa.r 'pleistoceen' Nederland: dee! van Nederland waarin tijdens het PIeistoceen de: belangrijk 
ste en meest bepalendec gcologische proce:ssen hebben plaat~gevonden, dilie. bepaJend zijn \ oor de 
huidige begroeiing en vegetatie 
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Lokale .• taat l'an instandhouding 

Omdat onduidelijk is in hoeverre hydrologic en atmosferische depositie (nog) een knelpU11t 
vormen voor dit habitattype is de loble staat van mstandhouwng van het type in het be 
heerplan als onbekend beoordeeld (provincie Fryslan/DLG, 2010). Voor dit habitattype 
geldt een sense of urgency. 

Ontwikkeling In de t(lekofltst 

Het instandhottdingsdoel is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de 
b -aliteit. 

Recenteli jk zijn de vourmalige landbouv.enclaves geplagd (mede ten behoeve van ontwikke
ling van heischrale graslanden) en zijn de hydrologJsche omstandigheden van de schraalland
vegetaties verbeterd. Seide maatregelen hebben (mede) ten doel de k\valiteit van de heischra
Ie graslanden tc verbeteten en om het are-l~.l op de bcstaande locaties mogeIijh. enigszins uir 
te brei den. Het merendeel van de huidige heischrale vegetaties bevtndt zich echter in het 
noordwestelijke dee! van het slenkensysteem en In het lage ded van het beekdal langs het 
Korungsdiep. Deze locaries staall' onder invloed van hge peilen in de beek, de aangrenzende 
landbouwgronden en het tot voor kort onderbemalen gebled de Poasen. Recent is de onder
bemaling in de Poasen gestopt en op <ermijn zal dit gebied worden inger1Cht aIs waterber .. 
gingsgebied. Daarblj zal de sloot hngs het noordu.esteliik dee! van het Wijnjeterper Schar 
sterk 'IN'orden verondiepr. De ont\vateting van het meest noordelijke deel vart de slenk z;,l 
hierdoor aaar verwachtmg afnemen, waardoor de omstandigheden voor de schraallandvege .. 
taries verbeteren. De knelpunten met be trekking tot de lage pellen in het aangrenzendc land
bouwgebied en het KOningsdiep zijn hiermee nog niet opgclost (provincie Fryshn/DLG, 
2010). 

Misschien zijn er in het lage dee! van het beekdal langs het Koningsdiep mogelijkheden voor 
uitbreiding van heischraal grasland. Dee1s is hier al sprake ,an ontwikkeling van heischrale 
vegetacies en deels kan deze in gang gezet 'Worden na het verwijderen van de bovengrond. 
Een positievt; ontwikke1ing is echter onzekef, omdat de vegetacies hier onder indued 5t2:an 
van het lage beekpeil (provincie Fryslin/DLG, 2010). 
In De Marschen zijn heischrale graslanden in ontwikkeling a[.s ge,olg van intichtingsmaatre
gden in het reeeate verleden. Het is onbekcnd of dit een duurzame ontwikkeling betreft. In 
De Marschen lciden lage peilcn in dc omgeving (landbouw) crt de aanwczigheid van naald .. 
borneo op de fanden van de laagten tot ncgatieve effccten op de hydrologlsche omstartdig
hcden (provinc;e Fryshtn/DLG, 2010). 

Indicn aileen wordt gekeken naar kaosen ?onder rekening U' hC/uden r.m:t. de h vdruku!ische 
knelpunten is per saldo een uithreidmg mogelijk van circa 2 ha en kan de kwaliteit van een 
dee! van de momenteel matig ontwikkelde vormen worden verbeterd (ptovincie Frys
lan/ OLG,2010) 

3.4.4 HABITATTYPE 6410 BlAUWGRASl AND 

8eschrijving 

Blauwgraslanden zijn soortenriyke hooilanden op voedselarme, basenhoudende bodems die 's 
winters plasdras staan en '~ Lamers oppervlakkig uitdrogen. De naam blauwgrasland is afge
leid van de zwak blauwgroene Ueill van de soorten die het aanzien hepalen. Oat zijn bi) 
voorbeeId Spaansc ruiter, Blauwe zegge en Tandjesgras. De blauwgrasIanden worden plan
tensociologis·ch gerekend tot het ,erbond Junco-Molinion. De begroc.iingen kennen een 
grate variatie in soonensamenstelling, afhankelijk van bodem, hydrologie en geografische 
ligging. Op de hogere zandgronden zijn vaak soorten ait de heischrale graslanden aanwezig. 
Schrale hooilanden met veel Veldrus worden eveneens tot het habitattype H6410 gerekend, 
wanneer ze veel soorten van het vetbond Junco Molinion bevatten (tenminste dde typische 
soorten aanwezig) (Ministerie van LNV, 2008). 

2: 



RandV(f(frwaarden 

Het habitattype kornt optimaal voor op voedsdarme, matig zure tot neutrale bodems. Buffe 
ring vindt pIaab door aanvoer v'an baseo mct grond· ert/of oppervlaktewater. In de winter 
staat het grondwater aan of op maaive1d, in de zomer zakt de grondwatetst:1ITd enkele deci
meters of meer weg (Ministerie van LNV, 2008). 

In beekdaJen kurlnen verschillende combinaties van sture-nde processen Ieiden tot geschikte 
condities voOt bI:1!lWgrasland. Bij een voldoende stijghoogte van h t.t t regionale grondwater 
systeem en voldoende ondiepe grondwaterstandert kan het basenrijke grondwater tot in de 
wortelzone doordringen in de votm van uittredend grondwater of via capillaite op~tijging. Bii 
geringere kwclclruk enl of lagete grondwaterstanden vormen zich regenwaterlenzen en kan 
het grondwater de wortelzone niet bereiken, waardoor de standplaats verzuurt. De aanvoer 
van basenfijk grondwater is niet noodzakeli~kerwijs gebonden aan regionale kwel Op cen 
aantal pJaatsen in Nederland korr1eri op geringe diepte al kalkhoudertde scdimenten voor, die 
ervoor zorgen dat het lokale grondwater basemijk is . Een andere bron van basertrijk lokaa~ 

grondwater is gcinftltreerd oppervlaktewater (kanaalkwel). In sommige beekdalen is blauw 
grasland te ,Tin den m een gradIent \'an overstroming met basendfk beekwater en lokale kwel 
van basenarm water vanuit omliggende hogen;: zandgronden. Het blauwgras-b.nd kornt dan 
voor aan de rand van het beekdal, waar het beeb.vater zodanig is ve·rdund met kwel- en re
genwater en er zo weinig afzettirrg van slib optreedt, dat er nauwelijks eutroflering optreedt 
(Ministerie van LNV, 2008). 

Het type is afhankelijk van jaarlijb hooibeheer Qaat in het jaar maaien en afvoeren). 

Bedreigingen 

Zowd in de beekdalen als op de hogere zandgronden wordt het habitattype sterk bedreigd 
door vedaging van grondwaterstanden, die tot gevolg hebberr dat onvoJdoende bufferstoffen 
doordnngen tot in de wottelzone. rn de beekdalen kan ook overs- traming met eutroof en 
slibrijk water leiden tot achteruitgang yan het blauwgrasIand (Minis-terie v·an LNV, 2008). 

In het Wljnjeterper Schar is ,etdraging een belangrijk knelpunt. Deze vetclroging wordt O.a. 
veroorzaakt door ingrepen in de lokale hydrologie en het rechttrekken van het Koningsdiep 
(KIWA & EGG~consult, 2007; provincie Fry"lan/ DLG, 2010). 

Het habitatf)-pe is zeer gevoelig voor stikstofdeposltie. 

Staat lIan instandhOiJding 

Landelijke staat van instaitdlJouding 

De landelijke staat "an irtstandhouding is zeer ongunstig (Ministerie van LNV, 2008) . 

Voorkomen in het Natura 2000-gebied 

Blauwgraslanden komen in het Natura 2000 gebied voor in de slenken en in de laags te delen 
van het beekdal. De vegetaties komen ,'oor op plekken waar sprake is van permanente hoge 
grondwaterstanden door toestroming van Iokaal grandwater over het keileem en op sommi
ge plaatsen ook aanvoer van kwelwater van onder de kcil.t:em. Hierdoor is sprake van een 
cortstante aartvoer van b>tsen en dus van gebufferde omstandigheden. 
Het areaal aan goed ontwikkelde blauwgraslandel1 bedraagt ca. 1,4 ha. Daarnaast komt het 
type in matig ontwikkelde vorm voor over een oppervlakte van 2,5 ha (ptovincie Frys
Ian/DLG, 2010). 

De hydrologische maatregelen in 1998 in het Wijnjeterpet Schar hebben er toe geleid dat 
Iokaal het aantal schraallandsoorten is toegenomen.~ In De Marschen zijn blauwgraslandvege
taries toegenomen in areaal en soortenrijkdom. Hierbi~ zijn goed ontwikkelde vormen toege 
nomen en matig ontwikkelde vegetaties afgenomen. Dc totale oppervlakte van het type is 
toegenomen van 1,2 naar 3,9 ha (provlncie Fryslan/DLG, 201O). 
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In 2007 en 200S zijn er in het Wijnjeterper Schar In het kader van het inrichtingsplan (Bron
gers & Altenburg, 2006) vcrdere maatregelen uitgevoerd. die mogelijk zullen leidcn tot een 
mename van de kwaliteit en mogelijk 001< uitbreiding van het an~aal blauwgraslanden (pro
\Tineie FrysLin/DLG, 2010) , 

Lokale stllLlt /Jan instalfdhouaing 

Her areaal ert de kwaliteit van het habitattype is de afgelupen decennia iets toegenomen. Er 
zijri echter aanwijzingen dat er plaatselijk sprake is van cen afname van kwel (waarneming 
Staatsbosbebeer). In het beheerplan is daarom de kwahteit van het type als gelijkblijvend en 
de trend al s onbekend beoordeeld. Voor dit habitattype geldt een Sertse of urgency. 

Het is onduidelijk of de in het vetleden en oak nog recentelijk uitgevoerde inrichtingsmaat
regelen ook daadwerkelijk de hydrologische condities zodanig hebben ve rbeterd dat bet habi
tattype duurzaam in stand kan worden gehouden. Het is tevens onduidelijk hoe groot de 
knelpunten met be trekking tot de hydrologie nu nog ziin. Zeker is wel, dat deze knelpuntcn 
in ieder gevallokaal de condrcies negatief beinvloeden (provincie Fryslan/ DLG, 2010). 

De maatregelen die recerttelijk zijn getroffen in de voormalige landbouwenclaves leiden ho
pelijk tot vcrdere verbetering van de hydrologische omstandigheden en kan zowel de kwali
teit als bet areaal van het habitattype worden uitgebreid. Of er daadwerkelijk sprake is .an 
een dergeli;ke positieve ontwikkeling is echter nag onzeker (provincie Ftyslin/DLG, 2010). 

Omdat onduidelijk is in hoeverre hydrologie en atmosferische depositie (nog) een k.nelpunt 
vormen voot dit habitattvpc is de lokale staat van instandhoueling van bet type in het be" 
heerplan als onbekend beoordeeld. 

Ontwikkeling in de toeko1tlst 

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van de 0ppclylakte en verbctenng van de 
kwaliteit. Een van de kernopgaven voor het Natu ra 2000-gebied IS echter weI gericht op 
wtbreiding van de kwalitei t. 

Recenteliik Z1)n de vaormalige landbouwenclaves geplagd (mede ten behoeve van ontwikke· 
ling van blauwgraslanden) en zi;n de bydtologische om5tancligheden van de schraallandvege
taties verbeterd. Heide maattegelen hcbbcn (mcde) ten doel de kwalitelt van de blauwgras 
landen te verbeteren en om het arcaal op de bcstaande locaties mogelijk enigszins ait te brei
den (provincie Fryslin/ DLG, 2010). 
Door het ~toppcn van de onderbemaling in de Poasen en de overige maatregelen die op 
termijn in elit gebied worden genomen, zuilen de concUtles in het noordwestelijke deel van de 
slenk verbeteren. Hierdoor is misschien (her)vestiging 'van blauwgrasland mogelijk.- De knel 
punten met betrekking tot de lage peilen in het aangrenzende landbouwgebied en het Ko
ningsdiep zijn hiermee nog niet opgelost (provincie Fryslan/DLG, 2010). 

Indien aileen wordt gekeken naar kanscn zr:nci<-r r.ekcnin ) bondeo ro<!! de hy\J.ro)o~nsche 

knelpunten is per saldo cen uitbreiding mogehjk van CIrca 2 ha en kan de kv/aliteit van cen 
deel van de mornenteel matlg ontv.rikkdde vormen worden \Terbeterd. Dit laatste 15 bmnen de 
komende zes jaar te realIscren (provincie FrysUn/ DLG, 2010). 

3 .4.5 HABITATTYPE 7150 PIONlfRVEGETATIES MET SNAVElBIEZEN 

BeSChrijving 

Dit habitattype betreft pioniergemeenschappen op kale zandgrond In nat te heiden. De kale 
plekken waa! de pioniervegetaties met ~navelbiezen kunnen ontwikkelen, ontstaan io narte 
heide op natuurlijke wi;ze door langdurige waferstagnatie in laagten. D at gebcurt tegenwoor
dig nog maar zelden. Meestal ontstaan ze onder invloed van menselifk handelen, bijvoor
beeld na het steken van plaggen of na intensieve betreding. Op geplagde plekken en heide 
paadjes zjjn de pioniervegetaties van het babitattype doorgaans slechts kortstanclig aanwezig. 

29 



Ze gaan claar al s·ne! over in gesloten vochtige heidebegroeiingen, die deei uitmaken van habi 
tattype H4010 (Ministerie van LNV, 2008). 
In de internationale literatuur worden deze pionierbegroelingen meestal beschouwd als beho-
rend tot een phntertsociologisch verbond dat de veenslenken beschrij ft, het R/zyncbosporion 
albae. In ons land wordt een dee! vart de begroeiingen, de gemeenschappen van de plagplek
ken in de natte heide, gerekend tot het verboncl dat de natte heide beschtijft, het Ericion tetta
licis (1vlinisterie van LNV, 2008). 

Randvoorwaarden 

Pioniergemeenschappen in natte heiden zijn gebonden aan open, minerale grond. Die komt 
op natuutlijke wijze beschikbaar na laogdurige stagnatie van regenwater. In ons land ontwik
kclert deze pioniergemeenschappen zlch cehter meestal op de natte minerale zandbodem die 
blootgelegd wordr door het sreken van plaggen of die ontstaar als gevolg van intensieve be 
treding. De pioruervegetaties met snavelbiezert b..ornert voor op zeer natte tot voc-huge bo
dems die ZUlli tot matig zuur zijn en rue zeer voedselarm tot voedselarm (ohgotroof tot me
sotroo£) Z1)n (Ministerie van LNV, 2008). 

8f!drefgmgen 

Het type komt vom op plagplekken. Op deze plagplekken zal het type na enlge tijd verdwii
nen om plaats te maken voor v"ochtige heide. Voor de imtandhouding van het type binnen 
her Narura 2000-gebied is het daarom van belang dat er regelmatig opni..:uw geplagd wordt. 

Het type is gevoelig voor stikstofdepositie. Stikstofi:lepositie ver-~melt de successie naar voch
tige heide. 

Staat van instandhouding 

Landehjke staat van instandholldmg 

De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig (Ivlinisterie v art LNV, 2008). 

VoorkfJmen in het Natura 2000gebied 

Het type komt voor op plagplekken. Deze vegetaties zullen op den duur overgaan in vochti
ge heide. In het begin van de jaren '90 is er over t:cn grote oppervlakte geplagd in het Wijn
yeterper Schar. In 2001 -2002 waren deze plagplekken begroeJd met pioniervegetatles, die 
deels onder habitattype 7150 geschaard kunnen worden en dcels onder habitattype , -ochtige 
heiden. Naar schatting res ~eert momenteeI nog 25% van deze pioniervegetaties en he eft de 
rest 2ich ontwlkk.eld tot vochtige heide (provincie Fryslan / DLG. 2010). 

In de Marschen zijn recent plag'-vetkzaamheden uitgevoerd (zie figuur 10). Op de plagplek 
heeft zich <xu complex van pioniervegetatJes en voehtige heide ontwikkeld (provincie Frys
Hin/DLG,2010). 
Het totale oppervlak goed ontwikkelde pioniervegetaties in het Narura 2000 gebied bedraagt 
nu ca. 2,8 ha (provincie Fryslin/ DLG, 2010). 

Lokale Jtaat t'ail instandhouding 

Voor duurzaam behoud van dit habitattype is het noodzakeIijk dat er telkens w=r delen van 
de vochtige heide worden geplagd. Die zal in de prakti~k met regelmaat gebeuren. De apper
\1akre van het habttattype zal fluctueren. Er zal geen sprake zijn van een permanente opper 
vlaktetoename. Op de kotte terrniJll is echtet wel een toename van de oppervIakte van rut 
habltattype te vef\,achten, omdat recentdijk de voormalige Iandbouwpercelen zijn geplagd 
alsmede een ded van de vergraste vochtige heide. Op basis hiervan wordt de staat van in 
standhouding van het habitattype in het beheerplan voorlopig als gunstig beoordeeld. 

Oflhfikkelz'ng ~n de toekomst 

Het instartdhoudingsdoeI is gencht op behoud van de oppervlakte en de kwaliteit. 
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Het type is een tijdelijk stadium in het hers tel van vochtige heide, dat gcbonden IS aan plag
peDen. Er zullen gcregeld delen van de vochtige heide geplagd worden, waardoor de opper 
dakte van het type sterk zal fluctueren. Dc komende jarert zal de oppervlalte van bet type 
toenemen door de recentc plagw-erkzaamheden in de voormalige landbouwenclaves. Op de 
langere termijn zal het areaal weer afnemen, doordat hier I'ochtige heide tot onrwikkeling 
komt (provincie FrysHn/DLG, 2010). 
jI,.{ogeJijkheden \ioor de verbetering van de kwaliteit zhn er ciet, het type komt reeds in goede 
kwaliteit voor (provinCie FrysEm/DLG, 2010'). 

Voor duurzame instandhouding van dit babitattype is bet noodzakelij.k dat er steeds delen 
van de vochtige helde worden geplagd. 
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4 ANALYSE VAN MOGELIJKE EFFECTEN 

4.1 MOGElUKE EFFECTEN. 

In de Voortoets (Bum Bakker; 2007) is geconcludeerd dat als gevolg ~an de wijziging ,;an de 
N381 (significante) negatieve eHecten als gevolg van oppervlaktevcrlies, verdroging, verzu
ring, vermesting en verontreiniging niet konden worden uitgesloten. De oorzaak hieryoor lag 
met name in het feit dar er op sommige punten onvoldoende onderzoek was verricht en dat 
sotnmige ondetzoeken nog niet ,,,aten afgetortd. Effectert van all.nleg ert gebruik (geluid, licht 
en trilling) en barrierewerking en versnippering op habitattypen in het W1injetcrper Schar zijn 
in de Voortoets uitgesloten. Ook op basis van de huidige inzichten en kennis zljn er geen 
negatieve effecten op de hcschermde waarden te verwachten. Daarom worden deze storings
fat;;toren in de onderhavige rapportage niet ,erder besproken. 

In de voortoets is het orrderhoud van de weg niet behandeld en b-eoordeeld. In paragraaf 3.2 
is her onderhoud van de wegbermen en weg tocgdicht. De werkzaamhcden in het bder van 
onderhoud zullen beperkt zijn tot de rijbanen, de wegberm en de brug. De beschetmde 
waarden in het Natura 2000-gebied worden hierdoor niet bei'nvloecf. Negatieve etfecten kun
nen worden uitgesloren. 

Hierondet worden de als gevolg van de opwaardering van de N381 verwachte effecten kort 
toegelicht. 

4.1 , 1 OPPERVlAKTEVERLlES 

Oppervlakteverlies is itnerzijds een ~ erJies van beschikbaar oppervlak ,,-an leefgebied ","oor 
soorten en/of habitattyperr. Anderz!.jds kan sprake zi~n van een areaalverhes van het Natura. 
2000-gebied zonder dar hierbij sprake is van verlies van leefgebied. 

De brug aver het Koningsdiep wordt vervangen. De rueuwe brug wordt breder en komt 
daardoor voor een deel binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied te valien, De ver
breding is noodzakeHjk , anwege de verdubbeling V:1n het aamal l'ijbanen en f::1ciliteett da:1f
naast de aanleg van een faunapassage .. In hoofdstuk 5 wordt geanalyseerd hoe groot het op 
pervlaktevetlies is en of er sprake is van directe of indirecte effecten op de beschermde 
waarden van het Natura 2000-gebied. 

4.1 .2 VERZURING 

Venuring van hodem of water is een gevolg van de uitstoot van o.a. scikstofoxiden en am~ 

moniak, zoals door uitlaatgassen vao autofs. Deze stoffen slaan in de omgeving rieet aJs dto
ge of natte deposltie-. De bdangnjkste bronnen van verzurende depositie zijn landbouw, 
verkeer en industrie. 

Verzuring leidt tot een directe of inrurecte afname van de buffercapaciteit van de bodem of 
water. Op termijn reswteert illt in een daling van de zuurgraad. Hierdoor kan de samenstel
ling van een habitattype veranderen en kan het habitattype op den dum vetdwijnen. 

Voor vee! natte tot vochtige habitats geldt dar indlen sprake fS van suboptimale hydrologi 
sche omstandigheden, zij extra gevoelig zijn voor de verzurende effecten van stikstofdeposi
tie. De buttering die optreedt door aanvoer van basen via het grond- at oppervlaktewater is 
d:m namelij k verm1nderd. 

De effecten van verzurende. stoffen zijn niet altijd te onderscheiden van die van vermestende 
stoffen, omdat stibtofdepositie tevens leidt tot vermesting. 
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4.1.3 VERMESTING 

Vermesting is de verrijklllg van ecosystemen door met name ~tikstof en fosraat. Door de 
snkstofoxiden en ammoniak in de uitlaatgassen van het autoverkeer op de N381 zal sprake 
zijn van aanvoer van extra stikstof in het Wijnjeterper Schar in de: vorm \-'ari dtoge of natte 
depositie. 

Veel van de habltattypen die voorkomen In het Wiinjeterper Schar zijn afhankel.ijk van nied
sela-rme tot zeer voedselatme condities . D e groe! van planten warch in dit systeem (mede) 
gelimiteerd door stiksrof. Doar extra toevoer van stikstof treedt extra groel op. De besehik
baarheid van stikstof is bepalend voor de eoneurrentieverhoudinge:n tusSen plantensoorten. 
Als de stikstofdepositie boven cen bepaald kritisch ill cau komt (versdult per habitattype, zfe 
paragraaf 4.2) neemt een beperkt aamal plantensoorten sterk toe (zaals grassen en brandne
tds) ten koste van meerdere andere. Hierdoor neemt de biodiversiteit af. 

4. 1.4 VERONTRHNIGfNG 

Er is sprake van verontreiniging indien er verhoogde concerttraties van ~toffen In een gebred 
voorkomen, die onder natuurlijke orustandigheden niet of nauweliJks aanwezig zijn. 

In het algemeen zijn aquatische habitattypen en soorten gevoeliger voor veromrcinig1ng dan 
terrestrische. Afhankelijk van de eoncentratie en duur van de verontreiniging zljn eehter alle 
habitattypen en SOOt ten gevodig en kan verontreiniging leide:n tot verandering van de 800r
tensamenstelling. 

4 .1. 5 VERDROGING 

Verdroging treedt op door verlaging van de grondwdters-tanden of verrninciering van kwel. 
Hierdoor kan de kwal!teit van natte tot vochtige habltattypen achteruitgaan. Eij ernstige ver
droging kunnen natte tot vochtige habitattypen helemaal verdwijnen, of overgaan 1n andere 
habitattypen. Verdroging leidt tevens tot een toename van de dooduchting van de bodem. 
Hierdoor wordt organrsch matetiaal sneller afgebroken (mineralisatie) en Komen er meet 
voedingsstOffen beschikbaar voor planten. D it proces wordr interne eutrofiering genoemd. 

Doordat waterstanden lager zijn dan gewens t worden minder basen: aangevoerd, o f wordt de 
invloed van fegenwater groter. In beide gevallen neemt de buffercapaeiteit ,. an de bodem af 
en kan vetzuring optreden. 

Uit bovenstaande valr af te lelden dat verdrogmg (mede) kan lei den tot verzuring en vermes
ring. In het Wijnjetetper Schar kan verdroging zowel tijdens de aanlegfase optreden ais de 
fase waann de N381 weer in gebtuik wordt genomen. In de effectenbeoordeling worden 
beide beschouwd. 

4.1.6 VERANOERING POPUlAfJWYNAMIEK 

verandering in populati(:;clynarniek treedt op indlen er een direc t effect is van een activiteit op 
de populatieopbouw en/ of populatiegrootte. Er wordt ruer vooral gedodd of de situatle 
wartl1eet er sprake van sterfte van individuen door wegverkeer, ,,'indmolens,. of door jacht of 
visserij. 
Deze storingsfactor is niet relevant voor de habitattypen zeIf (vanuit de gedachte dat een 
habitattype bestaat uit een verzameling van plantengemeenschappen), maar wel VODr enkele 
typisehe faunasoorten die kenmerkend zijn voor habitattypen. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de gevoeligheid van de besehermde waarden 
van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar VOOt de potennde effecten van de opwaardering 
vande N381 
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4.2 GEVOELIGHEID VOOR MOGELlJKE EFFECTEN 

De gevoeLgheid van de besche-rmde waarden van Natura 2000 gebicd Wijnjetetpet Schar 
voor de mogeliike effecten van de opwaardering van dt: N 381 staaf '.Veergegeven in tabel 3. 
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TabeI3. Gevoelighetd van de bescherrnde waardcn I'W Natur::ic 2000-gebtcd WIJnJctcrpcr Schar voor stormgsfac
toren oppcrvlakteverlies, verzuring, vcrmestmg, \'erontrciniging en verdrogmg (effectenindicator, www.tnlnlnv.nl 
2010). N G :::: niet gevocli~ G-= gevoelig, -= zeer gevoetig, _ = onbekcnd. *-prioritaJr type 

Alle habitattypcn zljn gevoelig voot oppetvlakteverlies en vemrrtreiniging. De habitattypen 
zijn gevoelig tot zeer gt.voelig voor crmestmg .. De gevoeligheid voor verzuring en verdro
ging varieert. 
Volgens de effectemndicator is habitattype 6230 *Heischtale graslanden niet gevoelig voor 
verdroging. Het habirattype is in het \X'i}ojeterper Schar echter wel gevoelig voor ingtepen in 
de lokaIe hydrologie, omdat het er voorkomt op vochtige standplaatserr (Zie paragraaf 3.4.3). 

4.2.1 GEVOELIGHEJD VOOR VERZURING EN VERMESTING 

Het kriusche niveau waarboven effecten op de soortensamens tdling kunnen optreden en dus 
de kwaliteit van een habitattype significant kan worden aangetas t als gevolg van verme~tende 
depositie wordt de kritische depositie'Waarde genoemd. In tabel 4 staan de kritische deposi
tiewaarden van de habitattypcn waarvoor Natura 2000-gebied Wijnjeterpe:r Si':har is aangewe 
zen. 

Habitattypen KDW (mol N/haO) 
--

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgf'Onden) 1300 

H4030 Droge heiden 1100 

H6230 ~Hei5chrale yraslanden 830 

H6410 Blauwcraslandell 1100 - .-

H71 50 Pioniervegetaties met snave lbie?en 1'600 . . -- .. 
Tabe14. Kn tlsche deposloewaarden (KD\\;~ voor de hal:J.ltattypen van het \'\'IJnJererper Schar. Gebaseerd op Van 
Dobben & Van H insberg, 2008. Voor verschillende habitats is ccn door international" e.~perts ernpirische fange 
bepaald voor de gevoelighcid voor stikstofdepositie. Vm Dobben & Van Him berg hebbcn aan de hand van 
modellen cen kriusC'he depnsitiewaardc vOOt de hacbitatrypen bepaald. Vedal ,-aIt dcze KDW in het midden van 
dc cmpirischc range '?OOt de gevoeligheid van een habitat. Dit geldt "oor habimttypcn 4010. 4030 en 6230, De 
modeluitkomSl van Van Dobben & Van Hinsbetg (2008) voor habitattypc 64W resultccrt in een KDW die aan de 
cmderkant Yan de cmpirische range ligt, voor habitatrype 7150 geldt dat de KDW aan de bOI'enkarit V 1fl de cmpi 
rische range ligt, omdal het t~pe In Nederland tegenwoordig vrijwel aileen bij hoge behee.rimensiteit voorkornt. 
*=prioritatr type 
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Bii het modelleren van kritische depositi.:waarden voor stikstof vaOE habitattypen (Van Dob
ben & Van Hinsberg, 2008; Van Dobben et aI., 2004) is rekening gehouden mer de verzu
rcnde werkmg van stikstof. 

In hoofdstuk 5 wordr geanalyseerd iIi hoeverre de verwachte effecten ook daadwerkelijk 
:tul1en optredeIi. 
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5 EFFECTBEOORDEllNG 

In dit hoofds tuk wordt besproken welke effecten als gevolg van de opwaardering van de 
N381 zuilen optreden op de beschermde waarden van het Natura 2000-gebied Wijnjeterper 
Schar. Per stotlIlgs(actor wordt geanalyseerd welke effecten te verwachten zijn, te beginnen 
met de effecten van oppervlakte,·crlies. 

5.1 QpPERVLAKTEVERLIES 

Onderdeel van de opwaardering van de N381 is het vervafigcn van de br-ug over het Ko 
ningsdiep. Ten opzichre van de bcstaande situatie wordt de btug breder, omdat de N381 van 
een enkelbaansweg veranderd in cen tweebaamweg. Onder de brug worden aan beide zijden 
van het Koningsdiep plas-dras oevers aangelcgd. Hierdoor wordt een ecologische verbirt
dingszone gerealiseetd. 

Omdat de brug breder wordt, zal deze deels binnen de begrenzing van het Natura 2UOG
gebied komen te liggen. Hietdoot gaat eeo ded van de oppervlakte van het Natura 2000" 
gebied 'vedoren', daar het niet langer geschikt zal zijo voor de ontwikkeling van cen van de 
be,>chennde waarden Van het Natura 2000-gebied. Dit kan worden beschouwd als oppervlak 
teverlies. 

Inwen eeo ruimtehjke ingreep ten koste gaat van het areaal van een bepaald habitattype dan 
is er speake van kwahtatlef oppervlakteverlies, hetgeen mogelijk leidt tot een (significant) 
rtegatief effect op het in&tandhouding'idoel. Ook mdien er voor cen bepaald habitattype een 
uithreidingsdoelstelling geldt, en de ingreep leidt tot eeo afname van het aantal potentieel 
geschikte locaties om deze lUtbrelding te realiseren, kan er spt'ake zijn van ceil negatief effecr. 

In figuur 15 is het gebied \veergegeven waar de nieuwe brug en het aangrenzende talud over
lapt met de begrenzmg van het Natura 2000-gebied. 
D e oppetvlakte van het in figuur 16 gearceerde gebied is berekend en bedraagt 0,1 7 ha. D it is 
0,1% van het btuto~oppervlak van het N atura LOOO ·gebiecl , dat 110 ha beslaat. 

K~nlngsdiep 

\ 

~ o. erl app ing PII'·gebied met r-tatur '" ~OOO gab iliHI 
-f'iP"grens 

I 
\.~~ 

~.~" i Buro BoKk.er . . 4dviesooro voor Ec6/oyre; 2010 '\, 

~==~~~~------~~=-====~--------~==~----------~~---'----~ Figuur 15. O l'crlap tu~sen de rrp"grem en de bcgrcf.lzing van het Natura ZOOO-gebied (gearccade gcbJcd) 
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Op het perceel waarvan een ded van de oppervlakte verIoren gaat, komen momentecl geeD 
habitattypen voot (zie ook figuur Db). Er IS in de huidige s.ituatie dus geen sprake van arc
aalverlies van een habitatt:ype. 

In l1er beheetplan wordt rut perced niet erkend als zljnde een locatie waar mogeliikheden 
liggen voor wtbreiding van het areaal van een van de habitattypen. Gezien de ligging van het 
perceel zou hier in theorie dotterbloernhooiland en mogelijk blauwgrasland ontwikkeld kun
nen worden indien de hydrologische omstandigheden en de voedselrifkdom zouden voldoert 
aan de randvoorwaarden voor deze habitats. Voor z-owe! de hydrologische omstandigheden 
als de votdselrijkdom mag worden aangenornen dat dit l1lomerrteel met het geval is, Het 
beheet v-an het perceel bestaat uit maaibeheer, gericht op verschraling. Dit indiceert dat er 
sprake is van voedselrijke omstandigheden. Verder zai het lage beekpeil van het Koningsruep 
ertoe leiden dat de grondwaterstanden in het perceel te laag ziJn/te veel schommdel1 om 
blamvgrasland duurzaam te kunnen ont\V1kkelen. 

Vit twee uitsprakcn van de (AbRvS 15 april 2009, zaaknummer 200800669/ 1 en AbRvS 19 
april 2009, ill. 200-800948/ 1) blijkt dat gering areaalverlies van cen Natura 2000-l:,rebied op 
zichze.lf niet leidt tot significanre effecten, indien er in het gebied dat vedoren gaat geen be
schermde waarden voorkomen of in potcntie kunnen voorkomen. 

Op basis van bovenstaande wordr geconcludeerd dat de aanleg van de meuwe brug over het 
Koningsdiep niet leidt tot (potentieel) verlies van opper\'lakte van de habitattypen waarvoor 
het WijnJeterper Schar is aangewezen. De aanleg van de rueuwe brug ovo:t het Koningsdiep 
Ieidt ruet tot (siglllficant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voar het W'ijn· 
jeterper Schar. 

5.2 VERZURING EN VERMESTING 

5.2.1 GEVOlGENWIJZIGING N381 

De verhoging van de snelheidslimiet en de Vel\llacl1re fOel1ame vart de verkeersdruk op de 
N381 ter hoogte vai1 het Wijnjeterper Schar kidt tot een wename van de uitstoot van NOb 
ei1 NH3. Deze stoffen slaan in de clirecte omgeving van de weg neer als droge of natte depo
sme. 

Royal Haskoning heeft de toename van de depositie van deze stoffen in kaart gebracht (ZIC 

verder bijlage 1). 
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Figuut 16. Depositic van NOz en NH1 in 2015 in mol N/h"/j voor bijdrage plan - biidrage autonomc ont\Vlkkc 
ling, Bron: Royal Haskoning, 2011, Zie ook Bijlagc 1. 

Figuur 16 geeft de totaalbijdrage van de stikstofdepositie (Ntb -+- NU;l1n mol/half) van het 

plan minus de auto nome orttviikkeling® vart de depositie ten gtvolge vart het gebruik van de 
N381 weer vour de situatie 2015, wannecr de opwaardering van de N381 zal zi)n voltooid. 
Uie de figurcn bIiJkt dat de hoogste depositie plaatsvindt in de directe omgevlng van de 
N381. De maxitnale stikswfCle:posltie (NH} plus NOz) In het Natura 2000-gebied bedraagt 
ongeveer 12 mol N/ha/j . 

• f De .mODome ont\lrikkellflg is geen proiect in de zin van de Nb-wet 1998 en hoef,· d~arom met re worden hescnouwd" rn deze 
FR. De ,mtot'lOme ont\vikleti'ng ,tMt in par<>graaf 3.3 van dit rapport be.$chreven_ 
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5.2.2 ACH TERGRONDDEPOSITIE EN VOORKOMEN BESCHERMDE WAARDEN 

In figuren Ira en b zi jn de habitattypenkaarten van het Natura 2000 ·gebied Wijnjeterper 
Schar weetgegevert, waarin tevens de verwachte achtergronddcpositie v in 2015 in mol 
N / ha/j (PBL, 2010) is aangeduid. 
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FiguUf 17a. Habltattypenkaart W'ijnjctcrpcr S€har met m arin aang"gcven de verwachte achtergrunddepositie In 

mol N/ha/ j in ZOl!) op kilometerhok-niveau (PBL, 2()10). Gearcecrci; hahitatt}'Pcn Vochcige hci
den/Pioniervegerarie~ met sl1~vclbiezet1 komen "oor In een dec! van het vial>.. 

\7 D e term "achtergronddepositie" zoals die wordt gebruikt in de ondcrhavige mpportage 1S de waarde 
vour de depositie van turaal snkstof (gereduceerde CIl geoxideerdc vorm) die bcrekend is door PBL in 
2010 (zie www<pbl.nl, Grootfchalige concentratiekaartcn Neder/atrrt;· Depositiekaarten; J."oklal,rtikstof (N) 201 5) . 
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Figuur 17b. Habttattypenkaart Dc' Marschen met cbarin aangegcvm de yC"cwachte achtetgronddepo$itie in mol 
N/ha/i in 2015 op kilometerh ok-nivcau. G carceetd: habltattypen Vochtige heiden/Pionicrvcgccaties met snave!
biezcn komcn voor in cen dcci van het vlak 

5.2.3 TOETSINGSWIJZE 

In deze PB wordt voot de effectenbeoordeling een systeembenadering gevolgd: voor elke 
beschermde waarcie wordt de plaats in het systeem bes£hreven en worden de voor het voor
komen van de bcschermde waarden belangrijks te abionsche en biotische factoren inzichtelijk 
gemaakt. Hietin wordt ook de rol van stikstof aangegeven, Op basis van deze informatie plus 
de informatie over het voorkorr1ert en de staat van instandhouding van de beschermde waar
de, het instandhoudingsdoel, de hoogte van de !;tikstofdepositie die wordt veroorzaakt door 
het plan en wetenschappelifke literatuur \vordt het effect op een bescheuncle waarde beoor
deeld. 

Deze beoordelingswijze voIgt de lijn die is voorgesteld in het rapport van de taskforce Trojan 
"Stikstof/ammoniak in relatie tot N atura 2000" van tuni 200& en de "Handreik.ing beoorde 
ling activtteiten die stiks-tofdepositie veroorzaken or Natura 2000-gebieden" die het ministe
de van LNV in november 2008 publiceerde .. In deze publicaties wordt benadrukt dat er voor 
het behalen van de instandhoudfngsdoelstellingen meer tactoren van belang ziijn dan aileen 
de voedselrijkdom. Ook ractoren als waterhuishouding en beheer zijn bepalend en soms 
be1angrijker. Verder wordt in deze publicaties benadrukt dat het gebruik van kritische deposi
tiewaarden moet worden genuanceerd. Kritische depositie,vaarden kunnen met als absolute 
gremwaarde worden toegepast bi~ het beantwoorden van de Vfdag of een vergunning voor 
uitbreidmg kan worden verleend. Be1angrijk hierbij, is, dat het gaat om het behalen van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura ZOOG-gebieci. De conclusie is dan ook, dat bij 
de toetslrtg van mogeIijk schadelijke initiatieven aan de. kritische depOSlt1eWaarden geen abso 
lute betekenis kart worden gehecht. Een s1gnificant negacief effect op de staat van instand-
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houding kan dan auk niet worden afgeleid van alleen het oversch6jden van de knosche de
posltlewaarde. Vour een dergelijke conclusie zullen meer factoren in samenhang m0eten 
worden bekeken. 

Veel habitattypen verkeren in Nederland m0111enteel in matig onsrunstige tot Leer ongunstige 
staat van insrandhouding. Op ,eel plekken wordt filet aan de ecologischc verelsten voot deze 
habitattypen yoldaan. In een uverbela8te situatie draagt elke toevoeging bij en is er dus altJjd 
sprak<e van een gevolg. Bclangri)ker is eChter of dit ge\"olg leidt tot (significant) negatieve 
effeeten op de instandhoudingsdoelen. Dlt staat los van de generieke ambitie om de stikstof
depositie op natuurgebleden en habitats in de toekomst 1:e reduceten tot het mveau van de 
kritische depositiewaarden, om de voorwaarden voot duurzame instandhollrung te verbete
reno 

Omdat de abiotisehe: conruties in veel Natura 2000 gebleden op dit moment onroe:reikend 
zijn, is het niet realistisch om tc denken dat de (alle) instandhoudiagsdoelen op korte termijn 
gcrealiseerd kunnen worden. Oak in het Wijnjeterper Schar is sprake van knelpunten met 
betrekking rot de watercondities en het beheer (blijkt ruet uit het beheerplan) en is een sense 
of urgency toegekend aan habitattypen vochtige heiden, hei:;chrale gra.slanden en blauwgras
landen. Voor de realisaue van de insrandhoudingsdoelen is echter geen termijn gesteld, noch 
in de Naruurbeschermingswet, noch in de Habitatrichtlijn. Van belang is dat op de korte 
termijn de nadruk wordt gelegd op het verbeteren van de abiotische condities, waardoor 
realisatic ·an de instandhoudingsdoelen dichter bij komt. Het gaat hierbij met name am 
maatregelen dte ingrijpen op de bekende 'ver'- thema's (verdroging, verzuring, vermesting) . 
Dit is ook de It)n die wordt gevtJlgd in de concept-bcheerplannen en de beheerplannen die 
nu worden opgesteId. H erstel/verbetering van de concittles van de habitats waaraan €eI1 sen
se of urgency is toegekend het:ft daarbij prioriteit, Ondanks deze maatregelen zuIlen de abio 
tische condities vour vcd habitattypen de komende jaren nog niet optimaal zi:jn. Het is bij
voorbeeld onmogelijk om op kot te tetmijn een zeer sterke reductie van de atmosferisebe 
deposltie te realiseten. Sleeht;; een beperkt deel van de stikstofdepositie op een Natura 2000-
gebied 1S afkomstig van lokale brannen. Het overgrote deel is afkomstig cit andere delen van 
Nederland of het buitenland. Een weLenlijke vetlaging van de atmosferische depositie kan 
alleen bereikt worden door ingrijpende gencrieke maatregelen op nationale en tnogelijk zelfs 
internationale schaal. D e bijdrage van lokale bronnen aan de depositie is ved a! relatief be
perkt. 
Ook na her verbetercn van de abiotische condlties lan het nog jaren duren voordat dit zieht
baar is in de vegctatie. Het kost nu eenmaal uJd am bepaalde vegetatietypen te ontwikke1en. 
Ook kan het lang duren voordar zeldzamere typische soorten terugkeren. In sommige geval
len komen deze soonen helemaal niet terug. Indien deze sOOtten reeds waren verdwenen 
voordat er maatregelen zijn u.itgevoerd om de condities te verbeteren, zullen zij !n vee:! ge 
vallen niet op eigen kracbt kunnen terugkeren. Vee1 van deze so orten hebb-en namehjk kott
lcvende zaden en beschikken over een geting verspreldingsvermogen. In die gevallen kan 
hCrlrltroductie overwogen worden (Dorland et al., 2005). 

In de onderhavlge rapportage wordt de kritische depositJewaarde niet ars absolute gtens 
waarde beschouwd, maar eerder als signaalwaarde beschouwd. Indien er sprake is van over
schrijding van de kriti~ehe depositiewaarde wordt op baSiS van infonnatie cit de literatuur, de 
staaE van mstandhouding van een habitattype, het irlstandhoudingsdoel en de lokale oms tan 
cligheden beoordeeld in hoeverte de bijdrage van het plan ook daadwerkellfk zal leiden tot 
merkbafe of meetbare effecten op de staat van instandhouding en instandhoudingsdoel 

Essentie·el in de beoordeling van de effecten is- de analyse of de effecten de ontwikke
ling in de ;uiste riehting en op langere termij"n de realisatie van de instandhoudings
doelen in de weg staaU.· 
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5.2.4 BEOOROELING EFFECTEN EN BEGRENIING EFFEC TGEBIED 

EmisSle van stikstof door verkeer kidt tot toename van deposltle van stikstof in een groot 
gebicd. De verspreiding tn de lucht van sukstof afkornstig van verkeer van de N 381 kan 
oneindig ver gaan. In theone kunnen oak in Zuid-Nederland (of nog verder) moleculen stik
stof terechtkomen die afkomstig zijn van het vt rkeer van de N}81. 

Voor de effectbeoordeling is een betekemsvolle begrenzing van het effectgebied nodig. Die 
begrenzing moet zodanig gekozen zijn dar effecten van de stikstofdepositie ten gevolge van 
het plan bUlten deze begrenzing met zekerheid kunnen worden uitgesloten. 

Arca.dis (2008) heef'f in het bider "an vergunningproceduws voor ontwikkelingen in de 
Eemshaven op basis van een expertni.eeting eeil beoordeling uitgevoerd van de stikstof- en 
zwaveldeposities op een aantal Natura 2000-gebieden in Noord-Nederland. Tijdens deze 
expertmecting is gekozen voor een worst case-benadering. Centraal stond de vraag: wat zi}n 
de effecten van een toename van de stibtofdepositie tot 4 mol N / ha/jaar op de meest 
kwct$bare habitattypen. In deze studie. is de KDW' gebruikt als se1ectiecriterium voor de ana
ly~e van effecten van N depositie: de habitattypen met de laagste KDW, en dus met de hoog
ste gevoeligheid voor stikstofdepositie, zijn aan analyse onderworpen. D e kans op negatievc 
cffecten is bi j dergelijke gevoelige habitattypen her grootst. In deze studie zijn de gevolgen 
van stikstoi depositie op habitattypen met KDW's varierend van 400 tot 940 mol N / ha/ jaar 
beoordeeld. De studie betrof ondermee! de habitattypen heischrale gras-landen, acrief en 
herstellend hoogveen, zure venne11. 

De experts hebben "oar verschillende habitattypen ecosysteemanalyscs opgesteld, waarbij de 
roj van stikstof in rela.tie tot andere s-ys-teemractoren bcoordedd is. De conclusie van de ex
perts was dat een depositietoename van 3 tot 4 mol per ha per jaar niet zal bijdragen aan een 
veta11dering van vegetatie of habitattypen, omdat andere factoten de staat van instandhou
ding bepalen. Met name de stikstofvoorraad in de bodem, verzoorzaakt door de hoge stik
stofde-posiue van de afgelopen decennia; en het (vaak) ontbreken van adequaat beheer of het 
ontbteken \Tan goede hydrologische condities vormen de bde.mmerende factoten voor reali
satie van instandhoudmgsdoelstellingen. 

Het is een wetenschappehik bew-ezen gegeven dat planten s1echts een bepaalde hoevedheid 
stikstof kunnen opnemen en verwetker1. Als er overrnaa.t aan stiksrof in het systeem aanwe
Z'ig is de opname van stikstof door de planten al maximaal en afgestemd op de (maximaJe) 
verwerkingssrtelheid van de planten. Een bepetkte toename "an srikstofdepositie zaI onder 
die omstandigheden niet ieiden tot hogere srikstofopname door planren. Dir betekeat dar er 
geeo extra groeistimulatie zal plaatsvmden, en geen extra concurrentievoordeel voor sneile 
groeiers zal ziJn en derhalve geen effect op de vegetatie en het habitattvpe zal zijn. 

Vee! habitattypen kunnen slechts duurzaam in stand gehouden worden wat1neet er adeguaat 
heheer gevoerd wordt, ook onder optimale condities. Het betreft half-natuurlijke habItats, die 
aileen in stand kunnen worden gehouden of kunnen ontstaan onder invloed van men~elljk 
ingrijpen in de varm van beheer. Een heide zal zonder goed beheer (vaak begrazing) uitein
delijk altijd ontwikkelen in bas. 
Het teguliere benodigde beheer is vaak gericht op arroer van biomassa en afvoer van stikstof 
en vindt vedal plaats in de vorm van met zekere regelmaat maaien, begrazen of plaggen. 
Dergelijk beheer is dan een van de rarrd\·oorwaarden voor het reahseren en duurzaam in 
stand houden van een gewen ste kwaliteit. 

Onder invloed van het huidigt niveau van achtergronddepositie is soms (nu reeds, dus zan
der de opwaardeting van de N381) lntensiever beheer nodig dan het reguliere bebeer voor
schrijft. Bij de effectbeoordeling in deze passende beoordeling is het daatom eell wezenIiike 
vraag of de extra stlksrofdeposirie: invloed heeft op de aard, offivang en hequentie van uit te 
voeren beheermaatregelen. 
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Volgens de experts (Arcadis, 2008) leidt cen depositie van maximaal 4 mol N /hah in cen 
reeds overbelaste situatie met tot merkba.re of meetbare effecten op utteenlopende Vbor stik
stofdepositie zeer gevoelige habitattypen, waaronder hoogvenert, Lure vennen, heischrale 
graslanden, duingtaslanden en vochtige duinvalleiert. 

Vanwege het gegeven dat scikstof in de lucht heel vet getransporteerd kan worden is het 
feiteliik onmogelijk am het effecrgebied te begrenzen met de 0 mol N/ha/jaar contour. Op 
basis van de studie van Arcadi:; (2008) is duideliik dat de meest gevoelige habltattypen in 
Noord-Nederland geen effecten ondervinden van een beperkte toenatUe vart de depositie tot 
4 mol N/ha/jaar. 

Voor de onderhavige studie \."ordt de contour van 0,5 mol N/ha/ Jaar gekozen als begrenzing 
van het studiegebied. Het staat vast dat bulten deze contour geen effecten zuilen optredel1 
door de toename ,,-an de depositie door de opwaardering van de N3S1. De gekozen contour 
ligt wel ruim buiten de contour van 4 rnol N /ha/jaar. Dit is gedaan als worst case
benadering en heeft als doel om te voorkomen dat generidce conclusie~ onterecht van toe
passing verklaard worden voor gebiedsspecifieke situaties. Het dwingt tot een gebiedsspeci 
fieke effectbeoordeling van de stikstofdepositie, waarbij aIle relevante systeemtactoren en de 
10k ale staat van instandhouding van de relevante habitattypen in beschouwil1g worden ge
nomen. Zit: ook Bijlage 2. 

Effecten op de kwaliteit van habitattypen kunnen optreden indien de kritische depositiewaar
de van een habrtattype wordt overschreden. Om te bepalen of er daadwcrkelijk effecten 
kunnen optreden, is het dus van belang te kijken of er dam de achtergronddepositie plus de 
bijdrage van de wi~ziging van de N381 kans is op het overschrijden van de kritische deposi
ciewaarden van de habi tattypen waatvoor het Wljnjeterper Schar rus Natura 2000-gebred is 
aangewezen. Hiertoe is de maximale verwachte achtergronddepos itie 1n het Natura 2000-
gebled in 2015 (1330 mol N/ha!); zie figuar 17a) vergeleken met de kritische depositiewaar 
des van de habitattypen die voorkomen in her Natura 2000-gebied. 

Het resultaat van deze bepating is weergegeven in tabd 5. Uit deze tabel voIgt dat de achter
gronddepositte plus de bijdrage van de wiJziging van de N381 (maximaal 12 mol N / ha/ j) 
niet leidt tot overschriiding "','an de kritische depositiewaarde van habitattype 7150 pionierve · 
getaties met sl1avefbiezert (gfoene arcering). Voor de overige habitattypen geldt dat et sptake 
is van overschrijding van de kritische depositiewaarde (oranje arcering). 

Hetzelfdc is nogmaals gedaan, maar hierbi; is uitgega.an van de venvachte achtergronddeposi
tie in 2020. In tabel6 staan de resultaten van deze vergelijking. De achtergronddepositie plus 
de bijdrage van de wijziging van de N381 Ieidt ruet tot o\--erschrijding van de kritische deposi
tie\.vaarde van habitattype 401O_A vochtige heiden, hogm zandgronden en habitattype 7150 
pioniervegetaties met sflavelbiezen (groene arcering). De kritische depositiewaarden van de 
ovenge habitattypen worden wel overschreden (oranje arcering). 



Habitattypell KDW Achtergronddeposit ie Bijdrage 
(mol Nlha/j) 2015 (mol N/ha/j) N381' 

Vochtlge heiden (hog-em 
H4010A zand(Jranden} 1300 

H4030 Droge. heiden noo 

~~230 *Heischrale 9!:3slanden 830 1130--1330 0,2 - 12 mol 
! N/ha/j 

H6410 Blauwgraslanden 1100 

H7150 L-... _ _ 

PioniervegetatieS met 5n3-
velbiezen 1600· .. 

Tabel 5. Oversclitl)dmg \tan de kntlsche deposJtJ.cwaarden van habltattypen. m het \'Vj n jeterE.er Schar door aeh 
tcrgronddepositie van stikstof (2015) plus bijdrag.e ,·an de \~ irziging \"~n de N381. ( " I ' geen over-

schfljding, omnje arccting: Dve rschrijding. Kritischc dcposlticwaarden: Van Dobben & Van HiMberg, 2008. • am. 
van bchccrintensiteit. IillW ligt aan bovenkant range, omdat het type tegcnwoordig aIleen bij hoge beheerintensi
tdt voorkomt. 

Habitattypen 
KDW AChCetg-ronddepositie 

Bijdrage N381 (mol N/ha0) 2020 (mol N/fta0) 

VOChtige heiden (hogete 
H4010A Landgr ol]ct;~n) 1300 

~ Droge heiden r 1100 
i 1040-1250 0,2- 12 mol H6230 "Heischrafe Craslancfen , 830 , N/ha/j 

H6410 Blauworaslanden l 1101) , Pioniervegetaues met sna-
1600· H7150 velblezen 

. . " . Tabel 6. Overschrqding van de kntl~chc deposmcwaarden van habltattypm In het \X lJnrctcrpcr Schar door ach 
tergronddepositic V:U! stikstOf (2020) plus hijdrage van de wijzlgmg van de N381 ," . I "Jg: gccn OVCf-

scbtijding, oranjc arccr~ng; ov"Ctschn jdi l1g. KritiRch e depositiewaardcn: Van Dobben & Van Hinsberg, 2008. • afrt. 
~-an beheerintcllS-itdt. KiJW bgr a,~ n bovenkant range, orodat het type tegenwoordig aileen bii hoge bchccrintcns.F 
leU voorkomt. 

Voor de effec:tbeoordeIing wordt uitgegaan van de verwa.chte achtergronddepositie voor 
2015, omchlt de otnvorming van de N3&1 in 201 S zal zijn voltooid, 

Hieronder wordt geanalyseerd of de toename van de depositie door de voorgenomert acti
vieit leidt tot (significant) negaticve effecten op de instandhoudingsdoefstellirrgen van de 
rdevante habitattypen, H iertoe wordt per habitattype de staat van ins!al1dhouding in het 
Natura 2000-gebied beschreven,. de (a)biorische randvoorwaarden en knelpunten hierin en de 
gevoeligheid voor stiksto fdeposi tie op basis van wetenschappeliJke literatuuf. Verder wordt 
de effectlviteit van beheer en het optreden van milieustress (verzuring, verdroging, vermes
ting) in bet N amra 2000-gebied besproken. Op basis van deze informatie worc:lt het effect 
van het plan op de instandhoudingsdoelen beoordeeld. 

Habitattype 4010_A Vochtige heiden, hogere zandgronden 

Op de focaties waar dit habitattype in goede ot matige kwahteitr voorkomt, bedraagt de ach 
tergtonddepositie in 2015 1240 - 1330 mol N / ha/}, In de zuidelijke hdft Vdn het gebied is 
sprake van een overschriJding van de kritische depositiewaarde van 10 tot 30 mol N/haJt. In 
de noordelifke helft van het gebied is geen sprak.e van overschnJding van de kritische deposi
ttev.raarde. 
De bijdrage van de wiiziging van de N381 bedtaagt op de locaries waaf het habitattype voor
kom t minimaall mol N/ha/j (noordwesteliik ded Wijnjeterpe.r Schar) en maximaal 12 mol 
N/ha/j (westzijde De Mal'schen). De overschrijding van de kritische depositiewaarde (ach
te:rgronddepositie inel. de Iokale bijdrage van de ge\v1jzigde N381) in het zuideliyke ded be-

• \'('aar in deze rapportage wordf gesproken "an de bifdrage \an de N381, wordt de extra bijdrage van 
de N381 bcdoetd, die her ge,~olg is van uitvocring van het phn (omvonning van de N381) 

44 burn bnkker 2t1l 1!pun I, 



dtaagt 22 42 mol N/ha/j. In de noordelijke helft van het Natura 2000-ge:bied leidt de ach
tergronddepo!5itie plus de bijdrage Van het plan ruet tat averschrijding van de KDW. 

Voorkomen 

Het habitattype kamt in goed ontwikkelde vorm over cen aanzienlijke oppervlakte voor (18,7 
ha) (provincie Fryshln/DLG, 2010). 

In 2001 / 2002 'was een deel van de vochtige heIde, met name in het zuidoosten van het Wijn
jeterper Schar, vergrast met Pijpenstrootje, mogel1jk a1s gevolg van suboptimale hydrologi
sche conclities, al dan niet in combinatie met overmatige stikstofClepositie. Recentelijk is hier
van 1,5 ha geplagd. Naar schatting bedraal,:rt de totaJe oppervlakte matig ontwikkelde vochti
ge heide in het N atura 2000-gebied nu ca. 1,5 ha. Hiervan mag 1 ha als het habitattype wor
den meegerekend. De totale oppervlakte vochtige heide in het Natura 2000-gebied bedraagt 
daardoor 19 r7 ha (ptovincie Fryslan/DLG, 2010). 

Sinds beg1l1. jaren '90 heeft er een behoorlijke uitbrelding plaatsgevonden van kwalitatief goed 
ontwlkkdde vochtige heide. Het areaal is toegenomen van 5,7 ha naat 18,7 ha, Het areaaI 
kwalitdtief matig ontwikkelde vochtige heide is tegelijkertijd a(genomen van 3,0 ha naar 1,5 
ha. Deze ontwikkeltngen in het areaal vochtige heide zijn in de eer~te plaats het gevolg van 
de grootschalige plagwerkzaamheden in het begin van de jaren '90 (provlncie FrysIan/DLG, 
2010). Daamaast zi jn in 1998 hydrologische maatregelen uitgevoetd, waardoor de omstan
digheden \'oor yochtige heide zijn verbe(erJ . Het bettof o.a. het dempen en afdammen vall 
sloten en greppels (Brongers & Altenburg, 2006; geciteerd in provincie Fryslan/ DLG, 2010). 

In 2007 en 2008 zijn er in het kader v'an het irtrichtingsplan (Brongers & Altenburg, 2006) 
\~erdete nIaatregelen uitgevoerd, welke mede tot doel hebben de omstandigheden voor voch
tige heide te vetbeteren en rueuwe groeiplaatsen te realiseren (zie paragraaf 3.3.3). Hierdoor 
zaI het areaa! goed ontwikkelde vochtige heide llaar verwachtrng verdet toenemen (provincie 
Fryslan/DLG, 2010). 

Staat ilarf instandhouding 

Zowel de oppenlakte als de lnvaliteit van het habitattype in het Natura 2000-gebid is sinds 
begin jaren '90 toegenomen en zal naar verwachting nog verder roenemen, De staat van in 
standhouding is daardoor op de aspecten kwaliteit, oppervlakte en trend als guns-rig ie be
oordelen. In het heheerplan is geconstateerd dat nog onvoldoL'nde duide1ijk is in hoeverre 
hydrologie en atmusferische depositie (nog) cen kndpunt vormen vom dlt habitattype. Naar 
verwachting is de algehele staat van instandhouding van her habitattype echtet gunstig (pro
vincie Fryslfm/DLG, 2010). 

Realisatie instandhoudingsdoel 

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van oppervlakte en ,rerbetering van de kwali
teit. Verbetering van de kwaliteit is nauwelijks meet mogeEjk; het type komt vrijwel aileen 
nog maar in goede kwaliteit voor. Op de lange tetmijn zaI het areaal van het habitattype 
vochtige heide per saIdo met maximaal 15 ha kunnen tocnemen, door successie vanuit habi 
tattype plOniervegetaties met snavelbiezen en op recent geplagde tetreindelen. Een verdere 
toename van het areaaI is aneen mogeliJk door' het kappen van bos op potentieel geschikte 
[ocaries (provincie FrysLln/ DLG, 2010). Op basis van voorgaande wurdt geconcludeerd clat 
er wordt voldaan aan het instandhoudingsdoel (provincie Fryslan/ DLG, 2010). 

(A)biotische randvoorwaarden 

Vochtige heide komt voor bij zwak zure tot zure omstandigheden, op zeer natte tot vochtige 
plaatsen, in een ,;oedselarm milieu (Ministerie van LNV, 2008). 

Zure natte heide is stiksto t- en/of fosfaatgelimltcerd. In goed ontwikkelde heide vindt een 
snelie ophoping van met name stikstof in biomassa en bodem-organisch materiaal plaats, 
zodat de stikstofbeschikbaarheld voor de planten in de loop van de tijd toeneemt. Ook in 
deze voedselarme systemen is er dus een natuurliyke tendens tot vermes ring. Voor een contl-
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nue !age biomassaptoductie is de periodieke afvoer van organisch materiaal middels het (era
ditionele) plagbeheer daarom oak in geNal van goed ontwikkelde heidevegetaties noodzake
lijk (Van der Linden et al., 1996). 

Vochtige heide kan aUeen bestaan op plekken waar de grondwaterstand langdurig aan of net 
onder het maaiveld staat en hooguit kOftStdf1dig dieper wegzak:t. Buffering van de grondwa
tersrand door lokale bel, een geringe wegz~ging naar de ondergrond en een geringe afvoet 
naar drainagemiddelen kurtnen hferaan bijdragen (www.natuurkenni!>.nl; geraadpleegd mei 
2010, NattlUrtypen; Heide en stuiftflnd; Natte heide). 

Het reguliere beheer van natte heides kornt vooral neer op een voo!tzetting van het traditio
nde heidegebruik: extensieve begrazing, kleinschalig plaggen, maaien en eventuee1 branden. 
Extensieve begrazing, vooral met koeien of schapen, \lormt het belangl'ijkste onderdeel van 
het reguliere beheer van natte heides. ook periodiek plaggen kan een vorm van regulier be
beer zijn (zie kopje 'Effectiviteit van beheer en effectgerichte maatregden' hierondet) 
Cwww.natuurkennis.nl; gemadpleegd fiei 2010, N atuurrypen; Heide en j'tuifzanr!; Natte heide). 

Gevoeligheid voor stikstofdepositie 

Vermesting 

Het habitattype is gevoelIg vaar een overmaat van stikstof. Bij gunstige hydrofo81sche om
standigheden kan een grote ovetmaat van stikstof leiden tor cen versnelde afuraak van orga
nisch matetiaal, waatdoor de opgeslagen voedingsstoffen vrijkomen. Hierdoor kunnen natte 
heides snel dichtgroeien met PiJpenstrootje (www.natuurkennis.nl; geraadpleegd mei 2010, 
Natuurtypen; HeIde en st1lifzand; Natte he/de). Uit simulatiemodellen is gebleken dat vergrassing 
van nlet -verdroogde natte heidevegetaties al optreedt bii depositles rond 1430 mol N/ha/i 
(Kros et al., 2008). Vergrassing met Pijpenstrootje treedt in vm:htige heide sneller op dan in 
droge heide, omdat Pijpenstrootje in vochtige heiden geert opening in de dwetgsttuikvegeta
tie nodig heeft om Dophei te overgroeien (Kros et a!., 2008). 

Bij iets lagere stikstotCleposities wordt de natte hcide soortenanner doordat enkeJe sootten 
Ult het natuurtype de neiging ktijgen om sterk te gaan domineren, bijv. Gewone dophei en 
Veenpluis (www.natuurkennis.n1; ger-aadpleegd mel 2010, Natuurfypen; Heldl! en stuifzand; Natte 
heide). 

De kritische depositiewaarde is vastgesteld op 1300 mol N/ha/j. Deze waarde geldt voor de 

situatie waarin extensief beheer'" worut gepleegd ert sprake is van gunstige hydrologische 
omstandigheden (Van Dobben & Van Hinsberg, 2008). Het beheer in het Wljn)eterper Schar 
is de afgelopen jaren intenslever geweest. Hierdoor is meer stikstof afgevoerd dan in cen 
situatie waarin het beneer extensiever is, en is het habitattype mindet gevoelig voor stikstof
depositie. 

Ve~ring 

Stikstofdepositie kan de buffeti!1g "an de bodem aamasten, met name in enigszins kemhou
dende bodems . In de badem Z1t een voorraad basen die gebonden is aan orgart.i.sche stof en 
kleimineralen (zie ook kadet Zuurb1lffen'ngsmechanismen hieronder). Door aanvoer van verzu
rende stoffen worden deze basen (bij \! . calcium en magnesium; kationen-uitwisseling) ver
vangeIl! door zuur en stikstof, met name in de vorm van ammonium (NH4+). H ietdoor is 
sprake van verlaging van de basenvetzadiging van de bodem. Indien de basenverzachginglaag 
is, kan ZUUT niet meet vervangen worden door basen, en treedr er geen buffering meet op. 
Dan treedt verzuring van de bodem op (Van den Berg & Roelofs, 2005 en verwijzingen hier
in). 
Indien deze verzuring verder voortschrijdt (PH <4,2), kunnen giftige metalen rus aluminium 
in oplossing gaan (Van den Berg & Roelofs, 2005 en verwijzingen luerin). 

'" Eens in de 50 jaar plaggen at dan niet met extensicve begrazing door schapen (1 schaap/ha) (mede
deling F. Bercndse, Wageningen Urti1tersiteit, 2010) 
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Verder kan ammonium in de hodem worden omgezet in nitraat of worden opgenomen door 
planten, Bij, beide processen komen zuren vrij (Van den Berg & Roelofs, 2005 en vernijzin
gel1 hierin). 

De verzuring heeft ook geV'olgen voor de stikstofhuishouding in de badem. D e omzetting 
van ammonium naar nitraat (nitrificatie) verloopt optimaal onder gebufferde en zuurstoftiike 
omstandigheden. Wanneer de pH door verzuring onder 4,5 daalt, wordt deze omzetting 
geremd. De voorraad rutraat zal dan door opname en ornzettingen langzaam uitgepur rden. 
De voortgaande depositie van ammonium leidt tot een srijging van de ammoniumconcentra 
ties in de bodem en daarmee tot cen stijging van de ammonium/nitraat ratio (Van den Berg 
& Roelofs, 2005 en ve1'\Vijzl11gen hierin). 

luurbufferingsmechanismen (Kooijman at aI., 2005) 
Verzurende stoffen feiden tot bodemver luring. maar dit Iroeft niet alt!Jd of onmiddellUk te tei
den tot een daling van de pH. Er zfIn diverse zuurbufferingsmechanismen aanwezig . Van deze 
buffe(ingsmechanismen fS de oplossing van cafciumcarbonaat de betangr!jkSte, gevOlgd dom 
UttwiSseling van base.-kationen en vervolgens aluminlUm/!Jler. 

De carbonaatbuffer wardt gevormd door calciumcarbonaat (kafk) in de bodem, die in oplossing 
qaat b!J de aanvoer van zuur De zuurneutrallserende capaciteit niervan is afhankelUk van de 
hoeveelheid kalk die aanwezig is, maar oak van het sta{Hum van ontkalking waarin de bod em zieh 
bevindt. De carbonaatbuffer werkt van pH B 3-&.2. Ber1eden deze waarde is aile kall< opgefost, 

In het tr<tject tot pH 4,2 speelt de bindmg van protonen Clan het bodemadsorptiecomplex, tegen 
uitwisseling van base-katlOnen 315 Ca, Mg, Na en K, een roJ. B!j nog lagere pH err grater aanood 
van protonen gaan !Jzer en aluminium(l1ydr)oxiden in oplossing. 
De verwering van verweerbare mineralen in het zand gaat zo langzaam dat het nauwef!jks een rol 
sp€elt. 

Buffermechan;s-me 

(<lrbOndatbuffer 
Sillcaatbuffer 
K<l tfO!l~ n-uitwisselin gc 
Alumlniumbuffer 
Aluminium/ij zerbuffer 
UzerbufferJ 

pH traject 

6.2 < pH <: 8 .3 
gehete pH-traject 
4,2 < pH.: 5,(, 
pH < 4.2 
pH "- j.8 
pH < 3.2 

Chemtsch-e v~ral1dering in de bodem 

calciumcarbona<lt in oplossing 
verwerlng, vormlng kte1mfner~ten 
afnallle tia5enverz.adlgtng 
AP'tn optossing 
A[~- en ofg.mische Fe-complexen lIT op-tossing: 
FeF In optossin 

D e verzuring van de bodem, de verhoogde concentraties ammonium en ammonium/ rutraat 
ratlo en de toename van aluminium in de bodem hebben negatieve effecten op de groet van 
karakteristieke en tegenwoordig zeldzame sootten uit heides en heischtale graslanden, zoals 
Klokjesgentiaan en Valkruid. Algemerte, snelgroeiendt: grassen zoals Bochtige smde, Piipen · 
sttoorje en Borstelgras kunnen onder deze omstandigheden wel goed groeien (Van den Berg 
& Roelofs, 2(IOS en vcrwijzlOgen hierin). 

Uit voorgaande bliikt dat de combinatie van hoge atmosferische depositie van ammoniak en 
bodem, erzuring meet negatieve gevolgen hech dan de atmosfensche depo,itle van arnmolli 
urn of verzuring aileen (Van den Berg & Roelofs, 2005 en verwijzingen hierin). 

ltll!/oed !'an verdrogil1g en vermcsting/ vCr:(J'rillg 

Het habitattype is gev"Oeliger voor een overmaat aan stikstof indien er tegelijkertijd sptake is 
van verdroging. In ondcrstaand schema is wcergegeven welke processen optreden indien er 
sprake is van dahng van de grondwater-stand. 

47 





Afvoer van nutrienten door scl1apenbegrazing 
Standbeweiding 
BU standbeweidirtg tUn- de schapen ingerasterd. Hierdoor bepalen de schapen grotencleels zelf 
waar de favoriete graasplekken z!Jn en welke terreindelen worden gemeden . HierdOor Of'frstaan 
vaste looproutes en graasgradient.en, samenhangend met factor en als voedselaanbod en 
kwaliteit en drinkplaatsen (Elbersen et aI. , 2003) , 

Standbeweiding laidt tot eer:} herverdeling van voedingsstoffen. Or favoriete rust- en schuil · 
plaatsen vindt aanrUking met nutrie.nten plaats in de vorm van mest en urine. Op plaatsen waar 
regelmatlg gegraasd is sprake van een nett a afvoer van nutrienterr (E Hjersen at al., 2003). Be· 
grazing leldt echter oak b!.j standbeweiding tot een netto afvoer van voedingsstoffen, omdat een 
belangr!jk deel van de sHkstof in de urine vervluchtigt in de vorm van ammoniak (E~bersen et 
aI., 2003}. Uit stalproeven is gebleken dat 43-71% van de opgenomen strkstof wordt uitgescher-
den via urine en 27 -3S"A. via de faeces- (Sandek et aI. , 2001 , Smith & Frost , 2000: beiden ged-
teerd in Elbersen et aI. , 2003). Hieruit voIgt dus dat meer dan de heltt van de via het voedsel 
opgenomen stikstof verdw~nt doOr vervluchtiging uit de urine'. 

In onderstaande (abel is vaor vergraste en niet·vergraste heide de afvoer van stikstof per schaap 
aangegeven (uitgaande van standbeweiding) (Bruggink, 1987; geciteerd in Elbersec(l et al ., 2003). 

fype vegetatie en begrazingsduur Afvoer kg N per schaap 
t 

PUpenstrooue (dominant in vergraste heide), gedurende 4 0,6 (41 mol N) 
maanden 

Bochtige smele (dommant tn vergraste heide), jaarrond 2,5 (179 mol N) 

Struikheide, jaarrond 2,0 €143 mol N} 

U~tgaande van een gemiddefd~ schapendichtheid van 1-1 ~ S oier per h~, bedraag~ de netta afvoer 
van strkstof b!J schapenbewe.dH1g van een vergraste helde 1 .8 - 3, H kg N/tral) {129 - 271 mot 
N/ ha /j) , 

Gescheperde begrazing 
BU gescheperde begrazing wordt de schaapskudde gestuurd door een herder. BU gescheperde 
begrazlng vanuit eerr schaapskooi vindt transport van voedingsstoffen ptaats van de graasgron
den naar de stat. BU gescheperde begrazing karl in een vergraste he-ide per jaar ca. 4 kg N (286 
mol N) per schaap worden afgevoerd (flbersen et aI. , 200-3). Uitgaande van een gemiddelde 
schapendichtheid van 1-1 ,5- d ier per I1a bedraagt de netto afvoer 4-6 kg N/ ha/j (286 - 4Z9 moh 
N/ ha(j). 
' De stlksrof die verv luchtigt Ult de ur ine kan natourlr ~ 001< weer in d,:" wI}de om(ev1r!.il.:,eers/·aan .3ls dej)"""sI.:..::tle::.;,. ____ ..1 

Plaggen 

Door de natuurlijke accumulatie van stikstof en veroudering van de heide is her op den dtlur 
nodig am te plaggen. Plaggen is de beste manier om in vergt3ste en/ of verouderde heides de 
voedselarme condities Ie herstellen en o ntwlkkeling van een soortenrirke heide mogelijk te 
maken. Plaggen wordt van oudsher toegepas-t in het heidebeheer (WW\N.n·atuurkennis.nl; ge 
raadpleegd september 2010, Natuurtypen; Heide eI1 stuifzand; Natte heide.) 
Met name voor fauna IS het van belang dat plagwerkzaamheden op kleine schaal worden 
uitgevoerd (stroken van maximaal: 1-100 m:!) Verder is het yan belang dat restpopularies van 
zeldzame soorten (zoals Klokjesgentiaan) worden gespaard (Oos terbaan et ill., 2006). 

In figuur 19 is het verband weergegevel1 russen de atmosfetische scikstotdepositie en de fre
quenue waarin moet worden geplagd om vergrassing te voorkomen. 
De kritische deposltiewaarde voor vochtige heide rs BOn mol N/ha/j, oftewel 18,2 kg 
N / ha/j. Bij een dergelijke depositie moet elJ...e 50 jaar geplagd worden. De achtergronddepo
sicie in het \,(Iijnjeterper Schar bedraagt in 201 5 maximaal18,6 kg N/ha/j en in 2020 maxi
maal 17,5 kg N/ha/j. Bij een dergelijke depositie moet elke 50 tot 55 jaar geplagd worden. 
Bij de huidige atmosferische depositie j s dus geen: sprake van een verhoging van de plagfre · 
quentie ten opzichte van de natuutlijke- e.q. gewenste situatie, 
Een beperkte toevoeging van de stikstofdepositie, zoals door de N381, beeft geen effect op 
deze plagfrequentie; die wordt hooguit met enkele weken tot maanden (in een tijdspanne van 
50 tot 55 jaar) vervroegd (afgeleid van figuur 19). 
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FigUUT 19. Verband tussen de atinosfctlscbe dcpositie van sukstor' (in kg N/ha/ )) en bet arrntal jaren waarna 
opnicuw moet worden geplagd om ver,l,>rassing in hClde tc yoorkomcn. Wcrkgroep· HCldcbchoud en Ht:idcbchcer, 
1988 

lnwen verzuurde of verdtoogde heides worden gephgd kunnen de ammoniumconcentraties 
extreem haog oplopen. Deze ammoruumophoping duurt een tot twee jaar en is zowel in 
droge aIs in vochtige heides aangetroffen, Hierdoar ontstaat een vegetati€ die soortenarm is 
ert gedomineerd wordt door Dophelde. Daamaast komen Pijpenstfootje, snavdbies en zon ~ 
nedauw voor. Soorten van iets minder zme omstandigheden, zoals Klokjesgentiaan, kereh 
niet terug. Oplossing voor dit probleem is het toepa~s€n van bekalking na plaggen. Voor
alsnog blijkt eenmalig plaggen en bekalken genoeg yO or duurzaam herste} van de vochtige 
heide (Dorland ct al" 200:j; Bobbink, 2009). 
In de periode. 1980 tot 2000 is de zwavddeposiuc met circa 600"/0 afgenomen. Inmiddels is de 
zwaveldepositie gedaald me natuurlijke waarden (mededeling H. van Dobben, AIterra, 2008). 
De totale stikstofdepositie is in diezelfde periode gedaald met: 20-25%, vooral door ainame 
van de depositie van NO, (zie figuur 20). De laatste jaren is de deposltie van ammamak oak 
aan het atnemen. Een zeer sterke venuring door atmosferische depositre is daarom nu niet 
meer te verwachten (Van den Berg & Roelofs,. 2005). Op locaties waar begin jarert '90 is 
geplagd, is nauwelijks vergrassing opgetreden en zijn ook de stikstofnivcaus in de bodem nog 
bijzonder laag. In de periode van 1990 - 2001 is op 18 referentielocaties daarnaast ...-ri)'Wel 
nergen» een dalende rrend in de bo-dem-pH 'mstgesteid (De Graaf et aI., 2004 (OBN rap 
port). 
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Verzuring, vermesting en vercJroging in het Wijryeterper Schar 

In het Wijnjeterper Schar is in het verleden vergrassing van de heide opgetreden, als gevolg 
van te extensief beheer (provlllcie FrysJan/DLG, 2010), mogelijk in combinatic met verdro
ging, vermesting en wellicht ook verzuring. De afgelopen dertig jaar z.ij.r1 om die reden grote 
delen van de heide geplagd. Hierdoor is het areaat goed ortt,vikke1de vochtige hcide toege
nomen (provincie Fryshin/DLG, 2010). Uit de vegetatiekartering (Buro Bakker, 2003) blijkt 
niet dat er na de plagwerkzaamheden verzuring is opgetreden door ophoping van ammoni
um, ondanks dat hierbij geen bet...alking is toegepast. Er is namelijk geen sprake van sterh: 
vergrassing en soorten van iets gebufferde omstandighedcn, zoals Klokjesgentiaan en Blauwe 
zeggc, komen verspreid in het geb-ied vOOt. Op basis daarvan wordt aangenomen dat de mate 
van verzuring en vermesting beperkt zijn. We1 is lokaal nog sprake van krtelpunten in de 
hydrologic. 

Het beheer van de vochtige heide 10 het Wljnjeterper Schar besraat rut begrazing (om het 
jaar) en periodiek plaggen_ In de Marschen worden de vochtige heiden incidentee gemaaid. 
Op korte termijn worden gem grootschalige plagwerkzaamheden voorzien (mededeling B. 
Hoegen, boswachter Staatsbosheheer, 2(10). Indien er plag'-verkzaamheden worden uitge 
voerd, zullen deze zich beperken tot een omvang van enkele m2, zoals op latrines van scha
pen. DergeliJke kleinschalige plagwerkz:aatnheden brengen variatie in de vegetatieopbouw en 
structuur van de heide, ert bieden daarmee kansen voor fauna (o.a. reptielen en insecten, die 
afvllSseling in sttuctuur nodig hebben) (Van 'Tooten et al. , 20'0'5). Ook de kiemmg van plan
tensoorten als Klokjesgentiaan en Beenbreek kan door plaggen worden gestimuteerd 
(\VW"IN .natuurkenois.nJ, Natuurtypen; Heide e-n stuifzand; Natte heide; HersMbeheer, getaadpleegd 
septemuct 20'10) . 

Wat betreft het beheer l1jkt aan de sense of urgency voor elit habitattype te zijn voldaan, voor 
de watercondities zijn wellicht HOg maatregelen nodig, al is de hUldige kwaliteit en het areaal 
als gunstig beoordedd in het beheerplan. In het beheerplan 15 uityoering van enkele maatrc
gelen voorzien die de hydrologlsche condities in het Natura 2000-gebied zullen vetbeteren. 
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Daarnaast zullen mogelijk ook in het kader "an het Water-gebiedsplan hydrologische- maatre
gden worden genomen. Dit plan wordt momenteel opgesteld. 

EffectbeoordeJing 

Vit de voorgaande analyse van de staat vart instarldhouding en de abiotische wndities in het 
Natura 2000-gebied, alsrnede de analyse van de gevoeligheid vour vermesting, verzuring en 
verdroging kumien de volgende zaken geconcludeerd worden: 

• Het habitattype komt vrijwel aileen in goede kwaIiteit in het gebied voor en het in
standhoudingsdoel wordt naar verwachting gerealrseerd; 

• Op korte termijn is een uitbreiding van het areaal van het habitattype te verwachten 
op de recent geplagde delen van de voormalige landbouwenclaves; 

• (Mogelr}ke) knelpunten: 
o De kritische depositiewaarde voor het habitattype wordt in 2015 in het Zlli

delijke dee! van het Natura 2000-gebied overschreden; 
o Lokaal is sprake van knelpunten in de hydrologische situatie. 

• Op locaties waar in het verleden (meer dan 18 jaar geleden) hydrologische maatrege
len en intern herstelbeheer zijn uitgevoerd in vochtige en droge heide liikt duurzaam 
herstel te ziin opgetreden (Bobbink, 2009; Dorland et al.; 2003), ondanks dat op veel 
van deze plekken sprake is van overschrijding van de kritische depositiewaatde; 

• Er zijn geen aanwijzingen dar er na de plagwetkzaarnheden in de }aren '80 en '90 
verzuting, v;:;rmesting o( ammoniumophoping heeft pIaatsgevonden in het Natura 
1000-gebied. Op basis daarvan wordt aangenomen dar de ma,e vart vermesting en 
verzuri:ng beperkt is; 

It O nder de huidige atnstartdigheden is het optreden van grootschalige vergrassing uit
gesloten; 

• De bijdrage van de N381° wt}rdt weggenomen door het reguliere begrazingsbeheer 
en heeft geen invloed op de plagfrequcntie of de imensiteit van her averige beheer; 

• In de Gabile toekomst worden in het kader van de Landinrichting Koningsdiep, de 
opwaardering van de N3~1 (zJe hoofdstuk 6) en waarschijnlijk ook in het kader van 
het beheerplao maatrege1en gettoffen om de knelpuntett in de hydrolob>ie op te las 
sen of te verminderen; 

• Op korte termijn wordt verwacht dar de acht<:-rgronddepositie in het hele gebiea tot 
onder de KDW zal ZlJfl gedaald (zie tabel 6); 

Op grond van deze conclusies kan worden uitgesloten dat de bijdrage van de N381 k id! tot 
(significante) negatieve effecten op het instandhoudingsdoel, dat gericht is op behoud van 
oppervlakre en verbetering \·an de kwaliteit. 

Habitattype 4030 Droge heiden 

Overschrijding KOW 

Op de locaties waar dit habitattype in goede of matige kwaliteit voorkomt, bedraagt de ach
tergronddepositie in 2015 1240-1330 mol N/ha/j. Ais gevolg van de achtergronddepositie is 
daardoor sprake van een overschrifding van de kritische dt positiewaarde van 140 - 230 mol 
N / ha/ j. 
De bijdrage van de wijziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype voor
komt mirumaal 1 mol N /ha/ j (noordwestelijk ded Wijnjeterper Schar) en maximaal: 12 mol 
N/ha/j (westzijde De Marschen). De maximale overschrijding van de kritische depositie
waatde (achtergronddepositie inc!. lokate bijdrage gewijzigde N381) bedraagt 242 mol 
N / ha/ j. 

o \'{/aar in deze rapportage wordt gesproken van de bijdrage \'an de N381 , wordt de extra bi~dtagc van 
de N381 bedoeld, die het ge\'olg is van uitvoering van het plan (omvotming van de N381) 

52 bum lakk" 2011 /P091Cl 



Voorkome" 

Het habitattype droge heiden KortH in het Natura 2000 gebied in goed orrtwikkeld,~ vorm 
over eert aartzienlijke oppervlakte voor (14 ha). Het betreft voornamelijk V'ochtige vormen 
die: overgangen vormen naar de vochtige heiden. De vegetaties zijn o~'er het algemcen met of 
weinig vergrast Een klcine oppervlakte (onge\>eer 0,5- ha) is sterk vergrast en heeft dus een 
matige kwaliteit (pro incte Fryslan/ DLG, 2010). 

In de Marschen is ten opzichte van de situatie irt 1992 1 hao goed ontwikkelde heide ontstaan 
als gevolg van plag- eO kapwerkzaamheden. In het Wijnjeterper Schar is in 2001 / 2002 een 
halverlng. van het areaal goed ontwikkelde droge heide geconstateerd ten opzichte van 1992 
(van 25,1 ha naar 13,5 ha). Tegelijkertijd zijn de matig ontwikkelde vormen ook fors afgerro
men (van 3,4 ha naar 0,3 ha). Deze ontwikkelingen hangen vooral sanlen met het feit dar er 
in de jaren '80 en '90, na een periode van extensief behecr, op 6rt'ote schaal vergrasrc en ver
bos tt: heide is geplagd. Hierbij ziJn op verscheidenc plaatsen vochtigere vonnen van drbge 
heiden overgegaan in vochtige heiden en pioniervegetaties mer snavdbiezen. Een verklaring 
hiervoor is dat na plaggen onder vochtige omstandigheden nattere soorten zlch vaak sneller 
vestigcn dan drogere worten. Daatnaast w ilen de veranderingen het gevoIg zijn van de in 
1998 uitgevoerde verrrattingsmaatregelen, en is het dus waarschi}nlijk natter geworden. Dit is 
gunstig voor de ontwikkeling van de overige habitattypen van het Natura 2000-gebieden, die 
allen afhankelij zijn van vochtige condities (provincie Fryslan/ DLG, 2010). 

Tn 2007 en 2008 zijn er in het Wijnjeterpet Schar in het kadet van het rnrichtingsplan (Bron
gers & A1tenhurg~ 2006) verdcre maatregelen uitgevoerd, die mar verwachting zullen leideo: 
tot Cell toename van het areaal droge heide op de drogere plekken irt de voormalige land 
bouwenc1aves (provincie Fryslan/DLG, 2010) . 

Staat van instandhouding 

De huidige kwaliteit van he~ habitattype is goed. In het beheerplan is geconstateerd dat nog 
onvoldoende duidelijk 15 in hoevef're de atmosferische depositte (nog) een knelpunt vormt 
vom' cUt habitattype. De staat van instandhouding ,"an het. habitattype wordt vooralsnog als 
gunstig mgeschat (pwvincie FrysLin/DLG, 2010). 
Het is nict te vetwachten dat het areaal 'an het habitattype in de toekomst ,-erder zaI afne
men; in de recent geplagde delen is ecrder eefl toename te verwachrcn (provincie Fry:>
lan/DLG,2010) . 

Realisatie instandhoudingsdoeJ 

Her imtandhoudingsdoel is gerkht op behoud van de huidigc opperylakte en kwallteit. Ver
dere verbeteri-ng van de kwauteit van het habitattype is nauweliiks- mogelijk, het type komt 
vrijweI aileen in goede kwaliteit in het Natura 2000-gebled vOOt. Op kleine schaal: mag op de 
lange termijn nog enige uitbreid1l1g van het areaal venvacht worden als gevolg van het plag
gen van de \ oormalige landbouwendaves (provincie Fryslan/DLG, 2010). Op basis van 
voorgaande wordt geconcludeerd dat er wordt voIdaan aan het instandhoudingsdoel. 

(A)btotische randvoorwaarden 

Het habitattype komt voor hi; matig zure tot zure omstandigheden, op droge tot iets vochti
ge plaatsen, in een voedselarm milieu. Het type is zeer gevoelig voor stlkstofdepositie; de 
kritische depositiewaarde bedraat,>t 1100 mol N / ha/ j. 

Het reguliere beheer van droge heiden bestaat cit voortzetting van het traditiortele- heldege
bruik: extensieve begrazing, kleinschalig p1<loo-gen, maaien en eventueel branden. Zonder der
gelijk beheer kan elit habitattype rtier duurzaam in stand gehouden worden, 
De meesf adequate vorm van behe:er is begrazing met een schaapskudde in combinatie met 
kleinschaJig plagbehecr (+bekalken). De kudde kan onder coutrole worden gehouden door 
een herder (geschepetde kudde) of door cen afrastering. Een gescheperde kudde vcr-client de 
voorktUr omdat de begrazing(intemiteit) dan berer afgestemd kan worden op de eisen van 
de vegetatie en het realiseren van de natuurdoelel1. Bovendien levert het een bijdrage aan de 
verspreiding \Tan plantenzadcn o"er een grater gebied. Begrazing met rundereo of paarden is 
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een alternatief bi) verrUlglng van heide met gtovere grassen zoals Pijpensttootje 
('W'\v\v.natuurkeanis.ul, geraadpleegd mei 2010; l'vatuut!fpen; Heide en stuifzand; Droge heide). 

Gevoeligffeid voor StikSrofdepOSitie 

Vermesting 

Struikheideplantea kunaea zdfs bi) hoge stikstofgiften succesvol. concurreren met grassen, 
zolang de vegetatie gesloten blijft. ten 0'1 ermaat van stikstofdepositie kan aileen tO£ vergras
sing leiden indicn ook sprake is van andere stressfactoren, zoals Heidekeverplagen en winter
schade. Een overmaat van stlkstof leldt dus aileen door een cambinatie van factoren tot ver
grassing (Kros et aI., 2008). Heidekeverplagen en wintetschade: worden mogdijk gestimu
ketd door een overmaat aan stikstof door atmosferische depositie (Kros et 11., 2(08). In de 
periode 1960-2000 zijn Heldekeverplagen frequenter gaan optreden (cens in de 6-8 iaar) dan 
daarvoor (eens in de 20 jaar). Mogelijk wordt dit veroorzaakt door toegenomea sriksrcrfgehal 
ten iri Struikheideplanten (Kros et ai., 2008). In Engeland is in eeo lange termijn experiment 
gevonden dat winterschade bij Struikheideplanten sterk toenam met oplopende stikstofgift 
(40 kg N/ha/j of meer (28Sa mol N/ha/j of meer)) gedur-ende zeven jaar (CarrOll et aI., 
1999). Heidekevcrplagea en winterschade leiden ettoe dat de hoge dwergstmiklaag geopend 
wordt, waardoor er meet Hcht kan doordringen tot de grassen die onder de Stroikheideplan · 
ten groeien. AIleen in dergelijke omstanrugheden kao Pijpenstrootje Struikheideplanten gaan 
avergroeien (Kros et at , 2008). 

In droge heiden treedt van nature sterke accumulatie van stikstof op. Omdat er dus veel 
stiksrof beschikbaar is, kunnen vetgrassers extra hoag groeiea, inclien er openingen in de 
vegetatie ontstaan (Kros et al., 2008). 

Struikheideplanten gaaI1 onder invIoed van verhoogde stikstof sneller en grater groden. 
Door de snellete gfoci van Struikheideplanten neemt de hoeveelheid licht op de bodem af, 
hetgeen nadelige effecten kan hebben op de bedekking van andere planten. Hierdoor kull'nen 
ze succesvol concurreren met andere sneller groeiers, znals grassen, hetgeen betekenr dat her 
habitattype ook in stand kan blijvcn bij hogere stikstofdeposlties. Tegelijkertijd kan elit leiden 
tot een afname ,an voor het habitattype kenmerkende soorten ills korstmossell'. Stuifzand
heiden zljn dootgaans rijk aan korstmassen. KotstmosseI1 zijn zeet gevodig voor een vet
hoogde aamToer van stikstof via depositie. Dit is ondee andere aangetoond in korstmosriike 
duingraslanden (Remke, 2009). Oak in droge heide IS da aangetoond. In een experiment in 
een dtoge heide in Zuid-Engdand bleek na 7 jaar behandeling met 1,7 of 15,4 kg N/ha/ j 
(550 of 1100 mol N/hal); bi} een aehtergronddepositie van 714 mol N/ha/j) dat de bedek
king van korstmossen en de kotstmossendiversiteit significant was vermlllderd (afname van 
15% en 30%; uitgangssituatie was cen bedekking van 48(%). Deze afname wetd niet \'croor
zaakt dool' direete toxische effecten van de aangevoerde stikslof, maar e",l'der dool' de toege
nomen overschaduwirrg door Struikheide. Mogelijk speelden ook lange termijn effecten van 
ammonium op het functioneren van korstmossen (Barker, 2001; geciteerd in Kros et aI., 
2008). 
Bii grotere stikstofgiften gedurende 3 jaar is in eeo. Struikheidevegetatie in Ierland een sterke 
afname van de korstmasbedekking vastgesteld (Tomassen et at, 2003). 

Volgens Aptroot & Van Herk (2005) kart de afname van de soortentijkdom van kor.stmossen 
ruet alleea of altijd verklaard 'Norden door verhoogde depositie van zwave] (in het verleden) 
of afnmoniak. Voor sommige sdorten, zoals IJslands mas, wordt de afname geweten aan de 
klimaatverandering: Nederland wordt steeds, warmer en natter, en daarmee ongeschlkter voo·r 
boreale so orten (Aptroot & Van. Herk, 2005). Oak begrazing. van natuurterreinen kan lejden 
tot een drastisehe afname van de soortennjkdom en bedelling van kotstmosset1. In veel 
Nedel'landse natuurgebieden worden tegcnwoordig grote grazers ingezet voor het beheer; rut 
vormt dus cen grate bedreiging voor de korstmossen in heideterteioen (Aptroot & Van 
Herk,2005). 
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Veqming 

Stikstofdepositie kan de buffering van de bodem aantasten, met name in enigszins leemhou
dende bodcms, zoals in her Wljnjeterper Schar. Hoe dit precies werkt,. is hiervoor uitgelegd 
bij de beoordeling van de effecten op habitattypc vochtige heide. 

Verzuring heeft ook gevolgen voor de stiksrofhuishoucling in de bodem. De voortgaande 
depositie van ammonium leidt tot een stijging van de ammoruumconcentraties in de bodem 
en daarmee tot een stijging van de ammonium/ nitraat ratio (Van den Berg & Roelofs , 2005 
en verwijzingen hierin). In combtnatie met een lage pH is dit toxisch voor vee! soorten van 
iets minder zute omstancligheden, zoals KlokJesgemiaan en Valkruid. Algemene, snelgroei 
ende grassen zoals Pijpenstrootie en Borstelgras kunnen onder deze omstancligheden weI 
goed groeien (Van den Berg & Roelofs, 2005 en verwijzingen hierin). 

£ffectiviteit van beheer en effectgerichte maatregelen 

Begra::rjng 

Het begrazingsbeheer dat wordt toegepast in droge heides kidt ertoe dat 1) successie richting 
bos wordt tegengegaan, 2) nutrienten worden afgevoerd (zie kader "AhToer van nutrienten 
door schapenbegraztng"; per schaap kao enkeJe tientallen tot meer dan 100 mol N / ha/j 
worden afgevoerd) en 3) vergrassers niet de overhand krijgen. 

Plaggen 

Door de natuurlijke accumulatie van stikstof en veroudenng van de heide' is het op den duur 
echter nodig om te plaggen. Plaggen is de beste manier am in vergra5te en/of verouderde 
heides de voedselatme conclities te herstelien en wederom ontwikkeling van een soortenrijke 
heide mogelijk te maken. Plaggen wordt van oudsher toegepast in het heidebeheet 
(www.mltuurkennis.nl; geraadpleegd september 2010, NatulIrfJpen; Heide en stutf'{pnd; Natte 
heitle.) 
Met name voor fauna is het van belang dat plagwerkzaamheden op kleine schaal worden 
uitgevoerd (s troken van maximaal 1-100 m2), waarbii relictpopulaties van zddzame soorten 
(wals Valkruid) moeten worden gespaard (Oostcrba{ln et at, 20(6), 

Bcrcndse (1990) onderzocht de hoeveelheid otganisch materiaal en stikstof 10 heidcs (J.{l 
pYaggen. Het bettof locaties waar tu~sen een en vijfng jaar daanoor was geplagd. In de tijd 
tussen het plaggen en het onderzoek yond er geen beheer (1) plaats in de onderzochte heides. 
Het bettof niet~vergrasre tot sterk vergraste heides. De sterk vetgraste he-ides werden aange
troffen op de locaties waar vi}ftig jaat voor het onderzoek geplagd was. 

In de eerste 20-30 jaar na het plaggen yond cen grate toel1ame van de biomassa, organische 
stof in de bodem en totale hoevedheid stikstof in het systeem plaats. De jaarli jkse stib..stofac
curt1ulatiesnelheid (zie figuur 21) bedroeg ca_ 33 kg N/ha/j (2356 mol N / ha/j). Dit kwam 
ongevecr overeen met de desti jds gemefen depositic in Nederlandse heidevegetaties (Bob
bink & Heil, 1993; gedteerd in Kros et aI., 2008) . 

• Droge heiden kennen vier onrwikkelingsfasen:' de pionierfase (0-6 jaar), opbouwtase (6--15 jaar) , 
volwasse:n fase (15-25 par) en de verval fase (25-4G jaar). In de laatste fase sterft de heidestru.ik af en 
neemt het aandeel van Struikheide in de vegetatie sterk af (\v\\iw.natuurkennts.nJ; Natuurt.Jpen; Heide m 
stutfzand,: Droge heide, geraadp.leegd septemher 2010). Dan kan overwogen ,vorden om fC plag,l;!:eli, \Vaar
door de heide zich oprueuw kan ontwikkden. 
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Figuut 21. Stlkstofa..:cumlllaric in heide-s na pIaggen_ Ontleend !tan:: Berendge, 1990 

Uit het onderzoek van Berertdse (1990) blijkt echter oak dat een hoge stikstofaccumulatie 
gedurende lange tijd geen gevolgen hodt te hebben 'lom de 'legetatiesamensteUing van droge 
heiden. Uit het feit dar cr alJeen sterke vergrassirrg was opgetreden op locaties waar vijftig 
jaar geleden was geplagd, bUrlt dat het tientaHen jaren duun voordat er sterke vergrassing 
optreedt. Mogehjk was deze 'lergrassing nler opgetreden indien er na het plaggen regelmatig 
beheer was uitgevocrd. Daarnaast zou deze vergrassing het gevolg kunnen zijn van veroude
ring van de heide. 

In figuur 19 is het verband tussen de atmosferische stikstofdepositie en de frequentie waarin 
moet worden geplagd om vergras-sing te voorkomen weergegeven. 
De kritische depositiewaarde voor droge heide is 1100 mol N/ha/j, oftewd 15 kg N/ha/j. 
Bij een dergeli)ke depasitie moet eIke 60 iaar geplagd worden Cal kan het wenseliJk zijn eerder 
te plaggen, als de heide zich in de ver'lalfase bevindt (zie voetnoot vorige pagirta»). De ach 
tergronddepositie in het Wijnjeterper Schar bedraagt in 2015 maxlmaal1 8,6 kg N/ha/j en in 
2020 maxlmaal 17,5 kg N /ha/j. Bij cen dergelijke depositie moet elke 50 tot 55 jaar geplagd 
worden. Een beperkte toevoeging van de scikstofdeposltie, zoals door de N381, heeft geen 
wezenlijke effecten op de plagfreguentie; die wardt hooguit met enkele maanden vervroegd 
(afgdeid van figuur 19). 

Indien '\'lordt geplagd in eeo goed onfwikkelde (zonder gras-sen) 20-jaar oude Struikheideve
getatie kan 873 kg sukstof per ha (ofwel 62.332 mol N/ha (r)) worden afgevoerd, indien hier 
bij de bovengrondse biomassa, de strooisellaag en driekwart van de hurnuslaag wordt verwij
derd (\Verkgroep Heidehehoud en Heidebeheer, 1988). De berekende stikstofilfvoer is repre
sentatlef '.lOOt de situatie in de jaren rSO, toen de stikstofdepositie hager was dan tegenwoor 
dig. Het voorbee1d gecft cen goed beeld' van de ordegrootte v>tn de afvoer van stikstof door 
plaggen. 
In 2001-2002 zijn in een 10 tot 15 jaar oude droge heide in Duitsland de effecten van ver
schillende beheervormen op de nutrientenvoorraad in vegetatie en badem onderzocht. De 
achtergronddepos-itie op de locatie hedroeg 1630 mol N/ha/j. Een van de onderzochte be
heervorrnen waS' plaggen, Hierbij werd de bovengrondse biomaS!la en de humu.slaag (0 
horizont) in het geheel verwijdetd en werd in tamal 1.055 kg N/ha afgevoerd (75.400 rnof 
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N/ha (I»). Toen vervvlgens ook dde eentlmeter van de A-horizont~ wen.l. vervliiderd, werd 
hiermee nog eens ruim GO(} kg N/ha: afgevoerd (42.840 rnol N/ha) (Hardtle et aI., 201)6). 

Indien verzuufde of verdroogde heides worden geplagd kunnen de ammoniumeoncenrratie5 
extreem hoog oplopen. Deze ammonitImophoping duutt cen tor twee jaar en is zowel in 
droge als in vochtige heide:-. aangetroffen. Hierdoor ontstaat een vegetatie die soottenarm is 
en gedomineerd wordt door Struikheide. Soorten van iets minder zute omstandigheden, 
zoals Klokjesgenciaan. keren niet terug. Oplossing voor dit probleern lS het toepassen van 
bekalking na plaggen. Vooralsnog blijkt eenmalig plaggen en beka1ken genoeg voor duur~ 

zaam hers tel \ an de droge heide (Dorland et aI. , 2005; Bobbink, 2009). Bii de huidlt;;e deposi · 
tleruveaus IS een sterke verzuring door atmosferische deposltie fliet meer te vetwaehten (Van 
den Berg & Roelofs, 2005). Op locaties in heide en heischra1e graslanden waar begin jaren 
negentig is geplagd, is nauwd iiks vergrassing opgetreden en zijo ook de stiksrofniveaus in de 
bodem nag bijzonder hag. In de periode Vall 1990 - 2001 is op 18 referentidocaties daar 
naast vrijwel netgel1s een dalende trend in de bodem~pH vastgesteld (De Graaf et aI., 2(04). 

T/e'iJmng, l'em/csting en /Jeheer in het Wijnjeterper Schar 

In het \'(;riin jeterper Schar is in het verleden vergrassing van de he ide opgetreden, als gevolg 
van te extensief beheer (provincie Fryslan/DLG, 2010). magelijk in combinatie mer Vermes
tlOg en '1erzuring. De afgelopen dertig jaar zi)n om die reden grote delen vart de heide ge
plagd. Op de geplagde Iocaties heeft zich op vtcl plekken voehtige heide ontwlkkeId, waar
door het totale areaal droge heide is gehah'eerd. De verklaring hiervoor is dat de droge hei
des ill- het Wijnjeterper Schar enigszins vochtige vormen (met een heischraal karaktet) betref 
fen, en indien wordr geplagd onder vochtige omstandighcden kunnen natte soarten zic:h 
makkelijker vestigen dan droge soorten. Door de maatregelen is eelIter ook her areaa:l matig 
ontwikkelde drage heide afgenomen (dit is dus deels vochtige heide gewotden en deds goed 
onrwikkelde droge heide) (provincie Fry$U.n/ DLG, 2010). 
Uit de vegetatiekatteting (Buro Bakker, 2003) blijkt niet dat et na de plagwerkzaamheden 
verzuring is opgetreden door ophoping van ammonium, ondanks dat hierbij geea bckalking 
is toegepast. Er is namelijk geen sprake >an stetke t'ergrassing en soorten van iets gebufferde 
omstandigheden, zoafs Klokjesgemiaan en Blauwe zegge, komen ve:rspreid in her gebied 
voor. Op basis daarvan wordt aangenomen dat de mate van verzuring en verme-sting beperkt 
ZolJn. 

Het behecr van de droge heide in het Wijnjeterper Schar besraat nit begrazing (om het j3:3:r) 
en periodiek kIeinschalig plaggen_ In De Marschen worden de droge heiden IOCldenteel ge
maaid (provincie Frysl:in/ DLG, 2010). 
Op korte termijn worden geen grootschalige plagwerkzaamheden voorzien (mededeling B. 
Hoegen, boswachter Staatsbosbeheer, 2010). Indien er plagwerkzaamheden worden uitge 
voerd, zullcn de-ze zlch beperken tot cen omvang van enkele m2, zoals op latrines van sella
petl. Dergelijke kleinsehalige plagwerkzaamheden brengen variatie in de vegetarieopbouw en 
structuur van de helde, en bicden daarmee kansen voor fauna (o.a. teptielcn en insecten, die 
afwisseling in Sttuctuur nodig hebben) (Van Toaren et aI. , 2005) en korstmossen (al zullen 
deze laatste van nature niet in grote mate voorkomen 10 het \Vrjnjetetper Schar omdat hier 
vrii vochtige vormen van droge heide voorkomen) (Aptroor & Van Herk,. 2005). Ook de 
kieming van plantensoorten als Klokjesgentiaan kan oor plaggen worden gestimuleerd 
(~'ww.natuurkennis.nl. N atuurtypM, Heide en stuifzand, N atte heide; Herstefb~heer; geraadpleegd 
september 201 0) . 

EffecttJeoordel ing 

Uit de analyse van de staat van instandhouding en abiotische condities in het Natura 2000 · 
gebied en de analyse van de gevoeligheid van het habitattype voor stikstofdepositie ~fjn de 
volgende znken gebleke:n: 

!{e€n nunerale horizont die is gevormd aan of nab-ij het oppervlak met yeelal ee;h accumuhde van 
gehumificeerd organisch materiaal in de rrllnerale frac tle 



• Het habitattype komt vrijwel aileen in goede kwaliteit in het gebied voor en het in
standhoudingsdoel wordt naar ve,n:vachting gerealiseerd~ 

• Op korte termijn is een beperkte uitbreidlng van het areaal van het habitattype fe 

verwachten op de recent geplagde del en van de voormalige landbouwenclaves; 

• De kritische deposiriewaarde voor het habitattype wordt in 2015 in het Natura 2000-
gebied overschreden; 

• Struikheideplanten gaan onder invloed van stikstofdepositie sneller groeien en kUfi" 

nen zo suceesvol eoneurreren met grassen. Het hab1tattype kan hierdoor gedurende 
een lange periode in stand blijven ook mdien sprake is van cen te hoge atmosferi
st:he depositie. ZoIang er geen sptake is van wezenlijke invloed van andere stressfac
tOfen treedt geen vergrassil1g op; 

• Door begrazingsbeheer bm een ded van de uvermaat aan nutrienten ,vorden afge
vaerd en kan het optreden van lichre vergrassing in de hem worden gesmoorJ. 

• Het beheer in het Wijnjeterper SE:har bestaat illt extensjeve begrazing en kleinschalig 
plaggen. Door rut beheet zal de bijdtage van de N381 vrorden afgevoerd; 

• De frequentie waarin geplagd moe! worden is bij de huidige achtetgronddepositie 
nog wel verhoogd, maar gezien de op korte termijn voorziene afnarne van de, ach
tergronddepositie wordt de natuurlijke frequentie steeds dichter genaderd; 

• De bijdrage van de N381 heeft geen eHecten op de plagfrequentie; deze wordt 
hooguit met enkeIe weken tor maanden vervroegd, op een termijn van 50 rot 55 jaar. 
Oak Feidt de bijJrage van de N381 niet tot intensiveting van het overige reguliete 
beheer; 

• De goede k\valitelt van het habit:1ttype in het Natura 2000-gebied en het feit dat 
sootten van iets gebufferde omstandigheden zijn temggekeerd wijzen erop dat er na 
de grootschalige plagwetkzaamheden in de jaren '80 en '90 geen srerke vermesting, 
ammoniumophoping of verzuring is opgetteden; 

• Op locaties waar 1n het verleden (meer dan 18 jaar geleden) hydrologische maatrege
len en intern hetstelbeheer zijn uitgevoerd in vDchtige en droge heide lijkt duurzaarrt 
herstel te zijn opgetreden (Bobbink, 2009; Dorland et aI., 2003), ondanks dat op ved 
van deze plelken sprake zal zijn van overschrijding van de kritische depositiewaarde. 

Op grond "an bovet1stAAnde wordt gecondudeerd dat de bijdrage van de N381 niet leidt tot 
(significante) negatleve effecten op het instandhoudingsdoel, dat gericht is op- behoud van 
oppervlakte en kwaliteit. 

Habitattype 6230 *Herschrale graslanden 

Overschrijding KDW 

Op de locaties waar dit habitattype in goede of matige kwaliteit vootkomt, bedraagt de ach
tergronddepositie in 2015 1240 - 1330 mol N/ha/j. De achrergronddepositie Jeidt tot een 
ovetschrijding van de krirische deposwewaarde van 410 500 mol N/ha/j. 
De bijdrage van de wijziging van de N381 bedtaagt op de locaties waal" het habitattype vour
komr minimaal 1 mol N/ha/j (noordwesteli jk deel Wiynjeterper Schar) en maximaal 12 mol 
N/ha/j (westzijde De Marschen). De maximale overschtijding van de kritische depositie
W4arde (achtergronddepositie indo lokale bijdrage gewijzigde N381) bedraag.t 512 mol 
N/ha/j. 

Voorkomen 

Het habitattype komt over een kleine oppervlakte voor in het Wijnjeterpet Schar en de Mar
schen. De h valiteit is deels goed en deels matig. Het type komt voor op de slenken, 'looral 
op de overgangen tussen vochtige heide en blauwgrasIand. In het Wijnjeterpet Schar gaat het 
om deels goed (0,6 ha) en deels matig of1twikkeIde vegetaties (0,8 ha; vegetaties die vergrast 
zijn met PijpenstfOotje en/of waarfn karakteristieke sootten ontbreken) (provlncle Prys 
lan/DLG, 2010). Op de lage flank van het dal van het Koningsdiep komt cen soortemiyk 
heischtaal grasland voat met o.a. Tandjesgras, Bhuwe zegge, Dubbelloot: Heidekarte1blad en 
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G evlekte orchis Dit heischraal grasland is vermoedelijk ontstaan uit blauwgrasland als gevolg 
van ontwatering door ingrepen in het Korungsdiep (KI\'QA & EGG-consult, 2007) . 
In D e Marschen gaat het Yrijwel geheel om matig ontwikkelde vegetaues (0,1 ha) (provincie 
Fryslan/DLG,201O). 

Staat van instandhouding 

Na de hydrologische maatregelen in 1998 lijkt de negatieve ontwikkeling van de heischrale 
graslanden tot staan te zijn gebracht. Het areaal heisehraal grasland is ten opzichre V;In begin 
jaren '90 iets toegenomen van 1 ha rtaar 1,5 ha. Voornamelijk matig ontwikkelde vormen 
hebbeI1 z1ch uitgebreid; "an 0,4 ha naar 0,9 ha. Goed ontwikkelde vormen Lijo niet toegeno
men (van 0,67 ha naar 0,62 ha). De trend van het habitattype is daardoor stabie} (provincie 
Fryslan/ DLG,2010). 

Omdat onduidel1Jk is in hoev'erre hydrologie en atmosferische depdsme (nog) een kndpunt 
vormen voor dit habitattype is de lokale staat van instandhouding van het type in het be
heerplan aJs onbekend beoordeeld. 

Reaiisatie instandhoudingsdoei 

Het instandhoudtngsdoel is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de 
kwaliteit. D oor de recente maatregden die zijn genomen in het bder van het inrichtingsplan 
kan het artaal en / of de kwaliteit van het habitattype in de toekomst mogehjk iets toenemen. 
Het merendee1 van de huielige heiS'chrale vegetaties bevindt zich eehter in het noordwestelij · 
ke deel \.an het slenkensysteem en in het lage deel van het beekdal langs het Koningsdiep. 
Deze locaties staan onder invloed van Iage peilen in de beek, de aangrenzende landbouw
gronden en het tot voor kort onderbemalen gebied de Poasen. Door de inrichting van de 
Poasen als waterbergingsgebied zal een deeI van de hydrologi~che -nelpunten worden opge
lost, maar elit geldt piet voor de knelpunten met betrekking tot de lage perlen If] het aangren
zende landbouwgebied en het KoninbtSdiep (provincie F'ryslan/ DLG, 2( 10) . 
In het beheerplan is uitvoering van enkde maatregelen voorzien die de h) dtologische w ndi 
ties in het Natura 2000-gebied zullen vefbeteren. Daarnaast zullen mogelijk ook in het kader 
van het Watergebiedsplan hydrologische maatregelen worden genomen. Dit plan wordt mo
memeeI opgesteld. 

Misschien zijn er in het lage dee! van het beekdallangs, het Korungsdiep mogelijkhedcn voor 
uitbreiding van helschraal gras land. Een positiev e ontwikkeling is echter onzeker, omdat de 
vegetaties hier onder invloed sraan van het lage beckpeil (pro,incie Fryslan/ DLG, 2010) . 
In de Marschen zijn heischrale graslanden in ontwikkeling als gevo1g van inrichtingsmaatre
geJen in het recente verleden. Het IS onbekend ot dit een duurzame ontwikkeling betreft. In 
de Marschen leiden Iage peilen in de omgeving (landbouw) en de aanwezigheid van naald
bomen op de randen van de laagten tot negatieve effecten op de hydrologische omstandig
hcden (pw-v incie Fryshl.n/DLG, 2010). 

Indien aileen wordt gekeken naar kansen 4Qnder rekerunO' t.e . .houden met .d~ ... b.¥:drnl.Q~ 
knelpuntcn is per saldo een uitbreiding mogelijk van circa. 2 ha en lan de kwaliteit van een 
dee! van de momenteel matig ontwikkelde vormen worden verbeterd (provinc:ie Prys
lan/DLG, 201 0). Realisatie van het instandhoudlngdoel is mogelijk indien de hydrologische 
knelpuntcn opgelost worden_ 

(A)biotische randvoorwaarden 

Heischrale graslanden komen vOor op licht gebufferde, ?wak zure tot macig zure, meestal 
sterk humeuze bodems. Een kenmerkende standplaats IS aan de rand van laagtes en van 
beekdalen, in de overgang tussen regemvatergevoede heide enerzi}ds en dOd! hard grondwa
ter gevoede bIauwgraslanden en vennen anderzijds. Ook kan het door verzuring ontstaan uit 
blauwgraslande:n (H6410), ais tussenstadium in de ontwikkeling rraar zure heidevegetaties 
(Ministerie van LNV, 2008). 

P'S \'Viir.i~tetpcr Sr.:hiolr in vcth!l.nd met d"~ omvormH1g van de: N3lH 59 



Kenmerkend voor de heischrale graslanden is dat de pH van de bodem waarop zij voorko 
men zieh bevindt tussen pH 4,S~6 en er cen zuurbuffering plaatsvmdt door kationuitwis·se
ling (zie kader 'Zuurbufferingsmechanismen' (effectbeoordding habitattype 4010 Vochtige 
helde)) (www.natuurkennis.n1. geraadpJeegd mei 2010, Natuttrrypen; Grasland; Hezschraa/ gras 
Jand). 

Meestal is stikstof limiterend voor de plantcngroei, al kan in natte heischrale graslanden oak 
fosfaat limiterend zijn C ..... ww.o.aruurkennis.nl, geraadpleegd mei 2010, Natfllfrrypen; Gras/and; 
Heisthraal grasland). 

Natte heischrale graslanden worden ten minste gtdurende cen reriode van het faar bernvloed 
door lokaal, zwak gebufferd gr6ndwater r of 50ms schoon oppervlaktewatef. De grortdwater
stand bevindt 21eh gemiddeld 20 a 30 em ocneden het maaiveld, tef\vii1 in droge perioden 
dalingen tot op meer dan 1 m diepte beneden her maaiveld optreden (www.natuurkennis.ru. 
geraadpJeegd mei 2010, Natuurrypen; Grasland; Heiscbraal grasland). 

Droge heischrale graslandert liggen in inzijgirtgsgebieden ert ziyn ~-oor hurt buffering vooral 
afhankelijk van leemhoudend of minder verweerd bodemmateriaal (www.natuurkcnrus.nI. 
geraadpleegd mei' 2010, Natuurtypen,; Grasland; Heiscbraal grasland). 

Het trawtionele beheer b-estond uit hooien of extensieve begmzing. Er z.ijn aanwijzingen dat 
v-roeger, voor de periode met hoge stiksrofdepositie, mmder frequent, om het jaar maaiert 
genoeg was .. Maalen, een keer per yaar in september, met afvoeren van het hooi I~ nu de 
meest aangewez:en beheervorm. Andere beheervormen zijn minder geschikt. Voor grotere 
gebieden is eventueel een combinatie van m2aien met nabegrazing mogelijk. In drogc 
heischrale graslanden kan ook extensieve seizoensbegrazing, bI}V. met heideschapen een 
geschikte manier van beheren zijn (w\vvi .natuurkennis.nl, geraadpleegd mei 2010, Natuurty
pen; Grasland; He/schmal graJiand). 

Gevoelighefd voor stikstofdepositie 

Vermesting, t'er{lmng en verdroging 

Hdschrale graslanden zijn onder !.:,tUnstige omstandrgheden voornamdijk stikstof gdlmitcerd. 
Dat betekent dat de hoeveelheid stikstof in het syst.eem dad beperkertd is voor de grod van 
planten. Dc voor heischrale graslanden kenmerkende plantensoorten gedijen goed onder 
stikstofarme omstandigheden. Zodra de beschikbaarheid van stikstof roeneemt, verliezen 
deze planten de concurrentiestrijd met snelgroeiende, stikstofininnende gtassen als Pijpen
mootje, Bochtige smele of Struisgras (Kros et aI., 2008). 
Gooo ontwikkeIde heischrale graslanden zijn afuankelijk van een actleve bodemfauna, die 
veel stiksrof v·:l.s~tlegr, waardoor rdauef weinig stiksrof beschikbaar is "-oar de groei vart plan
ten. In slecht ontwikkelde heischrale graslandcn is cen vcrschuiving opgetreden van door 
bodemfauna gei'mmobiliseerd stikstof naar voor planten beschikbaar stikstof. Dit leidt tot 
een grotere biomassaproductie maar ook een lagere soortendiversiteit (Kemmers et al., 2(10). 

Heischtale gtaslandeo ziin dus zecr gevoelig . oor stikstofdepoSltle, voor zowe! de vetzuren
de ah de vermestende effectert ervan, al is het type gevoellger voor de verzurende effecten 
(Bobbink et aI., 2002). Hoe stikstofdepositie leidt tot verzuring is· eerdet in detail beschrevcn 
bij de effectenbeoordeling voor habitattype vochtige heide. De verzurende effecten van 
voornamelijk ammonlak leiden tot een daring van de pH (terwijl de kenmerkende so orten 
afuankelijk zijn van de zwak gebufferdc omstandigheden), waardoor vervolgens accumulatie 
van ammonium gaat optreden (Bobbink et aI" 2002). Onder deze omstandigheden kunnen 
soorteD aIs Klokjesgcntiaan en Valkruid niet goed groeicn of kiemert. Algemene snelgroeief1-
de soorten als Bochtige smek en Piipenstrootje kunnen onder deze omstandigheden wei 
goed groeien (Van den Berg, 2005; Van den Berg & Roelofs, 200S). 

Mogelijk heeft verzuring van de bodem als gevoIg van hoge depositie van stikstof ook nega
cleve effecten op bodemfauna, waardoor minder stikstof kan worden vastgelegd. Ook is het 
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mogelijk dat de bodemfauna de verhoogde minetalisatie als gevol& van verme.sting, verdro
ging of verzuring niet kan bijhouden. 

Stevens et aL (2004) hebbcn onderzoek gcdaart mat de effecten van stlkstotdcpositie op de 
soortenrijkdom van heischrale graslanden in Groot Brittannie. Hiertoe hebben zc van 68 
heischrale graslanden \'erspreid over de hele UK de soortenrijkdom en de atmosfetische 
depositle bepaald. De atmosferische depositie varieerde tussen 6,2 - 36,3 kg N/ha/j (= 440 -
2590 mol N/ha/j). De soortenrijkdom \Carieerde tussen 5 en 30 soorten per 4 m2. Uit de 
vergelijking tussen soortenrijkdom en atmosferische depositie bleek dat er sprake is van cen 
negatief vcrhand: op de pk kken met de laagste atmosferische depositie komen de meeste 
soorten voor, ert omgckcerd. \Vanneet de deposltie met 2,5 kg N/ha/j (= 180 mol N/ha/i) 
toeneemt, is er een plantensoort minder aanwezig per oppervlakte-eenheid. Dit verband is 
weergegeven in figuur 22. 
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fig, a (A) Acid graoond ~(lt!s ridTn(!ss pton~d ilg,llnst N depos!
tlor'l-fer b8 field sftesvi5ited in th" summers of 2002 andl Z001. The 
roir;!~$ion line shown IS Eq, 1. (B) Ptant sp~des richness ve~9JS N 
d:l!lX'sition dod topsoit pH. The r~l! ss/ol'\ equatiOn shown is: Plant 
Sp~(ie5 Richness = 6.63 + 3.4O(Top pUl-Ci,3016fNin';r l = 0.61, N = 
68. p ~~ 0..004. 

Figuur 22. Verb and tussen soortcnriJkdom en atmosfcrische Sllk5tofdepositic in heischrak grasianden in de UK 
Ontlccnd aan: Stevens et aI., 2004 

Indien sprake is van gunstige hydrologische condities, kan het systeem een beperkte 
overmaat aaJl stikstof aan zonder dat dh leidt tot verslechtering van de kwaliteit van 
de vegetatie . .AJs kwel aarrzicnlijk is, nier wordt verstootd en lcidt tot oppervlakkige water
afvoer, dan verdwijnen daatdoor stikstofverbindingen Ult het systeem (Minisrerie van LNV, 
2008a). Door goede hydrologische omstandigheden en beheer kan vergrassing dus worden 
tegengegaan en is er ook </oldoende buffercapadteit om de verzutende effecten van stikstof
depositie tegen te gaan. Dit geldt aileen indien sprake is van een beperkte overschrijding van 
de kritischc depositiewaatde. Bij een grote overschrijding van de kritische depositiewaarde zal 
ondanks regulier beheer toch vergrassing optreden. 
Het habitattype is gcvoeliger voor een overmaat aari stikstof indien er tegeUjkertijd sprake is 
vart verdrogirtg. Verdroging leid t tot een toename van de mineralisatie, waardoor extra voe
dingsstoffen vriikomen en vergrassing optreedt. D aarnaast zal sprake zljn van verzunng (zie 
ook figuur 18). Deze effecten worden versterkt indien er tegelijkertijd sprake is van een te 
hoge stikstofdepositie. 
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Effectiviteit va" beh~er e" effectgerichte maatregelen 

Hooibeheer 

Het reguliere beheer van heischrale grasIanden bestaat ulr jaarliiks hooibeheer. Dit leidt erroe 
dat 1) verbossing wordt tegengegaan, 2) nutrienten worden afgevoerd en 3) vergrassets ruet 
de overhand ktijgen. 

In het kader 'Afvoef ,ract riutrieriteri door maaibeheer' worden enke1e voorbeelden gegeven 
van de verschraling die optreedt rus gevolg van maaibeheer. Daarrnt bliikt dat er door maai~ 
beheer per Far tientalien tot IDlrt1 hortderd kilogram stikstof kan worden afgev"oerd lin de 
genoemde voorbeelden gaat het am hoeveelheden van 40 120 kg N/ha/j; dit komt overeen 
met 2800~8500 mol N/ha/j). 
Maaibeheer leidt ruet tot e:err afname van de conc€mmne stikstof in de biorna.ssa maar wei tot 
een ge1eideliyke afname van de biomassaproductie (Bakker et al., 2002). Omdat er na verloop 
van tijd minder biomassa wordt afgevoerd, wordt er logischerwijs ook minder snkstof afge
vuerd. Nadat verschraling was opgetreden was de faarlijkse stikstofafvoet door rnaaibeheer 
ongeveer even groot als de jaarlijkse stikstofaanvoer door depositie (Bakker et aL, 2002). 
Uit eeo recent onderzoek van Kemmers et aI. (2010) valt af re Ieide-a dat de jaarltjkse stiksrof
afvoer door maaien in heischrale graslanden (n=-16) lager is dan de hoeveelheid die er jaar 
lijks bijkomt door depositie. Tevens blij.kt uit elit onderzoek dat jaarlijks veel meet stikstof 
wordt vastgelegd (gei"mmobihseerd) door micro-organismen dan dat er jaarlijks doot beheet 
wordt afgevoerd of dan wat er jaarlijks wordt aangevoerd door depoSHie. Dit suggereert dat 
deze organismen veel competitiever zi jn in het gebruiken van stiksrof dan hogere phnten. 

Afvoer van nutrienten door maaibehe/:r 
Maaieri (en afvoeFen) reldt tot afvOer vaFt [)lortlassa, waaFin voedingsstoffen zitten apgesragen. 
Door maaien kan een groat deer van het te vee I aan voedingsstoffen die zUn aangevoerd door 
o.a. atmosferische deposltie' worden afgevoerd (www.natuurkennis.nl . 2009: Natuurtypen: Gras
land: Votterbloemgrasfand; Kros et af., 2(08)". Zo vond Dames (199€r. gedteerd in Oasterbaan et 
aI., 200B) dat door het tweemaaijaarljjks maaien en afvaeren van graslanden, die tot voar kart 
in agrarisch gebruik waren (bemesting van Z50 kg N/ha/j), de dmgestafproductie van ca. 11-12 
ton/haljaar in ca. acht jaar kon worden teruggebracht naar ca.. 4 tan/haljaar (overeenkomend 
met de praductie van een schraalgrasland, zie anderstaande tabel). Na acht tot tren jaar ver
schraling werd door het maaibeheer jaarl!jks ca. 100-120 kg stikstof per ha afgevoerd. 

Door de R!jksuniversrteit van Groningen is in het vefleden uitgebreid onder Loek verncht naar de 
irwloed van verscfliHende maairegimes op de biomassaproductie en nutrientenopname van u¥t 
productie genomen grasland op zandgrond in het stroomdal van de Orentsch8' Aa (Clevenng & 
Visser, 20GS, Bakker e.3 . . 2002,). Het onderzoek startte in 19r2 ell werd mtnswns 25Jaar ver
volgd. 

B!.J eenmaaljaar l!Jks maaien verminderde de drogestof<opbrengst van 6 a 7.5 t on/ha/jaar naar 3-
ton/ha/jaar (overeenkomend met de productie van een schraal.grasland). B!J tweemaal maaiel1 
vermindefde de cfrogestofpraductie \Jan 9 ton/ha-Ijaar na3r 3 ton/ha/ja-ar. Btl LOwel e€llfTfaal als 
tweemaaljaarljjks fTfaa ren nam de N-afvoer met hat maalsel af van 100 kg/ hi!' naar 40-50 kg/ha. 
Deze afvoer i50ngeveer gel!jk aan de deposftie en netto mrneral lsatle, 

In onderstaande tabel is ter informatie een overzicht opgenomen van de verschHlende grasfand
types en hun proouctie. 

Fase I Gras/andtype I Productie I Soorten I Kwalificalie 
I ~ton ds;ha.lir (per 2t;m2~ 

Invloed 
TU$smfasen !rest 

0 Raaigr<lsweide >10 5 10 Zeer soortenarm 
! Gras5en-mix 8-16 10- 15 Soorienarm 
2 Dorrinam.stadium 6-8 10- 15 Soortenarm 

Botaniscbe doe!en 

3 Gras-kruidenmix. 5-7 15- 25 Matig soortenriik 
4 Bioemr,k grastand 3 - 6 20 - 40 Soortenrijk 
5 SchraaDand <5 :> 30 (zeer) Soortenrijl 

Fasen en graslandtypen In de ontwlkkelmg van botafflsch waardevol grasland. Ontleend" aan: Provtncrebestuwe West
V laanderen. 2000 
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PLaggen 

In gedegenereerde heischrale graslanden waar sprake is van \,erzuring en vetmestmg door 
stikstofdepositie kart door middel van plaggen en daarna bekalken weer een soortenrijk 
heischraal grasland antwikkcld worden. Hierbij is het \Vel van belang dat plagwerkzaamheden 
kleinschalig zijn en restpopulaties van zeldzamete soorren worden gespaard. Ook de timing 
van de plagwerkzaamheden is belangtij k: als ze.ldzamere soorten als K10kjesgentiaan eenmaal 
verdwenen zijn, komen ze na het plaggen niet zomaar terug (D e Graaf et aI., 2004; Dorland 
et al., 2005). 

IIidien er naast verzuring en vermesting door stikstofdepositit: oak sprake IS van verdroging, 
is plaggen allcen zinvo1 indien de kne1punten in: de hydrologic kunt1e.o worden opgektst. Oak 
in deze sltuatie wordt aanbe\~olen na het plaggen te bekalken. 

Verzuring, vermesting en verdroging in het WfJr!Jeterper Schar 

De kwaliteit van het habitattype in het Wijnieterpet Schar is deds goed en deels matig. Op 
sommige plekken is vergrassing met Pijpenstrootje opgetreden, als gevolg van verdroging, 
verzuring en/ of vermesting. In ieder geval lokaal is. sprake van knelpunten in de hydrologie. 
Voor het habitattype geldt een sense of urgency met betrekking tot de watercondities. 

Na de vernattingsmaatregelen in 1998 lirkt de trend van de heischrale graslandcn stable! 
(prav.irtcie Fryslful/DLG, 2010). Het ateaal goed ontwikkelde heischrale graslanden is onge 
veer gelijk gebleven en het areaal matig onhV ikkelde heischrale graslanden is iets toegenomen 
(provincie Frys.lan / DLG, 2010). Voor zoVer bekend zijn de vernattingsmaatregelen ruet ge
paard gegaan met plagwetkzaamheden. Het beheer in het Natura 2000-gebied bestaat uit 
jaarhjks hooilandbeheer (provincie Ftyslful/DLG, 2010). 

Nabij het KoningsdJep komt nag cen goed ontwlkkeld soortenrijk heischraal grasland voor. 
Dlt heischraaI gra~land is vermoedelijk ontstaan \.lit blauwgrasland als gevolg tran ontwatering 
door ingrepen in het Koningsdiep (provincie Frysl:in/DLG, 2010; KI\VA & EGG-consult, 
2007). De ontwatering kan leiden tot verdere verdroging en verzuring van het grasland. Het 
is dus ruet zeker of dit soortenrijke grasland duutzaam in stand gehouden kan worden. Mo

gelijk zijn de condiries nu al suboptimaai en is sprake v-an eeo oaiilingseffect". 

EffectbeoOr'deling 

S),nthllJP 

Zoals eerder genoemd 15 het met uit te slmten dat er in de heischrale f,'1'aslanden in her N atu
ra 2000-gebied verdroging, verz,uring, ammoniumophopmg en/ of vermesting is opgetrcdeo. 
Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn , 'an bodem-pH, actude grondwaterstanden, stik
stofvootraad in dt: badem etc. is niet vast te stellen of en in welke mate deze ver merna's aao 
de orde zijn. 'X'elk van deze 'ver-thema's' de belangrijkste oorzaak is VOOi' de bepetkte om
yang en de grotendeds matige kwaliteit van het heischrale gtasland is dan ook niet bekend, 
eo misschien ook wet rd evant. Duideliik is dat er bij de huidige achtergwnddepositie sprake 
is van een furse overschrijding van de KDW. Uit het onderzoek vao Stevens et ai. (2004) 
bJ.ijkt dat bij een vergeli)kbare depositie (max. 1330 mol N/halj oftewel18,6 kg N/ha!)) een 
afname van de soortenrijkdom zal zijn opgetreden. Bij een dergelijke achtergronddepositie 
kwamen 16 soorten voor, terWljl dit er maximaal 30 zouden kunnen ziin. Bil elke toename 
van 180 mol N/ha/ j verdween ceo sOOrt. 
Vic het onderzoek van Stevens et a1. (2004) valt af te leiden dat er in het 'X'ijnjeterper Schar 
onder de huidig,e condities dus sprake is van cen verminderde soortend}kdom en dus een 
gedegenereerde staat. Dit blijkt ook uit de habitattypenkaart. Uit het onderzoek van Stevens 
et al. (2004) valt verder af te lei den dat de bijdrage van de N 381 op zichzelf niet leidt tot 
verdere degeneratie; de bijdrage is ruervoor te gering . 

• Van eeo narjlingseffcct is speake indien er negatieve verandetingen in de ablQtlschc condities zijn 
opgetreden, maar deze nog ruet terug te zicn ziro in de vegetatie. 
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Mogel1jk kunnen de maatregekn in het kader van de Landinrichting Koningsdiep, in het 
kader van de opwaardering v'an de N381 (zie hoofdstuk 6) en eventuele maatregelen in het 
kader van het beheerplan de knelpunten in de hydrologic vermindeten of zelfs oplossen. 
Daarnaa,t zuJlen mogel1jk oak in het kader van het Wate.!:gebiedsplan hydtalogische maatre~ 
gelen worden geoomen. Dit plai1 wordt motnenn:el opge~teld. 
Het is echter de vraag of dit voldoende is en daadwerkelijk zalleidcn tot een verbctering. in 

de kwaliteit van de heischrale graslanden. Vernattingsmaatregelen in het ;lerleden hebben 
oamelijk niet geleid tot een toename van het areaal goed ontwikkelde heischrale graslanden. 
Duidelijk is dat de atmosferische deposltie nog lange tiid te hoog zaI zijn; mogelirk zal de 
aChtergtonddeposlcie zelfs nooit tat onder de KD\.'<7 van her habitat type kunnen dalen. 
Daarom wordt ook na het treffert van hydrologische maatregelen niet direct een stetke vet
betering van de kwaliteit verwacht; hieri/Oor zuilen waarschijnlijk aanvullende maatregelen 
nodig zijn in de \'orrh van herstelbeheer (plaggen). Uit her beheerplan blijkt niet dat dergelij 
ke rnaatregelen worden voorzien in de bestaande hcischrale graslanden. In het beheerplan 
worden dus wel maatregelen getroffen om de watercondities op oede te brengen; waarvoor 
een sense of urgency is tocgekcnd, maar wordt geen '/or111 van herstelbeheer uitgevoerd. Het 
reguliere bebeer, dat bestaat uit jaarlijks marucn, is wel gocd gere-geld. 

Op de recent geplagde voormaligc landbouwendaves wordt de ontwikke1ing van schtaalgras
landen mogeliik geacht, IIlaar onduideliik is nog in ho€verre de knelpunten m.b,t. hydrologic 
en stikstofdepositie hiervoor een belemme-ring VOi'men. Uit monitoring van locuie-s Waar 
hydrologischc en effectgerichte maatregelen ziJn uitgevoerd bli}kt dat er onder de- huidige 
omstandigheden vooralsnog duurzaam herstel van gedegenereerde heischrale graslanden kan 
optreden, indie!)'.P3 .. drolo~~sche..lJ.l aatr(';gden \\I !.Jrd('n ~ecf,mbirre rd mu rla~gt.~n l 'n bekalken. 
Voor heischrale graslanden waarin gcen verdroging 1£ opgett:eden is kleinschahg plaggen co 
bekalken voldocnde. 
Het is niet duidelijk of de soottenrijkdom van deze herstelde graslandefl \ ergeIijkbaar is met 
de 500rtenrijkdam van heischrale graslanden die vaorkomen op locatics waar de KDW met 
wordt ovetschreden. Het IS daarnaast waarschljnliik dat de frequeotie waarmee effectg-erichte 
maatregeleo moeten worden uttgevoerd in de herstelde graslanden hoger zal liggen dan tn 
cen situatie waarbij geen sprake is ,an overmatige stikstofdcpositie. 

Er wordt niet verwacht dat de bijdrage van de N381 een wezenlijke invloed heeft op de fre
quentie van de herstelmaatregelen. Dit is in heides namelifk ooh.. niet het geval, zo is eerder 
gecondudeerd in de ooderhavige rapportage. Aan de andere kant is oak ruet zeker of de 
bijdrage van de N381 en de overige aanvoer van stikstof vi a depositie wordt weggenomen 
door maaibeheer, claar uit het onderzoek van Kemmers et al. (2010) is gebleken dat de afvoer 
van stikstof via hooibeheer kleirrer is dan de aanvoer van scikstof via depositie. Hietdoor kan 
niet worden uitgeslotert dat de biidrage van de N3t;1 in combinatie met de hUldige achter
gronddepositic bij af\'lczigheid van herstelbeheer Iddt tot verdere verzuring en vermesting 
van de bodem in de bestaande heischrale brraslanden (als dit inderdaad is opgetreden). Er kan 
echter niet worden aangetoond dat de bijdrage 'Van de N38} leidt tot een verdechtedng van 
de kwaliteit van het habitattype. 

Beoordefing 

Het lnstalldhoudingsdoel is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en verbeteril1g van de 
kwaliteit. Het is onduidelijk of realisatie van het instandhoudingsdod onder de huidige con
dities en als gevolg van uitvoering van de geplande maatregelen haalbaar is. 
De bijdrage van de N381 kidt op zichzelf niet tot verslechtering van de kwaliteit van her 
habitattype. Door het maaibeheer zal de bijdrage van de N381 op zichzelf waarschijnlijk 
worden weggenornen. Indien er geen intern herstelbeheer wordt uitge'loerd in de bestaande 
heischrale gfas-landen, Ieicle de bijdrage van de N381 In samenhang met de overmatige snk
~tofdepositle, mogehjk wei tot verdere verzuring en vermes-ting van de bodem. Het kan niet 
worden uitgesloten dat dit uiteindd ifk welleidt tot negatieve effecten op de kwaliteit van het 
habitattype. Dat is ruet wenselijk, gezien de ,,'erbeteting;;doelstelling, de landelijke zeer slechte 
staat van instandhouding en het feit dat het een prioritillr type betreft. Gecondudeerd wordt 
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dat ruet kan worden uitgesloten dat de bijdrage van de N381 leidt tot een significant effect 
op het instandhoudingsdoel. 

Habitattype 6410 Blauwgraslanden 

Overschr!ldmg KDW 

Op de locaties waar dit habltattype in goede of matige kwaliteit voorkomt, bedraagt de ach · 
tergronddepusltle in 2015 1240 - 1.530 mol N/ha/j. Er IS daardoot' sprake v' n een over 
schrijding Van de krirische depositlewaarcie van 140 - 230 mOl N /ha/j. 
De bijdrage van de wijziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype vOOt
komt minimaal 1 mol N / ha/ j (noordwestelijk deel Wijnjeterper Schar) en maximaal 12 mol 
N / ha/ j (westzijde De Marschen). De maximale ovetschrijding van de kritische depositie
waarde (achtergronddepasitie incL Ioka!e bijdrage gewijzigde N381) bedraagr 242 mol 
N / ha/j. 

Voorkomen 

Blauwgraslanden kamen in het Natura 2000-gebied voot in de slenken en in de laasTSte delen 
v,\o het beekdal. De vegetaties komen voor op plekken waar sprake l S· van permanente hoge 
grondwaterstanden door toestroming van Iokaal grondwater over het keileem en op sommi
ge plaatsen ook aanvoer van kwelwater van onder de keileem. Hierdoor is sprake van een 
constante aanvoer van hasen en dus van gebufferde omstandigheden. 
Het areaaI aan goed ontwikkelde blauwgraslanden bedraagt ca. 1,4 ha. Daamaasl k0111t het 
type In matig ontwikkelde votm voor over een opperdakte van 2r5 ha (provincie Frys
lan/DLG, 2010). 

Staat van instandhouding 

De hydrologische maatregelen in 1998 ltl het Wijnjetetper Schar hebben er toe geleid dat 
lokaal het aamal schraallandsootten is tocgenomen. In De Marschen zi}n blauwgraslandvege
taties toegenomen in areaal en soortenrijkdom. Hierbij zijn goed ontwikkelde vormen toege
nomen en matig onnvikkelde vegetaties afgenomen. De totale oppervlakte van het type is 
toegenomen van 1,2 naar 3,9 ha (provincie Frysl:1n/DLG, 2010) , 

Er zijn aanwifzingen dat er plaatselijk sprake is van. eefi afname van kwel (waarneming Staats
bosbeheer). In het beheerplan is daarom de kwaliteit van het type als gelijkblijvend en de 
trend als onbekend beoordee1d. 

Het is onduidelijk of de in het: verleden en ook nog recentel:iJK uitgevoerde inrichtingsmaat
regelen ook daad"\Netkelijk de hydtologische condities zodanig hebben ve.tbeterd dar het habi
tattype duurzaam in stand kan worden gehouden. Het is tevens on.duidelijk hoe groot de 
knelpunten met betrekking tot de hydrologie au nog ziin. Zeker is wel, dat deze knelpumen 
in jeder geval lokaal de condities negatief b6nvloeden (provincie Fryslan/DLG, 2010). 

Omdat onduidelijk is in hoeverre hydrologie en atmosferische depositie (nog) een knelpunt 
votmen voor rut habitattype is de lokale staat van instandhouding van het type in het be ·· 
hcetplan als onbekend beootdeeld. 

Rea/isatie instandhoudingsdoel 

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van de oppervlakte en ~ etbetering van de 
kwaliteit. Voor het habitattype geldt een sense of urgency met be trekking tot de water-condi
ties. 

Recentelijk zijn de voormalige landbouwenclaves geplagd (mede ten behoeve van ont\v ikke
ling van blauwgraslanden) en zijn de hydrologische omstandigheden van de schraallandvege
taries verbeterd. Beide maatregelen hebben (mede) t= doel de lwaliteit van de bIauwgras
landen te verbett'ren en am het areaal op de bestaande locaties moge1iik e111gszins uit te btel 
den (provincie Fry:;hln/DLG, 2010). 
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Door de inrichting van de Poasen ars waterbergingsgeoled zullen de condities ill het rroord
westelijke deel van de slenk verbeteren. Hierdoor is misschien (her)vestiging van blauwgras
land mogelijk. De knelpunten met betrekking tot de !age peilen in het aangrenzende fand
bouwgebied en het Koningsdiep zijn hiermee nog ruet opgdost (provincie FrysLm/DLG, 
2010). 

Indien aileen wordt gekeken naar kansen zQuJ er rekeniu2 te houden met de hvdrologbcbe 
knelpunten is per saldo een uitbreiding mogelijk van circa 2 ha en bn de kwaliteit van een 
deel van de momenteel matig ontwikkelde votmen worden verbeterd. Dit laatste is binnen de 
komende: zes jaar te realiseren (provincie FrysUn/DLG, 20W) , 

(A)blOtische randvoorwaarden 

Het habitattype komt optimaal voor op voedselarrne, matig zure tot neutrale bodems. Buffe
ring vindt plaats door aanvoer van hasen met grond · en/of oppervIaktewater. In de winter 
staat het grondwater aan of op maaiveld, in de ZOIDer zakt de grondwaterstartd enkele deci
meters of meer weg (Ministerie van LNV, 200t;; www.natuurkcnnis.nl. geraadpleegd mei 
2010,Natuurtypen, Gra,iand; Nat scbractlgrasland). 

In heek-dalen kunnen verschillende cornbinaties van sturende processen Ielden tot geschikte 
condities voor blauwgrasland. Van belal1g is dat er sprake is van aanvoet van basentijk voed
selarm grond.- en/of oppervlaktewater. De waterstand is vaal variahel over het jaar, met in 
de winter een korte periode waarin het water boven het maaiveld staat. In de zomer bevin
den de grondwaterstanden zich onder het niveau van het rnaaivdd (Ministerie van LNV, 
2008; www.natuurk;ennis.nl. geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen, Grasland; Nat schraalgraJiand, 
Van clet Linden et <11., 1996). 
In blauwgraslanden is meestal sprake van fosfaatlimitatie: de !age beschlkbaarheid van fosfaat 
beperkt de voedingstoestand en de plantengroei (pegtel 1983; Egloff 1983; De Mars 19%; 
Grisewell & Koerselman 2002; allen geciteerd in Van def Hoek, 2005; Van der Hoek et al., 
2004; Van der Linden et a1., 1996; www.naruurkenms.nl. geraadpleegd mel 2010, Natuurtypen, 
Crasiand,' Nat schraalgrasland) , Vasclegging van fo:;faat aan het met grondwater aangevoerde 
ijzer etl $oms calcium is ,-vaarschijnhik de oorzaak v~oor deze sittratie (w,v\\,'.natuurkennis.nl, 
geraadple-egd mei 2010, Natuurtypen, Grasiand; Nat schraalgrasiand; Van del' Linden et al., 1996; 
Van der Hoek, 2005; Pegtel 1983; Egloff 1983; De Mats 1996; Giisewell & Koerse:lman 
2002; geciteetd in Van der Hoek, 2005; Van der Hoek et al., 20(4). Van der Hoek (2005) 
yond in een goed ontwikkeld blauwgra51and met optimale hydrologische condiries een co 
limitatie van N en P, en in blauwgraslanden op marginalere standplaatsen P- of K-umitatie. 
Het lijkt et dus op, dat zowel P, N en Pals K limiterend kunnen ziin voor plant<i:ngrod in 
blauwgraslanden (Kros et at , 2008). \X'elk nutrient li:mitet:end is, hangt sterk af van de lokale 
ornstandigheden. Zonder gegevens van N; P en K-gehalten in bodem en plantmateriaal is
niet in te schatten welk nutrient of combinatie daarvan llmiterend is. 

Co-limitatie zou de soortenrijkdom kunnen bevarderen doordat elke plantensoort specifieke 
nutrientenbehoeften en -opname mogclijkheden heeft (filman, 1982; geciteerd rn Ozinga, 
1996), zodat een ded van de worten door P en een deel door N gelimiteerd wotdt. Daar
naast zijn vegetates met een co-limitatle van N en P minder gevoelig voo! (naruurhjke) fluc
tuaties van de nutrienten dan vegetaties die door een nutrient gdirniteerd worden. Bij toena
me van eetl van de nutrienten, wordt een van de andere limitetende nutrienten de bepalende 
factor vom de groei (Koerselman & Verhoeven, 1995; geciteerd in Ozinga, 1996)-. 

Door iaarlijks hooien ofwel maaien thet afvoer van materiaal vindt de afvoet van voedings
stoff-en plaats die nodig is voor de handhaving van het mesotrofe evenwieht in deze syste
men (Van der Hoek, 2005; Kemmers et al., 2010; Van der Linden et ai., 1996; 
www.natuurkcnnis.nl. geraadpleegd mel 2010, Natuurrypen, Grasland,' Nat schraalgras!and. 

Vroeger zorgde een lichte hemesring van de natre schraa:lgraslanden -door het opbrcngen 
van slootbagger, kranswier of Krabbenscheer - ook 'loor emge toevoer van voedingsstoffen. 
Mogelijk is deze aanvoet van voedingsstoffen nodig om een gebrek aan bijvoorbee1d kalium 
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te voorkomen; hlcrover is echter nog onvoldoende bekend (w\V\v.natuurkennis.nl, geraad
pleegd mei 2010, Natuurfypen, Gras/an·d,· N at schraalgras/and, Van det LInden et ill .; 1996). 

Gevoeligheid vaal' stik5to(depositie 

VermcIting 

Bij jaarlijks hooilandbeheer is het habitatt)'Pe nier gevoelig voor een enigszins verhoogde 
stikstotdepositie. Er wordt veel stikstof afgevoerd door het hOOllandbeheer (hoeveelheid 
groter of geJijk aan aa.t1 voer door depositie, ze1fs bij achtergronddepositie van ruim 2100 mol 
N / ha/j (Kemmers et aI., 2010» en in de nazomer is waarschijnlij k sprake van vtij grote gas
vormige verliezen van N als de oppervlakkige uitdroogde bodem weer natter wordt en nitraat 
gederutrificeerd wordt (nitraat (N03) wordt door bacterien omgezer in stikstof (N2 (gas» 
(Kros et al., 2008). 

Verdroging, l'erzurin,g en ~'ertnestirrg 

Afname van kwel in blauwgraslanden leidt in de eerste plaats tot verminderde aanvoet van 
calcium en ijzer (ook door toenemende invloecl van regeowater). Hierduor neemt de buffer
capaciteit langzaam at en claalt de pH. Dit proces kan lang duren, maar uireindelijk zal de 
buffeting via kationenuitwisseling overgaan naar buffering via aluminium 
(W\y-''.N. natlluxke.nnis.nl, geraadpleegd mei 2010, Natuurtypen, Gras/and,' N at schrllalgrasland, Van 
der Linden et aI., 1996). Hierbij komen de toxische metalen aluminium en i)Zen'fij. 
Indicn sprake is van een toename van de regenwaterinvloed en de natte condities dus ge
handhaafd blijven, zal het blauwgrasJand overgaan in kleine zeggenvegetaties. Dit gebeutt 
aileen indieI1 de voedselarme omstandigheden gehandhaafd blijven. Bij lets minder sterke 
verzuring en beperktc afname vaI1' kwel zou het blamvgrasland over kunnen gaan in een 
heischraal grasland. D it is lokaal waarschijnlijk ook gebeurd in het Wijnjeretper Schar (nabij 
het Koningsdiep komt een soortenrijk helschraal grasland voor, dar mogelijl is ol1tstaan uit 
een verzuurd blauwgrasland (Kl\X'A & EGG, 2007». 

Afname van kwelleidt verder tot een toename van de doorluchting van de bodem. Dit leidt 
in eerste instantie tot een toename van de mineraiisatie (afbraak en omzcttlng van plantmate
riaal) (Van der u nden et aI., 1996). Hierbij komt met name nitraat vrij (Van der Linden et aI. , 
1996). Ook Kemmers et at (2010) vonden een enorm v-erhoogde N -mineralisatie in vier 
matig ontwikkelde blauwgraslanden, mogelijk als geyolg van toegenomen doorIuchtlOg. Deze 
mineralisatie neemt uverigens weer af als de bodem verder verzuurt, doordat de bacteride 
activiteit dan afneerrtt. Door de vcrhoogde N-mincralisatie en het vri,komen van voorheen 
gebonden fosfaat komen meer voedingsstoffen beschikbaar yoor de vegetarie en kan de pro 
ductie van het blauwf"rrasland toenemen. Algemenere soorten zoals Gladde \vitbal en Pijpen
strootre kunnen de overhand krijgen (www.natuurkennis.nl. geraadpleegd met 2010, Nattlur
typen, Gras/and; Nat schraalgrasland, Van def Linden et al., 1996). De groei van Gladde withol is 
N gelimlteerd (Vink, 2003) of wordt gelimiteerd door P en K (Van Duren; geciteerd in 
Ozinga, 1996), Dc grod ,ran Pijpenstrootje zau zoweI N (Tomassen et al., 2003) als P 
(Hejcman et al., 2(10) of co-gelimiteerd (P en K (H ejcman et al., 2010) of P en N (0ien, 
2004» kunncn zijn. 
Een toename van de mineraHsatie leidt echter niet ahijd tot een verhoogde productie. Dit is 
het geval ais bij een verhoogde minetalisade cen van de nutrienten beperkend is VOOf de 
groei. Zo bleef in een blauwgrasland de productie gdijk na grondwaterstandsdaling, ondanks 
een vertieITlioudiging van de N -mineraRsatie. De oorzaak was dat de oeschikbaarheid van het 
limlterende nutrient fosfaat niet vetanderde omdat het gebondetl bieef aa!1 ljzer en kalk 
(Grootjans, 1985;. geciteerd in Van det Linden et al., 1996). 

Bij stcrke verzuring Lal de nitrificatie afnemen, en de N H/ /N03 (ammonium/nitraat)-ratio 
sctijgen (Roelofs et al., 1993; geciteerd In Van der Linden et al., 1996), Hietdoor wordt stikstof 
(meer speclfiek mtraat) de beperkende nutrient in plaats van fosfaat, ondanks een toename 
van fosfaatbcscrukbaatheid. (SpieJ:...sma et aI., 1994; geciteerd in Van der Linden et a1. , 1996) 
O mdat oak de minetalisatie bi) sterke verzuring hag is, zal een grout dee! van de strks tof met 
beschikbaar zijn voor de plantengroei. 
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Effectiviteit van beheer en effectgerichte maatregelen 

Hooibehetr 

Bet reguliere beheef vl1l1 bhuwgrashl1dert besmat uit jaadijks hooibeheer. Dit leidt ertoe dat 
1) verbossing wordt tegengegaan, 2:) nutrienten worden afgevoerd en 3) vergrassers met de 
overhand krijgen. 

Door maaibeheer kan per jaar tientallen tot rwm honderd ].jlogram stikstof kat] \\Jorden af 
gevoerd (in de voorbeeIden in her kader "Afvoer van nutrienten door maaibeheer ff g:1at her 
om hoeveelheden van 40-120 kg N/ha/j; dit komt overeen met 2800 8500 mol N/ha/i). 
Uit een recent onderzoek van Kemmers et a1. (2010) valt af te leiden dat de jaarlijkse stikstof
afvoer door maaien in blauwgtaslanden gelijk (4 van de 16 beaties) of hoger is (12 van de 16 
locaties) dan de hoevee:lheid die er jaarliJks bijkomt door depositie. Hierbij was sprake van 
een achtc:rgronddepositie van 2142 mol N/ha/j . De hoevedheid stikstof die door hooibe
heer werd afgevoerd bedroeg 2142 tot 4284 mol N/ha/i. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat 
jaarlijks veel meer stikstof wordt vastgdegd (gdmmobiliseerd) door micro-organismen dan 
dat er jaarlijks door beheer wordt afgevoerd of dan wat er taarhjks word! aangevoerd door 
depositie. DiE suggereert dat deze organismen veel competitiever zijn in het gebruiken van
scikstof dan hogere planten. 
In matig onnvikkelde blauwgraslal1den was de afVoef van stikstof via hooibeheer hoger dan 
de aanvoer via depositie. Wei was sprake van een sterk verhoogde N-mmcralisatie (l(emmers 
et aI., 2010) . 

Plaggen 

In gedegenereerde bJauwgraslanden waar sprake is van verzuring en "ermesting, maar waar 
geen sprake is van aahtasting van de hydrologische omstandigheden, kan d00f middd VJof1 

plaggen en daatna bekalken weer cen soortenrijk blauwgrashnd ontwikkeld worden. Hierbl) 
is het 'y\"el van belang dat plagwerkzaamheden kleinschalig zijn en restpopulaties van zeldza
mete Soorten worden gespaard (www.natuurkennis.nl; Natuurtypen; Grasland; Nat schraalgras
land,: Herstelbeheer, geraadpleegd september 2010). Ook de timing van de plagwerkzaamheden 
is beIangrijk: als zeldzamere soorten eenmaal verdwenen ziTn, kamen ze na het pIaggen niet 
zomaar terug (De Graaf et aI., 20{}4; Dorland et al., 2005). 
In vrljwel alle gevallen zal echter spEake zijn van cen combinatie yan verdroging, verzuring 
en/ of vermesting. In die gevallen is plaggen alleen zinvol indien de knelpunten in de hydro
logie kunnen worden opgelost. Ook kan het in dezc situatie nodig zijl1 om na het pbggen te 
bekalken (\vww.natuurkenrus.nl; Natuurtypen; Gras/and; Nat schraalgrasland; Herste!beheer, ge 
raadpleegd. september 2010). 

Uit analyse "',,rt de effecten vart verrtattingsmaatre:geIen in blauwgraslandreservaat De Veen
kampen blijkt dat het heel belangrijk is dat het water een goede k:waIiteit heet1.- en voldoendc 
calcium bevat (Van der Hoek, 2005), Als dat niet het geval is, duurt het heel lang voordat de 
gewenste condities zijn hersteld, of IS dit zeUs onmogelijk (Van det Hoek, 2005). Ook na het 
treffen van hydrologische maatregelen wordt daarom niet direct een sterke verbetermg van 
de kwaliteit verwacht, Waarschijnlijk zijn hiervoor aanvullende maatregelen nodig in de vonn 
van hentelbeheer (plaggen). Als sterke verzuting is opgetreden, is plaggen nameli)k een abso
lute vereiste (Van der Hoek, 2005) _ 

Verdroging, verzuring en vermesting in het Wijryeterper Schar 

Bet habitattype komt deels in goede kwaliteit en deels in matige kwaliteit voor. Op sommige 
plekken is vergrassing met Pi)penstrootje opgetreden, als gevolg van verdroging, verzuring 
en/ of vermesting. In ieder geval lokaal is sprake van knelpunten in de hydrologic. Er zijn 
aanwijzingen dat er pl:aatseliJk sprake is van een afname van kwel (waarneming Staatsbosbe
heer). 

De hydrologische maatregelen in 1998 in het Wijnjeterper Schar hebben er toe geleid dat 
lokaal het aantal schraallandsoorten is toegenomen. Plaatselijk is dus sptake van gebufferde 
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oms tandigh eden. Per salda is het areaal goed ontwikkelde \·egetaties gclijk gebleven, ziin 
kwalitatief matige '.'ormen toegcnomen en is de k\valiteit verbeterd. In De Marschen zijn 
blauwgraslandvegetaties toegenomen in areaal en wDrtenrijkdom. H ierbiJ zijn goed ontwik~ 
kelcle ',Tormen toegenomen en matig ofIt'wikkelde vegetaties afgenomen. De totale oppervlak
te van het type in het Natura 2000 ~gebied IS roegenomen van 1,2 naar 3,9 ha (provincie Frys ~ 
lan/DLG, 2010). De ootwlkkeling IS in tabel 7 samengcvat. 

~ttype KWalit'eit 1992/1993 (OPPvl. in hal HUidi.9.i0ppvl. In hal 

I-
WS M totaal WS M totaal 

Blauwgrasland 
goed 0 .9 (),2 1,1 0,9 0,5 1,4 

matiQ 0, "} 0, 1 2,4 0,1 2,5 

totaal 0,9 0,3 ·',2 3,3 0,6 .3~~ _. 
Tabel 7. Ontwlkkeling van bbuwgraslandvegetaucs slnds he! begm \'an de Jaten ncgrm.tg. WS= \X·llnleEerper 
SCh M, 1\1= de Mal:iclicrl. Stoll; provillcie Fryslan! DLG, 2010 

In het beheerplan is de kwiliteit van het type- als gelijkblijvend en de trcnd als onbekend be 
oordeeld. Het beheer in het Natura 2000-gebied bestaat uit jaarlijks hooilandbeheer (ptovin
cie Fryslin/DLG, 2010). 

EffectbeoordeJing 

SyntlJese 

Zoals eerder genoemd, is het met vit re slu.iten dat er in (een deel van) de blauwgraslanden in 
het Natura 2000-gebied verdroging, verzuring, ammonlumophoping en/ of vermesting is 
opgerreden. Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn van bodem-pH, actuele S'fondwater
standen, scikstofvoorraad in de bodcm etc. is ruet \<'ast te stellen of en in welke mate deze 
ver-thema's aan de orde zijn. \Vdk van deze 'vet thema's' de belangrijkste oorzaak is '·Dor de 
grotendeels matige kv.'aliteit van het blauwgrasland is dan ook ruet bekend. Bij de huidige 
achtergronddepDsitie is sprake van een maximaie overschritding van de KDW van 230 mol 
N/ha/j. 

Zander gegevens over N, P en K voorraden in de bodem en planten is ruet te bepalen door 
welk nutrient(en) de blauwgraslandvegetaties in het Natura 2000-gebied w01:den geHmiteerd. 
Mogelijk ziJn er ook binnen het gebied verschillen in nutrient<:nlimitatie. 
Uit re-ce-nt onderzoek van Kernmers et at. (2010) is gebleken dat hooibeheer in blauw
graslanden evenveel of meer stikstof afvoert dan dat er door depositie bijkomt. Dit 
geldt zowel voor goed ontwikkelde bh uwgtaslanden als matig ontwikkelde blauwgraslanden. 
Daarnaast treedt in matig ontwikkeIde blauwgraslanden treedt sterke N-minetalisatie op. 
Aangenomen mag worden dat deze minerallsarie, 10 combinatie met andere factoren, cen 
grotere impact heeft op de V"egetacie dan de stikstofdepositie. De aanvoer van stikstof v·ia 
depositie speelt daarom een ond.ergeschikte roI bij de degeneracie v-an blauwgtaslanden. 

In het Wijnjeterper Schar is lobal sprake van knelpunttn In de hydrologie. Mogelijk kunnen 
de maatregden 10 bet kacie r ,'an de Lancb.michtmg Koningsdiep, in het kader van de opwaar 
dering 'lao de N381 (zle hoofdstuk 6) en eventuele maatregeIen 1n het kader van het beheer
plan de knelpunten in de hydrologie verminderen of zelfs opIossen. Daarnaast w ilen moge 
lijk oak in het kader van bet Watergebiedsplan hydrologi~ che maatregelen worden genomen. 
Dit plan wordt momenteel opgesteld. Het is echter de vraag of dit voldoende i~ en daadwer
kelijk zal leiden tot een verbetering in de k\,valiteit van de blauw!,ttaslanden. Vemattingsmaat
rege1en in het verleden hebben namelirk ruet geleid tot een toename van het ateaal goed ont
Wlkkelde blauwgraslanden in het Wijnjeterper Schar. Uit analyse van de effecten van yernat
tingsmaatregelen in een blauwgrasland blijkt dat het heel belangrijk is dat het water een goede 
kwaliteit heeft en voldoende calcium bevat (Van der Hoek, 2005). Als dat ruet het geval is, 
dumt het heel lang voordat de gewenste condities zi jn hersteld, of is dit zelfs onmogelijk 
(Van det Hoek, 2005). O ok na her treffen van hydrologische maatregelen wordt daarom ni:e t 
direct een sterk€: verbetering van de kwahteit verwacht. Waarschirnliik zijn hiervoor aanvul 



lende maatfegelert 110dig i11 de Vbf ffi vall herstelbeheer (plaggen). Al::; srerke verztIrirtg is op
getreden, is plaggen een absolute vereiste (Van der Hoek, 2(05). Uit het beheerplan blijkt 
echtet met dat er pla!:,'Werkzaamheden zuHen worden uitgevoerd in de bestaande bJauwgras J 

landeri. De bijdtage van de N381 heeft geen invloed op de omvang van deze maatregcIen. 
Op de recent gcplagde voormalige landbouwenclaves wordt ontwikkeling van schraalgras 
landen mogdijk geacht, maar onduidelijk is nog in hoeverre de knelpunten m.h.t. hydwrogie 
en stikstofdepositie hiervoor een bd emmeri11g vormeil. 

Beoordeft'ng 

Het instaridhoudingsdoel is gericht ap behoud van de appervlakte en verberering van de 
kwaliteit. Het is onduidelijk of realisatie ;;an het instandhoudingsdoel onder de huidige con
dities en als gevolg v'an uitvoering van de geplande maatregelen haaIbaar is; magelijk zijn 
luefVa~r :1:1nvuHende maatregelen in de vorm van hersreIbehcer (bijv. plaggen) nodig. De 
bijdrage van de N381 heeft geen invloed op de: amvang van dergelijkc maattegelen. 
Uit de literatuur kan worden afgeleid dar het uitgesloten is dat de achtergronddepositie plus 
de: bijdrage van de N381 leidt tor (significant) negatieve effecten op het habitatt:ype, omd:::!t 
dit wordt weggenamen- door hooibeheer , Er wordt daarom gecondudeerd dat de bi}drage 
van de N381 niet !eidt tot (significante) negatieve effecten op het insrandhol1dingsdoeL 

5.2.5 CONCLUSIE EFFECTEN STIKSTOFDEPOSITIE 

In tabel 8 zijn de condusles met betrekkmg tot het optreden van effecten door de stikstof
deposine aIs gevalg van de opwaardenng van de N381 samenge .. at. 

Habitatt'lpe Effect 

4010 Vochtige heide Geen 

4030 DrOlle heide Geen 

6230 'He.lschrate grasfanden Mogeli j k s f9nific~mt 

6410 Blauwgraslanden Geen 

7150 Pioniervegetatles met snavelblelen Geen 
. . 

Tabel 8. Samenvamng effectcn op tnstandhoudmgsdodcn habltattypcn als gcvolg \'an de stikstafdcpoSitie door 
de N381 

Uit de tabeJ blijkt dat er mogelijk sprake is van een significant effect op het instandhoudings
doel vaor ha.b1tattype 6230 *heischrale graslanden. Er is geen sprake van (significant) nega 
tie.ve effecten op de instandhoudingsdoelen vande 0\.0 ~rige habitattypen. 

5.3 VERONTREINfGING 

Autoverkect produceert verontreinigende stoffen door verbranding van brandstoffen, stijtage 
van auto's en wegdek, corrosie van wegmenbilair, wtloging van wegenbouwmateriaal, Oil
kruidbestrijdingsmiddelen, wegenzaut, etc. Deze stoffen kunnen via vcrschillende routes in 
het milieu terechtkomen: via de lucht, verwaaiing en run-Dff (zie figuur 23) (CIW,2002). 

Autoverkeer gaat gepaard met ernissie van C02, NO" CHy naar de lucht- Verwaaiing leidt 
tot cen atmosferische belasting ,·an allerlei micro,erontreini!:,ringen als zware metalen, olie en 
polycyclische aromacische koolwaterswffen (PAl<) die in een beperkte zone naast de weg 
neerslaan. Daamaast .... varden verontreinigende staffen verspreid door het van de weg a£
stromende regenwater (run-off). Dit wegwater stroomt in de betmbodem; maar kan oak in 
een riolering worden opgevangen en afgevoerd. In veel gevallen '1indt directe lozi.ng op het 
oppervlaktewater plaats (bermslaten) (CIW,2002). 
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grootschal ige verspreiclin9 

windricllUng 

verwaafing 

Figuut 23. & herNlu ,c.le wc'Crgave c I111ssieroutes wegvcrkccr mar bodem en oppcrvlakt~water. Wccrgegeven 
zijn: emissle naac de luch t, verwaaiing en mn-off. Ontkend aan: CIW 2002 

5,3.1 EMISSIES NAAR DE LUCHT 

Vit het Luchtkwahteltsonderzoek (Goudappel Coffeng, 201Ob) blijkt dat de concentratit::s 
van fijn stof en NO& in de hcidige situacie en na opv"aardering van de N381 ruim onder de 
grenswaarden (Wet luchtkwaliteit; normen tef bescherming van mens en milieu) blijven. Er 
zjjn hierbf~ berekeningen gemaakt voor de jaren 2010, 201 Z en 2015 en 2020· . 

In het Luchtkv,,'aliteitsonderzoek zlJn naast fijn staf en N02 geen andere swfferl, zoals zwate 
metalen, beschouwd. Er vrnden in Nederland langs wegen echter geen overschrijdingen 
plaats van de ric.htwa;{rciell of grenswaarden van zware metalen en OZOri, daarom is er geen 
noodzaak de cont:entratieS van deze stoffen te berekenen (Goudappel Coffeng, 201Ob). Het 
is uitgesloten dat de opwaardering van de N381 leidt tot overschrijding van de richtwaarden 
of grenswaarden tet bescherrning van mens en milieu (Gol.ldappel Coffeng, 2010b). Hier
door kl.lnnen (significante) negatieve effecten op de instandholldingsdoekn van de be
schennde waarden van het Natura 2000-gebjed worden uitgesloten. 

5.3 .2 EMISSIES NAAR BODEM EN WA , ER 

Via afsrromend wegwater (run-off) en door droge en natie verwaaimg worden verontreiru
gende stoffen vefspreid. De belangriikste verontreicigingen zijn zware metalen, PAK en 
minerale olie. 

De verspreiding van de verontremigingen wordt sterk beinvloed door de aard vart de vethar
dingslaag op de weg. Als deklaag van wegen zijn meerdere asfalt~oorten beschikbaar, zoals 
dicht asfaltbeton (DAB) ell zeer open asfahbeton (ZOAB). DAB is een deklaag met een vfak 
oppervlak. Regenwater stroomt over het vlakke oppervlak af naaf de berm . 

.. Voor de beschtijying van de huidtge Sltuaue ts lljtgegmm van 2010. In 2012 wordt gestart met de wcrkzaamhe
den aan de N381 De planning is dat de N381 media 201 r, is gerealiseerd. In 2015 zal de N381 \'olledig beJast 
wo rden. Het jaar 2020 gccft een indJ:Uk van de ontwikkeling van de concenttaties in de toekomst. Hicrvoor zi)TI 

de verkecrsgcgcvcns uit het jaar 2025 gebruikt. H et betreft dus- een wotstcase benadenng (Gouciappel Coffeng, 
2010) . 
VOO( het jaar 201 2 is gem rekening ge.houden met CIl:!l gdaseerde aanleg \afl de N381 (2012-2015). Dc ben;ke
ningen zijn voor het jaar 2012 gebaseetd op d~ aanname dat de N381 gehed is gereahseerd en dat de N381 oak 
volledig wordt gebrurkt. Dit bctrcfr dus ook een worstcase benadering (Goudappd Coffeng, 2010) . 
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Bii ZOAB zakt het water weg in de porien en stroomt door de verharding horizontaal af 
naar de wegberm. Hierdoor ontstaat minder verwaaiing, grotere verdampmg en cen buffeting 
van water en vuil in de porien dan b lj toepassing van DAB (CI\~', 2002). Bij wegcn met DAB 
reikt de verontteiniging via venvaaiing tot circa 30 meter van de kant van de weg; rerwijl bij 
ZOAB dit beperkt is tot enkele: meters (CIW, 2002). 

De opwaardering van de N381 Icidt tot cen toename van de verkeersdruk, waardoor er in 
pnncipe ook cen gro tere kans is op het optteden van verontretniging. Dit is- echter niet het 
geval: toepassing van dubbd laags ZOAB (of een vergelijkbaar asfalttype) zalleiden tot een 
vermindering van het risico voor het optreden van verontreiniging in het Natura 2000.gebied 
ten opzichte van de huidige situatie. Toepassing van ZOAB is in kwetsbare gebieden, zoals 
natuurgebieden, de beste en meest effectieve maatregel om verontreiniging te voorkomen en 
te beperken (CI\\, 2002) . De verontreiniging blijft beperkt tot de direcre omgeving ,-an de 
•• eg, tot de wegberm (CIW, 2002). 

Er zal op regeJmatige basis monitoring worden uitgevoerd van het optreden van verontreini 
ging in her Natura 2000-gebied. Indien uit deze monitoring bli)kt dat er toch sprake IS van 
een te sterke accumulatie van verontreinrgende stoffen, kunnen maatrcgelen worden getrof
fen om negatieve effecten op de beschermde waarden van het Natura 2000-gebied te voor
komen. Hiel'bij kan gedacht worden aan het verwijderen van de bovenlaag van de wegbc;rm. 
Hiermee woedt tevens de verontreiniging afgevoerd. De monitoring wordt in overIeg met het 
be\'oegd gezag nader uirgewerkr. 

De op'\vaardering van de N381 leidt ertoe dat de kans op het optreden T,tan verontreiniging in 
het Natura 2000-gebied sterk wordt gereduceerd ten of>zichte van de huidige situatie, waar
door het optreden van (significante) flegatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor de 
beschermde waarden .an Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar als gevolg van de opwaar 
dering van de N381 kunnen worden uitgesloten. 

5.4 VERDROGING 

In de huidige sitwnie leiden de bermsloten van de N38:1 (westzijde: bermsloot Opperhaud · 
mare) en de Ni,e Heawei (mogelijk) to t \' erdroging in her Natura 2000-gebied (provind e 
Fryslan/DLG, 2010; KIWA & EGG-consult, 2007). 

5 .4 .1 AANtEG 

Ter hoogte van de Bihenwei (Wiinjewoude, ten zuiden van h€f Wijnjeterper Schar, zie figuur 
24) wordt cen tunnd voor aUe verkeer ilangelegd, thet een gcscheiden fiet5pad. Aanvankelijk 
zou dit eeO open tunnel worden (met graene taluds). Tijdens de aanleg van de tunnel is er 
misschien bemaling noclig ten behoeve van de werkzaamheden. Inmen definitief was geko
zen voar een open tunnel, zou sprake zijn van een stijghoogtevetlaging (verlaging grondwa
terstand) van enkele centimeters in het ufterste zuiden van het Natura 2000-gebrt:d. Er is 
echtet gekozen voor een gesloten, betonnen tunnel. Bij de aanleg van een gesloten tunl1.el is 
het bemalingsniveau lager en is er geen sprake van stijghoogteverlagmg in het Natura 2000-
gebied (Ol'anje¥'oud & IDO-Doesburg B.Y., 2007; IDO-Does:burg, 2010). Na de voltooiing 
van de tunnel is bemalmg ruet meer noodzakelijk. (Significante) negatieve effecten op de 
beschermde waarden zlin uitgesloten. 
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Figuur 24, Locatie aan te lcgt..'Cn turmcl tel' hoogte van de Butcwci. Bron: Google earth Pro 

5.4.2 GEBRUIK 

De bermsloot aan de oostzijde van de N381 zal door middel van een leemkoffer (een te 
plaatsen leemlaag) hydm logisch worden gescheiden van de graslandsrrook en De Matschcn. 
De nieuwe bermsloot zal minder diep steken dan de huidige bermsloot en de leemkofter zal 
drainage van het zandpakket in de grasIandstrook verder bepetken (zle voor nadere speci:fica 
ties Van Belle & Bronge ts, 2009). Naat v<erwachting zal de nieuwe bermsloot meestal droog 
staan (Van Belle & Brongers, 2009). 

Aan de westzijde leidt de bermsloot tussen de N 381 en de Opperhaudmare ruet tot verdm
ging in her Natura 2000-gebied (Oranjewoud & IDO-Doesburg BV, 2007). De bermsloot 
ten westen van de Opperhaudmare leidt mogeliik weI tot verdroging in het Natura 2000-
gebied (Oranjewoud & IDO-Doesburg B.v., 2007). Deze bermsloot ,·alt echter buiten de 
grenzen en bereik van het Provinciaal Inpassingsplan. Zie ook figuur 25. 

Uit bovcnstaande blijkt dat het plan leidt tot posltieve effecten op de waterhuishouding in 
De Marschen. Het plan leidt niet tot negaticve effccten op de \vatcrhuishouding in het \x·ijn 
jeterper Schar. 

Op basis van voorgaande kaI1 worden gecondudeerd dat het plan tot een p-osrtief effect op 
de warerhuishouding in het Natura 2000-gebied Ieidr, waardoor de abiotische omstandighe
den beter zullen voldoen aan de randvoorwaarden vaor de natte habitattypen, Her is niet 
duidelijk of het plan door het vermindcn:n/ oplossen van enkele hydrologische knelpunten 
cen wezenlijke bijdrage zalleveren in de realtsatie van de instandhoudingsdoeleu. Een (signi
ficant) negatief effect op de instandhoudingsdoelen kan in leder geval uitgesloten worden. 
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25. Fo ta kruising OppcrhauJ::nare/ Nljc H eawei met d>l>lrop aangegeven de ligging van de N 381, Opper
haudmare e,o de bcrmslo tcn . B(on: G oogle eatth Pro. 
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505 VERANDERING POPUlATtEDYNAMIEK 

Doordat de weg wordt verbrted, IS et sptake \'an verslechtering teD opzlchte van de huidige 
sltuatie; het wordt moeilijker en gevaarlijker de weg over te ~teken. Dit effect is relevant voor 
mobiele, grondgebonderr faunasoorten, zoals repriden, amfibieen ert zoogdieten. Vogcls Zl}n 
over het algemeen goed in staat veilig een weg te passeren. D e wegverbreding zal daarom 
niet leideJ1 tot cen significant effect op de populatiegrootte. 

In tabel 9 zijn de typische faunasoorten van de habitattypen van het \X':ljnjeterper Schar 
weergegeven. D e relevante sootten (mabiele, grondgebonden sumten) zijn vctgedrukt. Het 
betreft de volgende reptielensootten: Adder, Levendbarende hagedis en Za.ndhagedis. 
D e reptielensoorren ziJn sterk gebonden aan hart habitat en zullen niet sne! een ""eg overste
ken. Dlt geldt in het bijzonder voor de Adder. De kans dat deze soorten verkeersslachtoftOer 
worden, is dus klein. 

Habitattype Ty pische soorten (fauna) Soort groep 

Habitattype 4010 Groenge Vlinders 

Gentiaanbfauwtje Vl inaers 

Adder Reptielet1 

Levendbarende hagedis Reptlelen 

Heidesabelsprinkhaan Sprmkhanen en krekels 

Moerassprrnkhaan SIJf inkhanen en krekels 

Habitattype 4030 Groenge Vlinders 

lrterdeblauwtJe Vlinders 

Heivifnder Vl inders 

Kommavlinder VlinderS-

~alS heideblauwlje VHnders 

Levendbarende hagedis Rept!elen 

Zandhagedis Reptfelen 

Blauwvleugelsprinkhaan Sprinkhanen en krekels 

Wrattenb!Jter Sptir1khanen en krekels 

Zadelsprinkhaan Sprinkhanen en krekefs 

Zoemerye Sprinkhanen en krekers 

Boomleeuwerik Vogels 

Klapekster Vogels 

RoodborsttapUit Voge fs 

Veldleeuwerik VOI'je lS 

Habitattype 6230 Aardbeivlinder Vlmders 

Geelsprietrlikkopje Vl inders 

Tweekleurig hooibees~e Vlinders 

Veldkrekel Sprinkhanen en kreke ls 

Habitattype 6410 Moerasparelmoervlinder Vl inders 

Zirverell ma<ll1 Vl inders-

Watersn ip VQ[ els 

Habitattype 71 50 Igeen 
l'abel 9. Ovcmcht typlsche ±aunasoorten habltattyp cn \Xl)njeterper Schor (MlrListene van LN'!, 200&). Vetge 
drukt ;,iin de soorten die als gevolg van vcrbn;ding van de weg verkccrsslachtoffer zouden kunncn worden . 

In het Wiinjeterper Schar worden also gevolg van de wegverbreding enkele faunapassages 
aangelegd. In de onderstaande tabel staan deze weergegeven. 
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locatie Maatregel 

Brug,Alddjip Aanfeg natuurbrug met plasdrasoevers en passagemog.elijkheid voor Ree 

WUnjeterper Schar Aanleg ecoduiker en Dassenraster met amfibieenscherrn 

WUnjeterper Schar Aanleg ecoduiker en· Dassenraster met amfibieenscherm. 

WUnjeterper Schar Aanleg ecodwker en D~ster met amfibieens!;herm 

Tabel 10. Ovcr7.JCht van de fauriabescherrnende mai\tregelen dIe III het \'\'~)nJeterper Schar worden tutgevoerd Hi 

het kadcnan de ,erbteding ': an de N381. 

Door de aanleg van de faunapassages wordt de s·ituatie aanmerkelijk ~ erbeterd ten opzichte 
van de huidige situatie. Een drietal grote: ecoduikers zijn gepland op plaatsen elie nu a1 in 
gebruik ziin als oversteekplaats (zie figuur 26). Daarnaast worden dassenrasten; aan weerszii
den van de tunnels aangebtacht am dieten naar de tunnels te geleiden. De dassenrasters zul
len worden voorzien van amfibieenscherm en, 20dat reptiekn en amfibieen n:1ar de ecodui
kers worden geleid en hier gebruik van kunnen maken. 

Door deze maatregelen worden de mogelijkheden vOOt het veilig kunnen passeren van de 
weg door (kleine) zoogdieren, reptielen en amfibiecn sterk vergroot en is er sprake van een 
grote vethetering ten opzichte vart de huidige situatie. Ben (significam) negatief effect 015 de 
populatiedynamiek van de typische soorten van de habitattypen van het Wijn jeterper Schar 
kan op grond hiervan worden uitgesloten . 

. A1ddiip grote faunapassage 

Overigens ziin de mogdijke effecten van de toename van de stikstofdepositie op de typische 
sootten beoordeeld via de beoordeling van de effecten op de habitattypen (paragraaf 5.2). De 
habitattypen vormen namelijk het leefgebied waaraan de typische sootten zijn verbonden. 
Uit de beoordeling van de effecten van de toename van de stlkstofdepositie is gebleken dat 
er een kans is op het optreden van significante effccten op habitattype hdschrale grasbnden. 
Hierdoor zouden ook de typische soorten van elit habitattype significant kunnen worden 
bei·nvloed. In hoofdstuk 6 wordt beoordeeld welke effecten overblijven na het treffen van 
micigerende maatregelen. 
Er is geen sprake van (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen en dus de 
typische soorten van de averige habitattypen, 20 is gecondudeerd in paragraaf 5.2. 
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5 ,6 CONGLUSIE 

In tabel 11 zijn de conclusies met betrekking tot het optreden Van effecten op de instand.
houdingsdoelstellingen van de beschermde waarden van Natura 2000-gebied Wijnjeterper 
Schar door de omvorming van de N381 samengevat. 

Storingsfactor IE ffett" Habitattype -
omvorming N381 

H4010 H4030 'HfiZ30 H6410 H7T50 

Oppervlakteverf ies geen geen geen geen geen 
r--

Verturlrig & vermes -
geen geen 

mogel!jk 
geen geen 

ting significant 
-

VerOntreinFging geen geen geen geen geen 

Verdrogi ng geen geen yeen geen geen 
t 

Verafldering popula> geen geen n.v.t. n.v.t. n .v.t. 
tiedynartllek 
Tabel 11. Eff.:ctcn vall de om~ormJng van de N 381 op de mstandhoudingsdoclstcllingcn voor de bcschcrmde 
waarden van Natur~ 2000"gcbied \I/ijn jetcrper Schar. N .v.t. - ru er van toepassing 

Uit tabel 11 bliikt dar er kans is op het optreden van significant negatieve effectcn op babitat
type 6230 heischrale graslanden aIs gevolg van ve:rzuclng en vermesting door cen toename 
van de depositie van stikstof ten gevolge van de omvormlng van de N381. Er is geen sprake 
van (significant; negatieve cffeeren op de overige habitattypen. 

In hoofdstuk 6 worden de mitigerende maatregelen besproken. 

5.7 EFFECTEN OP ANDERE NATURA 2000-GEBIEDEN 

In de wijde omgeving van de N381 liggen naast het Wijnjeterper Schar en het D rcuts-Friese 
Wold nog enkcle andere Natura 2000-gebiedcn- Dezc zifo op figuur 27 aangegeven. 

Het Fochteloerveen is het ten opzichte van de N381 dichtstbijzijnde Natura 2000gebied, dat 
op mim S kilometer van de N381 af ligt_ Vamvege deze- grote afstand kurtnen directt: fysieke 
effecten van de omvorming van de N381 (zoals v·etstoring) worden uitgesloten. Ook effec~ 
ten als gcvolg< van stiks tofdepositre zijn niet aan de orde; immers het gebied ligt mim buiten 
de cotHOU! van 0,5 mol N/ha/iaar (zie §S.ZA). 
Omdat de andere Natura 20UG-gebieden (Van Oordts Mersken, Norgerholt, Bakkeveense 
dumen, Havelte-Oost en Dwingelderveld) op gtotere afstand van de N38-1 liggen, en ook 
buiten de contour van 0,5 mol N/ha/iaar, zi)D effecten op deze gebieden oak op voorhand 
Ult teo sluiteo (zie §5.2.4). 
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:figuur 21. Ligging Natura 2000 gebiedcn in de wljdc omgeving van de N381. Ligging err begrenz.ing 
gebieden aangeduid met gele hinen. De effecten op Natura 2000-gehieden Wijnjeterper Schar en 
Drents-Friese Wold worden beoord eld in twee aparte Passende Beoordelingen (\vaaronder onderha
vige rapportagc). Bron: Goagle earth Pro 

S.B CUMULATIE 

Op ciit moment zlfn er geen concrete projecten of plannen waarvan juridische zekerheid 
bestaat dat ze doorgang vinden bekend die ill curnulacie mer de opwaardering van de N381 
kunnen leiden tot (sigmficant) negatieve effectert op de instartdhoudingsdoelstellingen. \'<-'d 
zijn enkele ontwikkelingen bekend waarvan uitvoering nog niet juridisch zeket is, maat waar
van weI vetondersteld mag worden dat ze doorgang vjnden. Deze staarr hieronder beschre
ven. 
War betteft besraand gebruik geldt dat activitelten die stikstofdepositie veroofzaken op het 
Natura 2000~gebied zijn meegenomen in de effectenbeoordeIing, daar hun bijdrage orrder
deel is van de achtergronddepositie. 

Toekomstige ontwikkehngen 

Op korte termijn zullen in de omgeving van het Natura 200G-gebied maatregelen worden 
uitgevoerd in het kaler van de Landinrichting Kortirrgsdiep. De start van de geplande werk
zaarnheden wotdt voorzien i11 2013- (mond. med. A. de Vries, DLG), en valt daarmee binnen 
de wtvoeringstermijn van de omvorming van de N381. Hieronder w'orden de belangrijkste 
rnaatregelen kort besproken. In figuur 28 zijn de maatregelen op bart weergegeven. 

Ecrr van de belangrijkste onderdelen van de Landinrichting Koningsdiep is het laten herrne
anderen van her KOningsdiep, waarrnee nog met is gestart (provincie FrysLin/DLG, 2010). 

78 



De graslanden ten no orden van het Koningsclicp, de graslal1den tu&scn De Marschen en het 
Koningsdiep en enkele pcrcelen aan de. naorduostzijdc ,·ati De Marschen zullen in het kader 
van de landlOrichting ook worden ingencht als natuur. Hierdoor vormen de laaggelegen de
len van het beekdaJ sttaks ceo. geheel en kan het waterbeheer betet afgesterod worden op de 
naruUf. Oak ",orden hicrdoot belangrijke natuurgebleden als de Bakkeveem;e Duinen, Van 
Oardt's Mersken en het Wijnjeterper Schar met elkaar verbonden (prov incic Frysl<in/ DLG, 
2010) 
Het gebicd ten noordwesten van het Wijnjeterpet Schar, de Poascn, wordt ingcricht als wa
terbcrgingsgeblcd. In dit gebied is recent de onderbemaling gestopt (provincie Fryslan/DLG, 
2010). 

Orodat het plan met name in her beekdal natuurherste1 beoogd zal her een gunstige invloed 
hebb~n op her Natura 2000-gebied \X'ijnjeterpcr Schar. Dir vooral als gevolg van een ve rbe
teting van de hydrologie en het uit landbouwkundig gebruik nemen van percelen grenzend 
aan het Natura 2000-gebied. 
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Hoof'dlijnen laRoinnchting Koningsdil:p ter heagle 
van het W-qHjeterper Schar 
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Figuur 28. BelangnJbte maatrcgelen L'U1dinrkhting KOlllngsdiep (AJddjip) ter hoogte van het Natura 2000-
gcbiGd. Ontleendaan: pmvincie Frysliin/DLG, 2010. 
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6 MITIGATIE 

6.1 INRICHTING GRASLANDSTROOK TlISSEN N381 EN DE MARSCHEN 

De graslandsttook tussen De Marschen en de N381 zal worden omgevormd tot natuur. Het 
uitgangspunt voor de inrichting van het gebied is dat de intlChting aansluit op het landschap 
en de natuurwaarden die kenmerkend zijn voor het N atura 2000 gebied Wl~nj eterpet Schar. 
D e gras lartds trook is geen onderdeel van Natura 2000-gebied Wijnjetetpcr Schar. Er worden 
echter oak maatregelen in De Marschen zeU wtgevoetd, waatdoor de belangtijkste kndpun
ten in dit deelgebled van het Natura 2000-gebjed \\orden opgelost. Oa k leiden de hydtologi 
sche maatregelen in de graslandstrook (zie hierortder) tot verbeteting van de hydrologische 
omstandigheden in D e Marschcn. 

Het stteefbeeld bes taat cit de versterlcing en onnvikkeling van cen k1emschalig landschap, 
met een afu;isseling van bos, natte en droge heiden op de hogere delen en vochtlg heischraal 
grasland, blauwgraslaIld en kleine zeggenvegetaties op de lagere delen. Daatnaast gaat het am 
uden dotterbloemhooiland en open water. In £gutlt 29 zijn het streefbeeld en de naruurdoe
len voor de graslartdsrmok en De Marschen weergegeven. 

Ten behoeve van de infichting van de graslandstrook en de aanpak van kndpunten 111 De 
Marschen zullen de volgende maatregelen worden genomen: 

• dempen of verondiepen van sloten; 

• creeren van slenkjes; 

• lokaal peil verhogen; 

• herstel van relief; 
• weghalen weg in het zuiden; 

• plaggen; 
• kappen en omvo rmen bos. 

In figuren 30 en 31 zijn deze maatregden op hoofdlijnen w·eergcgeven. 
Voor gedetailleerdere informatie over de inrichting van de graslandstrook en de maatregelen 
in De Marschen wordt verwczen naar het rapport "Intichtingsplan graslandstrook N381 en 
De Marschen"(Van Belle & Brongers, 2009). Dit rapport is als bijlage toegevoegd (zie Bi~lage 
3). 
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Blauwgrasland en heischraal g.asland. d~~ bE!$faand en deQls II> onlW1kt<eler. (sdt 8 2 !>latta sOi"ll<03l1anoen) 
Do!t!!rbloemnooiland (sdt 10.1 Vodlfig 5Chrnal g/lS:s!andj 
Natte tor vochtiye' heide. mat plaatselfjk pKlllietstadia' met sn8veltlez.en·en-,ollfl<llda<JWS;oortom; IoI<aa! droge heirte (sdt 5.4 Nat!!! 
Oeefs open w<Jief. met op de hoeere delell_sGhijl1lC1 .. l<I~me zeggen-. sdlf~l!and· en nekle\l€getaties (vOOtlopig sdt OVarige 
bloe-mrijke grasJanden. 01' termijn een afwissellng van met name sdt 11--2 Vennen en plassen 01' zarrd. zwak geb.Jlferd; 8.2 Natte 
SOh/aaliaMen eniol 5.4 Nalte heidel 
AfWiS6eling van idelne zeggenvegetatle$. sclvaa"and. heid~e~en voclltig b/oernriji<. grasland. rnogelijk 1oI\aaI' met cfeten open 
water (voorloplg sdt !l.6 ClI'elil/e tihem1ljl<e graslanden. op Iertll!l n M<'igellJ<<le!en 5.4 Natte heide. 101 Voc1lt1g scma!1 grostcllld) 
Berken·Eikenbos ell dlWlsBeukefj·EIRi!r\b6s ('i<oOfk:flicr 4.5 CNenge na1UurbGs~~n. iIlUilW·ikke!lrl{t 
f1il<l f sdf 3.3l00tb(J{;sen op alme zandgronden en 3.4 Loo/bosserr 01' !emigG landgrDlld"n) ,..... 

Open waler me! \,!ate!piallien (Sdt 11 . 1 ~ergeme"n5Chapjle1 i~ laagveen en kle;geb",oon) ~~·~-~1;;0.~~;~~~~~ 

Figuur 29. Strecfbceld en graslandsttook en Dc M~rschen. Ontleend aan Van Belle & Brongers, 
2009. Zie b ijlage 3. 
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Figuw 30. Landschapsbecld en hoofdlljnen van de inrichting. Omleend aan Van Belle & fuungers, 2009. Zie 
bijlage 3. 
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31. Giobaal overzicht inrichtingsmaatrcgden graslandstraok en De Marschcn. Ondeend aan Van Belle & 
Brongers, 200~. Zie biJlagc 3. 

Hiewnder worden de dfecren van de maatrege!el1 ir! De Matschen en het inrichten van de 
graslandstrook op de habitattypen kort besproken. 

Effecten op habitattypen 

4010_A Vochtige heide 

De inrichtlng van de gtaslandstrook en de maatregden in De Marschen zuilen leiden tot een 
toename van het areaal vochtige heide binnen her Natura 2000-gebied (in deelgebied De 
Marschen). Op de delen in De Matschen die geplagd gaan worden, zal na het plaggen eerst 
habitattype 7150 pioniervegetattes met snaveIbiezen tot ontwikkeling komen. Op termifn 
gaan deze vegetaties over in vochtige heide. Door het dempen en verondiepen van sloten, de 
peilverhoging en het crettren van slenkjes in de brraslandstrook en De Marschen zelf zullen de 
hydrologlsche omstandigheden in De Marschen verbeteren. 

4030 Oroge heiden 

De maatregelen in de Marschen zullen Ieiden tot een beperkte toename van her areaal droge 
heide binnen het Natura 2000 gebied. 
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6230 ·Helschrale graslanden 

Door her dempen en verondiepen van sloten, de peuverhoging en het creeren van slenkfes in 
de grasIandstrook en De Marschen zelf zullen de hydrologische omstandigheden in de Mar
schen ~'erbeteren. Het areaal van heischraal grasland zal nauwelijb toenemen, maar mogeliik 
leiden de maatregelen wel tot een verbetenng van de kwaliteit van het habitattype op de be
staande loeatie in De Marsehen (Van Belle & Brangers, 20(9). 

6410 Blauwgraslanden 

D oor het dempen en verorrdiepen van sloten, de peilverhogjng en het ereeren van slenkjes in 
de graslandstrook en De Marsehen zelf zullen de hydrologisehe omstandigheden in de Mar
sehert verbeteren. In het zuidwestelijk deel van De Marsehen 'Lal worden geplagd, waarna het 
habitattype zieh op deze locatie hn ontv.rikkelen. De maatregekn in de Marsehen zullen 
daardoor leide:n tot een beperkte toenaroe van het ateaal blauwgrasland brnnen het Natura 
2000-gebiect. 

7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 

De maatregelen in de Marsehen zullen leiden tOt een toenam<:: van her areaal pioruervegeta
ties met sna, elbiezen. Op de delen die gephgd gaan worden, zal het habitattype na het plag 
gen rot ontwlkkelmg lomen. Up termijn gaan deze ycgetatles over in voehrige heide. 

6.2 VERKEERSLUW MAKEN NIJE HEAWEI 

De Nije Heawei (zie figuur 2; aangeduid met blauwe lijn) loopt door he.t Wijnjeterper Schar. 
Reeent 1s door Staatsbosbeheer een kleine parkeerplliats aange legd aan de oostzijde van deze 
weg. De Nije Heawei wordr echter niet aileen gebruikt door recreanten die het Natura 2000-
gebied willen bezoeken, maar WOLdt in toenemende mate ook als sIuiproute voor doo rgaand 
verkeer gebruikt (mededeling gemeente Opstedand, in: provlncie Fryl:ln! DLG, 2010). Dit IS 

een ongewenste onrwikkeling. (N1ede) daarom is er voor gekozen om de N1je H eawei ver
keersluw te maken, als ooderdee! van de opwaardenrrg van de N381. 

Op ",elke wijze de Nije Heawei verkeersluw gemaakt zal worden, is nog ruet bekend . . Moge" 
lijk zal de weg vanat de nieuw aangelegde parketrplaats richting het westen worden omge
vormd tOt fiets- en wandelpad (mededeling A. Meijer, provincie: Frysliin, 2010). 

Het verkeer~luw maken van de Nije Heawei leid t to t een (zeer beperkte) afname van Je de
posltie van ,'erzurende en vermestende stoffen 10 het Natura 2000"gebied. D aarnaas t vormt 
de weg momcnteeI een barrierc voor reptielen als de Adder (typische SOOft van habitattype 
4010 vochtige heide) en Levenbarende hageclis (typische soort van habitattype 4010 vochtige 
heide en 4030 droge heide); door het aanpassen van de weg kan deze barriere worden opge
heyen, Indien de weg (deels) to t fiets- en wandelpad zal ""'orden omgevormd, en hierbi j de 
bestaande bermsloten worden aangepast, kan tevens de verdrogende invloed van de weg 
worden vermindetd. Dc Nije H eawei vormt momenteel namehjk cen groot knelpunt, omdat 
deze de slenk in het Wijnjeterper Schar doorsnijdt en daardoot de hydrologische condities in 
de slenk negatief belmloedt (mededeling B. Hoegen, boswachter Staatsbosbeheer, 2010). 
Een belangrijk nevendoel van het verkeerslLlw maken is daarom am de Nije Heawei op een 
zodanige manier aan te passen dat ook de hydrologische knelpuntm worden opgelo~t of in 
ieder geval sterk worden" erminderd. Hiervoor zaI de pro\ 'incie in overleg treden met Staats
bosbeheer, gemeente Opsterland en mogelijk nog andere parti,en. Aan de hand daarvan zal 
eert uit'Voeringsplan worden opgesteld, dat zal worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. 

Op basis van dit voornemen mag worden aangenomen, dat het verkeersluw maken van de 
N tje Heawei een positieve ontwikkcling voor de beschermde waarden van her Natura 2000-
gebied is , met name voar de voehtige habitats (aile habitattypen met uitzondering van H4030 
D roge heide). 
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6.3 VERMINDEREN AMMONIAKDEPOSITIE 

Als mitigefende maatregel in het kadet van de omvorming van de N381 zal de emissie van 
ammortiak door een veehouderij fen rtoordwesten v:IIT De Mar-schen worden beperkt. De 
huidige bedrijfsvoering bestaat ait 75 melkkoeien en 40 stuks }onb'Vee. In figuur 32 lS de hui
dige ammoniakdepositie door het bedrijf, gelegen op 't Skjer, weergegeven (zie ouk Bijlage 
4). 

Het is niet gewenst de agrarische bedriifsvoering op 'r Skjer geheel te beeindigen. Op deze 
locatie wordt gestreefd naar irtvulling van particulier rtatuntbeheer vart de perceIen die gren
zen aan het Koningsdiep. Deze percelen "..vorden mgericht ills natuu[ in het kader van de 
Landinrichting Kortingsdiep (zie figuur 28). De wens is dus om de agrarische bedrijfs\TOering 
aan 't Skjer in gewijzigde vorm te behouden, waardoor tegelijkertijd ontwikkeling en beheer 
van natuur kan plaatsvinden. Dit betekent oak dat er strenge voorwaarden worden gesteId 
aart de activiteiten die op het ft Skier kunnen plaatsvil1den. De onderhemating op de percelert 
zal worden beemdigd en de percelen zullen niet meer voor beweiding aangewend kunnen 
worden. 

Als de percelen inderdaad kunnen worden ingericht als natuur betekent dit een verbetering 
van de samenhang mss'en het Korungsdiep, het Wijnjeterper Schar en De Mars-chen. Bovert
dien wordt de ondetbemilling van het gebied beeindigd, waardoor de verdrogende mvloed 
op het Natura 2000-gebied wordt opgeheven. 

In de toekomstige situatie wordt op 't Skjer een ma:x.imale ammoniakdepositre van 185 kg 
NH} toegestaan (Royal Haskoning, 2010), Hie:rdoor wo-rdt de toename van de depositie door 
de omvofmirtg van de N381 voor een belangrip:. dee! gemitigeerd. In figuur 33 is- globaal de 
netto toename van de depositie weergegeven die overblijft na mitigatie. Hierin zrjn ook de 
locaties waar het voor stikstofdepositie meest gevoelige habitattype voorkomt, heischrale 
gras-landen, weetgegeven. De netto toename van de depositie bedraagt na rrutigatie maximaal 
2 mol N/ha/j op de dichtst bij de N381 gekgen locatie waa:r het meest gevodige habitattype 
(habitattype 6230 *heischrale graslanden) voorkomt (westzi}de De Marschen). Op deze loca
tie IS de bijdrage van de N381 ook het groom, ttlaxjmaal 12 mol N/ha/j. Op de locatie in 
het oostelijk ded van het Wijnjeterper Schar bedraagt de depositie nog 1 mol N/ha/j en op 
de locaties in het westelijke deel van het \Y/ijnjeteper Schar bedraagt de: nelto toename v;tn de 
depositie 0 mol N/ha/j. De mitigatie kidt er dus toe dat er op circa 8m/o van het ateaal "an 
het habitattype geen sprake is van een toe-name van de depositie. 

Omdat de versprelding van habitattype blauwgrasland grotendeels overeenkomt met de ver
spreiding van heischraal grasland bccl'raagt ook de netto toename van de depositie op dit 
habitattype maximaal 2 mol N/ha/j, op de locaties in De Marschen. Op de locaties in het 
oostdijk deel van het \\t'ijnjeterper Schar bedraagt de netto toename van de depositie circa 1 
mol N/ha/i en op de locaties in het westeliik ded van het Wijnjeterper Schar 0 mol N/ha/j . 
Hierdoar is zeker op 50% \"an het arcaal van het habitattype geen sptake van een netto toc
name van de depositie . 

De maximale netto toename van de depositie op habitattype drQge heide bedraagt 5 mol 
N/ha/j op een locatie In het westeli.jk deel van De rvfarschen. Op de locaties van het habitat
type in het oostelijk ded van het Wijnjeterper Schar bedraagt de netto toename van de depo 
sitie -1 tot 1 mol N/ha/i en op de locaties in het westeli}k ded van het Wijnjeterper Schar 0 
mol N/ha/j. Hierdoor IS op circa 60% van het areaill van het habltattype geen sprake van 
een netto toename van de depositie. 

De maximale netto toename van de deposltie op habitattypen vochtige heiden en pioruerve
getatJes met snavelbiezen bedraagt 5 mol N/ha/j in De Marschen. De netto toe-name van de 
depositie op locaties in het oostelijk decI van het \X'ijnjeterper Schar bedraagt -1 tot 5 mol 
N/ha/j. De rtetto toenalTIe van de depositie op locatieS in het westelijk ded van het Wijri-
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jetetper Schar bedraagt 0 mol N / ha/j . Hierdoor is op circa 50% ~an het areaal van deze 
habitattypen geetl sptake van cen netto toename van de depositie. 
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Figuur 33. Globale wecrgavc nctto sEikstofdepositie na mperkmg bedriJfsaCfivttei ten 't Skj er. Bran: Royal Hasku
rung, 2010. 



6.4 CONCLUSIE EFFfCT£N MfTfGEREND£ MAATR£G£L£N 

6.4.1 H4010_A VOCHTIGE HEIDE 

Effect omvormmg N381 

De bijdrage van de wljziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype VOO1:

komt millimaal1 mol N/ha./j en maximaal 12 mol N/na/). De ovetschrijdil1g V>111 de kriti
~che depositiewaarde (achtergronddepositie indo de lokalc bijdrage van de gewijzigde N381) 
in het zwdeIijke ded bedraagt 22 ~ 42 mol N /ha/j. In de noordelijke hdft van het Natura 
2000-gebied leidt de achtergronddepositie plus de bijdtage van het plan niet tor overschrij
ding van de KDW , 
IO! de effectenbeoordeling i8 geconcludeerd dat er geen speake is Van negatieve effect en op 
het insrandhoudingsdoel, dat geticht is op behoud van oppervlakte en vetbetering van de 
kwaliteit. 

EffeCten mitigerende maatregelen 

De maatregeIen in de graslandstrook en De Marschen zeIf leiden tot een verbetering van de 
hydrologische cond.ities voot habitattype vochtige heide en een toename van het areaal in De 
Marschen. Deze toename is niet te kwantificeren. Het verkeersluw maken van de Nijc Hea 
wei zallciden tot een verbetering van de hydrolo-gische omstandigheden in het WI}njtterper 
Schar. Door de mitigatie op 't SkJer is de rretw toe name van de depositie op het habitarrype 
gering. Op circa 50% van het ateaal van het habitattype is er na mltlgatie geen sprake van een 
toename van de depositie. 

Gonclusie 

Het instandhoudingsdod is gencht op behoud van oppervlakte en verbetering van de kwali
teit. In feite wordt momenteel aan het instandhoudingsdod voldaan; het habitattype lomt 
vrijwel aileen in goede kwaliteit VOot. Het is wel van belang dat deze goede kwaliteit behou
den wordt. Uitbreiding van het habitattype \\ ardt nret nagestreefcL De verwachte toename 
van her ateaaI door de maatregeIen in De Marschen is daarom we! een positieve onNlikke
ling, maar Is niet noodzakelijk voor de realisatie van het instandhoudingsdoeI. 

De mitigerende maatregelen leiden verder tot een verbetering van de hydrologische omstan
digheden en vormen daarmee de basis voor duurzame instandhouding van het habitattype_ 
Door de hydrologlsche rnaatregeIen wordt een aanzienlijk dee! van de knelpunten in de wa
tercondities, waarvoor cen sense of urgency is toegekend, opgeIosr. 

6.4.2 H4030 DROGE HEIDE 

Effect omvorming N381 

De blidrage van de Wl)Ligingvan de N381 bedraagt op de locaties waar het habitat type voor
kornt minimaa11 mol N/ha/) (noordwestelijk ded Wijnjererper Schar) en maximaal 12 mol 
N/ha/i (westzijde De Matschen). De maximale overschrijding van de kriusche depositie 
waarde (achtergronddepositie lnd. lokale bijdrage gewijzigde N381) bedraagt 242 mol 
N/ha/j. 
In de effectenbeoordeling is geconcludeerd dat er geen sprake is van negatieve effecten op 
het lnstandhoudingsdoel, dat gericht is op behoud van oppervlakte en kwaliteit. 

Effecten mitigerende maatregelen 

De maatregelen in De Marschen lei den tot een beperkte toenarne van het areaal droge heide_ 
Het is niet mogelijk deze toename te kwantificeten. Door de mitigatie op 't SkJer is de netto 
toename van de deposltie op het habitattype gering. Op citca 60D/o van. het areaal van bet 
habitattype is er na mitigatie geen sprake van een toename ~ ,m de depositie. 

88 /luro !f;\kker 20ll/pon71 



ConcluSie 

Het instandhoudingsdoel is gericht op behoud van oppetvlakte en kwaliteit. In feite wordt 
rnomenteel aan het instandhoudingsdoel voldaan. Uitbreiding van het habitattype wordt niet 
nagestreefd. De verwachte toenarne van het areaal door de maatregc1en in De Marschen is 
daarorn wel eeo positieve ontv.1kkeling, maar niet noodzakeli}k voor de realisatle van het 
instandhoudingsdoel. De biJdrage van de N381 leidt niet tot (sigmficant) negatieve effecten 
op her mstandhoudingsdoel. Op circa 60% van het areaal van het habimttype is er na mitiga
tie geen sptake van een toename van de depositie. 

6.4.3 H6230 *HEISCHRALE GRASlANDEN 

Effect omvOrming N381 

De bijdrage van de wiJziging' van de N381 bedraagt op de locatles waar het habitattype voor
komt minirnaall mol N/ha/j en maximaal 12 mol N/ha/}. De maximale overschrijding van 
de ktitische depositiewaarde (achtergronddepositie indo fable bijdrage gewijzigde N381) 
bedraagt 512 mol N /ha/ j. 
In de efTectenbeoordeling is geconcludeetd dat er kans is op het optreden van een significant 
effect op het instandhoudingsdoel, dat gericht is op uitbreiding van de oppervlakte en verbe
tering van de kwaliteit. 

Effecteri mitlgerende maatregelen 

De maatregelen in de graslandstrook en in De Marschen ze!f lciden tot een verbetering van 
de hydrologisehe condities voo£ habitattype heischrale graslanden en mogelijk een marginale 
toenatne van het areaal in De Marschen. Deze toename is niet te kwantificert:n. Het ver 
keersluw maken van de Nije Heawei zal leiden tot een vetbetering van de hydrologische Otn
standigheden in het centrale dee! van het Wijnjeterper Schar. Her verminderen van de am
moniakdepositie leidt tot een maximale netto toename van de depositie (bijdtage N381 
mitigatie 't Skjer) van 2 mol N/ha/j op het habitattype in deelgcbied De Marsch en. Op 80% 
van het areaails na mitigatie geen sprake van een netto toename· van de depositie. Door het 
aanpassen van de bedn)fsvoering op 't Skier zal ook de verdrogende ilwloed van de pereden 
aan het Koningsdiep, die nu nog in agranseh gebruik zi jn, beeindigd. 

COnclusie 

De maatregeIen in De Marschen en het verkeersluw maken van de Nije Heawei leiden er toe 
dat, onder invloed "an de verbeterde hydro logische omstandigheden, de buffercapaciteit kan 
worden vergroot, waardoor het habitatt}pe minder gevoelig wordt voor stikstordepo5itic. 

De mitigerende maatregelen die in het kader van de omvorming \7an de N381 worden getrof
fen }eiden wat bettert de hydrologie tot aanzienlijke verbetermg van de abiotische omstan
digheden. Op een ded van het areaal (20%~ in deelgebied De Marschen) is sprake van eert 
f,reringe netto toename van de depositie \'an maximaal 2 mol N/balj. Doordat oak. op deze 
locaties sprale is \Ian een verbetering van de h-ydrologisc:he condities, zal er sprake zijn van 
een betere buffercapacitcit, waatdoor het habitattype op deze locaties minder gevoehg is 
,oor de overmaat aan stikstof. Op 80% van het areaal (de locaties in deelgebied Wijnjeterper 
Schar) is geen sprake van een netto toename van de depositie. Op de locaties in het centrale 
ded van het Wijnjeterper Schar is door het verkeersluw maken van de N ije Heawei een aan· 
zienlijke verb-etering van de hydrologische condities te verwachten, hetgeen zou kunnen lei
den tot een kwaliteitsverbetering van het habitattype aJdaar, Er zijn derhalve na mitigatie 
geen (significant) negatieve effecten Ie verwachten op het mstandhoudingsdoeI, mogelijk is 
zelfs sprake van een positief effeet op het mstandhoudingsdoeL Door de hydrologische 
maatregelen wordt een aanzienlijk deel van de knelpunten in de \k·aterconditics,. waarvoar cen 
sense of urgency is toegekend,. opgelost. 
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6.4.4 H6410 BlAUWGRASlANO 

Effect omvorrnil1g N381 

De bijdrage van de wljziging van de N381 bedraagt op de locaties waar het habitattype voor~ 

komt minimaall mol N/ha/j en maximaa112 mol N/ha/j. De maximaie overschrijding van 
de kritische depositiewaatde (achtergronddepositie ind. lokale bijdrage gewijzigde N381) 
bedraagt 242 mol N/ha/j. 
In de effectcnbeoorci'eling is geconcludeerd dar er geen sprake is (significant) negatie~-e effec
ten op het instandhoudingsdoel, dat gericht is op behaud van de oppervlakte en verbetering 
van de kwaliteit. 

Effecren mitigerende maarregelen 

De maatregelen in de grashndstrook en De Ma-rschen leiden tot een verbetering van de hy
drologische condities voor habitattype blauwgraslanden en mogcIijk cen geringe toename van 
het areaal in De Marschen. Dez.e toename is ruet te kwantificeren. Het verkeerduw maten 
van de Nije Heawei zm Ieiden tot een verbetering . an de hydroIogische omstandigheden in 
het centrale ded van her WiJnjeterper Schar. Het vumind'eren van de afhnlOl11akdepo.sltie 
leidt tot een maximale netto toename van de deposiue (bijdrage N381 - mitigatie 't Skjer) "an 
2 mol N/ha/j op het habitattype in deelgebied De Marschen. Op 50% van het areaa.l is na 
mitigatie geen sprake van een netto toename van de depositie. Door het aanpassen van de 
bedrijfsvoering op 'r Skjer zal oak de verdrogende invloed van de perce1en aan het Konings
diep, die nu nog in agrarisch gebruik ziin, beeinrugd. 

Conclusie' 

De mitigerende maatregelen die in het kader van de omvorming van de N381 worden getrof
fen leiden wat betreft de h}tdrologie tot aanzienlijke verbetering van de abiotische omstan
dlgheden in De Marschen en het centrale dee! van het WijnJeterper Schar. Dit zou kunnen 
lei den tot een verbetering van de kwaliteit van het habitattype op deze locaties. De maximale 
metto depositie bedraagt 2 mol N/ha/j in deelgebied De Matschen en op circa 50% van het 
areaal IS geen sprake van een netto toename van de depos1tie. Door de hydtologische maat
regden wordt een aanzienlijk ded van de kneIpunren In de warerconmties, waarvoor' een 
sense of urgency is foegekend, opgelOSL 
Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat er na mitigatie kans is op het optreden 
van een positief effect op het instandhoudingsdoel. 

6.4.5 H7150 PJONIERVEGETATIES MET SNAVEl BfEZEN 

Effect omvorming N381 

De omvorming van de N3S1 leidt met tot negatieve effecten op het instandhoudingsdoel. De 
kritische depositiewaatde van het habitattype wordt ruet overschreden. Het instandhou
dingsdoel is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en vetbetering van de kwaliteit. 

Effecten mitigerende maatregelen 

De maattegel€n in De Matschen zullen leiden tot een toename ...an het areaaF pioniervegeta
ties met snavelbiezen in dit deelgebied. Op de delen die geplagd gaan worden, zaI het habitat
type na het plagge IT tot ontwikkelit:lg lomen, Op termijn gaan deze vt:getaties ove.t in vochti 
ge heide. 
De maatregelen in De Marschen en het verkeersluw maken van de Nije Heawei leiden verder 
tot een verbetering van de hydrologische omstandigheden. 

COlTcfusie 

De maatregelen in De Mars-chen leiden op de korte termijn tot een toemime van het areaal 
van het habitattype. Omdat de omvang van het habitattype op de recen-teliik geplagde delen 
in het Wijnjeterper Schar geleidelijk zal afnemen, zal de netto oppervlakte in het Natma 
2000-gebied (areaal in Wijnjeterper Schar + area~1 in De Marschen) op de korte terrniin 
hooguit rets toenemen of ge1ijk blijven. of de maattegelen in De Marschen daadw'etkelijk 
Ieiden tot een wezenlijk pasitief effect op het instandhoudingsdoel, dat gencht 1S op uitbrei-
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ding van de oppervlakte err verbetering van de kwaliteit, is daaront onzeker. De maatregelen 
dragen echter wel bij aan de realisatie van het instandhoudingsdoel. Op basis van voorgaande 
wordt geconcludeerd dat de omvorming van de N381 en de mitigerende maatregelen die in 
dat kader wordeu getroffen leiden tot cen positief effect op het instandhoudingsdoel. 

6.4.6 CONClUSIE EFFECTEN OMVORMINGN381 PlUSMITIGERENDE MAATREGElEN 

In onderstaande tabel is samengevat ,vat de effecten van de Orr!vorming van de N3~1 op de 
habitattypen zijn, welke mitigerende maatfegelen worden getroffen om deze effecten te ver · 
zachten en welke effecten na mitigane overblijven. Hierin ziyn ook de habitattypen opgeno 
men waarvoor geen noodzaak bestaat voor het treffen '.ian mitigerende maatregelen, amdat 
de omvorming van de N 381 niet tot (slgnificant) negatieve etfecten op het instandhoudings
doel leidt. 

Habitattype 
Effect H381 

Mitigerertde maatreg'eten 
Eff~ct na mitigatie 

op isd oP isd 
verminderen depositie 

4010 Vochtige 
Geen 

-oplossen hyclrologiSChe knel-
Geen 

hefden punten 

--~tbreiden areaal hatJitattype 

4030 Droge hei 
Geen 

-verminderen depositte Geen 
den -uftbreiden areaal haottattype 

-vermmderen depositie 

6230 Helschrale MogelUk signifi-
oplossen hydrologische Imel-

Geenl moge l!jk punten 
graslanden cant 

-moge:lijk geringe urtbreidfng 
positie.f 

areaal h"abitattype 
-verminderen depositie 

6410 Blauwgras-
-oplossen hydrOlogiSCl1e knel -

Geen/mogelBk 
landen 

Geen punten 
posltief 

-mogel!jk gerlnge uitbreiding 
om~ng hab~tattype 

7150 Plonierve-
ver.minderen depositie 

getaties met Geen 
opfossen hydrologische knel -

Positief 
punten 

snavel blezen uitbreidinq areaal habitattype 
Tabel 12. Overzlcht effecteD plan, ml tfgerencic maatregelen cn netto effect na mlUga tlC op de l1:lbltattypen die 
binnen de invloedssfect vall de N381 voorkomen. lsd- IDstandhoudingsdod. 

Na rnitigatie is cr niet langer sprake "an cen moge1ijk sIgnificant effe-ct op het instandhou
dirrgsdoel voor habitattype heischrale graslandert. Mogdi~k is er zelfs sprake van een positief 
effect op het instancihondingsdoel. Ook is er na mitigatie (mogelijk) sptake van een positi:ef 
effect op het instandhoudingsdoeI voor habitattypen blauwgrasiand en pioniervegetaties met 
snavelhiezen. Door de hydrologrsche maatregelen wordt tevens een aanzlenlijk deel van de 
knelpunten in de watercondities, v;aarvoor een sense of urgency is toegekend, opgdost. 

6.5 EINDCONCLUSIE EFFECTEN OMVORMING N381 

De omvorming van de N 381 kidt met zekerheid niet tot (significant) negatieve effecten op 
de instandhoudingsdoelen voo r N atu.ra 2000-gebied Wijnjeterper Schar eo hrengt tealisatie 
van de instandhoudinf,1'$doelen dus niet In geVa;tf. lntegended, het plan kidt tot positicve 
effecten op het instandnoudingsdoel voor habitattype 7150 pioniervegetatie-s met snavelbie
zen en mogeli jk ouk tot positieve effccten op de instandhoudlngsdoelen voor habitattypen 
6230 *heischrale graslanden en 6410 blauwgraslaoden . 
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