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De provincie Fryslan is voornemens de hu idige provinciale weg N381 tussen Drachfen en de 
Drentse grens om te bouwen tot een stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen: met een 
maximum snelheid van tOo km/uur. tn het noordeHjke gedeelte, van Drachten naar Donkerbroek 
wordt de weg dubbelbaans. Het traject Donkerbroek - Drentse grens brijft enkelbaans. 

Gezien de wijziging van de N381 zal de luchtkwaliteit langs de weg in het plangebied gaan 
veranderen. De rntensiteit op deze weg en de ligging van de wag zal (deels) afwijken van de 
autonome situatie waardoor de emissie van lucht verandert Hierdoor zullen veranderde emrssies 
van NOx en NH3 optreden. Veranderde emissies van stikstof kunnen 
Natuurbeschermingsgebieden (in dit geval Natura 2000 gebieden) in de omgeving be"invloeden. 
Langs het traject van de N381 Ifggen twee Natura 2000-gebieden: de- Wijnjeterper Schar en het 
Drents-Friese Wold. 

In deze notftie IS, ten gevotge van het wegverkeer, de sUkstofdepositie op het Natura 2000 
gebied WiJnjeterper Schar bepaalt door middel van verspreidingsberekenfngen. Vervolgens zijn 
de resultaten omgezet tn deposltfecontouren en weergegeven op een topografiscne kaart van de 
omgeving. Deze gegevens dienen als input voor de passende beoordeHng. 

1. Depositie van stikstof 

Atmosferische depositie van NO/N02 (NOx) en NH3 kan via verschillende effectroutes [eiden tot 
effecten op daarvoor gevoelige habitattypen. Het effect van verzuring en vermesting afs gevolg 
van atmosferische depositie speelt in een groot deel van Nederland en is een van de bepalende 
factoren in de achteruitgang van natuurwaarden gedurende de laatste decennia. 

Depositie valt hierbij te onderscheiden in droge depositie en Mtte depositie. Droge depositie is 
het neerslaan van gasvormige of deeltjesvormige stoffen op de bodem onder inv~oed van de 
zwaartekracht en turbulenties in de atmosfeer. Nalle depositie is het op de bodem terecht komen 
van gasvermige of deeltjesvormige staffen als gevolg van uitregenen en uitwassen. 

Midde[s verspreidingsberekeningen van de totale depositie (natte plus dregs) kan' de bijdra.ge 
van de voorgenomen activiteit aan de sHkstofdepositte op de natuurbeschermingsgebieden in de 
omgeving bepaald worden. 
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2. Juridisch kader 

Bescherming van de nabij gelegen natuurgebieden (Natura 2000) wordt geregeld in de 
Natuurbeschermingswet 1998. In dft kader dient onderzoek verrrcht te worden naar effecten van 
de (voorgenomen) activiteit op voorkomende natuurwaarden. 

Omdat op voorhand negatieve effecten niet uit Ie sluiten j jn, dient een passende beoordeling 
opgesteld te worden. Hiervoor zijn stikstofdepositie berekeningel1 Mdig am dit eventuele 
negatieve effect te kunnen kwantificeren. 

De met STACKS D+ berekende N02 en NH3 concentraties worden vermenigvu Idigd met de 
effectieve depositiesnelhe~d en een omrekenfngsfactor om de hoeveelheid stikstofdeposrtie te 
verkrijgen. Deze kan vervolgens gehanteerd worden in de passende beoordelfng. 

3. Ultgangspunten 

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

3.1 ToetsJngs[ocaties 
In de nabijheid van de N381 bevindt zich het Natura 2000 gebied Wljnjeterper Schar. ott gebied 
IIgt direct aan de N381 en dient dus tn het onderzoek in beschol)wfng te worden genomen. In de 
onderstaande figuur is de locatie van de Natura 2000 gebied weergegeven. 

Figuur 1 ~ Locatie- Wijnj919rper SChar 
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3.2 Afbakening studiegebied 
V~~r de afbakening van het studiegebied is uitgegaan van een afstand van 3.000 meter 
gerekend vanaf de Natura 2000 gebieden, conform de notitie 'Stikstofdepositie v~~r 
Rfjkswegenprojecten, Afbakening van het onderzoekgebied' van Kema onderdeel V<in het 
rekenvoorschrift. Vanaf de N381 zijn van het onderliggend wegennet die wegen meegenomen bij 
de berekeningen die direct aansluiterl op de N38i en binnen de zone van 3.000 meter van de 
Natura 2000 gebieden zijn gelegen. 

3.3 Verkeersgegevens 
De verkeersgegevens zijn tn shape-format Mngeleverd door de Goudappel Coffeng. De shapes 
bevatten de weeki.ntensiteiten van 2015. Deze verkeersgegevens van 2015 ljjn 6 fuli 2010 
aangeteverd. De verkeersgegevens Zijn in het rekenmodel opgenomen. 

3.4 T oetsingsjaren 
Ats toefsingsjaar wordt uitgegaan van het jaar 2015. Bij de berekeningen is uitgegaan van de 
volgende te beschouwen situaties: 
• Autonome ontwikkefing; 
• Voorkeursaltem<itief (VKA) 2x2 met 100 km/uur. 

3.5 Rijsnelheden 
In de autonome situatie (2015AO) wordt een rirsnelheid aangehouden van 80 km/uur v~~r aile 
onderzochte wegen. mt is de snelheid ap het overgrote dee I van de beschouwde wegen en 
betreft de minimaal in te voeren snelheid in het Stacks D+ rekenmodeL In de toekomsUge 
situatie met plan (VKA) is de rijsnelheid op de N3811 00 km/uur. Op de overige wegeO' is de 
rijsnelheid aangehouden van 80 km/uur. 

3.6 Wegligging 
De maaiveldhoogte van de N381 ligt nage-noeg op hetzelfde niveau als de Natura 2000 
gebieden. In de VKA zal de N381 op een aantallocaties verdiept of verhoogd worden aange/egd. 
Deze verdiepte of verhoogde ligging heeft een positief effect op de versprefding en zorgt dus 
voer lagere deposities. Aangezier1 niet bekend is waar specifiek deze hoogte verschilfen wilen 
zijn, is voor het onderzoek 'worst-case' de maaiveldhoogte en weghoogte gelijk gehouden. 

3.7 Rekenprogramma 
De berekenrngen zi}n uitgevoerd met het programma Geomi!ieu van DGMR, module STACKS 
D+ versie 1.20.1 (mei 2010). Dit betreft het landelijk fa hanteren rekerimodel voor 
de-poSitiebrekeningen vanuit verkeersbronnen. In het rekenmodef is gerekend met een 
rekenperiode van 10 jaar. Omwifle van de rekenduur is gerekend met een steekproefgrootte van 
10%. Conform het rekenvoorsChrift zijn de resuttatel1 hiervan nog steeds representattet. 

3.8 Toetspunten (grid) 
Er is gereke-nd op een hoogte van 4 meter ten opzichte van het plaafselijk maaiveld, de 
standaard te hanteren rekenhoogte in het rekenmodel. Hlerb~j is gerekend met raaien vanaf de 
wegen. De toetspunten zifn hierbij enkel ge-Iege-n binnen het Natura 2000-gebled, Wijrijeterper 
Schar, aangezien daar de depositie van be-lang is. 

3.9 Schermen 
In de huidige en toekomstige situatie zijn langs de beschouwde wegen in de nabijheid van het 
Wijnjeterper Schar geen schermen aanwezig. 
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3. 10 Rijlijnen 
De rijlijnen zijn gemodelleerd in het midden van de weg bij 2x1 (1 rijstrook per richting) wegen. 
Voor het gedeelte waar na de wijziging van de N381, de weg verandert in 2x1 naar 2X2 (2 
rijstroken per richting), zijn 2 rijlijnen in het rekenmodel gemodelleerd op de buitenste' rijstrook. 

3. 11 T errein ruwheid 
Voor de terreinruwheid is, gezien het studiegebied, een waarde aangehouden van Zo = 0,5 m 
voor het hele model. 

4 ResuJtaten 

4. 1 Omrekeningen resultaten 
Met STACKS D+ is de bronbijdrage van de stikstofdepositie bere-kend afkomstig van het 
gemodeHeerde wegverkeer. De concentraties N02 en NH3 worden hiefbij berekend in IJ/m3. 
Deze waarden worden middels onderstaande formule omgerekend naar stikstofdepositfe in 
mol/haljaar. 

Hoevee/held stikstofdepositie [mollhaJjaar] = concentratie NO~NH3 (uif rekenmodel) x effectieve 
depCJsitiefactor x omrekeningsfactor NO~NH3 

De hierbij te hanteren omrekeningsfactoren zi]n: 
NH3: 18550,590 
N02: 6855,652 

Betreffende de effectieve deposftlesnelheid is deze afhankelijk van het landgebruik. Voor het 
Wijnjeterper Schar bedragen de effectieve depositie Snelheden 0,0025 mls voor N02 en 0,0123 
m/s voor NH;3, behorende bij het overheersende oppervlaktype 'Heatlands with major grass 
influence' (he/de met gras). 

4.2 Depositiecontouren 
De resultaten van de berekeningen zi}n berekende concentrafies op toetsingspunien. Deze zijn 
middefs GtS bewerkingen omgezet naar deposrtiecontouren. Met deze depositiecontouren kan 
vervorgens de ecofogische beschouwing worden uftgevoerd. 

De resultaten van de berekeningen, ats depasitiecontouren, van het jaar 2015 zfJn opgenomen in 
bijlage 1. 

Het betreHen hierbij de volgende depositiecontouren: 
• De tot ale depositiebtjdrage N381 (NH3 plus N02 )' VKA 100 km/uur: 
• De verschilconfour'en voar NH3 VKA 100 km/uur; 
• De verschilcontouren voor N02 VKA 100 km/uur; 
• De contour van de autonome situafie voer NHa; 
• De contour van de autonome situatfe voar NO;>; 
• De contour van het VKA 100 km/llllr voor NH3~ 
• De contour van het VKA 100 km/uur voor N02. 

5 Conclusie 

Door rniddel van de depositlecontouren in de bijlagen, kan door een ecoloog een passende 
beoordeling worden opgesteld over de Invloed van de reconstructie van de N381 op het Natura 
2000 gebied Wijnjeterper Schar. 
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Bijlage 1 
Depositiecontouren Natura 2000 gebieden 



\ 
._ -- :JI;: 

\ 

1 6 

t 

7.6 

;3 aprii 201': 

~.g~n4a 

OI;F1ln",,:;-'t'I!l '",u·;n ~ '~i1.i-gIl:.n r 
To'tJ..A" .a.p~'me~~drillJl Kif$'1 ~I' 

[rIQoIN/h .. JJilllr] 

o. 
_ 05 

- " 
r .. t 

---1 

ToI~le <;Ieposili~l;!i)dr~g~ t13e1 20~~ 
[mol ~· ""lJa"l 

Pl"Qjecl ~ 

"381 

Op'""hI~.",c: 

Proiecli1ur~.l( M381 



I I 

l~ 

16l 
9 

/" 

\ 
~ 

15 apri. 2011 

....... 
1.1 

/ 

a. a( 

.. . ''ii="-~~ OJ..... 
~ ...... ".... . 

.... --

r- -T --\0---
I 

\ O·, ...... ~~~~==~~ ........ ~ ...... 1~Q~ 

l..eg8A\la 

c.:J~e,"" lng Nat\,l r8 40009f:bi~ 
Contour NHl 201~ 
Delta Pia" • AO lmo~hlll)aarl 
-01 

--. --, 
_ s 

111. 

Ve(s~hilconlo.ur hH3 201 ~ 
(moVhaljaar\ 
P~o~et 

111381 

~reicNge .. tt' 

Projectbur"au k3S1 

2010112010 

Ge~ontrolee,d door 

PI(OE 

t~lIr.~! !:Irqn Mlflisl.(~. un ~~"d~u,y 
Hat\luf ,11 \l'o~t:I,w;~"'I'l'.tIte{\ 
o.-ecllo Nallfur -4 'rl,llllilll~ :010 

••• --.!..!,.!..--••• 
ROYAL HASKONINco 
~~.,..{j .. • .. r'"""' ..... ~~ .... ~ 

-' 



15. april 2011 

l,80g<lnt:l' 
C::J ~gr~ln9: Nal"(I~COJg~bif:d 
Conlqqr NOl ~Q1~ 
Qelta PIiI.~ - AI;) (rn.ollhaljaarl 

-0.1 

o.~ 

-- I 

Verschrcontou< N02 2015 
(mollhaljaar) 
Prl)J'e'Ct. 

N381 

0p<tJ-Chtgey~" 

Projectbu,eau N:)!I.1 

20107(2Q10 

.,c Flguu:' 

29 

~oontJqle(tlq docr . Volgnummer i 
PVDE 

f'iI!wa2000: Bra,"" M<rI~el'lt van :. .... I <:\~ 
N,l>tOf&-ll VI)eds<!I"",~I>1e" 
Qir;e!.'lie Nmuul. 4 r.ebrua~i 2010 

••• 
---.!...!...!!-••• 

lOYAL " ... ,II(OII .. NO 
... . ......... *""~."II~~.~-... __ 



i ~ '\ 
j ~~ "' LJ. 
. Ef 

I t\SWe~llePI 
i 
! 
i ", 
! \ 

-~ 

~ 
[ ." I 

_.--.... 

kad:':tster' en &:.i . ht © 2010. Dienst VOO~ he! . I T0t1/)~llfle : CopY"~_ . .. ._ 

15 april 2011 

l· 

_ 2() 

1'181· 3 ~Q15 '>'0 
CuntQ<Jf NH ~ 
(mol/hal iaaf! 

P"OjOcl 

Call1nr 

201071:;!Q10 

Hgun 

21> 

.. Vo.Jgn mar: 
o 

• •• 
. -..!..!..!--

••• 
ICOYA" HAtI(ON.ING 



~ 
- - - - .... ~. ,,-.~ .. _._-" ..... "" . , .. _-- . ~- ~ 
LT3.pQgr~~~.~~~?~~~~~.Q.,~_~i.~~~ vOor ~ kad~;~. e,:!penb8r;e !:~~!=;!~~~~R-~i~~a0J 

- ~ --, - -_ .. "- .. ,_._ ... -

15 april 2011 

~ .... ~~~==?-.... ~~ .... _ m 
0-, /\ 1,000 

l.eQ'Indii 

r::J Elf'gr-..nztng N~.tajl"'2000g0tr. t""d 
Contour AO N02 201$ 
''''''I/h.ljaa~1 __ 1 

-- ~. 
4 

_ 10 

Tit.el' 

Contour />ID2 ?Ol~ AO 
(moV!laljaar'l 

P-roJect 

N:)81 

QrldfachiQ'tl/ilC 

Proj~ctbu,..,a" t-I:\~ 1 

ZQIG7!201Q 

Geronirol~,~" QQOr' Voisn t..~mtH : 

PVDe a 

NaIOW32.)jQ ~-oll Uinlskm~ 'J/ln Lant,ibc..J\': 
r.la1~rM~IK'{.:'tI M'~ 
.I:m:edije NatlJl-l'l -'\ ~;:tbf~n 2010-

."II! 
~ 

IIOYAL MAIKO.UIG 
~~.""'~~:rIIi~ __ . 



~ ,\ 

t~ ! \ 
; .v7"~ 

it1\ • 

Swe~llepleats 

i I 
11$ 

: l 

' ~ 

'\ 
J.' 

... 

15 <;Ipri12Q.11 

~ 
e .r"-p,~..c " 

~~/ 
~~\ 

y\e~ 

• Q... ' '''' 

~\\Il! " ', .. 

-S-
:::> 
~ 

.,.... .... 
\ 

, T-· .~- ~I 

I, 

~ L8Qtnda 

:1 :C:J B~greIlX.JJlg N.hh-W2000{;:'t'rned 

CQntour PL.AN "H~ 2015, 
~ [mo1o'haljaarj 

-- ~ 

- '" --:c 

ntl~ ~' 

'I Contour Nt-t~ 2Q1~ PLAN 
. ,mQIlhQ/I~r) 

Pt°ject 

N381 

Lpdla(;ht~.~ 

Projeclbureau N331 

i NliIlw.!:Imoo: Srt/rI" Nlil*,l ilrl ~';i:l n L~WOO'LNi. 
: N"l.Iut ~n ~d!'l/ft""w~ .. It. 
, Oir@ctJe NJll{UlJ1 4Ie~a(j 20iD 

.1 
~ 

~ .. . I ••• 
~ 

.OllAL MAIKO.I.G 
_,.~~. <t~~~-.. .... ""' .. _ ._ 



.. 
l\ .. 
~ \ 

SweJl le~ le(ltt 

\ 
1.1 

6 
I, 

9 

s 

15 apii 2011 

~. 

~ ... , 

-- 4 

nt. 
Contour N02 2015 PLAN 
(mollhaij~ar) 

QP<ll~·' 
Pro!ec;tbur,au N381 

O~lJm. 

••• 
-......!...!..! ••• 

.!OYAL HASKONING 
""""1O!!I.f~,,, p ~,,,,~~~ ....... _ 

.' 



BIJLAGE 2 Notitie onderbouwing effectgrens stikstofdeposi
tie 



ARCADIS 
InfrlfstructllUi Wafer- Milieu, Gebouwen 

MEMO 

dnderwerp-, 

Onderbouwing effectgrens stikstofdepositie 

·s-I-fertogenbosch. 

12 april 2011 

Vari: 

DoH Logemanfl 

Afdeling' 

Divisie M&R Assen 

Aan:' 

Anne Meijer (Provincie Fryslan) 

Margreet ter Steege (Buro Bakker) 

Inleiding 

Opgesteld door: 

Gijs Kos 

Ons kenmerk: 

Kopie!!n aan: 

Do1£ Logemann 

FeMeke van der Vegte 

ARCADIS NEDERLAND BV 

Zendmastweg 19 

Postws 63 

9400 AS Assen 

T'el 0592 392 i 1 t 

Fa)( 0592 353 H 2 

WWW.arcadis nl 

DiVIS iE MlblEU & RUIMTE 

De provincie Fryslfm voorziet een aanpassing van de N381 van Dtachten tot aan de Drentse grens. De 
weg krijgt over het he Ie traject ongelijkvloerse kruis-ingen, waardoor de maximumsnelheid overal van 
~o km/h naar l00kmjh kan gaan, In de omgeving van de N3811iggen versduUende Natura 2000-
gebieden als Bakkeveense Duinen, Wijnjeterper Schar, Van Oordt's Mersken, Fochteloerveen en Dn'nt
Friege Wold & Leggelderveld (zie bijlagel).ln deze gehleden komen verschiUende habifattypen vom 
die gevoelig zijn voor de gevolgen van depositie van stikstof. Rond de N381 gaat het om &ijvoorbeeld 
habitattypen van heide, heischrale graslanden, hoogvenen en beekdalen. 

Effecten van s-tikstof 
Stikstof is een stof die planten nodig hebben om te grueien. Een overmaat van s-tikstof leidt echter tot 
ongewenste effecten en heeft (naast andere faetoren) in veel natuurgebieden geleid tot een slechte toe

stand van habitattypen. Een o~ermaat van stikstof leidt bi}vooTbeeld tot dominantie van hoge grassen 
(,vergrassing') in vegetafie5 en onverteerde plantenresten in de bodem. De oorzaak hiervan is niet zo~ 
zeer direct de stiksto£ uit de lucht, maar de cumuIatie van stikstof in het systeem. De geacmmuleetde 
voort'aad onttegelt systemen en is een belangrijke oorzaak van net slecht ftmctioneren van de genoem

de habitattypen. 

Bij de effectbeoordeling van de veranderingen van de N381 zal ook het effect van stikstofdepositie 
worden bepaald. Versp-reiding van stikstof kan over zeer grate afstand plaatsvinden. Om het effectge
bied af te bake-nen is het daarom praktisch om een ondergreI1s te hanteren, Onder deze grens moe-ten 
effecten op Natura 2000 gebieden dIs gevolg van de depositie van stikstof uitgesloten kunnen worden. 
Provincie Fryslan heeft vom de N381 gekozen voor een contour van een toe-name van 0,5 mol N/hafja. 
Onderliggende memo onderbouwt de keuze van deze contour. 
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De ecologische betekenis van 0,5 mol stikstof /ha/jaar 
0,5 mol Nfha/jr heeft zelf geen eLologische betekenis voor een vegetatie. Deze hoeveelheid komt over~ 
een met 7 gram per hectare. Bij kfeine planten l met een wortelstelsel van 10 x 10 em komt dit overeen 
met 0,000007 gram per plant. Planten met een dergelijke omvang hebhen geuurenue het groeiseizoen 
vom hun groei en onderhoud een stikstofbehoefte van drca 0,2 gram stikstof per gram nieuw plan
tenmateriaal; vom een plant van 10 gram is dit dus circa 2 gram stikstof\ De hoeveelheid van 7 micro
gram is plantenfysiologisch dus volstrekt irrelevant. Een significant negaUd effect van een deposihe 
van 0,5 mol stikstof !ha/jt kart met zekerheid VOOI aIle voor komende stikstofgevoelige habi tattypen 
worden uitgesloteI1l. 

In de meeste habitattypen functioneert een stikstofkringloop waarin veeI grotere hoeveelheden stikstof 
circuleren, veelal duizenden kilo's per ha. In de duinen van Schierrnonnikoog en Ameland werden bij 
metingen in de bovenste 30 em van de bode-m hoeveelheden in de orde van 125.000 tot 450.000 mol 
stiksfof /ha/jr aangefroffen. Hie-ruit kan de condusie worden getrokken dat hoeveelheden van 0,.) 

moI/ha/jr in deze &tikstofkringlopen ecologisch geen betekenis he-huen. 

Onverstoorde, natuurlijke achtergronddeposities Iiggen in de orde van 1 - 5 kg stiksfo-f per ha per jaar, 
overeenkomend met 71 - 357 mol N fha/jr (ARCADIS 20ll). Bij deze hoeveelheden kan met zekerheid 
worden vastgesteld dat een significant negatief eHeet van 0,5 mol stikstof fha/jr niet zal aptreden. 
D,S mol/ha/jr komt overeen met 0,1 % van ue Iaagste hoeveeIheid natuurlijke achtergronddepositie. 

Relatie 0,5 mol stikstof /ha/jaar ten opzichte van stikstofgevoeligheid 
Voor de effeetgrens. voor de verzuring en/of vermesting een habitattype wordt doorgaans de kriHsche 
depositiewaarde (KDW) gehanteerd. De kritische depositiewaarde van de diverse habitattypen WOI'dt 
periodiek geevalueerd en bijgesteld aaI1 de hand van de m€est recente wetenschappelijke- inzichten. De 
huidige kritische depositiewaarden van de habitaftypen in de nabijheid van de N381 in het oosten van 
Fryslan zljn: 

Code Habitattype Kritische depo-
sitiewaarde (mol 
Nlha/ja) 

H2310 Stuifzanden met stru~kher 11DO 

H2320 Birmenlandse kraaiheidebegroeiingen 1100 

H2330 ZandVersluivingen 14D 

H3110 Zeer zwakgebufferde vermer; 410 

H3130 ZW<'Ikgebufferde vermen 41D 

H3160 Zure vennen 410 

H3260A Beken en rivieren met waterplanten >2400 
( waterranonkel) 

1 De meeste kerunerkende planten van blauwgraslanden, heidevelden, hoogvenen en heisehrale graslanden zijn met grater dan 

20 em en hebben een klein wortelste-Isel. 

L De genoe-rnde-get allen zijn afkomstig uit een berekening in ARCADIS·2011. Zij geven een globale indicatie van de ornvang van 

de Stiksfofbehoefte. Ze zijn met bedoeld als e'en exacfe be1ekening V(l(\r de kenmetkeYlde soorten van de habitattypen in het 

oooten van Fryslan. 
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H4010A Vochtige heiden (hogerf! zandgronden) 1300 

H4030 Droge heiden t100 -
H5130 Jeneverbesstruwelen 2f80 

H6230 HSlsChrale graslanden 830 '.-
H6410 Blauwgraslanden 1100 

H711 0A Actieve hoogvenen (hoogveenland- 400 
schap) - ---

H'7i 10B Actleve hoogvenen (heldevetmtjes) 400 -
H7120 Herstellende Hoogvenen 400 

H7150 Pioniervegetatles met snavelbiezen 1600 

H9190 Oude eikenbossen 11 00 

De meest kritische habitattypen ziJn de actieve en herstellende hoogvenen, met een KDW van 40'0-
mol/ha/jr en de zure en zwakgebufferde vennen met een KDW van 410' mol/ha/jr. 0,5 mol/ha/j komt 
overeen met 0',125 % van deLe kritische depositiewaarden. 0,5 mol/ha/jaar is dus zelf met zekerheid 
geen factor die tot een sigmficant negatief effect leidt. Macht er al een effect zijn van deze 0,5 

mol/ha/jaar In combinatie met andere factor en (al dan niet uitgedrukt ab 'achtergronddepositie'), dan 
is dit effect niet te onderscheiden van het effect van de- andere stikstofbronnen. 
Vande andere habitattype:n ligt de KDW aanzienlijk hoger dan 400 mol/ha/jr. Hiervoor geldt de bo
venstaande redenering in nog sterkere mate. 

Kritische depositiewaarden vorrnen geen absolute grenzen voortoetsfng (Van Dobbe-n & Hinsberg, 
2008; Commissie Trojan, 2008) . De- KDW is de grens waarboven niet kan worden uitgesloten, dat de 
kwaliteit van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende enlof Ve-rmes
tende invloed van de atmosferische stikstofdepositie. 

Het strikt hantefen van kritische depositiewaarden is niet de opzet van dit hulpmlddel (L.ie bijlage- 2). 
Uit het Provinciaal inpassingsplan van de Rondweg N348 Zutphen-Eefde blijkt ddt een overschrijding 
van de kritische depositiewaarden met een aantal mollen stikstof /ha/jr ook volgeru de rechter niet 
altijd leidt tot significante effecten. :lie hiervoor de uitspraak van de Raad van State van 19 januari 2(}11 
(nr. 201006773/1/R2). 

0,5 mol stikstof /ha/jaar is te gering voor een effect als andere factoren de kwaliteit 
bepalert 
In veel gevallen is de overrnaat van stiksfof slechts een van de ractoren die rol spelen in het behalen 
van de instandhoudingsdoelsteUingen, Het zijn doorgaans andere factor en die dominant zijn voor de 
(slechte) staat van instandhouding en voor het realiseren van de instandhoudings- of verbeterdoelen. 
Los van het feit dat 0,5 mol N/ha/jr op zichzelf al geen effedheeft, is zeker ill die gevallen waarin an
dere factoren de bepalende factor zijn, 0,5 mol N/ha/ta onvoldoende om effect te hebben or de kwali
teit van het habitattype. 

De volgende voorbeelden illustreren dit principe. De voorbeelden zijn ontleend aan de habitattypen 
die voorkomert in de (wijde) omgeving van de N3S1. 
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ARCADIS 

• Habitattypen van heide zijn vooral afhankelijk van detief ffienseIijk beheer voor het voortbesmart 
(Janssen & Schaminee~ 2003}. De lage kwaliteit van heide is niet alleen het gevolg van verzuring en 
vermesting, maar ook van inadequaat beheer. Ondanks een verbetering van de luchtkwaliteit en 
het (kIeinschalige) plagbeheer Ieiden vergrassing, verbossing en te groofschalige verbossing tot een 
slechte sfaat Van insfandhouding. Dit is voornamelijk het gevolg van te eenvormig en ontoeteikend 
beheer (Ministerie van LNV, 2008e). Voor vochtige heide is vomal de hydrologische situatie van be
lang. In het bijzonder voor schommelingen in de waterstandeI1 is dit habitattype bijzonder gevoelig 
(Janssen & Schaminee, 2003). Sleutelfactoren 'lOOT herstel van de heidehabitattypen zIjn het intensi
veren van het beheer (plaggen) en verbeteren van de waterhuishouding. 

• Bij stuifzanden vormen het hershel van de dynamiek van (vooral) de wind de belangrijkste sleutel
factor voor herstel en behoud van kwaliteit. Het aanplanten van bossen heeft in het verleden ge
zorgd dat de stuifzanden vast kwail1en te liggen. Dit in combinatie met een versnelde successie van 
vegetatie door een verhoogde stikstofdepositie, hebben gezorgd dat de versfuiving verder afnam. 
Overstuiving van bestaande vegetaties vond daardoor ook niet meeT plaats, waardo0l' het areaal 
s-tuifzanden snel is afgenomen. 

Voor wateren in de beekdalen speeIt depositie uit de lucht geen rol. Oe grootste bedreiging is in
spoeling van effluent van zuiveringsinstallaties en meststoffen uit aanliggende percelen. Een gerin
ge depositie Van 0,5 mol N/ha/ja heeft een indirect effect! maar het gehalte van de meststoffen die 
inspoelen is vele rualen hoger (Ministerie van LNV, 200gd). 

Blauwgraslanden zijn voor hun kwaliteit vooral afhankeIijk van de- de hydrologische condifies. Ook 
ontbreekt vaan de jui5te zaadbank (de zaden van de specifieke soorten leven kart) (Ministerie van 
LNV, 2009a). Stikstofdepositie vormt een probleem, maar de aanvoer van kalkhoudend grondwater 
is belangrijker voor dE' ontwikkeling van blauwgraslanden. 

• Vom hoogvenen is de hydrologie van het systeem Ieidend voor het ontstaan en het behoud. Ver
hoogde stikstofdepositieversterkt negatieve effecten van een verstomde waterhuishouding, maar is 
niet de belangrijkste factor voor het herstel van de kwaliteit. De stikstofconcentratie die vrijkomt 
door verdroging van hoogvenen is zeer aanzienlijk meeT dan 0,5 mol N/ha/ja. In de meeste hoogve.
nen worden momenteel beheermaatregelen toegepast. Deze compenseren TIlimschoots voor een ge
ringe toename van stikstof in het systeem. 

• In oude eikenbossen is door de vegetatiesuccessie (van vooraI exoten) en het uitblijven van bosbe
heer de structuur van het relatief open bos, dicht geworden en is een grasmat ontstaan. Vooral het 
Ultblijven van actief bosbeheer is de beperkende factor voor het herstel van de boskwaliteit. (Minis
terie van LNV, 2008£). 

Ovenge relativerlngen bij een depositie van 0,5 mol stikstof Iha/jaar 
Naast bovenstaande argumenten die met wetenschappelijke zekerheid significant negatieve effecten 
uitsluitenJ zijn er ook een aantal minder harde argumenten die een hoevee'lheid van 0,5 mol Nlha/ja 
sterk relativeren: 
• 0,5 mol Nlha/jr is slechts 0,048% van de laagste achtergronddepositie in deze regio; 
• 0,5 mol Nlha/jr is te gering om proefondervindelijk te kunnen aantonen met meetapparatuur; 
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ARCAn'S 

• 0,5 mol N/ha/jr vaIt bmnen de on.t;ekerheidsmarge van de toegepaste modellen (ARCAOTS, 20(J8}.; 

• In Ouitsle:tnd wordt 3 % van de kritische depositiewaarde van een habitattype als effectgrens gehan
teerd en geaccepteerd. Bi; zeer stikstofgevoelige habitattypen als actieve hoogvenen of zure vennen 
is dit nag altijd 12 mol/ha/jr; 

• Generiek beleid en technologische ontwikkelingen zorgen dat de depositie van stikstof vanaf de 
jaren '90 van de vorige eeuw een dalende trend vertoont van aanzienlijk meer dan 0,5 rna] N/ha/ja 
(ARCADIS, 2008). Hoewel de laatste farm een stagnatie is waargenornen, is de verwachting dat de 
achtergronddeposities verder daalt voor Natura 2000-gebieden door 0 .3 . de Programmatische Aan
pak Stiksfof (zie ook biJlage 2). 

Eifectcontouren in andere projecten 
Bij een toename van de stikstofdepositie is het per definitie niet mogelijk am een veranderingscontour 
weer te geven van 0,0 mol N/ha/ja, omdat de gevolgen zich (in theorie oneindig) ver uitstrekken. Ern 

contour van G,S mol N/ha/ja als ondergrens is daarom een zeer redelijke en praktische invulling van 
'geen effece. 

In de meeste andere projecten wordt gekozen voor een 1 mol/ha/jr contour of zelfs een 3 mol/haJjr con
tour. Hoewel wij niet twi;felen aan de 'onschuldlgheid' van een 3' mol/ha/jr contour, adviseren wij de 
effectcontour niet hoger te kiezen dan 1 mol/ha/jr. Bij deze effectgrens ontstaat een meer volledig beeld 
van het aantal stikstofgevoelige habitdttypen dat nader moet worden onderzocht. Nader onderzoek 
betekent lang met altijd dat er zich oak significante effecten voordoen. Maar een compleet beeld is een 
goed uitgi:mgspunt voor een goede effectenstudie en tevens een stevige basis voor zienswijzen in het 
vergunningenproces. De voor de N381 gekozen 0,5 mol/ha/jr contour is op te vatten aI een zeer correc
te variant hierop. 

Conciusies 
Uit bovenstaande review trekken wij de valgende conclusies: 
• 0,5 mol stikstor /ha/jr heeft ecologisch gezien geen enkele betekenis; 
• 0,5 mol stikstof /ha/jr valt in het niet hij de stikstofkringlopen en bodemvoorraden die in de meeste 

habitattypen al van nahue aanwezig zijn of in afgelopen decennia zijrr opgebouwd; 
• 0,5 mol stikstof /ha/jT valt eveneens in het niet vergeleken bij de achtergrunddeposities die in het 

oosten van Frysian worden gemeten; 
• 0,5 mol/ha/jr komt ()Vereen met 0,7 % van de laagste hoeveelheid natuurlijke achtergronddeposihe~ 
• Voor de meeste habitattypen zijn geheel andere factoren bepalend vom de staat van instandhou

ding en voor de realisatie van de instandhoudings- of verbeterdoelstellingen; 

Op grond hiervan kunnen significant negatieve effecten van cen hoeveelheid van 0,5 :mol sfik
stof/haJjr geheeI worden uitgesloten. De voor de N381 gekozen 0,5 mollha/jr contour is op te vatten 
at een uitstekende basis voor het effectenonderzoek. 
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BlJlAGE 3 Inrichtingsplan graslandstrook tussen N381 en De 
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tnrichl ingspian grasiandstrook N381 en De Marschen 

1. INLEIDING 

J'vlomenteel wordt gewerkt aan het uitdenken en ontwerpen van eell aal1gepast trace voor de 
weg N381 tussen Drachten en de Fries-Drentse grens. Even onder Drachten loopt dit trace 
tussen de natuurgebieden Wynjeterper Skar en De Marschen door, die beide eigendom zijn 
van Staatsbosheheer. Het Wynjeterper Skar en De Marschen vormen samen het Natura 
2000 gebied Wijnjeterper Schar (LNV 2007). Ooste1ijk van de N381 ligt hier een sfrook 
agrarisch gebruikt grasland tangs de weg. Deze strook is aangewezen als 'compensatiegrond' 
VOO! natuur die elders wordt aangetast door de wegaanpassing. De projectorganisatie N381 
van de Pwvinsje Fryslan heeft aan. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek opdracht 
gegeven een plan op- te stellen voor de omvorming van deze strook agrarIsch grasland naar 
Ilatuur. Staatsbosbeheer heeft de wens geuit De Marschen integraaI in de planvorming mee 
te nemen. 

Dit rapport presenteert cen inrichtiogsplan voor de graslandstrook en De Marschen. In dit 
inrichtingsplan worden natuurdoeIen gefof.n1uleerd, en de maatregelcn die nodig zijn om: 

• De Marse-hen, de graslandstrook tussell de Marschen err de N3S1, en het Wynjeterper 
Skar ecologisch op elkaar aan te laten sluitenj 

• De graslandstrook in te richten; 
• Het graslandpcrceel in De Marschen in te richten; 
• Knelpunten in De Marschen op te lossen. 

Daar.bij moet rekening gehouden worden met de eisen van de weg. In figuur 1.1 wordt een 
overzicht gegeven van de ligging van de weg N381, de natuurgebieden Wynjeterper Skar en 
De Marschen, en het plangebied van cfit inrichtingsplan. Deze figuur verme1dt ook 
toponiemen die in dit rapport worden gebtUlkt. 

De specifieke natuurwaarden vall het Wynjeterper Skar betreffen vooral de natte 
schraallanden en vochtige heiden. Kenmerkend voor het landschap zijn de hogere 
zandruggen en het tussengdegen slenkensysteem. Daarin is de vegetatiegradient van het 
halfnamurlijke landschap van rond 1900 nog aanwezig. Op de hogere zandige delen grocien 
droge heiden, die via vochtige heid.en en heischrale graslanden overgaan in blauwgraslanden. 
De waarde van deze vegetaties bfijkt uit de aafiwijLing van het Wynjeterper Skar en De 
Marschen ais Natura 2000 gebied. Niet vastgelegd in Natura 2000, maar weI typisch voor 
het beekdallandschap, is het v66rkomen van dotterbloemhooilal1den in. de lagere delen van 
het beekdal. Het streven is am deze natuurwaarden met dit inrichtingspIan verder te 
versterken. Overigens behoort de grasIandstrook niet tot het Natura 2000 gebied. In het 
Wynjeterp-er Skar is in 2007 en 2008 cen herinrichting uitgevoerd om het ecologisch 
functioneren van het gebied. te versterken, en am het landschap te hentellen (Brongns & 
Altenbmg 2006). In dier inrichtingsplan zal zoveel mogelljk aangesloten worden bij die 
herinrichting. 
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Irmchtlngsplan graslandstrook N38t ell De Marschell 

OGISCHE SITUATIE 

2.1. ALGEMEEN 

Het plangebied is ongeveer 38 ha groot, en ligt ten oosten van de N381 op de flank van het 
da! van het Alddjip (Koningsdlep). De ligging en in rut rapport gebruikte toponiemen zijn 
weergegeven in figuur 1.1. Her plangebied is deels eigendom van Staatsbasbeheer en deels 
(nog) partic.ulier bezit. Het is de hedoeling dar de particuliere gronden binnenkort eigendom 
worden van Staafshosbeheer. Van de bestaande grasla.ndstrook zal de westelijkste 30 a 40 m 
onderdee1 worden van de nieuwe weg. Naast het aaneengesloten gra:slandperceel tussen De 
Marschen en de N381 omnt het plangebied ook het grashnd gelegen tus~en het nieuwe 
trace van N381, de Butewei, en het oude trace van de N381. In De Matschen bestaat het 
landschap voor eeo groat dee! Ult 100f- en naaldbos, en daarnaast uit een yen, heiden, twee 
scht:aallanden en een voormalig agrariseh perceel ('grasland Marschen in figuur 1.1). Deze 
schraallanden bestaan uit blauwgraslanden en heischra1e graslanden. De noordefijkste 
daarvan (schraalIand-noord) rigt ten noordwesten van het ven, het zuidelijkste schnalland 
(schraalland-zuid) ligt ten oosten van het gras1andperceel in De Marschen, zie figuuy 1.l. 
Ten noorden en ten oosten van het phmgebied zijn graslanden die nu nog agrarisch gebruikt 
worden, begrensd aIs nieuwe natuur in het kader van de Landinrichting Koningsdiep 
(Landinrichtirlgscommissie Koningsdiep 2007). 

2.2. BODEM EN, HOOGTE 

Bodem 
De verdeling van bodemtypen over het plangebied en de omgeving is weergeven in figuur 
2.2. De variatie in bodemmatetiaal en maaive1dhoCigtt is voor een belangrijk dee! gevormd in 
de laatste twee ijstijden. In de voorlaatste ijstijd, het Saalien, sehoven gletsjers over dit deel 
van Nederland. Onder de gIetsjers werd keileem afgezet (Berendsen 2005), dat tegenwoordig 
een slecht waterdooriatende bodemlaag vormt onder het grootste deel van het plangebied. 
Op de meeste locaties ligt de kcileemlaag binnen 2 m beneden het maaiveld, en vaak: a1 
binnen 1 m, zic figuur 2.1. Lokaallijkt de kei1eemlaag bovendien afwezig te zijn. Voor dit 
inricbtingplan is de diepte van de keileem onder het maaiveld op een aauta! locaties nader 
onderzocht door middel van grondboringcll en waarnemingen aan sloten en greppe1s: (zie 
bijlage 1). Daaruit blijkt dat de keilecm in de hogere delen van het graslandpe-rceel zeer 
ondiep Iigt (20 tot 35 em -mv). Ook in het noorden van het grasland in De Marschen ligt de 
keileem zeer ondiep (10 em -mv). Naasf diepte en hoogte van de keileem is oak dikte van de 
keileemlaag van belang, omdat dit van invloed is op de variatie in waterdoorlarendheid. De 
dikte van de keileemlaag varieert tuSSell 3 en 5 m (Brongers & Altenburg 2006), hoewel ze 
plaatselijk ook afwezig lijkt tc zijn, zie figuur 2.1 . 

In de laatste ijstijd, het Weichselien, reikte het landijs niet tot aan Nederland. In deze 
periode werd op de keileem een laag dekzand afgezet, waadn door hevriezing van grondwater 
pingo's ontstonden (Berendsen 2005). Door hun ontstaanswijze zijn pingorulnes vaak 
omgeven door een ringwal. Het ven in De Marschen is waarschijnlijk een pingorui'ne, 
waarvan de ringwal nag grotendeels intact is . 
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Keileemdie pte 
keileemdiepte t-o. v. maaive/d 

~4 ~ ~3 m 

-3 - -2 m 

geen keileern 

FilJUur 2.1 

o plangebied 
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REGtS2004 

Diefte 'van de keileemlaag onder bet maaiveld in bet plangebied en omgeving. De kaarf is 
gebaseerd op interpolatie tussen waamemingen, zodal de werkelijke situafie af Ran wijken van de 
kaart. 
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Figuur2.2 
Vereenvoudigde bodemkaart ·van het plallgebied en omgeving. 
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Figuur2.3 
Maai·veldboogte van bet p/angebied en omgevirtg. 
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De bodem van het plangebied bcstaat veelal uit lcmig of zwakIemig zand. In laagten zijn 
moerige bodems

1 
aanwezig, als gevolg van veenvorming. Deze venige laagten zijn nier 

onderscheiden op de bodemkaart. 20 is in de laagte in de noordwestpunt van De Mam:hen 
ca. 30 em veraard veen aanwezig. 

Maaiveldhoogte 
De hoogte van het maaive1d varieert in het studiegebied van ca, 2,0 m + NAP tot ca. 
4,5 m +NAP, zie figuur 2.3. De hoogste delen worden gevorrnd door twee zandruggen en de 
ringwal van de pingorutne. Net als in het Wynjeterper Skar bestaat de hodem van de 
zandruggen uit leemann en zwak lemig zand, vcrgelijk figuur 2.1 met 2.2. Dit duidf er op 
dat de zandruggen in De Marschen oorspronkelijk tot dezelfde zandrug behoorden aIs de 
zuidelijke zandrug in het Wynjeterpet Skat. De pingoruine ligt grotendeels in De Marschen 
en cleels in het landbouwperceeI noordoostelijk hierv'an~ op de rand van een noordelijke 
uitIoper van de zandrug. 

Op de hoogtekaart zijn abrupte overgangen tussen de graslandstrook en De Marschen 
zichtbaar, die waarschijnlijk het gevoig zijn van egalisering van he t maaive1d enlof het 
atgraven van de zandruggen in de graslandstrook. V umal de overgangen van de hoogste 
delen naar de graslandstrook zijn zeer scherp, maar ook het in De Marschen liggende, 
laaggelegen grasland vertoant een scherpe overgang naar heide-, sehraaUand- en bospercelen. 

In het plangehied Iigt een aanta~ laagten, die in figuur 1.1 zijn aangegeven met de letters A 
tim E. Laagte D, ten westen van de pingomine, lijkt van OOfsprong aan te sluiten 01' het 
slenksysteem in het Wynjeterper Skat. Of dat ook geldt voor laagte C is niet duidelijk. De 
hoogteverschiUen in de percden nn weerszijden van. de N381 zijn dusdanig genivelleerd dat 
de oorspronkeIijke hoogteverdeling niet goed meer te achtethalen is. 

2.3. GRONDWATER 

Het plangebied ligt op de flank van het beekdal van her A lddjip. De hoogteverschillen, de 
aanwezigheid van keileem en het relief in de buvenkant van de kclleem zijn van grote invloed 
op de hydrologic van het gebied. De vegetatieontwikke1ing wordt zowel door lokale als 
regionale grondwaterstromen bernvloed, die van elkaar worden gescheiden door de keileem. 
Lokale grondwate.rstroming is beperkt tot de laag boven de keileem , en de stroming wordt 
gedreven door versehillen in maaiveldhoogte. Op de hogere delen infiltreert neerslagwater. 
Dit stroomt grotendeels over de sleLht dooda:tende keileemlaag naar de lager ge1egen delen. 
De afstanden die daarbij afgelegd worden zijn doorgaans zeer kart. Onder de keileemlaag 
stroomt grondwater dat onderdeel is van een regionaal grondwatersysteem. In dit systeem 
wordt stroming gedreven door infEItra6e op het Drents Plateau, vanwaar het water naar de 
laagveengebieden van het L age Midden van FrysIan stroomt (Witteveen+Bos 2001, 
Oranjcwoud 2007). 

De keileemlaag IS slecht waterdoorlatefid, maar niet waterdicht. Hierdoor kan een ded van 
het infiltrerende neerslagwater door de keileemlaag stromen naar het regionale 
grondwatersysteem. Andersom kan grondwater uit het regionale systeem omhoog komen. 
Afuankelijk van de dmkversehillen is de stroming neerwaarts (infiltratie) of opwaarts (kweI) 
gericht. Het contact tussen beide grondwatersysteme.n is sterker naarmate de keileemlaag 
dunner of grover van samenstelling is. Figuur 2.1 geeft aan dat de keileemlaag op een aantal 

1 Moerige booems zijn zanol:iodems met een venige bovenlaag. en vormen een overgang tussen zand· en veenboderns . 
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T"beJ2.1 
Hydrologis(he karakttristieken van grondwaterputten in De Marschen; aile maten in em +NAP. 
PutnT. = DINO-code van de put, SUN = BUN-code van de put, Diepte '" hoogfeligging onderkant 
filter, GHG -= Gemiddelde Hoogste Grondwatentand, eVG == Gemiddelde voorjaars
grotldwaterstand, GLG = Gemiddelde Laagste GronJ'f.OaNrstand. 

locatie Pufnr. su~ Maaivefd Diepte GHG GVG GL.G 
lura B11 E03-171 11550106Bt 05B 313 

B11 E03172 11S50106B105A 
SchraaUand-l B11 ,'03541 11100100B050A 246 

B11E03542 11100100B050B 
Schraalland-N B11E0346f 11 f OO100B043A 205 

B11E03462 1110010080438 

loc-aties afwezig lijkt te zijn. Of zich op 
afhankelijk van de verhouding tussen 
grondwatersysteem en de maaiveIdhoogte. 

~f9 265 24 i 227 
-~7 262 246 f89 
191 250 244 206 

-569 250 241 178 
120 212 207 174 

-7 2f7 210 158 

deze Iocaties kwel of infiltratie voordoet IS 
de druk {stijghoogtej in het regionale 

Volgens een hydrologische modelstudie (Oranjewoud 2007) is (op jaarbasis) in het 
graslandperceel sprake van lichte kwel (0,5 - 1 mm/dag), en in De Marschen van lichte 
infiltratie (0,5 - 1 mm/dag). Deze situatie kan als een ondergrens voor de kwelintensiteit 
opgevat worden, aangezien het gebruikte model te lage grondwaterstanden genereert in het 

Figuti/" 2.4 
Kwelverschijnselen bij de afvoer van laagte E. 

onderzochte gebied (Oranjewoud 2007). Dit 
wordt ondersteund door waarnerningen aan 
groudwarerstanden in peilbuizeti. De locaties 
van ptilbuizen in De Marschen zijn 
weergegeven in bijIage 1. Voor putten met een 
diepe ell een ondi:epe buis zijn enkde 
gl'Ondwaterkarakteristieken we ergegeven in 
tabe:l 2 .1, regimecurven staan in bijlage 2. Uit 
het verloop van de grondwaterstanden blijkt dat 
het zuiden van het phngehied van januari tot en 
met maart hydrologisch neutraal is, terwijl van 
april tot en met december infiltratie overheerst. 
Het zuidelijke schraalland ligt nabij laagte C r 

en is hydrologisch neutraal van december tot en 
met hJlf mei, daarna overheerst tot en met 
december infiltratie. Hier vindt dus weinig 
aanrijking met basen" vanuit het grondwater 
plaats_ Het noordeIijke sduaaHand Iigt in laagte 
D. Hier overheeFst van november tot en met 
mei kwe1 van het eerste watervoerende pakket 
naar het freatische pakketr terwijl van juni tot 
en filet oktober il1filtratie overheerst. Hierdoor 
treedt hier dus aanzienliJk meet aanrijking met 
basenhoudend grondwater op dan in. het 
zuidelijke schraalland. 

In de lagere delen neemt de invloed van grondwater dus toe van het widen naar het noorden 
van het plangebied. Dit zal te maken hebben met de naar het noorden atlopende 

2 Basen zijn de tegenpofen van zuren, en een hoge concemratie basen In bodemvach! bescherml legen verzuring. 
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maaiveldhoogte. Ook in het oostelijk ded van Wynjefcrper Skar treedt op verscheidene 
locaties kwel op gedurende een deel van het jaar (Bijkerk & Bwngers 2007). In het 
dotterbloemhooiland ten noorden van de Nije Heawei is dit het meest uitgesptoken. 
Verwacht mag worden dat de hydrologische omstandigheden in het pIangebied vergeiijkbaar 
zijn met die in het Wynjeterper Skar. Omdat laagte E een vergelijkbare maaiveldhoogte en 
ligging op de beekdalflank heeft als het dotterbloemhooiland in Wynjeterper Skar, valt te 
verwachten dat laagte E substantiele invloed van kwel kent. Tijdens veldbezoeken in 
november 2008 werden hier inderdaad sterke aanwijzingen voor kwel waargenomen in de 
vorm van ijzerbacteriefilms en uitvlokkend ijzer, zie tlguur 2.4. 

Voor vegetatieonh'vikkeling is naast de balans tussen grondwater- en regenwaterinvloed 
(kwel -· infiltratie) ook de dynamiek van freatische grondwaterstanden van groot belang. Uit 
regimeeurven van de ondiepe filters in de beide sehraallanden, zie bijlage 2, blijken 
grondwaterstanden in de laagste delen jaarrond rede1ijk hoog te zijn. In het noordeIijke 
schraalland zakken de freatische peilen minder diep onder het maaiveld dan in het zuidelijke 
~chraalland. Dit zal te makeIT hebben met de grotere kwelinvloed in het noordelijke 
&chraalland. Blauwgraslanden zijn atbankelijk van hoge en stabie1e grondwaterstandeu, bij 
voorkeur met GVG 5 em fmv ~ 25 em -my en GLG 40 - 60 em -my. Zowe! in het 
l1oorde1ijke als het zuidelijke schraalland zijn freatisehe grondwaterstanden in de Iaagste 
delen dus geschikt voor blauwgraslanden. 

2.4.0PPERVLAKTEWATER 

Het oppervlaktewaterbeheer is weergegeven in figuur 2.5. Het grootsre deel van De 
Mars-chen vormt een peilgebied samen met de oostelijk en weste1ijk ervan gefegen weilanden. 
Hier wordt jaarrond 1,75 ill +NAP gehanteerd. In de beide schraallanden worden hogen~ 
peilen aangehoudel1: 2,4 m +NAP ill het zuide1ijke schraalland, en 2,1 m of NAP in het 
noordelijke schraalland. In de noordwesthoek van De Marschen geldt een lager peil van 1,15 
m +NAP, en in het aangrenzende dee! van de graslandstrook is het peill,5 m +NAP. Dcze 
laatste twee peilvakken wateren af op het Alddjip, waar het peil varieert tussen 0,55 m +NAP 
in droge perioden, en 0,45 m +NAP 1n natte perioden. Bet hoogteverschil tuS~en de 
noordwesthoek van D e Marschen en het Afddjip wordt overbrugd door aflopende 
slootbodems. Ten zuiden van De Marschen worden hogere peilerr gehanteerd. It[ het uiterste 
zuidwesten van het plangebied geldt een vast peil van 2,05 m + NAP, verder oostelijk is het 
pei1 respectievelijk 2,1 en 2,0 m +NAP. 

In De Marsehen is cen stelseI van greppels aanwezig in het bos, waarvan de dicpte vaneert 
van enkele decimeters tot ca. 50 cm. De drainerende werking van deze greppels is beperkt 
doordat in de greppels drempels zijn aangelegd, of doordat ze niet meer worden 
onderhouden. In het zuidelijke deeI verbindt een pad het weiland ten (losten van De 
Marschen met de in re rich ten graslandstrook (ten westen van De Marschen). Aan 
weerszijden van dit pad loopt een ontwateringsloot. Verder loopt een aantal diepere slott:-n 
van oost naar west door en langs De Mars.:hen. De zuidelijkste is de bermsloot van de N381, 
die reikt tot in de keileemlaag. Langs het zuiden van het grasland in laagte C loopt een 
ontwateringsloot die uitmondt op de westeIijke grenssloot. De noordelijke grenssloot van De 
Marschen watert vrij af naar het Alddjip. 

Ret graslarid ten oosten van De Marschen watert decls af naar het zuiden, op de bertns.t06t 
van de N381. De rest van dit grasland watert naar het oosten af, waar het door een 
schouwwatergang naar het Alddjip wordt ge1eid. De graslandstrook tussen De Marschen en 
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de N381 watert af op de berms-loot van de N3S-1, die het water afVoert naar het Alddjip. Ten 
zuiden van de paralle1weg van de N3-81 scheidt een hoofdwatergang De Marschen en de 
graslandstrook van het graslandperceel in de hoek van het nieuwe trace van de N381 en de 
Bfltewei. 

2.5. VEGEfATIE 

De graslandstfOok tussen de N381 en De Marschen is in gebruik als weiland. en is begroeid 
met een soortenarme Engels raaigrasvegetatie. Het grasland in De Marschen werd tot enige 
jaren ge1eden intensief gebruikt, ert in 2008 groeit hier een voedseIminnende vegetatie. 
Tussen 1935 en 1989 is het grootste ded van De Marschen ingeplant met bos, waarbij 
verschillende boomsoorten zijn gebruikr: Zornereik, Goudlork,. Gewone eS f Douglasspar, 
Ruwe berk, Beuk, Grove den, en Fijrtspar. Er werd steeds e-en 800rt per vak geplant, 
waardoor het bos een lappendeken is van vakken waarin steeds een boomsOOTt domineert. In 
1986 en 1989 zljn Fijnsparren aangeplant ten zuiden van het zuide1ijke schraalland, en deze 
vakken zijn nu zeer dicht begroeid. In een ded van laagre B zjjn berken aangeplant in 1966, 
en in laagte E zijn in 1947 Gewone essen aangeplant. 

In De Marschen liggen twee schraallanden, in laagte C en in laagte D, hier groeien 
blauwgrashnden en heischrale graslanden. Deze graslanden worden omringd doof vochtige 
en droge heidevegetaties. De schraallanderr en heiden zijn vrij goed ontwikkeld, en er komen 
bijzondere soorten voor zoals Spaanse ruiter, Blauwe knoop, Gevlekte orchis, Rietorchis, 
Blonde zegge, en Moeraswolfsklauw .. In het noordelijke schraalland komen bovendien 
Gewone dotterbloem, Kleine valeriaan, en Vlozegge voor (Miedema et at. in voorbereiding). 
Gewone dotterbloem en Kleine valeriaan zijn soorten van mineralenrijke ornstandigheden, 
en hun voorkomen duidt op de aanvoer van basen via dieper grondwater. Hun voorkomen 
kornt gDed overeen met de waarnemirtgen aan grondwaterstanden. In de laagste delen van 
het zuidelijke schraalland groeien oak somten die wijzen op aanzienlijke jnvloed van 
regenwater, zoals veenmossen, Moerassrruisgras, Egelboterbloem, Veenpluis en Zwarte 
zegge. 

2.6. FAUNA 

Tabc12.2 
Broedvogels in 2001 die op de Rode LiJst staan, GE '" gevoelig, KW 0: kwetsbaar (Jager 2001, 
Hustings et a1. 2004). 

-Naam Rode Lijststatl!S Aanfal territoria 
Grauwe vlie;)envanl;er GE 3 
Kneu GE 4 
Matkop G~ ~ 

Ransuil KW t 
Wielewaal 'r<:W 1 

In 2001 is De Marschen gei"l1ventariseerd op broedvogels Oager 2001), hierbij werd een 
aantaI soorten van de Rode Lijst (Hustings et al 2004) aangetroffen, zie taheI 3.2. Het 
voorkomen van Grauwe vliegenvallger, Ransuil en Wie1ewaal duidt er op dat het bos redelijk 
goed is- ontwikkeld (Sierdsema 1995). Recentelijk is onderzoek gedaan naar het voorkomen 
van fauna in een 500 m brede zone langs her roekol11stige trace vall de N3-S1 (Buro Bakker 
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2007). De soorten die hierbij werden aangetroffen in het plangebied en de dlrectc omg~evlng 
zijn weergegeven in tabel 23. De vleermuizen werden aangetroffen langs de N381 en de 
Butewei, en net ten zuidwesfen van de kruising van Butewel met het nieuwe trace van de 
N381 bevindt zich een verblijfplaats van Gewone dwergvleermuizen. Bij deze kruising liggen 
bovefidien vliegl'outes van de Gewone dwergvleermuis en de Laatvlieger. De amfibieen zijn 
waargenomen in de schraallanden, heiden, het vent en langs de bestaande N381. Bij 
Staatsbosbeheer zijn bovendien waarnemingen bekend van de licht beschermde Hermelijn, 
de Bruine yuurvlinder, die als kwetsbaar op Rode Lijst staat, en de Eikenpage (med. E. 
Beijk, Staatsbosbeheer). 

TabeI2.3 
Diersoorten die zijrz aangetroffin in en in de diree/e omgeving van het plangebied (Bum Bakker 
2007). 

Vleermuiteii Overige Amfibieen Ongewervelden Vogels 
zooodieren 

..Q§~one dwergvleermuis_ r-W.~el Bruine kfkker ~.!l,(F.c.L~.!'!.I~: bloedlUiqer Grote Donte spechi 
Grootoorvleermuis Vas Gewone pad Havik 
LaatvlieceF BunzinQ Groene kikker 
~uige dwe!'Svleermuis Kleine watersalamander 
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3. ONTWIKKELINGEN IN BEHEER, INRICHTING 
EN VEGETATIE 

3.1. LANDSCHAP EN ECOLOGIE VOOR ONTGINNING 

V oor de ontginning van de heiden en de grootschaljge ontwatering en bemesting, was er in 
het halfnatuurlijke landschap van het plangebied en omgeving van hoog naar laag sprake van 
een karakteristiek vegetatiezonering. Deze zone ring is het gevoIg van een gradient in 
hydtologische omstandigheden die weer samenhangen met hoogteverschillen err de 
aanwezigheid en dieptdigging van keileem. Op de hoge delen, waar regenwater intlltreerde, 
groeidert droge en vochtige heidevegetaties. Op droge plaatsen ging het om heicle met 
Struikhei, en op vochtige plaatsen - door een lagere ligging of op orrdiepe keileem 
stagnerend water - ging het om vegetaties met Gewone dophei. Op de hellingen groeiden, 
van haog naar laag, achtereenvolgens heischrale graslanden, blauwgraslanden en kleine 
zeggenveg.etaties. Deze schraaIIandvegetaties kwarnen voor op plaatsen WJar lokaal, over de 
keileem afstromend grondwater opkwelde. Hoger op de flank domineerde de invloed van 
(zuur) regenwater, lager op de gradient nam de invloed van (licht gebufferd) Iokaal 
grondwater toe. In de laagste delen kon ook sprake zijn van de invloed van (sterker 
gebufferd) d:iep grondwater. Bij voldoende basenrijke omstandighedell kon ook 
dotterbloemhooiland voorkomen, bijvoorbeeld op plaatsen met een clunne of ontbrekende 
keileemlaag. 

droge en vochbge heide 

heischraal gras!and 

blauwgraslancf 

dotterbfoem
hooiland 

beef< 

Fipur 3. 1. 

-

", ••• Olldlep gfondwnler 

I , • · . , · . . · 

Dwarsdoorsnede 'van het Wynjeterper Skar met daarin sthematisch aangegeven de landS(happeliike 
positie !(Jan heide - en schraallandvegetaties (aangepasf naar Miedema et aI., in voorbereidingJ-
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Figuur3.2 
Lucbtfoto van bet plangebied en omgeving it[ ca. 192tf (foto Topografische Dienst Kadaster). 
VermoedelUke terreintypen: 1 '" bomen, 2 = open water, 3 = lage grazige vegda/if. , 4 - heide,S = 
zeer natte, grazige (?) 'uegetatie, 6 '" ol1begraeid?, Letters A tim D verwijzen naar laagten in bet 
plangebied. 

Figuur 3.1 il1ustreert de samenhang tussen maaiveldhoogte, grondwaterstroming en vegetatie 
in het Wynjeterper Skar. De geschetste zone ring van heiden en schraaIlandvegetaties is 
tegenwoordig op verschiIlende pIaatsen in het Wynjeterper Skar (Bum Bakker 20(3) eli in 
De Marschen (Miedemac et al. i.v.) nag aanwezig. 
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Fig;uur 3.2 is een Iuchtfoto van her groo-tste dee1 van het plangebied uit ongelfeer 1928, helaas 
zijn van de noordelijke delen niet zulke oude luchtfoto's beschikbaar. Op de luehtfoto is een 
gevarieerd landschap met vermoedelijk heide en grazige vegetaties te herkennen. Bos, getall 
in figuur 3.2, is beperkt tot de zuidelijke zandrug in het Wynjeterper Skar en enkele 
beplantingen op omringende hoag gelegen delen. In De Marschen lijkf nog geen bas 
aanwezig. De- pingorui·ne bevat open water (2,. Aan de sloot aan de nootdwestzijde is te zien 
dat al voor 1928 eell poging is gedaan de pingorurne te ontwateren. De sloot Ioopt vanuit de 
pingorulne door het huidige noordelijke schraalland. Het laagste deel van laagte D (zie 
figuur 1.1) is vermoede1ijk zecr nat, getuige de donkere kleur (5), Rondom het zeei natte 
ded groeiden vermoedelijk {age, grazige vegetaties (3), die duidelijk liehter gekleurd zijn clan 
de donkere heidevegetaties (4). Het huidige grasiandpereeel onderscheidde zich in I92S oak 
al van De Marschen. De lkhte delen op de foto waren mogelijk kort daarvoor geplagd, 
waardoor de Iichte zandondergrond zlchtbaar is (6). 

Uitgaande van deze interpretacie waren de hogere deLen in 1928 begroeid met heiden, en 
groeiden in dekn van de laagten B, C, en D !age grazige vegetaties. Laagte C werd 
bovendien al ontwaterd middels slootjes en greppels, wat duidt op (zeer) natte 
omstandigheden. Ook is herkenbaar dat de gtenss-Ioor tussen De- Marschen en het 
graslandperceel reeds aanwezig was, overigens zonder boomslnge!. Verder valt op dat het 
graslandpercee1 onderverdeeld was in twee smalle pereelen. 

3.2. RECENTE VERANDERINGEN IN fNRICHTING 

Informatie over reeente veranderingen in inrichting en bebeervan De Mars-chen is verkregeu 
tiit een interview met E. Beijk, boswaehter voor De Marschen, uit het Uitwerkingsplan 
(Verbeek et at. 2004)., ell uit het eindverslag van inrichtingsprojeet "D~ Marschen". Op 
verzoek van Staatsbosbeheer zijn dat eiodverslag en de bijbehorende maatregelenkaart ais 
bijlage toegevoegd aan. dit rapport (bijlage 3). 

In 1995 is het ven geschoond, waarbij de baggerspecie op de rand tS gedeponeerd (Verbeek et 
al. 2004). Vermoedelijk wordt daarmee de opgeworpen wal russen het water en de grenssloot 
ten oosten van De l'vIarschen bedoeld. 

In 1996 is de interne waterhuishouding in De Marschen. verbeterd, zodanig dat gwndwater 
beter vast wordt gehouden (zie bijlage 3). Hierbij zijn de peilen in de schraatIanden verhoogd 
van 1,75 m +NAP naar de huidige peilen van respectievelijk 2,lO en 2,40 m +NAP, door de 
plaat"ing van stuwend gelegde duikers in de beide afVoeren. Tot 1996 stond de 
waterhuishouding van de lal1dbouwgronden teo oosten en westen van De l\tlarschen met 
elkaar in verbinding via een sloot door schraalland -zuid. In 19% is deze sloot in schraalland
zuid geclempt, en is ze langs de oost- en westrand van dit schraalland verondiept. Beide 
ingrepen zijn uirgevoerd met ter plekke aanwezig materiaal en lemig materiaal uit de 
bermsloot van de N3S1. Om wateroverlast in het grasland in de 1Vlarscnen te voorkomen is 
dit grasland tot 50 em opgehoogd waaf het grenst aan schraalland-zuid. 

Ter hoogte van schraalland· noord is de grenssloot tussen De Marschen en het 
graslandpercee1 is in 1996 verondiept met lemig materiaal uit de bermsloot van de N381, 
waarrnee ook een aantaf dammen is gelegd. Om vematting van de graslandstrook tussen De 
Marschen err de N381 te voorkomen zijn de eerste tvvee akkers in dit weiland tot 50 em 
opgehoogd met woudzand en lemige grand uit de bermsloot van de N381. Door het dempen 
van de sIoot door schraalland-zuid kon geen water meer ingelaten. worden in het weiland ten 
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oosten van De Marschen. Daarom is eet1 inla:at gepfaatst aan de oostkant van dit weiland, 
zodat water ingelaten kart worden nit de sthouwsloot die hier loopt. Tenslotte is bij de 
inrichting van 1996 ca. 0,5 ha vergraste heide in s£hraalland -zuid geplagd. 

In de periode 2000-2006 zijn verschillende maattegelen genomen om de schraaHanden en 
heiden te versterken. In verschillende fasen is bos gekapt langs het oude pad en op de 
zandrug tassen de schraallanden, wnd het zuide1ijke schraaHand en ten noorden en oosten 
van het noordelijke schraalland. De maatregelen hadden tot doel de beide schraallanden te 
verbindel1 en meer ruimte te geven, en de toestroming van ondiep grondwater naar de 
laagten te bevorderen. Ook is het pad verlegd naar de rand van het gebied en is er geplagd 
tussen de pingorui'ne en het noorde1ijke schraalland. 

3.l. VEGETATIEBEHEER 

Bos 
Het hosbeheer bestaat uit een rege1matige dunning, meesfal eens per 5 it 6 jaar. De 
frequentie verschilt per perceel, afhankelfjk van de groeisndheid van de homen.. Er wordt 
gestreefd naar een soortenrijker hoS' met een natuurlijker samenstelling, voornamelijk her 
(vochtig) Berken-Eikenbos. 

Heide 
De heiden worden eens per 5 a 6 jaar gemaaid. Staatsbosbeheer heeft de wens om 
drukbegrazing met schapen roe te passenr maar vooralsnog stuit dat op logistieke 
knelpunten. V'olgens het uitwerkingsplan moet de verbindingszone russen de beide 
schraallal1del1 geregeld (eens per 1 a 3 jaar) gemaaiJ worden om opslag van braam en bomen 
tegen te gaan. 

Schraalland 
De schraallandveg.etaties worden jaarlijks gemaaid, meestal in augustus 80ms in september. 
Dit gebeurt met een trekker met extra brede banden, en het maaisel wordf afgevoerd. 

Grasland 
Het grasland in De Marschen werd fOf 2004 verpacht, waarbij het intensief werd gebruikt. 
Sindsdien wordt het niet langer bemest; 1 a 2 maal per jaar gema.aid, en eventueel nabeweid. 
Her grasfandperceellangs de N3S1 IS nog in agrarisch gebruik. 

3.4. VEGETATIEONTWJKKELING 

In 1993 is in de laagten van De Marschen een vegemtiekartering uirgevoerd (Kolkman & 
Altenburg 1995). In 200g is de vegetatie van de heide- en schraallanddelen (globaal) 
opnieuw in kaart gebracht, ten behoeve van de opstelling van het Natura 2000 beheerplan 
(Miedema et af. i.v.). Uit vergelijking hiervan blijkr, dat zowe1 het areaa! aIs de kwaliteit van 
droge- en vochtige heiden, blauwgraslanden en heischrale graslallden is toegel1omen. Deds 
zal dit het gevoIg zijn van het kappen van bos, waardoor plaats vrij kwam voor de 
ontwikkeling van vochtige en droge heiden m schraaUand, Daarnaast zuBen de 
ontwikkelingen het gevolg zijn van de verbeterde hydrologjsche omstandigheden . 



Inrichtingsplan graslandstrook N38 ~ en De Marschen 17 

4. DOELEN EN KNELPUNTEN 

4.1. DOELfN 

Uitgangspunt 
In het Wynjeterper Skar en De Marschen zijn waardevoUe heide- ell schraallandvegetaties 
aanwezig, in samenhang met het landschap van ruggen en laagten (slenken). De 
graslandstrook langs de N381, russen beide natuurgebieden, heeft eeo vergelijkbare 
landschappe1ijke opbouw. Er mag dan: ook verwacht worden dat de potentres van deze strook 
verge1ijkbaar zijn met die in het Wynjeterper Skar en De Marschen. In het Wynjeterpet Skar 
heeft recent een inrichting pla.atsgevonden, waarbij landbouwenclaves a:m het gebied zijn 
'toegevoegd' en knelpunten in het bestaande reservaat zijn aangepakt. Uitgangspunt Van dir 
inrichtingsplan is, dat de inrichting van de graslandstrook langs de N381 en het grasland in 
De Marschen aansluit op het landschap en de natuurwaarden die kenmerkcnd zijn voar 
Wynjeterper Skar en De Marschen. Ook dienen bcstaande knelpuntgn in De Marschen 7:0 

moge1ijk te worden aangepakt. De vegetatiekundige ontwikkeIingen die de laatste jaren in 
De Marschen hebben pfaatsgevonden, maken duidelijk dat claar goede moge1ijkheden Iiggen 
voor verdere uitbreiding van heide en schraalland. 

Natura 2000 
Het Wynjeterper Skar en De Marschen zijn samen aangewezen als Natura 2000 gebied 
(Natura 2000 gebied 'Wijnjetcrper Schar'} vanwege het voorkomen van waardevolle heide
en schraallandvegetaties, en voor de vlssoorten Grote- err Kleine modderkruiper. De 
a:mwijzing als Natura 2000 gebied is mede-richtinggevend voor de inrichting van het 
plangebied. 

Voor de vissoorten is de opdracht vanuit Natura 2000 het leefgebied te behouden en de 
populatie te behouden (Kleine modderkruiper), respectievelijk uit te breiden (Grote 
modderkruiper). Voor vegetatieg betreft de Natura 2000-aanwijzing de habitattypen Droge 
heiden, Vochtige heideu, Heischrale graslanden, Blauwgras-landen en Pioniervegetaties met 
snavelbiezen. Voor de heiden en het blauwgrasland is de opgave het behoud van oppervlakte; 
voor heischraal grasland geldt een uitbreidingsdoelstelHng. Bovendien geldt voor aUe 
habitattypen (behalve droge heiden) dat de kwaliteit verbeterd client te worden .. 

Streefbeeld en doe len 
De wens om aa-n te sluiten bij het landschap- en de waarden van de btstaande natuurgeb-ieden 
en de doe len vanuit Natura 2000 gaan, wat de vegetaties betreft, prima samen1

• Dit betekent, 
dar er voor De Marschen err de graslandstrook langs de N3S-1 uitgegaan wordt van de 
verster1cing en ontwikke1ing van een kleinschalig: landschap! met een afwisseling van beboste 
delen, natte en droge heiden op de hogere delen en van vooral vochtig heischraal grasland, 
bIauwgrasland en kleine zeggenvegetaties ill de lage delen. Daarnaast gaat het am delen 
dotterbloemhooiland en open Wllter. Bos is daarbij grotendeels beperkt tot de hogere delen; 
de flanken van de laagten worden 7.0 mogefijk vrijgemaakt van bos om de ontwikkeIing van 
heide moge1ijk te maken. Het gedeelte tussen de beide schraallanden bestaat voornamelijk 

3 Dat ligt mogelijk anders voor de Grote- en Kfeine modderkru i~r. Voor de nagestreefde vegetaHes is het noodzakelijk dat 
(ontwaterendeJ sloten worden gedempt, en cfaarmee gaat potentieelleefgebied voor de modderkrulpers verloren. Overigerls 
zijn van beide modeerkruipers geen recente waarnemingen rn tiel plangebied ~ekerlcL 
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Natuurdoelen 

-

Blauwgrasland en hefschraaf grasland. deers bestaand en deels teontwikkefen (sdt 8.2' Natte schraallanden) 
Dotterbloemhooiland (sdt 10.1 Vochtig: schraal {Irasland) 
Natte tot vochtige heide. met plaatsehjk pionierstactia met snavelbiezen en zonnedauwsoaften: lakaal drage heide (sdt 5 4" Nette heide) 
Deels open water. met. op de hogere delen waarschl)nhjk kleina zeggen-. schraaUaoo- en heidevegetaties (voorlopig sdt Ovenge 
bloemrijke graslanden. op termijn een atwisseling van met name sdt 11.2 Vennen en plassen op zand. ;:wak gebufferd. B.2 Natte 
schraallanden enJof S.4 Natte heide) 
.4tNisseling van kleine zeggenvegetaties. schraalland. heidevegetaties envochtig bloemrijk grasland·. mogelijk lakeal met delsn open 
water (voorlopig sdt 9.6 Overige' blO€mrijke gra15lal1den. op· term,jn mogelljK delen' 5.4 Natte heide, 10.1 Vochtig schraal grasland) 
Berken-Eikenbos en deels BeuKen·Erkenbos (voorfapig 4.5 Overige natuurbossen, inontwikkeilng, 
naar sdt 3,3 Loofbossen op arme zandgroneen en 3.4 l oofbossen op lemige zandgronden) ,...... A.&w.r.pp6rt: 1;224 

Open water met waterplanten {sdt 11 , l' Vv'atergemeenschappen in laagveen en kleigebieden} ~~ ~w Ioknr.: 13011-'009a123022009Isa 
.......-- Tope: TO Kadaste-r 

Figuur4.1 
Natuurdoe!en van dit inrichtingsp1ani inclusiifsubdoeltypen (sdt). 
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uir heide. De nage:streefde doe1en zijn aangegeven in figuur 4.1. Hieronder worden de 
belangrijks:te vegetaties beschrevenr inclusief de relatie met de doeIe.n vaor het Natura 
2000 gebied. 

Bij droge heide gaat het om vegetaties filet voora! 5truikhei en daarnaast soorten als 
Steke1brem, Kruipbrem, Fijn schapengras enlof Tormentil. Deze vegetaties behoren tot 
het Natura 2000-habitattype Droge he,iden.· In Staatsbosbeheer-rermen berreft het 
subdoeltype (sdt) 6.3 Droge, open heide, maar het kan oak gaan am kleinere 
oppervlaktcn die binnen sdt 5A Nattc heide vallen. 

Natte he-ide betreft vegetaties met voora! Gewone dophei en soorten als veenmossen, 
Veenbies, Klokjesgel1tiaan, Blauwe zegge en, vooral als onbegroeide minerale bodem 
beschikbaar is, soorten van pioniersituatics als Bruine :.mavelbies, Witte snavelbies, 
Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw en Ronde zonnedauw. In iets minder natte 
situaties zijn het eerder vegetaties met zowel Gewone dophei ais (ved) Struikhei, waarbij 
zeldzamerb worten grotendeds ontbreken. De vegetaties behoren fot de Natura 2000-
habitattypen Vochtige heiden en - in recent geplagde situaties - Pioniervegetatles met 
snavelbiezen. Het gaat am sdt 5.4 Natte heide. 

Bij heischraal grasland gaat het am vochtige tot droge, schrale graslandvegetaties met 
soorten als Borste1gras, Tandjesgras, Tormentil f Liggend walstro, Valkruid, Blauwe 
zegge, Blauwe knoop, Gevlekte orchis, Heidekartelblad en/of Klokjesgentiaan. Deze 
vegetaties behoren tot het Natura 2000-habitattype Heischrale graslanden. Omdat het 
doorgaans za1 gaan om geringe oppervlakten, ruHen deze vegetaties waarschijnlijk dee1 
gaan uitmaken Van de subdoeltypen 5.4 Natte heide, sdt 10.1 Vochrig schraal grasland of 
sdt 82 Natte schraallanden. 

Blauwgraslanden betreffen vochtige tor natte, schrale graslandvegetaties met soorten als 
Spaanse ruiter, Blauwe zegge en, afhankdijk van de vochtigheidsgraad en de invloed van 
basennjk water, soorten als Vlozegge j Blonde zegge, Knotszegge, Kleine valeriaan, Brede 
orchis, Gevlekte orchis, Rietorchis, Blauwe knoop. Barstelgras en/of TormentiL Deze 
vegetaties behoren tot het Natura 2000-habitattype Blauwgraslanden, en tot sdr 8.2 Natte 
schraallanden. 

Bij dotterbloemhooiland gaat het om vochtige tot natte, matig voedseIrijke 
graslandvegetaties met soorten als Gewone dotterbloem, Waterkruiskruid, 
Moerasrolklaver, Tweerijige zegge, Noordtie zegge enlof Scherpe zegge. Deze vegetaties 
beharen tcrt sdt 10.1 Vochtig schraal grasland. 

Wat kleine zeggenve~ betreft zal het hier vooral gaan om soortenrijkere vegetaties 
van natte, maar niet a1 te Zurt omstandigheden. Naast soorten aIs Moerasstruisgras, 
Zwarte zegge en Egelboterbloem komen ook Sterzegge, Blauwe zegge, Pijpenstrootje t 

Biezenknoppen j Blauwe zegge. Draadzegge en/of Tormentil voor. Kleine 
zeggenvegetaties zijn ten dele tot de Natura 2000-habitattypen Blauwgraslanden en 
Piooiervegetaties met s·nave1biezen te rehnen. In Staatsoosbeheer-termen gaoat het vooral 
om sdt 8.2 Natte schraallanden. 

De beboste delen betreffen vooral droge en vochtige vormen van het Berken-Eikenbos 
en, op lemige bodem, het Beuken-Eikenbos (subdoeltype 3.3 Loofbossen op arme 
zandgronden en sdt 3.4 Loofbossen op lemige zandgronden). 
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Bij de watervegetaties zal het onder zure omstandigheden voaral gaan am 
Waterveenlfios-vegetaties. Onder zwak gebufferde omstandigheden zijn sOorten aIs 
Pilvaren, Vlottende bies en Duizendknoopfonteinkmid te verwachten (sdt 11.2 Vennen 
en phssen 6p zand~ zwak gebufferd). Onder V'oedseMjkere omstandigheden zal her terder 
gaan am fonteinkruiden, Watervioliet en Witte waterlelie (sdt 11.1 
vVatcrgemeenschappen in laagveen en kleigebieden). 

In de volgende paragraaf wordt op cen rij gezet wat bij deze natuurdoelen de kne1punren 
zijn, of die op te lassen zijn en hoc. dat dan moet. 

4.2. KNELPUNTEN EN MOGELfJKE MAATREGELEN 

De nagestreefde vegetaties zijn Voar een groot deel afhankelijk van voedselarme 
omsrandigheden, hoge grondwaterstanden en e-nige invloed van toestromend 
(basenhoudend) lokaal en/of diep grondwater. De belangtijkste knelpunten hangen dan 
oak samen met de hydrologische omstandigheden en de voedsdrijkdom. 

Voedselrijkdom 
De grasl<1nds-troak bugs de N381 en het graslandpercee1 in De Marschen zijn enkele 
decennia hemest gewees-t, en er kan dan oak van uit worden gegaan dat zich in de bodem 
nUtrfenten hebben o pgehoopt. In deze percelen liggen ontwikkehngsmogdijkheden voor 
schrale gras-landen en deets, op de hogere delen van de gras-lands-rroak~ ook VOOI 

heidevegetaties. Dit betrett vegetaties van voedseIarme omstandigheden, waarvoor de 
huidige nutrientenvoorraad in de bodem een knelpunt vormt. De s-nelste manier om de 
overmaat aan voedingsstoffen te verwijderen is het afgraven van de bovenste Iaag van de 
bodem. Hierbij kan niet zondermeer volstaan worden met het verwijderen van de donkere 
toplaag van de bodem, die rijk is aan organische stof. Met het verwijderen van deze bag 
zal weliswaar de hoeveellieid beschikbaar stikstof en kalium sterk verminderen, maar 
fosfaat kan dieper in de bodem zijn doorgedrongen (Oosterbaan et al. 2008), wdat de 
kans bestaat ciat de besehikbaarheid van fosfaat oak na afgraven te hoag blijft. De dikte 
van de te venvijderen laag kan het beste bepaald worden aan de hand van het 
!os-faatgehalte van de bode-m. Smolders et ai. (2009) geve-n voor de ontwikkeliug van hetde 
als grenswaarde 300 JImol 01sen-P per liter verse hadem en 5 mmol tataaI-P per liter 
verse hadem. Het is van belang dat onrgrond wordt rOf een diepte waarop beide 
fosfaatfracties (Olsen-Pen totaal-P) onder deze grcnswaarden liggen, orndat totaal-P 
omgevormd kan wo-rden in voor planten beschikbaar Olsen-Po 

In het plange-bied kan de diepteverdeling van fosfaat in de bodem bepaald worden door 
bodemmonsters te analyseren. Hierbij kan steeds een 10 em dikke bodemlaag 
samengenomen worden tot een monster. Als ervan uit wordt gegaan dat geen bepalingen 
dieper dan 50 em nodig zijn, dan levert dit dus 5 bodemmonsters per onderzoehte Iocatie 
op (0- - 10 em, 10 - 20 em, 20 - 30 em, 30 - 40 em, 40 - 50 em ~mv). Doordat de laagten 
een a:nder hydrologtscn regime hebben dan de hoogten en de hoogten zijn afgegraven of 
geegaliseerd, is het waarschijnlijk dat de fosfaatverdeling in de diepte vers-chilt tussen 
laagten en hoogten. Daarnaast he eft het grasland in De Marschen een andere agrariscne 
gebruikshistorie, zodat verwaeht mag worden dat de fosfaatverdeling hier anders is- dan in 
de graslandstrook langs de N381. DaaroII1 zaI de fosfaatverdeling in de bo-dem in ieder 
geval bepaald moeten worden Voor drie locatietypen: de hoogten in de gras-landstrook, de 
laagten in de graslandstrook, en het graslandpereeeI in De Marschen. Per locatietype 
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moeten ten minste drie monsters genomen worden; orn de effecren van ruimtelijke 
heterogeniteit te beperken. 

Voor dit rapport i~ op een aaI1tallocatie& (zie bijlage 1) de dikte van de stttrk organische 
toplaag bepaald. Deze dikte wordt in dit rapport gebruikt als schatter van de te 
verwijderen Iaag bodem, die wordt gebruikt in de bespreking van de maatregelen (zie 
§S.l). De in §S.l genoemde zijn dan ook indicatief. Verder onderzoek zal de exacte dlkte 
van de te verwijdereu Iaag moeten bepalen. Laagte E heeft vom zover bekend geen 
geschiedenis van agrariscb gebruik, en hier boeft dan ook niet bepaaid te worden hoe diep 
fosfaat in de bodem is doorgedrongen. 

Verdroging 
Schraallandvegetaties zijn afhanke1ijk van hoge grondwaterstanden en de aanvoer van 
(een zekere mate van) basen, om verzuring en verrijking tegen te gaan. De scbraallanden 
komen (in potentie) voor in laagten en op de Hanken daarvan. Daar is sprake van 
toestroming van ondiep grondwater over de keileem vanuit aangrenzende hogere delen en 
deels ook van dieper grondwater uit het watervoerende pakket onder de keileem. De 
bydrologische omstandigheden in het plangebied worden op een aantal plaatsen negatief 
be'invloed door de aanwezigheid van slaten en van naaldbos. Her steIse1 van sloten in en 
rond de graslanden voert versne1d water af, waardoor net niet de bns krijgt te infiltreren 
en het grondwater aan te vullen. Sloten die dwars op de helling liggen, en/oferg diep 2ijn, 
vangen bovendien grortdwater af uit het zandpakket boven de keileem . Diepe sloten in 
het plangebied zijn de bermsloot van de N381, de grenssloot tussen De Marschen en de 
graslandstrook langs de N381, en de sloot langs de noordwestelijke rand van het 
plangebied. Alle ~loten met een noordwest-'lllidoost orientatie liggen dwars op de helling. 
De ontwaterende invloed v~n deze slaten kan verminderd of opgeheven worden door deze 
sterk te verondiepen of , waar mogelijk - te dempen. 

Tabel4.1 
Verdamping van verschiIlende typen begroeiingen (uit Masso} et al. 2005). 

Verdampjn I mm I iaarl 
Begroeiing Gemiddeld Min. - Max. 
~§!e grand 206 144 - 250 
Natte heide" SOO -SZO 
Gultuurgrasland 522 514-565 

547 510-596 
Loolbos 506 414 - 635 
Gemengcf loofbos 555 
Larix 580 
~naaldbos 630 

Douglas spar 712 
Diehl naaldbos 730 

De Marschen is voor een groot dee! bebost, met name op de zandruggen en de flanken 
van de laagten. Orodat hassen aanzienlijk meer verdampen dan lage vegetaties, tnfiltreert 
er minder water in de bodeIll, waardoor de afstroming van lokaal grondwater naar de 
faagten geringer is dan potentied mogelijk. Naaldbomen verdampen daarbij meer dan 
loofbomen {-Lie tabe14.1}. De aanwezigheid VtHl bos, en vooral naaldbos, zal dan ook een 
negatief effect hebben op de grondwaterstand in de laagten. Vooral van de zeel' dichte 
aanplant van Fijnspar en Grove den ten zuidoosten van her zuidelijkc schraalland is een 
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negatieve invloed te verwachterr. Omvorming van naaldbos naar loofbos of heioe kan dus 
een positief effect hebben op de gtondwaterstand in de laagten. 

Ruimfebeslag door bosvegetaties 
Op een aamal plaatsen dat potentiee1 geschikt is voor de ontwikkeling van schraallanden, 
dotterbloemhooiland of vochtige heiden, groeit in de huidige situatie bos. Dit geld! onder 
meer voor de laagten A en B. Laagte A wordt, door de Jigging direct naast ten 
boerenbedrijf, weinig geschikt geacht voor de ontwikkeling Van schraalland. Laagte B is 
waarschijnlijk weI geschikt voor de ontwikkeling van schraalland, mede ge2icll ook her 
beeld van de luchtfoto uit 1928. Op de hellingen van laagte C liggen mogelijkheden om 
heide (verder) te ontwikkden, 2:oals recent al aan de zuidoostkant van de laagte is gedaan. 
Oak in het gedeelte tussen beidt bestaande schraallanden (langs het oude pad} Iiggen 
mogelijkhedcn voor uitbreiding van heidt. In laagte E duiden de sterke 
kwelverschijnselen op goede potenties voor dotterbloemhooiland. Het feit dat oligeveer 
op dezelfde hoogte in het Wynjeterper Skar een goed ontwikkeld dotterbloemhooiland 
aanwezig is, verstetkt dit vermoeden. 
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5. MAATREGELEN 

In hoofClstuk 4 is aangegeven welke knelpunten de ontwikkeling of uitbreiding van de 
natuurdoelen in de weg (kunnell') staan. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe deze 
kne1punten gemimmaliseerd kunnen worden. Het Iandschapsbeeld en de hoofdlijnen van 
deze inrichting zijn geschetst in figuur 5.1. Vervolgens worden in §5.1 de maatregelen op 
een rij gezet die llodig zijn om de graslandpercelen in te passen in het natuurgebied, en 
om de genoemde knelpunten. te verminderen of op te heffen. De locaties van de 
maatrege1en die betrekking hebben op het waterbeheer staan in figuur 5.2, en de locaties 
van de overige rnaatregelen staan in t1guur 5.3. Cijfers in de tekst corresponderen met 
Iocaties in deze figuren. De volgorde van deze cijfers is wHlekeurig, en voor het overzicht 
worden de maatregelen vom de bespreking in §5.1 ingedee1d in categorieen. In §5.2 
wordt aangegeven wat de te verwachten gevolgen van de voorgesttlde inriehting zuTIen 
zijn voor de landbotlw in de omgeving van het plangebied. In §5.3 wordt een aantal 
verbeteracties besproken die in het kader van dtt inrichtingsplan niet uitgevoerd kunnen 
worden, maar op de langere termijn wel wensdijk zijn. Tenslotte wordt in §5.4 bespmken 
",elk archeologisch onderwek werrselijk is voordat tot inrichting wordt overgegaan. 

5.1. HERINRICHTING EN INPASSING 

Ontgronden 
Nummers verwijzen naar locaties in figuur 5.3. In de besprelcing van maatregelen 1, 2 en 
25 wordt een schatting van de te verwijderen bodemlaag gehanteerd, in §4.2 is 
beschreven hoe de exacte dikte van deze hag bepaald bn worden. 

(1) In de graslandstrook langs de N381 dient de humusrijke bovenlaag van de hodem 
verwjjderd te worden. om de ontwikkeling van heide en schraalland mogelijk te maken. 
Op grond van enke1e uitgevoerde boringen fijkt die bovenlaag op de meeste pfaatsen ca. 
10 em dik te zijn. Dat zou betekenen dat van deze pereelen de bovenste 10 - 15 em 
afgegraven moet worden. Uitgaande van de hoogtekaart en 15 em maaiveldverlaging zal 
de rnaaiveldhoogte na ontgronden in de hogere dden van de graslandstrook rond de 3,00 
a 3,20 ill +NAP liggen en de Iaagste-delen op ca. 2,00 m +NAP. Laagte B ligt hoger dan 
de overige laagten (2,60 ill +NAP na ontgronden)' 

(2) Ook in het graslandperceel in De Marschen zal de organische bovenlaag verwijderd 
moeten worden, om de ontwikkeling van schralere~egetaties illogdijk te maken. Hierbij 
blijft de boomsingel tussen het pad en de grenssl00t gehandhaafd. In het gr.aslandperceel 
is- sprake van een relatief groot hoogteverschil tussen de greppels en de tussenliggende 
akkers. Op basis van enkele boringen lijkt de organische bovenlaag in de hogere delen Ca. 
30 em te zijn en in de greppe1s ca. 10 em. Als tot de minerale ondergrond wordt 
afgegraven, bestaat de kans dat het greppelpatroon na ontgronden nog herkenbaar 1S. Er 
kan overwogen worden om dan iets verder af te graven. In de huidige situatie ligt het 
percee! aI relatieflaag, en door afgraven van de bovenlaag zal dat nog meer het geval zijn. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van een maaiveldverlaging van 30 em. Het laagste dee! heeft 
dan na ontgronden een maaive1dhoogte van ca. 1,85 m +NAP, waarbij dus zeer natte 
omstandigheden ontstaan (zie verda bij maatrege17, bIz. 31 ). 
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Landschapsbeeld 

m Kappen bos en afgraven voedselrijke bovengrond tbN. heide- en 
sctiraallartdontwikke-ling 

_ HarTdhaven bas, omvormen naar nafuurlijker samenstefling 
o Afgraven voedselri jke bovengrond t.b.v. heide- en schraallandonlwikkeling 
o Handhavert schraalland 

Handliaven heide-
Q Afgraven bovengrond, herstel zandrug en op hoogste deel aanplant van bos 

OntwikKeling zoomvegetatie 
o Handhaven open water 
<::) Hanohaven pad 

Figuur5.1 
Landschapsbuld en hoofdlijnen '(Jan de inrichting. 
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fnrichtingsmaatregelen waterbeheer 
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(12) Na het kappen van het bos tot op de beekdalrand (zie maatregelll, bIz. 34)) dient in 
de noordelijke laagte (£) de bovenste bag veraard veen verwijderd te worden, om 
gunstige omstandigheden te creeren voor de ontwikkeling van dotterbloemhooiland. Er is 
een enkele grondboring verrieht, die aangeeft dat de laag venard veen ca. 30 em dik is; of 
dat ook geldt voor de rest van de Iaagre is niet duidelijk. Uitgaande van het verwijderen 
van een laag van 30 em, ligt het laagste punt na afgraven op ea. 1,60 m +NAP. Bij de 
uitvoering van graafwerkza::rmheden moet een restje Veen achterblijven opdat hieruit 
planten kunnen kiemen. 

(25) In de huidige situatie is dit gra~land in agrarisch gebruik, en wordt het ontwaterd 
met greppels. Om ovcrtollige voedingstoffen te verwijderen moe! de humusrijke 
bovenlaag verwijderd worden. Hier zijn geen boringen verricht, maar uitgaande van een 
vergelijkbare situatie als is beschreven voor maatregel 1 moet Ca. 15 em wordell 
afgegraven.ln de huidige situatie is de maaive1dhoogte in de laagste delen 2,65' m +NAP, 
na oorgronden zal dit ca. 2,50 m +NAP zijn. Am de zuidkant van het perceel dient het 
maaiveld geIeide1ijk af te lopen, zodat een geleidelijke aanloop ontstaat naar de loopstrook 
in de ecoduiker (zie maatregel28, blz. 35), en een flauw talud langs de sloot ten behoeve 
van waterberging. 

Aanpassen van het waterbeheer 
In her plangebied wordt de waterhuishoudiog geoptimaliseerd door sloten te dempen en 
overroll!g (regen)water uit de laagten af te voeren middeIs ondiepe slenkjes. De slenkjes 
die worden aangefegd lozen water op de bermsloot die langs de nieuwe N381 aangelegd 
zal worden. Het voordeel hiervan is dat zo min mogeIijk slaten door het natuurgebied 
lopeno De waterpeilen die gerealiseerd moeten worJen Zijll geschat aan de hand van de 
hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de gesehatte diepte 
van ontgronden (~i:e §4.2). AIs de uireindelijke diepte van ontgronden sterk afwijkt van de 
schatting, of als er reden is te twijfelen aan de juistheid van het AHN, zal de 
maaiveldhoogte na ontgronden gemeten moeten worden. Vervolgens zutten peilen nabij 
het maaiveld ingesteld moeten worden. 

bermslool graslandslrook 

I eemk otIer 

310 cm+flfAP / 

~1+-----~-
: : zan~kkei 

175 em .. NAP __ __ • __ . ____ :-:.-.. ____ .. ________________________ __ t __ . i •. .. __ .. _. ______ ._. ___ ._ ... 

kaileemlaag 

Figuur5.4 
SrhefJ ,van de nietl'We berms/oot NJ81 met een leemkoffir (dwarsdoorsnede), met indicatieve 
hoogteligging van de weg en de bermsloolbodem. 

In overleg met de projectorganisatie N381, Wetterskip Fryslan, Provinsje Fryslan, en 
Staatsbosbeheer is besloten dat de bodem van de nieuwe bermsloot van de N381 or het 
hoogste punt op ca. 1,75 m +NAP zal komen te liggen. Daarbij dient er wel enigverhang 
in de sloot aangebracht te worden. De bermsloot wordt door rniddel van een 'leemkoffer' 
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hydrologiseh wordt. gescheiden van het natuurgebied. Deze inrichting is geschetst in 
figuur 5.4. De hoogte van de slootbodem is ingegeven door de hoogteligging van de 
nieuwe weg en de eisen van de aan te leggen faunapassages (zie de bespreking van 
maatregden 29 en 30, hiz. 35). De nieuwe bermsloot zal minder diep steken dan de 
huidige bermsloo!, en de leemkoffer zal drainage van het zandpakket in de graslandstrook 
verder beperken. Door de geringere diepte van de oieuwe befmsloot ontstaat er verlie$' aan 
waterbergingscapadteit, dat volgens de eisen van Wetterskip Fryslan gecompenseerd 
moer worden. Hieman wordt voldaan door de nicuwe bermsloot aan de kant van De 
Marschen te voorzien van een fIamv hellende oever (1:2 tot 1:3), zodat de basis van de 
nieuwe sloor niet breder hoeft te worden dan 50 em. Deze flauwe oever steekt het 
natuurgebied in, waarbij de hellingshoek en de maaiveldhoogte na herstel van de 
zuidelijke (hoogste) zan drug hepalend zijn. Naar verwachtirrg zal de nieuwe bermsloot 
meestaI droog staan. 

Hydrologische isola tie door middel van een leemkoffer zal aileen werken indicn de: 
leemkotIer overal aansluit op de keileemlaag in de- ondergrond. Bovendien rrtoet de 
leemkoffer voldoende breed zijn om praktiseh waterdicht te zijIl., en ook de keileemlaag 
moet over de gehele lengte van de leemkoffer voldoeIide dik zijn om als praktisch 
ondoorlatende laag te fungeren. De bermsloot zal van een leemkoffer voofzien moeren 
worden vanaf de nieuwe kruising van de N381 met de Butewei tot :tover het 
keileempakket doorloopt in het beekda1. Om re bepalen hoe dlep de leemkoHer moet 
steken, en tot hoe ver zij het beekdal in moet lopen dient iedere ca. 10 m een boring 
verricht te worden. Indien uit dir onderzoek blijkt dat de keileemlaag ergens onderbroken 
is, zal de constructie met een leemkoffer niet overal de gewenste hydrologische seheiding 
rot fesultaat hebhen. 

slenk --- ----

Figuur5.5 
8chets van dt aans/uifing van de s/enkjes uit het natuurgebied op de meuwe berms/oat 
(bovenaanzicbt). 

De verschillende afVoeren uit het natuurgebied (de sleukjes) dienen via een - bij voorkeur 
regelbare - stuw af te wateren op de bermsloot. Deze stuw heeft een dubbele functie; 
enerzijds rnaakt hij her moge1i:jk het peil in het natuurgebied aan te pa&sen, anderzijds 
voorkomt hij dat water uit de bermsloot het natuurgebied in stroomt. Hierdoar wordt 
voorkomen dar verontrelnigingen afkomstig van de weg het natuurgebied in gespoeld 
worden. Aanpassing van het peil in het natuurgebied is vooral in de periode direct na 
inrichting van belangr omdat dan moet blijken of de gekozen peilen inderdaad voldoen, of 
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dar ze toch aangepast moeten worden. De resulterende aansluiting is geschetst in figuur 
5.5. 

De benodigde maatregelert zijrt gelokaliseerd in figuur 5-.2, en zijn de volgende: 
(3, 4J 5 j 9, 22) De Illet deze nummers aangegeven sloten dienen te worden gedempt. Het 
gaat daarbij om de sloat tussen De Marschen en de graslandstrook langs de N381 (9), het 
zuidelijke dee! van de bermsloot van de huidige N381 (5), de slOfefi rond laagte C (3,4), 
en de huidige loop van de hoofdwatergang langs de parallelweg van de N381 ter hoogte 
van het natuurgebied (22). De hoofdwatergang krijgt een nieuw tface, zie maatregel 27. 
Waar de sloten tot in de keileem steken dienen ze tot aan de bovenkant van de 
keileemlaag opgevuld te worden met keileem en verder aangevuld te worden rilet lemig 
zand tot maaiveldhoogte. 

(6) In het gedee1te van laagte D dat in De Marschen ligt zijn al goed ontwlkkelde 
blauwgraslandvegetaties aanwezig. In het aangrenzende ded van deze laagte in de 
graslandstrook worden de potenties. voor schra:aUandoIltwikke1ing dan oak hoag geacht. 
Bij het huidig'e peil in het bestaande schraalland (2,10 m +NAP) stroomt enig dieper 
grondwater toe (zie §2.3) ell ontwikke1t de vegetatie zich gunstig. Dit peiI voldoet dus 
goed, zodat de bestaande ondiepe sioor bngs het schraalland, de duiker, en de dam 
gehandhaafd kunnen worden. Bovendien kan het pei! van 2,10 m +NAP aangehouden 
worden in het in te richten ded van de laagte in de graslandstrook (mogelijk kornt een 
klein gedeelte van de laagte plasdras te staan). De in de graslandstrook aanwezige sloot 
client hiertoe te worden verondiept tot de hoogte van het maruveld op het laagste punt na 
plaggen, dat is ca. 2,00 m + NAP. Voor zover de sloat in de keileern reikt, moet deze tot 
de bovenkant van dele laag opgevuld worden met keileem en vervolgens met lemig zand. 
Daar het laagste punt in de oostelijke helft van de graslandstrook ligt, zal verder westelijk 
een ondiepe greppel ontstaan. De oevers van deze greppel dienen zeer flauw te hellen (ca. 
1:4 a 1:5), zodat cen slenkje ontstaa!. Dit slenkjewatert af op de nieuwe bermsloot van de 
N381 zoals is aangegeven in tlguur 5.5. De bodem van de nieuwe bermsloot kornt op 1,75 
m +NAP, die van de slenk komt op 2,00 m +NAP, en het gehanteerde peil komt op 2,10 
m +NAP. Om de waterstanden goed af te kunnen sten1men op de vegetatie, i~ een stuw 
nodig op de plaats waar de greppd uitkomt in de bermsloot. 

(7) Laagte C omvac het huidige schraalland-zuid (aan de oostzijde), het grasland in De 
Marschen en een dee! in de graslandstrook langs de N381. De bedading is dat de 
afwatering van oost naar west gaat verlopen, dus van het bestaande schraalland naar -
uiteindelijk - de bermsloot van de N381. Het huidige peil (2,40 m +NAP) in het 
bestaande schraaUalld dient gehandhaafd te blijven, omdar het goed flulctioneert en 
oageveer overeenkom£ met de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. Vam de 
rest van de laagte wordt uitgegaan van een gewens-t peil van ongeveer 2,10 m +NAp4 (net 
als in laagte D). Daarbij wordt schraallandontwikkeling in de graslandstrook mogelijk 
geacht en wordt de drainerende invloed op het bestaande schraalland verldeind ten 
opzichte van de huidige situatie. Het laagste deet van. het grasland in De Marscl1en heeft 
na plaggen een maaiveldhoogte van ca. 1,85 m +NAP. Bij een peil van 2,10 m +NAP zal 
dus een groat deel van het grasland in De Marschen (periodiek?) ondiep onder water 
komen te staan, zodat hier een ven ontstaat met in de randzone mogelijkheden voor 
schrale graslandvegetaties en/of heide

5
, Onder het (bestaande) pad moet een duiker 

4 Of dal pail ook te realiseren valf is overigens afhankelljk van voldoende aanvoer Ult het gebied zel!. 
o Bij de vorming van een 'ven' op voormalige landbouwgrond bestaat een risico op algenbloei. Een lager waterpeil is 
echterniet wenselfj1<.. gezien de ontwalerende inv[oed daarvan ap het aangrenzendeschraallandpercee~. 
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gelegd worden, met de onderkarrt op 2,10 m +NAP. De sIoot in de graslandstrook moet 
worden verondiept tot slenkje, zoals is beschreven voor maatregd 6, dan komt de 
slenkbodem or ca. 2,00 m +NAP. Het sIenkje watert over een stuw af op de berrnsloot 
N381, Loals staat aangegeven in figuur 5.4. 

In het huidige schraalland kan de in 1996 at gedempte sloot uitgehaald worden tot ca. 10 
em - mv, zodat een ondiepe greppel ontstaat voor de af1roer van overtoIljg regenwater (er 
van uirgaande dat dOlt het laagste punt van het schraalland is). De al in het schraafIand 
aarrwezige greppd kan daarop worden aangetakt. Aan her einde van. de greppd, op de 
ov'ergang naar het graslandperced ('ven'), dient een stuw te komen om het peil van 2,40 
m +NAP te realiseren, en om te voorkomen dat het schraalland iil dtoge perioden niet 
'feegloope in de laagte. 

(8) Om overtollig regenwater a1' te kunnen voeren uit laagte B dient een slenkje gecreecrd 
te worden zoals is beschreven voor maatregd 6. De dichtstbijzijnde peilbuls is die in het 
zuiden van De Marschen (SUN B1OS, zie mjlage 1). Ef wordt van uitgegaan dat de 
maaiveldhoogte van het laagste ded na plaggen ca. 2,60 m +NAP is err dar de freatische 
grondwaterstand en de stijghoogre ill het cerste watervoerende pakket vergelijkbaar zijn 
met die in buis BI05. Gez,len de stijghoogte onder de keileem in het winterhalfJaar van 
ca. 2,4g a 2,60 m +NAP wordt 2,50 m +NAP gezien ais gewenst peil, waarbfj overtollig 
regenwater kan worden afgevoerd en de kwel niet wordt weggedrukt. Het afwateringspeil 
is dan 10 cm onder het maaiveld in het laagste punt, zodar een stuw geplaatst dicnt te 
worden bij de aansluiting van de sfenk op de bermsloot. 

(IO) In hagre E dient een peil gehanteerd te worden van ongeveer 1,60 m +NAP in de 
winter (is ongeveer tot aan maaiveld in het Iaagste deeI). Om te kunnen maai-eh zal het 
peil 's zomers tijdelijk vtrlaagd moeten kunnen worden tot ca. 1,30 rn "NAP. Hiertoe 
dient een stuw geplaatst te worden bij de aNoer van laagte E. 

(23) Het woonerf aan de Opperhaudmare 1 watert in de huidige situatie af op de 
bermsloot van de huidige N381. Dt:ze sloot wordr gedempt, zadat eell andere voorziening 
getroffen dient te worden voor de afwatering. De afWatering kan onder de huidige N3S1 
door worden geleid, naar de hoofdwatergang. 

(27) Om de delen van de graslandstrook ten noorden en ten zuiderr van de huidige N381 
op elkaar aan te laten sluiten moet de hoofdwatergang die hier doorheen loopt omgeIeid 
wordell. Dit kan langs de westzijde van het nieuwe trace van de N3S1 en bngs de 
noordzijde van de Butewei. Hierbi} bt-houdt de hoofdwatergang haar huidige waterpeiI 
(2,05 m +NAP). 

De peilvakken waarill deze imichting resuIteeft, zijrr weergegeven in figuur 5.6. 

Herstel van relief (figuur 5.3) 
(13) De overgangen tussen het graslandperceel in De Marschen en de omringende hogere 
delen is in de huidige situatie onnatuurlijk scherp. Na uitvoering van plagwerkzaamhedeu 
zal dat nog sterker het geval zijn. Vit de vergelijk1ng van de luchtfoto uit 1928 (figuur 3-.2) 
en de hoogtekaart (figuur 2.3-) lijkt de bodem in het pereed met Fijnsparren opgehoogd te 
zijn. Voorgestdd wordt om de overgangtn geleidefijker te maken door ter plaatse 
aanwezig materiaal te herverdelen. Dat zou kunnen door het bodemmateriaal uit het 
fijnsparperceel (na kap en verwijdering van de strooisellaag) richting de laagte te schulven. 
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(14) De zandrug is hier in het verieden afgegraven of afgevlakt. Vuorgeste1d wordt dt rug 
te herstellen, wdat het kleinschalige; reliefrijke karakter Weer rerugkeerr. Hittbij wordr 
aangesloten op herstel van het verlengde van dezelfde Zan drug, aan de westzijde van de 
N3S1 in het Wynjeterper Skar. Herstel dient - na verwijdering van de voedselrijke 
bovengrond - plaats te vinden met leemarm zand, aansluitend hlj de vermoede1ijke 
oorspronkelijke bodem, Aan d~ oostkant dient ca, 1,9 m zand opgebracht te worden tot 
een hoogte van ca. 4,50 m +NAP; en met een breedte (aan de voetrvan ca. 150 m. Naar 
het westen dient de zandrug geleide1ijk af te lopen tot het niveaa van de weg, dus ca, 3,10 
m +NAP, zodat hier een Iaag van 0,5 m zand opgebracht dient te worden. TotaaI wordt 
datI ca, 5.000 m3 zand opgebracht. Het kleinschalige karakter kan nog versterkt worden 
door op de zandrug enig open Berken-Eikenbos (m.n. Zomereik, enige Grove den) aan te 
planten. Dit bos funge:ert tevens ais geleiding naar de faunapassage onder de nieuwe 
N381 door. 

(15) Ook deze zandrug is afgegraven of afgevlakt. en kan hersteld worden met (leemarm) 
zand uit de omgeving. Aan de oostkaI1t met 0,55 ill ophogen tot ca. 3,9 nl +NAP, met 
een breedte aan de bas-is van ca. 70 m, aan de westkant is de zandrug at op hoogte. TotaaI 
wordt dan ca. 550 mJ zand opgebracht. Op de herste1de zandrug kunnen enke1e 
Zomereiktn en Grove dennen aangeplant worden. Dete bomen fungeren tevens ais 
gdeiding naar de faunapassage onder de nieuwe N38I door. 

Verwijderen van de weg {figuur 5.3} 
(24) Het deel van de huidige N381 en de parallelweg dient te worden opgeruimd, en de 
bijbehorende sloten moeten worden g.edempt (zie maatregden 5 en 22 in figuur 5.2). Het 
ter plaatse aanwezige bosje (tussen hoofdrijbaan en parallelweg) moet worden verwijderd. 
Om te voorkomen dat het h -'idige trace van de weg tot in lengte def dagen herkenbaar is 
in de vegetatie, client de samenstelling van de bodem aan te sluiten bi] de omgeving. Als 
onder de weg geen Iemig fijn z-and is gebruikr, verdient her voorkeur de bovenste meter 
van het wegbed te vervangen door lemig fijn zand. 

Omvorming van het bas (figuur 5.3) 
(11) In Iaagte E dient het aanwezige essenbos gekapt te worden, zodat ruimte ontstaat 
voar de ontwikkeling van dotterbloemhooiland. Oak het bossrrookje ten noorden van het 
bestaande fietspad client verwijclerd te worden, zodat aansluitingmet het beekdal ontstaat, 
waardoor op termijn een grater aaneengesloten areaal dotterbloemhooiland kan ontstaan, 

(16) Hier groe!t Goudlork. en op de bodem Iigt (tuin}afvaL Het is zaak om het afVal te 
verwijderen en de Goudlork t~ dtlnnen om verjonging en ondergroei te stUnuleren, zodat 
een bos met een natuurlijker samenstelling kan ontstaan. 

(17) Op de zuid(oost}flank van laagte C dienen de naaldhoutaanplant (Fijnspar en Grove 
den) en strooisellaag verwijderd te worden. zodat ruimtc Ofitstaat voor schraalland- en 
heideontwikkeling, de verdamping wordt geremd en de toevoer van ondier grondwater 
naar de laagte toe kan nemen. De eikensinge1 bngs de grenssloot tussen De Marschen en 
de graslandstrook wordt gehandhaafd. 

(18) Het bos aan de noord(west)zijde van laagte C dient verwijderd te warden tot op de 
rand van de pingorulne. De eikensingel langs de grenssloot tussen De Marschen en de 
graslandstwok wordt gehandhaafd. Verder worden alle bomen verwijderd, op enke1e forse 
Zomereiken na, zodat een open parkaehtig landschap ontstaat. Hierdoor krijgt 
heideontwikkeling meet ruimte en worden de laagten C en D - de bestaande 
schraallanden - nog beter verbonden. 
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(lSI, 21) In dit bos zijn veeI exoten aaI1wezig. Sootten als Goudlork en Douglasspar 
dienen gedund te worden om verjonging en ondergroei te stimuleren. Ret streven is um 
uiteindelijk een natuurlijk bos zonder exoten te ontwikkelen. 

(20) Het in deze laagte aanwezige bos en de strooiseUaag moeten verwijderd worden, 
zodat ruiITlte Ol1tstaat voor schraallanduntwikkeling. Hier wordt ook de eikensingeI langs 
de grenssloot verwijderd. 

(26) De huidige loop van de N381 ten zuiden van De Marschcn wordt verwijderd (zie 
maatregel 24) en de bcrmsloot wordt gedempt: (zie maatregel 5), zodat hier een zandige 
open ruimte ontstaat. Door hier enkele struiken aan te planten (Eenstijlige meidoom, 
Wilde lijsterbes, Hazdaar, Gelderse roas) kart een gevarieerde manteIzoomvegetatie 
antwikkeld worden. 

Aanleg fauna passages 
Om de versnipperende werking van de weg te verminderen worden 2 kleine 
faunapassages en een ecoduiker onder de nieuwe N381 door geIegd, conform de 100% 
campensatie (Bum Bakker 2007). De beste locatie vom de passages is, anders dan eerder 
geplandt ter hoogte van de zandruggen. In de berm Van de nieuwe N381 wordt een 
dassenraster geplaatst, waarvan de onderste 40 em bestaat uit een amfibieenseherrn. Bij de 
faunapassages moeten de rasters een goede geleiding naar de ingang van de tunnel 
yormen (Dienst Weg- en Waterbouwkunde 2005). 

(28) In overeenstemming met met de plannen van Buro Bakker (2007) wordt de 
h()ofdwate~gang aan de zuidzijde van het plangebied voorzien van cen ecoduiker mer 
loopstrook, vooraI ten behoeve van Dassen (figuur 5.2). Doordat de hoofdwatergang rond 
het natuurg.ebied wordt orngeleid, komt de ecoduiker iets zuidelijker dan in eerderc 
plannen was aangegeven. Door de loopstrook boven het waterpeil te leggen komt de 
strook niet geIijk onder water t'e staan bij enige verhoging van het peil De loopstrook is 
50 em breed en heeft cen doorloophoogte van 70 em. 

Vanuit de Das· gezicn zou de loeatie van de eeoduiker volgens de eerdete plannen (d.w.z. 
tee hoogte van de te dempen hoofdwatergang langs de huidige N381) iets gunstiger zijn, 
ontdat deze beter aansluit or bestaande Iandschapsstructuren. Voor de vegetatie is het 
echter gunsciger dat de watergal1g niet door het natuurgebied loopt, maar tangs de 
zuidzijde, zodat de ontwaterende invloed beperkt blijft. Gdeidende beplanting kan 
zorgen voor aansluiting op de genoemde Iandschapsstrucmren (m.n. h.et zandpad langs de 
zuidzijde van het Wynjeterper Skar). 

(29, 30) De noorddijke faunapassage komt op de noordeIijke zan drug in plaats van in 
laagte E, en de middelste faunapassage kornt op de zuidelijke zandrug in plaats: van in de 
rand van Iaagte C (figuur 53). Hierdoor wordt de hus beperkt dat er water komt te staan 
in de buis, en bovendien funetioneert het aan te planten bos (zie maatregelen 14 en 15) 
als geleiding. De passages bestaan uit een kleine faunapassage met een hoogte van 0,75 m. 
Doordat de afstand tussen de bovenkant van de passages en de bovenkant van de weg ca. 
0,50 m bedraagtt komt de onderkant van de passages op 1,85 m +NAP, dat is- 10 em 
boven de bod em van de bermsloot. Door de ingang van de .faunapassage in het talud van 
de sloot te verwerken fungeert de sloot <lIs extra geleiding. De afrastering tangs de weg 
kan dan in de wegberm geplaatst worden, op de insteek van de sloot. 
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Overwogen kan wordenr um de bermsloot ter hoogte van de faunapassages te 
onderbreken door een dam met een duiker. De zandrug kan dan rechtstreeks aansluiten 
op de passage. Uitgangspunt hierbij moet zijn, dat de faunapassage aItijd draog blijft, dat 
de slootbodern niet verder verlaagd wordt en dat de helling van de ingang van de 
faullapassage niet schuiner wordt dan 1:5. Op dit moment is niet duidelijk in hoeverre er 
ruirnte is am aan deze eisen te voldoen. 

Ten opzichrt van eerdere voorstellen, verschuiven de locaties van de faunapa&sages VaIl de 
laagten naar de zandruggen, aansluitend op het claar aan te leggen bas. Deze verschuiving 
is ingegeven door de ont'Warerlng die nodig is om de passages- droog te houden, en die 
conflicteert met de hydrologische vereisten van de vegetatie. Verwacht mag worden dat de 
passages vooral gebruikt zullen gaan worden door de Das en mogelijk dOOf ldeine 
marterachtigen, en daarvoor is de verschuiving Van de passages van d~ lagere naar de 
hogere delen geen probleem. Amfibieen en teptielen hebben zicht op de Incht nodig, wat 
hier niet het geval is; en gebruik van de passages door deze diergroepen mag dall oak niet 
verwacht worden. Indien de weg voorzien wordt van een middenbemlf biedt dat de bns 
om een lichh,,;:hacht aan te brengen in de faunatunnels, waardoor ze beter gebruikt zullen 
worden. 

S.2r GEVOLGEN VOOR DE OMGEVING 

De effec:tcn die de inrichtingsmaatregelen in De Marschen en de graslandstrook langs de 
N381 zullen hebben op de aangrenzende landbouwgronden zijn te verwaarlozen. 
Peilverhoging vindt alleen plaats in het plangebied 'zelf. de sloterr op de grens van 
natuurgebied en Iandbouwgrond houden hun huidige peil. 

Als gevolg van de inrichtingsmaatregelen zuUen de vegetaties waarvoor het Wijnjeterper 
Schar is aangewezen a1s Natura 2000 gebied (heiden, heischraal grasland, blauwgrasland) 
tich uit ga:irt breidert. Ammoniakdepositie varmit het landbouwgebied kan een negatief 
effect hebben op deze kwetSbare vegetaties. De mate waarin dat het geval is, en wat daar 
de consequenties van zijn, zal moeten worden vastgeste1d in het Natura 2000 beheerplan 
dat voor het Wijnjeterper Schar wordt opgesteld. Dat geldr aHeell voor de vegetaties in 
De Marschen, aangezien de graslandstrook ge~n Natura 2000 gebied is. Overigerrs zal 
uitbreiding van de heiden, heischraal grasland en blauwgrasland in De Marschen geen 
extra consequenties hebben voor de landbouw in de amgeving, aangezien deze vegetaties 
iIi de huidige situatie ook al aanwezig zijn. 

5.3. DE LANGERE TERMIJN 

In het dal van het Alddjip is een landinrichtingproject gaande (Landinrichtings
commisste Koningsdiep 2007). In het ka:der van deze landinrichting zullen de agrarisch 
gebruikte graslanden ten noorden ell t~n oosten van het pla:ngebied onderdeel oit gaan 
maken_ van de Ecologische Hoofdstructuur, zie figuur 1.1. Vaor de landschapsecologische 
samenhang van het beekdal zou het goed zijn de inrichting van deze terreinen op 
eenzelfde detallniveau ter hand te nemen ais dit inrichtingsplan. Bovendien biedt de 
toekomstige functieverandering van deze gronden naar natuur kausen om enkele 
resterende knelpunten voor verbetering van de natuurwaarden in h€t plangehied te 
verhelpen, die in het kader van dit inrichtingsplan nog niet verholpen kunnen worden. 
Hierbij gaat het om de pingorulne, het schraalland-zuid, de grenssloot langs de oostkant 
van De Marschen, en het te ontwikkelen dotterbloemgrasland. 
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In de huidige situatie is het water in de pingarulne vaedselrijk, waardoor de oevers van de 
plas met Grote lisdodde en Picrus begroeid z1jn. Dit hangt waarschijnEjk mede samen 
met de aanvoer (in het verledeo) van voedselrijk water uit de ooste1ijke grenssloot. Om 
deze verrijkende invloed te weren, is tussen het open water en de sloot een wal 
opgeworpen. De pingoruine kan worden hersteld en de waterkwa:liteit kan verbeteren 
door het water uit te baggeren, de opgeworpen waf te verwjjderen, de grenssloor te 
dempen en de voedselrijke bovengrond in het deel van de pingorulne dat in het agrarische 
perceel ligt te verwijderen. Bo-vendien ontstaat zo een landschappelijk aanrrekkelijker 
geheel, met zicht ap het water. Hierbij client de veenmosontwikkeling in het 
zuidooste1iyke ded van de pingofUlne te worden ontzien. 

De zuidgrens van de nieuwe natL1ur in het grasland ten oosten van De Marschen wordt in 
de bestaande plannen gevormd door de sloat ter hoogte van schraalland-zuid. Door deze 
grens wat verder naar het zuiden op re schuivert ontstaan kansen om de ontwaterende 
invloed van die sloat op schraalland-zuid op te heffen en de kwaliteit en het 
toekomstperspectief van de aanwezige (N atura 2000) habitattypen te verbeteren. 

Uitbreiding van gronden met de bestemming natuur aan de beekdalzijde biedt kansen 
om, aanslultend aan Iaagte E, dotterbloemhooi.hnd te ontwikkeIen. Daarmee k.ln het 
beperkte (nog te antwikkelen) areaal binnen het plangebied vergro0t en versterkt worden. 
Bovendien wardt hiermee de typische halfnatuurlijke beekdalgradient hersteId, m.et van 
haog naar bag een opeenvalging van heide, schraalland en dotterbloemhooiland. 

5.4. ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK VOORAF 

De in dit inrichtingsplan voorgestelde antgrondingswerkzaamheden kunnen het 
archeologisch bodemarchief verstoren, en dat geldt ook voor eventueel uitbaggcren van de 
pingohlrne. Voor dit soort projecten adviseert de Provinsje Fryslan verkennend 
archeologisch onderzoek te verrichten voora(gaartd aan de ingrepen. Ten aanzien van het 
voorkomen van archeologische resten uit de ijzertijd tot etL met de middeleeuwerr geldt in 
het plangebied het advies 'karterend onderzoek 3' (Provinsje Fryslan 2005}. Dit houdt in 
dat een historisch en karterend onderzoeok verrieht moet worden, waarbij speciale 
aandacht moet worden besteed aan eventuele Romeinse sporen en/of middeleeuwse 
ontginningen. Ten aanzien van archeologische resten Ult de steentijd tot en met de vroege 
bronstijd geldt het advtes 'Qyicksc.an' (PfOvinsje Fryslan 2005)". Dit haudt in dat extensief 
booronderzoek uitgevoerd moet worden. 

Voor de graslandstrook tussen de N381 en De Marschen geldt dat birtnen het project 
N381 afspraken zijn gemaakt over het uit te voeren bodemonderzoek. Vooralmog is dit 
onderzoek niet uitgevoerd, omdat geen toestemming was gegeven het terrein te betreden. 
Dit onderzoek moet echter weI plaatsvinden voorafgaand aao herinrichting (med. S. A. 
Mulder, Afde1ing Romte Provinsje Fryslan). Voor het graslandpercee1 in De Marschen 
adviseert de provincie enkele boringen te zetten om vast te stellen of de bodemopb(juw 
rand deze locatie intact is ell/of tr sprake is van de aanwezigheid van archeologische 
indicatoren (med. S.A. Mulder, Afdeling Romte Provinsje Fryslan}. 

Voor de pingorulne adviseert de provinde inzicht te genereren in de 'aard en waarde' 
voardat ingrepen worden verricht die eventuele aanwezige oorspronke1ijke sedimentlagen 
verstoren, zoals baggerwerkzaamheden. Er zou voor gekozen kunnen worden om nu al 
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een kruisraai over de pingoruine te zetten, zodat duideIijk wordt welke archeologische 
waarde deze heeft (med. S. Mulder, Provinsje Fryslan). 
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6. BEHEER NA INRICHTING 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de beheers- en inrichtingsaspecterr die horen bij 
de gekozen doden. Het gaat daarbij niet om een gedetailleerde uit\.'rerking, maar om 
aandachtspunten en hoofdlijnen. 

Om de vegetatieontwikkeling op plagperc:e1en te stimuleren kan overwogen worden de 
eerste paar jaar maaisel van goed ontwikke1de Vormen van de doelvegetatie op te hrengen 
(uit het Wynjeterper Skar of De Marschen). Hierdoor wordt zaadverspreiding als 
beperkende factor opgeheven. 

Natte heide (sci! 5.4) [met daarin kleine stukies sdt 6.3 drage heidel 
Het betreft hler kleine stukken natte heide waar deels recent al geplagd is. Belangrijk is 
het tijdig verwijderen van houtopslag. Na plaggen is het maaien Van de heide na ca. 5 jaar 
een goede maatregel. G ezien de geringe oppervlakte is drokbegrazing met schapen hier 
waarschijnlijk de beste beheersoptie. Daarbij moet er goed op worden gelet, dar de 
kwetshare schraalIandvegetaties niet meebegraasd worden. 

Natte schraallanden (scit 8.2) 
Hier bestaat het gewenste beheer Ult een of, in nog reIatief voedselrijke perce1en, twee 
keer per jaar maaien r zonder berne-sting. Dit client uitgevoerd te worden met licht 
mareriee-1, dat wi! zeggen met een trekker op Trelleborgbanden of - in de nattere delen -
met een 1-asser (let op verdichting van de borlem!). Het materiaal dient met een 
bandhooier naar de kant gebracht te worden en met een oprl1apwagen en trekker met 
Trel1eborgbanden te worden afgevoerd. Vervolgens dient handmatig te worden 
nageharkt, om het maaisel zorgvuldig te verwijderen. Er dient 'lO laat moge1ijk gemaaid te 
worden, liefst na 1 augustus. Waar sprake is van Pitrus-ontwikkeling. kan zonodig in het 
najaar nog een keer m et de bosmaaier worden nag-emaaid. Geplagde delen kunnen in 
maaiheheer genumen worden op het moment dat de productie toe ga-at nemen. 

Vochti~ schraal gras"land (sdt 10.1) 
Voor deze schraalIandvegetaties hestaat het gewenste beheer, afhankelijk van de 
voedse1rijkdom, uit een tot twee keer per jaar maaien, zonder bemesting. Er wordt 
gemaaid na 1 juIi of eerder als het om productievere vegetaties gaat. Het beheer dient te 
worden uitgevoerd met aangepast materieel, am insporing te voorkomen. Om stagnatie 
van regenwater te ttoorkomen dient in de natten~ percelen aa:ndacht te worden besteed aan 
het functionerei1 van de begreppeling. 

Bloemrijke ~raslanden (sdt 9.6) 
De perceIen zijn geplagd, en zullen zi€h op den duur gaan ontwikkelen ~n de rkhting van 
sdt's 5.4 Natte heide en 10.1 vochtig schraal grasland. Als de gewasproductie toe gaat 
nemen kunnen de percelen in maaibeheer genomen worden, dat uitgevoerd dient te 
worden met aangepast materieel. Waar sprake is van Pitrus-ontwikkeling kan zonodig in 
het najaar nog een keer met de bosmaaier worden nagemaaid. 

Watergemeenschappen in laagveen en k1ei~ehiedell (~lit 11.1) 
Dit betrefr het Yen in de pingOtuine. Dit is niet aangepakt, en actief beheer is hfer naar 
verwachting voodopig niet nodig . 
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Bos (sdt 4.5) 
In de beboste delen client periodieke dunning (eens per 5 a 6 jaar) voortgezet te worden in 
de delen met naaldbomen en/of exoten, waarbij naaldbomen en/of exoten gekapt worden. 
Hierdoor kan de begroeiing zich langzamerhand verder ontwikkelen richting Berken
Eikenbos en Beuken-Eikenbos {sdt's 3.3 loofbo~sen or a-rme zandgronden en 3A 
loofbossen op lemige zandgronden}. Om waterveriies door verdamping te voorkomen, 
worden de greppels die aanwezig zijn in het bosgebied gedernpf met :land. Nadeel van 
dempen met plagsd is dat de dichtgegooide greppels zichtbaar blijven, door de 
afwijkende begroeiing die ef op ontS-taM. Voor de houtwaHen en singels geldt dar bomen 
(met uitzondering van overstaanders) en struiken periodiek a(gezet moeten worden. 
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7. KOSTENRAMING 

~Clfrijving eenheid aantal p.p..e. Kostenirf€ 
f€ exel. btw) (exct. btwi 

Inrichtiri~ grasl~n~.*ook N381 
Waterhuishoudlng 

• Dampen en verOfldie r:.en slolen (nr. 7,9, 22) ml 3850 3 11.550 

• Aanvoer reem in de:lot rnl 2650 3 7.950 
• Aanvoer zand ifJ.dt!'JOt m3 1200 8 9.600 
~e'!plaatsen [eem en za~~, uit deDct, binnen terrein J 3850 1,5 ~ m 

• ANoer vri'komend materfaal m3 950 1,5 1'.425 

• Graven slenk:e (~;"8r m} 7 3' 21_ 

• Kunstwerken (stuwen) (nr. 6, 7, 8' st. 3 1.000 300~ 
• Leemkoffer. betlclen keileemdie lJte- elke 10m 1.000 

• Leemkofler: graven sleuf m3 2900 1 2.900 

• LeemkOffer~ aanbrengen leem m3 2900 1 2.900 

• Leemkoffer: a1W~rken m 1450 1 1.450 
~L~emkoffer : aaflvoer ream m3 2900 3' 8.700 

• Leemkoffer: aNoer vriikorn.e.t.!9JT1?t~riaar fn3 2900 1,5 7.250 .. 

• Hoogtebepatingen laagten na ontgronden t.h.v. 125 
vaststellen ontwaterinQsdie~e 

Ont{lronden enDPho!1en: 

• Ontgronden landbouwqrond (15 em;. m. 1, 25\ ha 8,~ 2.500 20]50 

• Afvoor vrHkomend materiaal m3 12.400 1,5 1 8~ 
• O:lhogen zandkoppen rnl 7.250 2,5 18. 125 

• Aanvoer land in dep::lt m-1 7.250 g. 58.000 

• fosfaat,anderzoek (nrc 1, hooglen 3locatie5, 51. 30 112,50 3,.375 
_ _ taaGten 3lacalies, 5 diepten l 

• Archeologiseh vooronderzoekJnr. f ) loeatie 2 1.500 3.000 
_Overra: I 

• Aanr.fant bos inr. H.,J§! 51. 1.000 1,5 1500 

~btotaal jnri~htinj:J IIraslandstrook N3g1 fa) 1811.99&00 

rnr.i~ntlng grasland De ~a.rs~hen 
Waterhuishouding 

• Dempen sjaten inr. 3) m3 250 3 750 

• Aanvoer leem in depet m3' 125 3 375-

• Aanvoer zand in- deoat m3 125- 8 1000 

• Verplaatseo ~eem el),zand uit depotbinnen t~Frein m3 250 1,5 375-

• Graven slenkie ;nr. 7) m3 5 3 15 

• Alvoer vriikomend materiaal mJ 130 1,S 195 
• Kunstwerk rduiker; nr. 1) sl. 1 250 25€/ 

• hoogtebepalingen laagten na ontgronden t. b.v. 125 
vaststellen ontwaterin.lsdierte 

Ont<lronden en herstel relief 

• Ol'ltg'Onden landbouwgrond (30 ern; or. 2) ha 1,7 2.500 4.250 

• Alvoer vriikamend materiaal m3 5.000 1,5 7500 
r!--Reliefherstel randzon~ !lasland k~fcee t [nr. 13) .~ 

• Fosfaat-onde~9:9U~!~ 2,3 [ocaties, 5 d ie pt~nL sf. 1S H2,5(} 1.687,50 

• Archeofogisch vooronderzoek 'nr. 2) locatie 1 1.500 1.500 

~~ol~,!1 inrichting ,~_d in De Ma~r;hen (bJ 19.02~ 
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'-Omschrijvlng eenheid aantal p,p,e. € 
I€ excl, btwl 

Herinrichting De Marschen 
WafernuisliOudinq 
• Kunstwerk (stuw' nr. 7 10J sl 2 100a 200(; 

• Demy~n §!qotWr. 5) mj 560 3' 1.680 

• Aanvoer leem in deOo! m3 410 J 1.230 

• AanvoerZq~9 ~_q~ m3 150 8- r.200 
• Afvoer vrilkomend materiaal m3 125 1,5_ 187,.50 

• ArcheologiscIT vooronderzoek (nr. 18) locatie 1 1.500 1.500 

• hoogteoepalingen laagten na ontgronden tb.v. 125 
vaststelle.n. ontwateringsdiepte 

Omvorming van het bos 

• 80S v9fWijderen, inc!. stobben vrezen, afvoer hout, na 4 7500 30.000 
~n afschra;)en bovenlaa'J (nr .. 11 , 11 ; 18, 20'< 

• On!gronden bosperceel, inCI vaststallan m3 2800 3 8.400 
ohto;rondinnsdiePte !l'iF. 12) 

Subtotaal herinrichting De Marschen {cl 46,:mso 

Totaal maatreaelen ia + b -l' c'l 252,341,00 
Onvoorzien (1 O"!~ ) 25.234,10 

Aigemeen 
Aanvraag var:.:)unningen 3.000 
Eeologische beoorneling in kader Van Flora- en 3.37S-
faunawat en NB-wet 
Sestak, direcllavoering, toezicht, aanoesteding (18% 49.963,50 
van maatragefen f onv09f?ienL 

Totaal exel, btw 333,913,60 

T otaal inct btw 397.357,20 

De kosten van de aanvoer van leetn en zand zijn sterk athankelijk van de transportafstand. 

In deze begroting is een aantaI maatregelen niet opgenomen: 
• maatregelen 16, 19 en 21, omvorming van bos, vanen onder het reguliere beheer; 
• maatrege1en 24, 27, 28, 29 en 30, en de aanleg van het raster langs de weg en de 

nieuwe berms-loot vaHen onder de kosten van de aa-npassing van de N381, 

I 
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Inrichtlrigsplan graslandstrook N381 en De Marschen 

BhJLAGEN 

Bijlage 1 - Locaties- grondwaterbuizen en bodemonderzoek. 

BijJage 2 - Grondwaterstallden en -dYfiamiek. 

BijLage 3 = Eindverslag project "De Marschen" (1996) 
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Inrichtingspian graslan'dstrook N38 t en De Marscllen 

BIJLAGE 1. LOCATIES PEILBUIZEN EN 
BODEMONDERZOEK 

Locaties bodemonderzoek 

• ~ocafles bodemonderzoek 

• wizenlcrcaties + SUN-codes 

o plangebied 

~ openwater 

FiguurBl.l 

A&W-r~PI'ort. 1224 
~"knr" 130e-006ar~6122008!hj 
TOpo' TO Kad .. 5fer 

Loraties waar aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd. en l{leaties van peilbuiztfl. 



Inrichllngsplan graslandstrook N3B1 en De Marschen 

BldLAGE 2. GRONDWATERSTANDEN EN 
-DYNAMIEK 

PUTTEN MET EEN DlEP EN EEN ONDIEP FitTER 

Regime Curve 
260 ~%r-'----~---'-----r----.-~-'----'----'r----r----'---~----~ 

250 1------"-,-f-

g 240 

~ 

200 

SUN BI05 -
naast N381 

~(egime cu"" 8 11 E031 (2 

--G-reglme curve ~11 E0317 , 

i90' ~~~~~;:~~;=~~====~===;====~====~::~====~==~~~~ 250 r. 

~~~~~~~---~-+---~~~~~~ 
240 

~ 
~ 220 , 
'i! 

~. 210 

'" 

"----+---- -----.:-~9_=~ 

SUN B050-
sehraaJland-luid 

,~-+----;- / 

1 
,sgimacuCV9BllE0354

2 
'),. 200 ~l====-=====:---+-----+ r 

--,<,--regime curve Bl1 E03S4, 
190 t===~====~~~~ __ ~--__ 1-__ -1 ____ -L ____ 1-__ -1 ____ JL ____ L-__ ~ 
~ - ~ ~ - ~ ~ ~ - Oct Nov Dec 

Dale (monltF_) ~-----Y-----.---------r-----r-------n 

210 ~~....,..,~ __ ~,.---~:;::-__ L-___ '-

E I 
~205~---+----+---~~~~----~--~----~----~--~~~~----~--~ 
!: 
~" 200 i-----t---

'" fj 195 

~ 190 

" 15 185 
{5 

SUN B043-
schraalJand-noord 

180 W======:==:::=:=:==1----
__ "'9,me corve 81 1 E0346z 

"'gimecu,,,,, B11E034o , , 
170 ~==~====c====c~ __ L-__ ~ ____ L-__ _1 ____ L_ __ ~ ____ 1_ __ _1 ____ ~ 

Regimecurven berekerrd door Menyanthes, sTanden in cm + NAP, curve 1 = ondiep filter, 
curve 2 " diep filter. SUN B105 in het zuiden, naast de N381, my = 313 em + NAP. SUN 
B050 in schraalland-zuid j my " 246 em ",NAP (dikke zwarte lijn), SUN B043 in 
schraalland-noord, my :; 205 em +NAP (dikke zwarte lijn). 

.. 
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ONDIEPE FilTERS IN SCHRAALLAND-ZutD 

AegimeClJrve 
10 r--------------,------------~_r--------------_r--------------_n 

I -20 

~ 
~W~------------~---T~~~~~ 
> 
'! 

2 
~ -40 i=-------------------, 
"5 ~ regimeWMS1fE03119, 

o 50 re~imeeurve BH~03gg, I-------~ttt:-----f,"'-~ 

&--F<lgime ClJ'fV9"B·1 j ~0355 , 

-60 ~rligiffie-CurVe B11E0354, 

~regimecurve B11E0352 \ 

-70 _ reg1m,;- curve BllE035 f , 

_ 'eglme curve 1311 i'"0350, 

80 ~==========~=-----------~~----------~~----------~ Q1 00 02-00 03-00 Q4-00 Q1-0 1 
[jale (mOf1Ih) 

In het zuidelijke schraalland staan meerdere buizen in het $chraalhrnd . 111 bovenstaande 
figuur s-taan regimecurven ten opzichte van het maaive1d (em my) van ondiepe filters in het 
zuidelijk€ schraalland tussen 1998 en 2007. De regimecurven zijn bere.kend met 
Menyanthes. Putten 399 en 398 zijn slechts IS jaar opgenomen. 

Putnr. SUN-code maaiveld (em +NAP) GVG (em+mv; GLG (em+mvl 
Bt1E035O" 111-00tOOB046 241 2 -56 
B11E0351 11tOOtDOB047 2~9 -4 -67 

.-" -~----

B11E0352 11100100B048 255 -11 -76 
B11E0354 111001008050 246 -2 --40 
B11[0355 1 HOOiOOBOst Zig -6 -70 
B11E039a: 11100100BEs 244 -12 -71 
B11E0399 11100100B119 245 -9 -71 

SUN-code, maajveldhoogte, en Gemidddde Voorjaars Grondwaterstand en Gemiddelde 
Laagste Grondwaterstand (em t.O.V. maaiveld), berekend door Menyanthes. 



inrichli rlgspian graslandstrool< N381 en De Marsctien 

BIJLAGE 3. EINDVERSLAG PROJECT nDE 
MARSCHEN" (1996) 

Voor de volledigheid is hier het verslag opgenomen van de maatregelen die in 1998 zijn 
uitgevoerd in De Marschen. 
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Ammoniakdepositieberekenlngen agrarische 
bedrijven ten behoeve van N381 

Ten behoeve van het depositieonderzoek voor het project 'N381' is voor een agrarisch bedrijf in 
de directe omgeving van het Natura 2000-geb!ed 'Wijnjeterper Schar' een 
ammoniakdepositieberekenlng uitgevoerd. Het betreft hierbij het agragische bedrijf ' 't Skjer 3' .. 
De berekende bijdrage vanuit dit agrarische bedrijf kan gebruikt worderr rn de Passerrde 
Beoordelfng. 

Hierbij zullen de emissrebronnen van her bedrijf in het AAgro-Stacks rekenmodel 
ingevoerd worden. Deze rekent de ammoniakemissies vervolgens Om naar een depositiebijdrage 
in de omgeving. Deze deposi1iebrjdragen kunnen gehanteerd worden voor verdere verwerking in 
het depositieonderzoek. 

In onderhavige notitie zijn de uitgangspunten van de berekening opgenomen alsmede de 
resultaten welke bestaan uit een contourafbeelding op een kaart van de omgeving. 

Gehanteerd rekenmodel 

De depositieberekening is uitgevoerd met het AAgro-Sfacks rekenmodel (versie 1,0, 2007). Het 
AAgro-Stacks rekenmodel betreft een; in opdracht van het ministerie van LNV, door ASG en 
KEMA opgesteld rekenmode~ ten behoeve van de berekening van ammorHaKdeposrtie vanuit 
agrarische ammoniakbronnen (dierhouderijen). 

Het programma rekent op basis van het NNM(Nfeuw Nationaal Model} de ammoniakc:tepositie in 
de directe omgeving uit. Dii wordt gepresenteerd in de vorm van contouren (op een grrd van 10 
bij 10 kilometer om het zwaartepunt van de bronnen) en/of op specifiek ingevoerde 
ammoniakgevoelige [oeaties. 

Vom de wijze van modelleren is uitgegaan van de Handleiding AAgro-8tacks 2007 CRekenen 
met AAgro-Stacks', Kema) en de handleding V-Stacks1 ('Gebruikershandlefding V-Stacks 
vergunningen' Agentschap NL). 

1 V-Slacks vergunningen, versie 2010.1, 02 april 2010. V-Stacks vergun ningen betreft een verspreldingsmodel bij de Wet 

geurhlnder en veehouderij waarmee de verspreiding van gaur rond dierenverblijVen berekend karl worden Dit model is 

gemaakt door Kema en is afgeleidt van hel NNM (Nieuw NaHonaal Model}. 

MH .. U:U 
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Invoergegevens rekenmodel 

De invoer'gegevens VC6r de berekemng is aangeleverd door de provincie Friestand en zijn 
weergegeven in onderstaande tabel1_ De emiss~ekentalen van de diverse 'Regeling ammoniak 
en Veehouderiien' (Rav} stalsystemen zijn afkomsHg van het Rav overzicht, weergegeven op de 
site van Infornil (Regeling ammoniak en veehouderij, stalbeschrijvrngen). 

~: In~~!.9.~_~y_en ~rekaningan 

Bedrijf Coordinaten Gemiddelde" I HO¢gtE! Rav Ernissie VE!e$t3J1el To~le NH3' 

emlsslepunt gebouw- ! eml~e' eodB Rav codEt faantalJ emissle 

fx 1f1 hooQtIJ I'ml w nt Iml I kgNtf1i'Qier/j~ Ikg /jr) 

--.Yt!i.ltietetper Schar 

't Skjer S 207.273: 5 ! 7,5 A. &.1 7.2 55 L 3~ 564.466 

207.290; 4 ,-;: A.3 3,9 40 156 

564.440 

De emissie vindt bit de stal plaats via natuurrijke ventillatie, Betreffende de te hanteren 
binnendiameter is, conform de handfefding van AAgro-Stacks en V-Stacks, 0,5 meter 
gehanteerd, Vaor de Uittrede snelheidl is voar aile emissiepunfen 0,4 mls ge hantee rd. Natuurlijke 
ventiHatie heeft namelijk. een zeer rage uittrede snefhe·id. Erike1 in de handJeiding van V-Stacks 
wordt hier nader op ingegaan. Hierin is aangege-ven dat vaar de Uittrede snelheid bij natuur1ijke 
ventillatie de waarde van 0,4 m/s dfen1 fe worden gehanteerd. 

Resultaten berekenjngen 
Het resultaat van de berekening is weergegeven rn bfjlage i . Het betreft hrerbfi het resultaat van 
de amrnoniakdepositie vanuit de "t Skjer 3'. 

In bijlage 2 zijn de uitvoerbestanden van de berekening weergegeven welke met het model 
zfjn gegenereerd. 

Middels de berekeningsresultaten is inzichtelijk wat de ammoniakdepositie 
vanuit hat agrarische bedrijf bedraagt en of deze eventueel mogelijkheid b~edt voor de 
Passende Beoordeling van de N381. 

. 

14 april 2011 9V7952 .0 f 1N00121Nfjm 2/(3 
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Bijlage 1 
Grafische weergave ammoniakdepositie vanuit agrarisch bedrijf in 

de omgeving van Wijnjeterper Schar 

14 april 2011 9V7952.0f/NOOl2/N'jm 3:6 
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Bijlage 2 
Rekenbestanden berekeningen AAgro-Stacks 



NaaITI van de berekening: 't Skjer 
Gemaakt op~ 21-06 2010 13:03:40 
Zwaartepunt X: 207,300 V~ 564,500 
Cluster naam; Wijnjeterper Schar 't Skjer 
Berekende ruwheid: 0,20 m 

Erttissi~ Punten ! 
Volgnr . BronlD X- V-

coord. coord. 
1 't Skjer Bron 1 207273 564466 
2 't Skjer Bran 2" 207290 564440 

Gevoelige locaties: 

Hoogte Gem.geb. Dram. 
hooQte 

7,5 5,0 0,5 
60 40 0,5 

I Voignummer I Naam I X coordinaat I Y cOOTdinaal I Depositie 

Erni.ssi.e Punt: 't Skjer 1 (21) 

Erttissie Punt: 't Skjer 8ron 2 (22) 

14 aprFl 2011 

Uittr. Emissie 
snetheid 

0,40 396 
040 156 

9V7952.01 fNOOl21Nfjm (J.b 
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