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SAMENVATTING
aanleiding
In de benedenloop van het Hunzedal ligt het gebied Tusschenwater (circa 460 hectare). Dit gebied
wordt door verschillende partijen (provincie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap, Waterbedrijf
Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en gemeente Tynaarlo) ontwikkeld tot een natuur- en waterbergingsgebied met behoud van de drinkwaterfunctie.
Het project Tusschenwater is een uitwerking van de Hunze-visie en daarop gebaseerd provinciaal beleid. Deze visie beoogt tot herstel van natuur in het Hunzedal te komen en het watersysteem van de
Hunze te herstellen. Binnen het gebied Tusschenwater ligt de grondwaterwaterwinning van de Groeve,
één van de grotere drinkwaterwinningen in de regio. Het ontwikkelingsplan voor het gebied, opgesteld
in 2001 is gebaseerd op het samengaan van de functies natuurontwikkeling en drinkwaterwinning. Door
de realisatie van het project Tusschenwater, met inundatie in een aanzienlijk deel van het gebied, zal
meer oppervlaktewater infiltreren en als grondwater opgepompt worden. Binnen het stroomgebied van
de Hunze en in versterkte mate in de benedenloop van deze beek zijn drinkwaterwinning en natuurontwikkeling een uitstekende combinatie. Zij kunnen echter ook goed samengaan. Beide functies hebben
immers belang bij het realiseren van een goede waterkwaliteit en een duurzame gebiedsontwikkeling.
Sinds het uitbrengen van de Hunzevisie zijn in het stroomgebied langs de Hunze meerdere natuurontwikkelingsprojecten in ontwikkeling genomen of gerealiseerd. Na de wateroverlast van 1998 is het provinciale beleid in het Hunzedal mede gericht op watervasthouden en -bergen. Hierdoor is de doelstelling van het (oorspronkelijke) project Tusschenwater ook verbreed, waarbij gestreefd wordt naar een
duurzame verweving van meerdere water- en gebiedsfuncties.
Voor de inrichting van het gebied gelden de volgende doelstellingen:
- realiseren van circa 460 hectare natuurgebied:
⋅ realisatie van een deel van de Robuuste Verbindingszone ‘Hunze-Zuidlaardermeer’ op basis
van het concept ‘begeleid natuurlijke ontwikkeling’;
⋅ meer ruimte voor natuur rondom de Hunze, zodat binnen het stroomdal natuurlijke
(beek)processen weer plaats kunnen vinden;
⋅ realisatie van nieuwe natuur in de zones rondom de beek;
- waterberging:
⋅ het voorkomen van wateroverlast door het creëren van extra bergingsruimte voor de Hunze en
het bijbehorende boezemgebied;
⋅ het verleggen van kaden waardoor het boezemgebied van de Hunze aanzienlijk uitgebreid
wordt.
Om deze doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk om te komen tot herinrichting van het gebied.
Voor de hiervoor benodigde bestemmingsplanwijziging en het inrichtingsplan treedt het Waterschap
Hunze en Aa’s op als initiatiefnemer. De gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe zullen de bestemmingsplanwijziging en het inrichtingsplan moeten goedkeuren. De gemeente Tynaarlo treedt op
als coördinerend bevoegd gezag. Gekoppeld aan het bestemmingsplan is een gecombineerd
planm.e.r. en projectm.e.r (Milieu Effect Rapportage) uitgevoerd waarin de milieueffecten van de verschillende alternatieven zijn onderzocht.
De functiewijziging van circa 460 hectare landbouwgrond naar natuur- en waterbergingsgebied is
m.e.r.-plichtig, omdat er sprake is van een functiewijziging van meer dan 250 hectare. Naast de functiewijziging is er nog een reden om een m.e.r.-procedure uit te voeren. Op grond van de Europese
m.e.r.-richtlijn zijn ‘werken ter beperking van overstromingen’, waaronder ook wijzigingen aan waterbergingsgebieden, m.e.r.-beoordelingsplichtig.
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Het doel van deze milieueffectrapportage is het zorgvuldig afwegen van alle milieubelangen voor de
besluitvorming over het bestemmingsplan. Daarvoor zijn verschillende alternatieven ontwikkeld en getoetst aan een beoordelingskader.
referentiesituatie
De alternatieven worden binnen een milieueffectrapportage vergeleken met de referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie plus de meest waarschijnlijke, realistische autonome ontwikkelingen.
alternatieven
Voor de inrichting van het natuur- en waterbergingsgebied zijn drie alternatieven beschouwd. Deze alternatieven zijn ontwikkeld door eerst de effecten van bouwstenen op hoofdlijnen te onderzoeken en
hiermee kansrijke bouwstenen te selecteren voor de alternatieven. Het verwijderen van de bouwvoor
blijkt veruit de belangrijkste bouwsteen qua te verwachten milieueffecten. Er bestaat een spanningsveld
tussen landschappelijke en cultuurhistorische waarden (niet afgraven) en natuurwaarden (wel afgraven). Dit dilemma is inzichtelijk gemaakt door drie alternatieven uit te werken variërend van geen verwijdering van de bouwvoor tot maximale verwijdering van de bouwvoor.
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alternatief 1: bouwvoor niet afgraven
In alternatief 1 wordt de bouwvoor niet afgegraven. Door de eis van een gesloten grondbalans dient alle
vrijgekomen grond binnen het plangebied een nieuwe bestemming te vinden, namelijk het opwerpen
van de nieuwe boezemkades. De nieuwe kades krijgen daardoor een standaardprofiel van ongeveer 30
meter breed.
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alternatief 2: afgraven onder gemiddeld waterpeil
Binnen alternatief 2 wordt de nutriëntrijke bouwvoor alleen afgegraven van de delen die het grootste
deel van de tijd onder water staan. Door de eis van een gesloten grondbalans dient alle vrijgekomen
grond binnen het plangebied een nieuwe bestemming te vinden, namelijk het opwerpen van de nieuwe
boezemkades. De nieuwe kades krijgen daardoor een standaardprofiel van ongeveer 50 meter breed.
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alternatief 3: maximaal afgraven van de bouwvoor
In alternatief 3 wordt de bouwvoor maximaal afgegraven om zo de aanwezige nutriënten zo veel mogelijk te verwijderen. In dit alternatief is gekozen om de afgegraven bouwvoor direct naast het plangebied
op landbouwpercelen op te brengen, om zo de stijging van de grondwaterstand buiten het plangebied
te mitigeren door de betreffende landbouwpercelen op te hogen met de vrijgekomen grond uit het plangebied. Met de landbouworganisaties is afgesproken dat grond functioneel geschikt moet zijn voor de
huidige productiefunctie van de ontvangende percelen. De kades krijgen hetzelfde standaardprofiel van
50 meter als bij alternatief 2.
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Eén van de doelen van een milieueffectrapportage is het zoeken naar die combinatie van inrichtingsmaatregelen die de gestelde doelen realiseert en tevens de grootste milieuwinst heeft. Daarom is het
verplicht om in de milieueffectrapportage ook een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) op te nemen.
toetsingskader
De bovenstaande alternatieven zijn beoordeeld aan de hand van een uitgebreid toetsingskader, dat is
gebaseerd op de Richtlijnen voor het MER, zoals deze door de gemeenteraad van Tynaarlo zijn vastgesteld. Het toetsingskader bestaat uit drie delen, namelijk doelen, randvoorwaarden en effecten. De
doelen voor het voornemen zijn:
- realisering van de natuurdoelstellingen van de Hunzevisie;
- vergroting van de waterveiligheid door het realiseren van waterberging;
- verminderen van de nutriëntenbelasting op het oppervlaktewater (m.n. Zuidlaardermeer);
- verbetering van de waterkwaliteit en hydromorfologie van de Hunze;
- realisering van de robuuste verbinding Hunze-Zuidlaardermeer;
- verbetering in draagkracht van de Natura 2000-gebieden Zuidlaardermeer en Drentse Aa voor de
soorten en habitattypen met een instandhoudingsdoel.
Daarnaast zijn voor het project de volgende randvoorwaarden geformuleerd:
- borging van de hoogwaterveiligheid (bij het verleggen van de boezemkaden);
- behoud van een duurzame en veilige drinkwatervoorziening (deze functie is al in het gebied aanwezig en mag geen negatieve effecten ondervinden van de beoogde invulling van het gebied);
- geen negatieve hydrologische effecten buiten het plangebied (zo nodig hydrologische isolatie van
het plangebied);
- minimalisatie van de effecten op landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Naast de toetsing op het behalen van de doelen en het voldoen aan de randvoorwaarden zijn in het
MER overige effecten onderzocht. Het betreft de effecten op landschap en cultuurhistorie, bodem,
drinkwater, landbouw, recreatie, woon- en leefmilieu en infrastructuur.
In tabel 0.1 zijn de doelbeoordeling van de referentiesituatie en de drie alternatieven weergegeven. De
referentiesituatie wordt per definitie als neutraal (0) beoordeeld om een onderlinge vergelijking van de
alternatieven mogelijk te maken.
tabel 0.1. Overzicht doelbeoordeling
alternatief

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

0

+

+

++

0

--

0

-

0

+

++

++

0

+

++

++

verbinding

0

+

+

++

Zuidlaar-

0

+

+

++

Soorten van de Flora- en faunawet.

0

-

-

--

watersysteem
Waterkwantiteit: vergroten waterveiligheid door het realiseren van
een waterberging.
Waterkwaliteit: verminderen nutrientenbelasting oppervlaktewater.
Bereiken van KRW-doelen Hunze
en Zuidlaardermeer.
natuur
Realiseren natuurdoelstellingen
Hunzevisie
Realiseren

robuuste

Hunze-Zuidlaardermeer.
Natura

2000-gebieden

dermeer en Drentse Aa
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realisatie van doelen
Er zijn enkele duidelijke verschillen tussen de alternatieven naar voren gekomen ten aanzien van de
doelen.
watersysteem
Alternatieven 1 en 2 kunnen niet de gehele wateropgave realiseren. In dat geval zal dus een deel van
de bergingsopgave buiten het Tusschenwatergebied moeten worden gevonden. Alternatief 3 kan zelfs
meer dan de wateropgave realiseren.
De grootste nalevering van nutriënten op het Zuidlaardermeer vindt plaats vanuit de permanent geinundeerde delen. In alternatief 1 is deze belasting op het meer verreweg het grootst vanwege de aanwezige fosfaatrijke bouwvoor. In alternatief 2 en 3 is de belasting beduidend lager, maar nog steeds
substantieel. In alternatief 3 is sprake van een grotere belasting dan in alternatief 2. Dit lijkt tegenstrijdig
te zijn omdat in dit alternatief de meeste nutriënten met de bouwvoor verwijderd worden. Echter, in alternatief 3 is het oppervlak permanent geïnundeerd twee keer zo groot en hoewel de nalevering uit de
afgegraven gronden beperkter is, leidt dit vanwege het grote oppervlak toch tot een substantiële extra
belasting op het Zuidlaardermeer.
Alle alternatieven leveren een positieve bijdrage aan de KRW-doelen. Dit komt door een positief effect
op de ontwikkelkansen voor water- en oeverplanten en het toegenomen areaal aan paaiplaatsen voor
vis. Vanwege het grotere effect op de nutriëntenbelasting scoren alternatieven 2 en 3 positiever dan alternatief 1.
natuur
Ten aanzien van het doel natuur scoort alternatief 3 het beste behoudens de zeer slechte score op het
criterium Flora- en Faunawet. Deze positieve score is gerelateerd met de vrijwel volledige verwijdering
van de bouwvoor bij dit alternatief. Hiermee nemen de kansen op soortenrijke natuurontwikkeling toe.
De beoordeling op het criterium Flora- en faunawet is gerelateerd aan de mate van verstoring. Naarmate de ingrepen in de alternatieven omvangrijker zijn en dus langer duren scoort het alternatief slechter.
Toch wegen deze negatieve effecten niet op tegen de positieve natuureffecten van herinrichting van het
gebied. Door de herinrichting van het gebied als natuur- en waterbergingsgebied is de overall score
voor natuur positief voor alle alternatieven.
In tabel 0.2 is de toets aan de randvoorwaarden van de referentiesituatie en de drie alternatieven weergegeven.
tabel 0.2. Overzicht toets aan randvoorwaarden
alternatief

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

0

-

-

-

0

-

-

-

drinkwaterkwaliteit
verandering

grondwaterstand

in

omliggend landbouwgebied

toets aan randvoorwaarden
De borging van de hoogwaterveiligheid is in dit MER niet getoetst. Bij het ontwerp van de alternatieven
is uitgegaan van een kruinhoogte van NAP + 2,00 m, een kruinbreedte van 4 meter en een talud van
1:3, zodat de stabiliteit gewaarborgd is (minimum civieltechnisch profiel).
Aan de randvoorwaarde, behoud van een duurzame en veilige drinkwatervoorziening, wordt deels niet
voldaan. De verhoogde gehaltes aan ammonium, methaan en DOC in het ruwwater bij realisatie van
het project zijn een aandachtspunt. Deze parameters stijgen al bij de referentiesituatie. Deze stijging is
nog hoger bij realisatie van het project. De drie alternatieven zijn niet (significant) onderscheidend op dit
punt.
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Deels wordt wel aan de randvoorwaarde voor drinkwater voldaan. De verblijftijd in de bodem bedraagt
bij alle alternatieven ruimschoots 60 dagen. In geval van een calamiteit (vervuild water) kan het plangebied worden afgesloten van de Hunze door middel van een inlaatconstructie. Met aanvullende maatregelen is de verwachting dat wel volledig aan de randvoorwaarde kan worden voldaan.
Ondanks de kwelsloot om het plangebied hydrologisch te isoleren, treden er toch grondwaterstandsverhogingen op buiten het plangebied bij alle alternatieven (effect op landbouw). Aan de randvoorwaarde dat er geen negatieve hydrologische effecten mogen optreden buiten het plangebied kan nog niet
worden voldaan. Met aanvullende maatregelen kan wel aan deze randvoorwaarde worden voldaan.
Alle alternatieven zijn geoptimaliseerd om de effecten op landschappelijke en cultuurhistorische waarden te minimaliseren. Dit is gedaan door het toevoegen van een vaste maatregel: behoud van zandkopjes en andere gebieden met archeologische waarden en aardkundige randvoorwaarden. Daarmee
is aan de vierde randvoorwaarde voldaan.
In tabel 0.3 is de effectbeoordeling van de referentiesituatie en de drie alternatieven weergegeven.
effecten
tabel 0.3. Overzicht effectbeoordeling
alternatief

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3
--

landschap en cultuurhistorie

0

-

--

landbouw

0

-

-

-

drinkwaterkwantiteit

0

+

+

+

bodem en milieu

0

-

--

--

recreatie

0

+

+

+

woon- en leefmilieu

0

-

-

--

infrastructuur

0

-

-

-

Een aantal belangrijke onderscheidende scores zijn hieronder samengevat.
Alle alternatieven scoren negatief op het thema landschap en cultuurhistorie, ondanks dat de bouwvoor
in gebieden met archeologische waarden en aardkundige randvoorwaarden niet wordt ontgraven. De
wens tot een gesloten grondbalans die tot zeer brede kades leidt, is hier mede debet aan.
De verschillende scores tussen de alternatieven bij de thema’s bodem & milieu en woon- & leefomgeving worden veroorzaakt door de verschillen in grondverzet. Zo moet in alternatief 3 de grootste hoeveelheid grond worden verzet. De verstoring door lawaai van graafmachines is dus ook in alternatief 3
het grootst.
meest milieuvriendelijke alternatief en voorkeursalternatief
Vanuit de natuur- en waterdoelen gezien, scoort alternatief 1 op alle fronten slechter dan alternatieven
2 en 3. Alternatief 1 verstoort het landschap het minste, maar een zorgpunt voor alternatief 1 is de zeer
slechte score op het criterium waterkwaliteit (met name op de korte termijn). Alternatief 2 kent de beste
score op het criterium waterkwaliteit.
Op de lange termijn komt de bodem in het projectgebied bij alle alternatieven via verschillende wegen
(uitspoeling en oplading) in evenwicht met de externe fosfaatbelasting vanuit de Hunze. Op de lange
termijn (enkele jaren tot enkele tientallen jaren) zal dit criterium niet onderscheidend zijn tussen de alternatieven.
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Uit de toetsing op de randvoorwaarden bleek geen significant onderscheid tussen de alternatieven.
Uit de sommatie van de scores op thema’s die verstoring ondervinden door het afgraven (landschap en
cultuurhistorie, bodem en milieu, woon- en leefmilieu en infrastructuur), heeft alternatief 1 de voorkeur,
dan alternatief 2 en vervolgens alternatief 3.
Alternatief 2 scoort het beste bij het samennemen van effectscores op de doelstellingen van het project
(nieuwe natuur, waterberging en waterkwaliteit) én de effectscores op de thema’s die verstoring ondervinden door het afgraven. Daarmee is alternatief 2 de optimale basis voor het meest milieuvriendelijke
alternatief (MMA) en het voorkeursalternatief (VKA).
conclusie en vervolg
Het voorkeursalternatief (alternatief 2) wordt gedetailleerder uitgewerkt voor het inrichtingsplan en het
bestemmingsplan. Op basis van de beschreven knelpunten en realisatiemogelijkheden zijn de volgende
optimalisaties richtinggevend voor de vervolgfase (het inrichtingsplan);
- optimalisatie van de landschappelijke inpassing van de kades (deze maatregel gaat wel ten koste
van de waterbergingscapaciteit);
- beperking van het graafwerk tot een minimum, door bijvoorbeeld minder geulen te graven maar dat
gaat ten koste van het aandeel open water in het gebied;
- om de berekende negatieve gevolgen op de productieomstandigheden van de landbouw op te heffen dienen de voorgestelde maatregelen verder uitgewerkt te worden. Eén van deze belangrijke
maatregelen is optimalisatie van de dimensionering, ligging en het peilbeheer in de kwelsloot om de
negatieve hydrologisch effecten op de omliggende percelen te minimaliseren of te voorkomen;
- optimalisatie van de bedrijfsvoering van de drinkwaterwinning, en zo nodig aanvullende zuiveringscapaciteit installeren;
- te onderzoeken of de af te graven grond verspreid kan worden op de omliggende landbouwpercelen om de kades minder breed te maken, zoals in alternatief 3 werd voorgesteld (loslaten van de
gesloten grondbalans binnen het plangebied);
- mitigerende, compenserende en optimaliserende maatregelen voor het thema landschap en cultuurhistorie;
- verkleining van het inundatiegebied (deze maatregel gaat wel ten koste van de waterbergingscapaciteit).
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1.

INLEIDING

In dit hoofdstuk komen de aanleiding voor dit project, het studiegebied, het kader en de reden voor een
milieueffectrapportprocedure aan bod.
1.1. Aanleiding
Het gebied Tusschenwater, in de benedenloop van het Hunzedal, wordt door verschillende partijen
ontwikkeld tot een natuur- en waterbergingsgebied met behoud van de drinkwaterfunctie. In het project
nemen de provincie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap, Waterbedrijf Groningen, Waterschap
Hunze en Aa’s en gemeente Tynaarlo deel. Voor de benodigde inrichtingsplan- en/of bestemmingsplanwijziging treedt het Waterschap Hunze en Aa’s op als initiatiefnemer. De gemeente Tynaarlo en de
provincie Drenthe zullen de bestemmingsplanwijziging moeten goedkeuren. De gemeente Tynaarlo
treedt op als coördinerend bevoegd gezag.
Het project Tusschenwater is een uitwerking van de Hunze-visie en daarop gebaseerd provinciaal beleid. Deze visie beoogt tot herstel van natuur in het Hunzedal te komen en het watersysteem van de
Hunze te herstellen. Binnen het gebied Tusschenwater ligt de grondwaterwaterwinning van de Groeve,
één van de grotere drinkwaterwinningen in de regio. Het ontwikkelingsplan voor het gebied, opgesteld
in 2001 is gebaseerd op het samengaan van de functies natuurontwikkeling en drinkwaterwinning. Door
de realisatie van het project Tusschenwater, met inundatie in een aanzienlijk deel van het gebied, zal
meer oppervlaktewater infiltreren en als grondwater opgepompt worden. Binnen het stroomgebied van
de Hunze en in versterkte mate in de benedenloop van deze beek zijn drinkwaterwinning en natuurontwikkeling een uitstekende combinatie. Zij kunnen echter ook goed samengaan. Beide functies hebben
immers belang bij het realiseren van een goede waterkwaliteit en een duurzame gebiedsontwikkeling.
Sinds het uitbrengen van de Hunzevisie zijn in het stroomgebied langs de Hunze meerdere natuurontwikkelingsprojecten in ontwikkeling genomen of gerealiseerd. Na de wateroverlast van 1998 is het provinciale beleid in het Hunzedal mede gericht op watervasthouden en -bergen. Hierdoor is de doelstelling van het (oorspronkelijke) project Tusschenwater ook verbreed, waarbij gestreefd wordt naar een
duurzame verweving van meerdere water- en gebiedsfuncties
Omdat het gaat om gebied met een functiewijziging van meer dan 250 ha is voor dit inrichtings- en bestemmingsplan het uitvoeren van een milieueffectrapportage (m.e.r. 1) verplicht. In dit geval gaat het om
een gecombineerd planm.e.r. en projectm.e.r. Hiervan is de projectm.e.r. meeromvattend met de meest
uitgebreide procedure. Deze uitgebreide procedure wordt voor deze m.e.r. aangehouden. Het resultaat
van een m.e.r. wordt opgeschreven in een milieueffectrapport, een MER. Het MER heeft tot doel om
voldoende informatie te verschaffen aan het bevoegd gezag om bij de besluitvorming over het bestemmingsplan het milieubelang volwaardig mee te wegen. Met het milieubelang worden niet alleen de
milieutechnische thema’s zoals bodem- en waterkwaliteit bedoeld, maar bijvoorbeeld ook hinder voor
omwonenden, ecologie, cultuurhistorie en landbouw.
Naast de functiewijziging is er nog een reden om een m.e.r.-procedure uit te voeren. Op grond van de
Europese m.e.r.-richtlijn zijn ‘werken ter beperking van overstromingen’, waaronder ook wijzigingen aan
waterbergingsgebieden, m.e.r.-beoordelingsplichtig. De milieueffecten hiervan worden integraal in het
MER meegenomen. Op grond hiervan is de provincie Drenthe ook bevoegd gezag.
In het kader van de m.e.r. heeft vanaf 13 februari 2009 de startnotitie van het project ter inzage gelegen. De startnotitie doet een voorstel voor wat er nodig is om te onderzoeken in het MER. De startnotitie wordt door de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. getoetst. Daarbij worden de ingebrachte
zienswijzen en adviezen meegewogen. Dit heeft op 25 mei 2009 geleid tot een advies voor richtlijnen
voor het MER. Deze zijn in augustus 2009 door de gemeenteraad van Tynaarlo vastgesteld. De startnotitie en de richtlijnen zijn het spoorboekje voor onderhavig MER.
1

In dit rapport wordt m.e.r. gebruikt voor de milieueffectrapportage als procedure, MER voor het milieueffectrapport.
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1.2. Plan- en studiegebied Tusschenwater
Het plangebied ligt in het benedenbeekdal van de Hunze, tegen het Zuidlaardermeer aan, in de gemeente Tynaarlo (zie afbeelding 1.1). De noordrand van het plangebied wordt gevormd door de Hunzeweg (N386) van Zuidlaren naar Hoogezand en pompstation de Groeve. De oostkant wordt gevormd
(van noord naar zuid) door de Hunze (of Oostermoersche Vaart) zelf en, via een redelijk grote watergang loodrecht op de Hunze, door de weg Broeken. Bij de aardgaslocatie loopt de oostgrens van het
plangebied naar de Hunze toe. De uiterste zuidgrens wordt gevormd door de gemeentegrens.
De westgrens ligt in het onderste deel van het plangebied vrij dicht bij de Hunze, dwars door de velden
heen. Bij de weg De Knijpe wordt het plangebied breder en wordt de grens achtereenvolgens door De
Knijpe, de Dijk (in zuidelijke richting), de Nieuwe Dijk en de Osbroeken gevormd. De Osbroeken sluit
aan op de Hunzeweg.
fasering
Het bovenbeschreven gebied is het totale plangebied. Het plangebied wordt vanwege praktische overwegingen in twee fasen ontwikkeld. De begrenzing voor de eerste fase is beperkt tot het deel dat al in
eigendom is van de initiatiefnemers, zodat daar op korte termijn met de herinrichting kan worden begonnen. Het gaat om het noordelijk deel, de staart valt dan van het plangebied af en de zuidgrens
wordt in plaats daarvan gevormd door de weg De Knijpe. Verder wordt de eerste fase gevormd door
polder Burgvoort en Tusschenwater. Het gebied rondom het pompstation, de gebieden Weelink, Sansum en Schurftmaden worden later ontwikkeld. Fase 1 beslaat ongeveer 208 hectare, fase 2 (inclusief
fase 1) beslaat ongeveer 457 hectare2
Het plangebied is het gebied waarvoor daadwerkelijk een bestemmingsplanwijziging gaat plaatsvinden.
Het studiegebied is het gebied waar effecten van de voorgenomen activiteit merkbaar zijn, wat zal verschillen per thema. In de desbetreffende hoofdstukken wordt, indien relevant, nog ingegaan op de
grootte van het studiegebied.
1.3. Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de probleemstelling, doelstelling en het beleidskader
voor dit project. In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie in en rond het plangebied kort beschreven. De
bij dit rapport gevoegde achtergrondrapportages gaan dieper op de huidige situatie in.
In Hoofdstuk 4 wordt de voorgenomen activiteit beschreven. Bij het komen tot complete alternatieven is
gebruik gemaakt van bouwstenen. Deze staan in hoofdstuk 5 beschreven. De alternatieven zijn vervolgens in hoofdstuk 6 samengesteld.
Vanaf hoofdstuk 7 tot en met 12 worden de effecten en de effectbeoordeling van de MER-thema’s beschreven. Per criterium wordt ingegaan op de huidige situatie en autonome ontwikkelingen (Referentiesituatie) en de beoordeling van de alternatieven.
In hoofdstuk 13 worden de alternatieven geanalyseerd en een meest milieuvriendelijk alternatief benoemd. Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de geraadpleegde literatuur.

2

Deze oppervlaktes zijn met een GIS-analyse bepaald.
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afbeelding 1.1. Plangebied
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2.

PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLING EN BELEIDSKADER

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de achterliggende redenen van dit project en de randvoorwaarden die vanuit het wettelijk- en beleidskader aanwezig zijn.
2.1. Probleemstelling
In het provinciaal beleid is het gebied Tusschenwater aangewezen als waterbergingsgebied, drinkwaterwingebied en robuuste verbindingszone. Daarnaast kent het gebied mogelijkheden voor recreatie en
het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit. De uitdaging voor dit project is een natuurlijke inrichting van Tusschenwater mogelijk te maken zonder dat de bovengenoemde functies conflicteren. Een
wens daarbij is om de functies niet alleen te behouden maar ook te versterken.
2.2. Doelstelling
In de startnotitie is duidelijk omschreven wat de bandbreedte gaat worden van dit MER. Voor de inrichting van het gebied gelden de volgende doelstellingen:
- realiseren van circa 460 hectare natuurgebied:
⋅ realisatie van een deel van de Robuuste Verbindingszone ‘Hunze-Zuidlaardermeer’ op basis
van het concept ‘begeleid natuurlijke ontwikkeling’;
⋅ meer ruimte voor natuur rondom de Hunze, zodat binnen het stroomdal natuurlijke
(beek)processen weer plaats kunnen vinden;
⋅ realisatie van nieuwe natuur in de zones rondom de beek;
- waterberging:
⋅ het voorkomen van wateroverlast door het creëren van extra bergingsruimte voor de Hunze en
het bijbehorende boezemgebied;
⋅ het verleggen van kaden waardoor het boezemgebied van de Hunze aanzienlijk uitgebreid
wordt.
Het vervullen van de volgende wensen worden daarbij onderzocht:
- verbeteren van de waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer;
- conserveren van water in het voorjaar ten behoeve van drogere perioden met een watertekort;
- mogelijkheden scheppen voor natuurvriendelijke recreatie;
- verminderen van de effecten van de grondwateronttrekkingen op het Drentse Aa gebied;
- waar mogelijk bijdragen aan het versterken van de landschappelijke kwaliteit en de cultuurhistorische identiteit.
2.3. Planvormend kader
In het onderstaande kader (tabel 2.1) wordt kort ingegaan op het voorafgaande beleid en op het wettelijk- en beleidsmatige kader dat voorwaarden stelt voor het plan. In de achtergrondrapportages of bij de
thema‘s wordt verder ingegaan op het toetsend beleidskader.
tabel 2.1. Planvormend kader op hoofdlijnen
beleidsdocument

vastgesteld door

randvoorwaarden/ aandachtspunten voor project Tusschenwater

Nota ruimte (2005)

Rijk

-

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling
van Nederland. Het Rijk richt zich op het ontwikkelen van landschappen met
kwaliteit. Hieronder wordt verstaan dat algemene landschappelijke, natuurlijke,
culturele en cultuurhistorische waarden een volwaardige plaats krijgen bij ruimtelijke afwegingen.

-

In de Nota ruimte is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vastgelegd. Eén van
de robuuste verbindingszones betreft de noordelijke Natte As. Deze verbinding
loopt vanuit Zuid-Friesland via het lage midden naar de provincie Groningen en
verder naar Duitsland en verbindt de hierbinnen gelegen moerasgebieden met
elkaar.
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Tusschenwater

ligt

in

de

robuuste

verbindingszone

Hunze-

4

beleidsdocument

vastgesteld door

randvoorwaarden/ aandachtspunten voor project Tusschenwater
Zuidlaardermeer die onderdeel uitmaakt van de verbindingszone Noordelijke
Natte As.

Nota

Natuur

voor

Rijk

mensen, mensen voor

Voor 2020 geldt het streven om zeven nieuwe strategische, robuuste verbindingen te
realiseren. Eén daarvan is de Natte As, waar het Hunzedal een uitloper van is.

natuur (2000)

-

Monumentenwet
(2008)

wettelijke bescherming van onroerende rijksmonumenten en door het rijk aangewezen stads- en dorpsgezichten;

-

betrekking op gebouwen en objecten, stads en dorpsgezichten en archeologische monumenten boven en onder water;

-

voorschriften voor het ‘wijzigen, verstoren, afbreken of verplaatsen’ van een beschermd monument. Die voorschriften houden in dat er niets aan het monument mag worden veranderd zonder voorafgaande vergunning. Deze vergunning moet vooraf worden aangevraagd. De gemeenten zijn bevoegd om hierop
te beslissen. Het is strafbaar als er zonder vergunning werkzaamheden worden
uitgevoerd.

Wet op de Archeologische

Rijk

Monumenten-

-

verplichting om rekening te houden met archeologische waarden in een gebied;

-

behoud van archeologische waarden ‘in situ’ is uitgangspunt en legt beperkin-

zorg (2007)

gen op ten aanzien van grondgebruik;
-

Nota Landijs/Bewogen

Rijk (LNV)

-

aarde (2006)

de verstoorder betaalt.
betekenis van aardkundige waarden voor verschillende maatschappelijke functies en de mogelijkheden voor bescherming, beheer en ontwikkeling van deze
waarden;

Europese Kaderricht-

Rijk

-

aardkundige waarden zijn onderdeel van het Nederlands erfgoed;

-

Hondsrug is onderdeel aardkundige waarde Drentsche Aa.

-

maatregelen worden getroffen om de toename van milieuverontreinigende stof-

lijn Water(KRW)

fen in grondwaterlichamen om te buigen:
-

waterlichamen worden beschermd met de bedoeling de achteruitgang van de
kwaliteit daarvan te voorkomen, teneinde het niveau van zuivering dat voor de
productie van drinkwater is vereist, te verlagen.

Waterleidingwet

Rijk

-

bescherming van de volksgezondheid tegen risico's die samenhangen met de
levering of beschikbaarstelling van leidingwater.

Gebiedsopgave Hun-

provincie

-

ze (2007)

verdere ontwikkeling van de Hunze door beekherstel, waterberging, herinrichting van de waterhuishouding en toereikend beheer;

-

geschikt maken van de Hunze als robuuste verbinding, onderdeel van de natte
as. De natte as verbindt internationaal belangrijke (laagveen) moerassen met
elkaar

vanaf

Biesbosch/Zeeuwse

delta

tot

Lauwersmeer

en

Eems/Dollardgebied. DLG werkt met provincie een programma van eisen uit
voor de robuuste verbinding binnen het Hunzedal;
Omgevingsvisie Dren-

provincie

the (2010)

project Tusschenwater mogelijkheid om doelen te realiseren.

Het plangebied is aangewezen als geheel of gedeeltelijk ‘meebewegende’ bergingsgebied en grondwaterbeschermingsgebied. Het plangebied ligt in het benedenstroomse gedeelte van het Hunzedal, wat is aangewezen als ‘wateroogstgebied’.
Voor dit gedeelte van het Hunzedal wil de provincie onderzoeken in welke mate de
waterwinning vergroot kan worden door het wijzigen van functies of door andere
vormen van landbouw. Ook het vasthouden van water dat in periodes van droogte
beschikbaar kan worden gesteld aan de landbouw wordt onderzocht.
Verder worden er eisen en doelen gesteld aan de inrichting van het Hunzedal ten
aanzien van waterberging en de robuuste verbindingzone.

Provinciale

Omge-

provincie

vingsverordening
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In de P.O.V. worden nadere eisen gesteld aan grondwaterbeschermingsgebieden,
zoals een verbod op het oprichten van bepaalde inrichtingen.

5

beleidsdocument

vastgesteld door

randvoorwaarden/ aandachtspunten voor project Tusschenwater

provincie

Eisen aan natuurlijke inrichting. Moet passen in beschrijving ‘beekdal flora’:

(P.O.V., 2010)
Natuur-

en

land-

schapsdoelen in Dren-

-

herkenbare beekloop;

the Integraal gebieds-

-

kleinschalig kavelpatroon en graslandkarakter;

plan 2008

-

voorkomen moet worden versnippering beekdallandschap in lengterichting;

-

streven naar verdichting van de beekdalranden met lijnvormige beplantingen
van grens- en dwarswallen en soms kleine bosjes.

Ontwerp

Ontwikke-

lingsvisie

provincie (ontwerp)

Drenthe

-

(2009)

strategisch kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe;
studiegebied is onderdeel functie natuur, valt deels onder uitwerkingsgebied
Hondsrug (onder andere aandacht voor cultuurhistorie en contrast/samenhang
landschap);

Hunzevisie van Drents
en

Gronings

- (geen beleid)

Land-

schap, WNF (1995)

kernkwaliteitenkaarten landschap, cultuurhistorie en archeologie.

Integrale visie Hunzedal. Voor plangebied wordt voorgesteld:
-

herstellen natuurlijke loop;

-

inundatievlaktes en permanente watervlakken;

-

veiligheid en bereikbaarheid grondwaterputten;

-

op langere termijn kaden verleggen, verlanding watervlakken, bosontwikkeling
(100 ha) voor recreatie ten zuiden van De Groeve, natuurontwikkeling eerste
prioriteit.

Landschapsontwikke-

gemeente

lingsplan (2009)

-

studiegebied valt onder beekdal-benedenloop, Hunzedal;

-

huidige kwaliteiten Hunzedal behouden en versterken;

-

relevante spelregels benedenloop:

⋅
⋅
⋅

ecologische potenties benutten;
opheffen ecologische en ruimtelijke barrières doorsnijding infrastructuur;
toepassen van de reeks vasthouden, bergen, afvoeren van oppervlaktewater.

Structuurvisie Tynaar-

gemeente

lo (2006)

De structuurvisie geeft de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling voor het grondgebied van de gemeente Tynaarlo aan. Binnen het plangebied vallen de volgende
structuren: waterbergingsgebied en ecologische verbindingszone en voor een klein
deel ‘accentgebied water en recreatie’ en nog kleiner deel ‘bosgebied’.

2.4. Randvoorwaarden
Het spreekt van zelf, dat bij het verleggen van de boezemkaden van de Hunze de hoogwaterveiligheid
te allen tijde wordt gewaarborgd.
Een belangrijke tweede randvoorwaarde is het behoud van een duurzame en veilige drinkwatervoorziening. Deze functie is al in het gebied aanwezig en mag geen negatieve effecten ondervinden van de
beoogde invulling van het gebied. Heel concreet betekent dit het volgende:
- de goede bacteriologische en chemische kwaliteit van het ruwe drinkwater moet gegarandeerd blijven. Dit houdt in dat de verblijftijd in de bodem minimaal 60 dagen bedraagt en dat de drinkwaterputten nooit onder water komen te staan. Ze moeten dus hoogwatervrij blijven. De waterwinstroken
mogen slechts eens per 10 jaar inunderen;
- indien een calamiteuze lozing op de Hunze plaats vindt, dan is het vereist dat het vervuilde water
de drinkwaterputten niet kan bereiken en langs het wingebied afgeleid wordt;
- de drinkwaterputten moeten bereikbaar blijven voor voertuigen voor onderhoud.
Met de landbouworganisaties is afgesproken dat geen negatieve hydrologische effecten zullen optreden buiten het plangebied. Het plangebied wordt daarom, indien nodig, hydrologisch geïsoleerd.
Het effect op landschappelijke en cultuurhistorische waarden dient geminimaliseerd te worden.
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Er dient aan alle wettelijke verplichtingen te worden voldaan.
2.5. Beoordelingskader
In deze paragraaf is een overzichtstabel opgenomen van het beoordelingskader waaraan het voornemen en de alternatieven worden getoetst. Dit beoordelingskader is een verdere uitwerking van de
Startnotitie m.e.r. en in de richtlijnen. Het beoordelingskader is in drie delen gesplitst. Tabel 2.2 bevat
de doelen die met de inrichting nagestreefd worden (het realiseren van een natuur- en waterbergingsgebied). Tabel 2.3 bevat de randvoorwaarden waaraan wordt getoetst. Tabel 2.4 bevat mogelijke effecten die kunnen optreden door de herinrichting. Per deelaspect is in de eerste kolom het doel geformuleerd. In de tweede kolom staat het criterium waarmee de doelstelling meetbaar is gemaakt. De derde
kolom geeft beknopt weer hoe het criterium bepaald wordt. Dit laatste wordt in de achtergronddocumenten verder uitgewerkt.
tabel 2.2. Doelen die met de herinrichting nagestreefd worden
deelaspect

beoordelingscriterium

beoordelingsmethode

Waterberging in m3.

Volumeberekening van de bergingscapaciteit in Tus-

watersysteem
Waterkwantiteit: vergroten waterveiligheid door het realiseren

schenwater.

van waterberging.
Waterkwaliteit:

verminderen

Verandering van nutriëntenbelasting (N

Beoordeling aan de hand van resultaten studie 'Nutri-

oppervlak-

en P) op het oppervlaktewater in het al-

entenverwijdering in moerassen langs de Hunze', in-

gemeen en het Zuidlaardermeer in het

clusief mogelijkheden voor peil- en andere beheer-

bijzonder.

maatregelen om de nutriëntenlast te verminderen.

Bereiken van KRW-doelen Hun-

Verbetering van waterkwaliteit en hydro-

Niet specifiek voor Tusschenwater, maar wel voor

ze en Zuidlaardermeer.

morfologie Hunze en waterkwaliteit Zuid-

Hunze en Zuidlaardermeer.

nutriëntenbelasting
tewater.

laardermeer.
natuur
Realiseren natuurdoelstellingen

Verandering van:

Kwalitatieve en deels kwantitatieve beoordeling aan

Hunzevisie.

-

wezenlijke kenmerken en waarden

de hand van verandering (geo)hydrologische situatie

EHS;

In Tusschenwater en het Drentse Aa-dal:

samenhang met EHS buiten het

-

Nutriëntenrijkdom bodem;

plangebied;

-

(Grond)waterregime;

mogelijkheden voor realisatie (ver-

-

-

eiste

abiotische

omstandigheden

vermindering verdroging dal Drentse Aa (TOPbeleid).

voor) gewenste natuurdoeltypen bestaande en nieuwe natuur;
-

mogelijkheden voor uitvoeren (beheer)maatregelen

voor

realiseren

gewenste natuurdoeltypen.
Natuurdoelen:
-

Moeras (riet, rietruigte, biezen);

-

Nat matig voedselrijk grasland;

-

Moerasbos (wilg, els).

Realiseren robuuste verbinding

Verandering in functioneren van de ro-

Kwalitatieve beoordeling aan de hand van eisen die

Hunze-Zuidlaardermeer.

buuste verbinding voor de doelsoorten.

doelsoorten aan de robuuste verbinding stellen zoals

Natura

Verandering in draagkracht van de Natura

Kwalitatieve beoordeling van kans op positieve en ne-

2000-gebieden voor de soorten en habi-

gatieve gevolgen voor soorten en/of habitattypen

tattypen met een instandhoudingsdoel.

waarvoor een instandhoudingsdoel is geformuleerd

opgenomen in het Handboek Robuuste Verbindingen.
dermeer.

2000-gebied

Zuidlaar-

(Voortoets Natuurbeschermingswet).
Kernopgaven Zuidlaardermeer:
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deelaspect

beoordelingscriterium
-

beoordelingsmethode

plas-drassituaties voor onder andere
smienten, porseleinhoen, maar ook
noordse woelmuis;

-

overjarig riet: herstel grote oppervlakten/zones, peildynamiek en kansen onder andere roerdomp.

Instandhoudingsdoelen Zuidlaardermeer:
-

algemene doelen natuurbehoud;

-

specifiek broedvogels (Roerdomp,
Porseleinhoen,

Rietzanger),

niet

broedvogels: Kleine zwaan, Kolgans,
Smient;
-

complementaire doelen: Grote modderkruiper.

Soorten van de Flora- en fauna-

Verandering standplaats of leefgebied

wet.

beschermde soorten.

Beoordeling op hoofdlijnen (kwalitatief).

tabel 2.3. Randvoorwaarden
deelaspect

beoordelingscriterium

beoordelingsmethode

Verandering in kwaliteit van aardkundi-

Kwalitatieve beschouwing van effecten op waardevol-

ge waarden.

le geomorfologische en bodemkundige kenmerken

landschap
Aardkunde.

van het gebied.
Landschapsbeleving.

Verandering

in

kwaliteit

van

land-

schapsstructuur.

Hierbij wordt onder meer beoordeeld in hoeverre delen van het landschap aangetast worden en in hoeverre

het

landschap

als

zodanig

herkenbaar

blijft/wordt.
Verandering in kwaliteit van ruimtelijk-

kwalitatieve beschouwing van effecten op openheid

visuele kenmerken.

en bijzondere zichtlijnen in het gebied.

Verandering in kwaliteit van historisch

Kwalitatief, volgens de methode beschreven in de

geografische patronen, elementen en

handreiking cultuurhistorie in m.e.r. en mkba.

cultuurhistorie
Historische geografie.

ensembles.
Historische (steden)bouwkunde.

Verandering in kwaliteit van historisch

Kwalitatief, volgens de methode beschreven in de

(steden)bouwkundige

handreiking cultuurhistorie in m.e.r. en mkba.

patronen,

ele-

menten en ensembles.
Archeologie.

Verandering in kwaliteit van archeologi-

Kwalitatief, volgens de methode beschreven in de

sche elementen.

handreiking cultuurhistorie in m.e.r. en mkba.

Chemisch kwaliteit ruw drinkwater.

Methode: op basis van berekeningen met het grond-

drinkwaterkwaliteit
Drinkwaterkwaliteit.

watermodel, herkomstgebieden, grondwaterkwaliteit
in herkomstgebieden, DOC-gehalten (voorspelling
met behulp van het grondwatermodel, comform chemische kwaliteit ruwwater) en veronderstelde relatie
doc - bacteriologische kwaliteit.
Bacteriologische kwaliteit ruw drinkwa-

Verblijftijden tussen infiltratiepunt en pompput.

ter.
Drinkwaterkwantiteit.

Bepalen mogelijkheden extra winning

Methode: berekenen waterbalans/grondwaterstanden

grondwater, zonder schadelijke effecten

met behulp van het grondwatermodel.

op natuur als gevolg van grondwater-
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deelaspect

beoordelingscriterium

beoordelingsmethode

standsveranderingen.
landbouw
Hydrologische effecten op land-

Verandering grondwaterpeil in omrin-

De randvoorwaarde is dat er geen negatieve hydrolo-

bouw.

gende landbouwgebieden.

gische effecten mogen optreden buiten het plangebied. Indien nodig, wordt dit gerealiseerd door het
nemen van mitigerende maatregelen (hydrologisch
isoleren). De afgeleide effecten zijn dan nul.
Methode: berekenen grondwaterstanden /kwel met
behulp van het grondwatermodel van ingrepen en
compenserende/mitigerende maatregelen.

Landbouwschade.

Overlast door onkruid.

Kwalitatieve beschrijving, via effectbeoordeling natuur

Vraatschade door ganzen, zwanen, etc.

Kwalitatieve beschrijving, via effectbeoordeling natuur

omzetten naar schade.
omzetten naar schade.

Druk op resterend landbouw.

Prijs voor landbouwgrond.

Kwalitatieve beschrijving, in andere delen van Nederland hebben in het recente verleden vergelijkbare gebiedsontwikkelingen plaatsgevonden. Deze worden
via literatuurstudie + expert judgement geanalyseerd
en zo mogelijk omgezet naar Tusschenwater.

Effecten op ontsluiting- en verkave-

Aantal bedrijven in projectgebied.

Kwalitatieve beschrijving.

lingsituatie.

Afname areaal huiskavel aangrenzende

Kwalitatieve beschrijving.

bedrijven.
Verminderde ontsluiting landbouwperce-

Kwalitatieve beschrijving.

len.

tabel 2.4. Effecten
deelaspect

beoordelingscriterium

beoordelingsmethode

Gesloten grondbalans.

Saldo van de grondbalans.

GIS-berekening.

Verontreinigingen.

Risico op aantreffen.

Kwalitatieve beschrijving van het risico.

Mogelijkheden voor recreatief me-

Mogelijkheden voor recreatief medege-

Kwalitatieve beschrijving.

degebruik.

bruik.

bodem en milieu

recreatie

woon- en leefmilieu
Voorkomen van overlast door ho-

Verandering grondwaterpeil bij bebou-

ger grondwater.

wing.

Voorkomen

van

overlast

door

Zie landbouw.

Overlast door muggen.

Kwalitatieve beschrijving.

Uitzicht/behoud van openheid.

Verandering van landschap/zichtlijnen.

Kwalitatieve beschrijving.

Hinder tijdens uitvoering.

Aantal verkeersbewegingen tijdens uit-

Berekening op basis van grondbalans.

muggen.

voering.
Bereikbaarheid.

Veranderingen van bereikbaarheid van

Kwalitatieve beschrijving.

woningen, bedrijven, drinkwaterputten
en leidingen.
infrastructuur
Kabels en leidingen.

Inventarisatie grootste leidingen.

Externe veiligheid.

Kwalitatieve beschrijving.
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De milieueffecten zijn door middel van een onderbouwde kwantificering en/of kwalitatieve beschrijving
in kaart gebracht en vervolgens beoordeeld op een kwalitatieve schaal. Bij sommige aspecten (zoals
waterkwantiteit en grondbalans) is een vertaling gemaakt van kwantitatieve resultaten naar een kwalitatieve schaal. De kwalitatieve methode vergelijkt het alternatief met de referentiesituatie. Deze beoordeling van de deelaspecten3 vindt plaats op een vijfdelige schaal (++, +, 0, -, --) en de referentiesituatie is
hierbij neutraal (= 0).
tabel 2.5. Toelichting beoordeling kwalitatieve thema's per alternatief
score

beschrijving (ten opzichte van de referentiesituatie)

++

zeer positief effect (goed)

verbetering met oplossing van een knelpunt tot gevolg

+

positief effect (voldoende)

verbetering zonder oplossing van een knelpunt tot gevolg

0

neutraal effect

geen effect

-

negatief effect (matig)

verslechtering zonder knelpunt tot gevolg

--

zeer negatief effect (slecht)

verslechtering met knelpunt tot gevolg

3

kwantificering*

Voor afzonderlijke criteria zijn ook tussenscores gegeven om ruimte te laten voor nuancerende beoordelingen.
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3.

BESCHRIJVING STUDIEGEBIED

De precieze locatie van het plangebied is beschreven in hoofdstuk 1. In dit hoofdstuk wordt ingegaan
op het huidige watersysteem en de huidige waarden in en om het plangebied. In de achtergrondrapportages wordt dieper op de huidige situatie ingegaan.
3.1.

Watersysteem

oppervlaktewater
In het plangebied loopt de Hunze van Annermoeras (ten noorden van Spijkerboor) tot het Zuidlaardermeer. Dit deel van de Hunzeloop heeft een lengte van circa 6,2 kilometer. In dit deel van de Hunze zijn
in tegenstelling tot andere delen geen stuwen aanwezig. De benedenloop van de Hunze vangt alleen
water van het middenstrooms- en bovenstrooms gebied.
De Hunze heeft geen directe functie bij de afwatering van de aangrenzende gronden van onder meer
het Tusschenwater. Het Tusschenwatergebied watert af op het Zuidlaardermeer via een parallelle leiding - leiding 2 - door middel van het gemaal Oostermoer bij de Groeve. Dit gemaal pompt het water
vlakbij het Zuidlaardermeer via het havenkanaal de Hunze weer in [Witteveen+Bos, 1995]. Via de Hunze komt het uiteindelijk in het Zuidlaardermeer terecht. Ter hoogte van het Tusschenwatergebied hebben de Hunze en het Zuidlaardermeer ongeveer hetzelfde waterpeil namelijk NAP + 0,53 m. In het
Tusschenwatergebied is het peil op de behoeften van de landbouw ingesteld. De forse drooglegging
die hierbij gehanteerd wordt bedraagt 100 tot 120 cm. Het peil in de parallelleiding ligt beduidend lager
dan dat in de Hunze. Via onderleiders is het gebied oostelijk van de Hunze met deze parallelleiding
verbonden.
Er is één rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van Gieten, die effluent loost op de Hunze.
De waterkwaliteit van de Hunze is niet alleen voor de Hunze zelf van belang maar ook voor de gebieden en wateren die hierdoor beïnvloed (gaan) worden. Ook met betrekking tot het drinkwater dat in het
Hunzedal gewonnen wordt is naast de grondwaterkwaliteit ook de kwaliteit van het inzijgende oppervlaktewater van belang.
De Hunze watert af op het Zuidlaardermeer en zal daarmee van grote invloed zijn op de waterkwaliteit
in het Zuidlaardermeer. Ingrepen die in het Hunzesysteem stroomopwaarts van het Zuidlaardermeer
plaatsvinden, zullen dan ook naar verwachting tot effecten in het Zuidlaardermeer kunnen leiden.
Het peil in het Zuidlaardermeer en gebied Noordma (ten noorden van de projectlocatie) wordt in de autonome situatie verhoogd naar NAP + 0,58 m.
grondwaterstroming
Voor uitvoering van de ruilverkaveling en de aanleg van het puttenveld stond het gebied Tusschenwater in open verbinding met de Hunze. De waterstand in het gebied bewoog mee met de Hunze. Vanuit
de Hondsrug stroomde diep en ondiep grondwater toe en kwam als kwelwater boven.
Door de ruilverkaveling in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw is de waterhuishouding drastisch gewijzigd. Afvoer van water geschiedt grotendeels via de nieuw aangelegde ‘Leiding 2’ tussen Hunze en
Hondsrug, waarbij het oppervlaktewater peil met meer dan een meter is verlaagd. In de jaren ‘60 is de
grondwaterwinning De Groeve gestart.
Waterbedrijf Groningen onttrekt op pompstation de Groeve circa 10 miljoen m3/jaar. Het puttenveld bestaat uit 37 winputten verdeeld over verschillende strengen. Grondwater wordt onttrokken uit het derde
watervoerend pakket, tussen de Eemklei en de kleilaag van Scheemda. Putfilters staan gemiddeld op
een diepte van 40 tot 100 m beneden maaiveld en zijn niet onderbroken door blinde gedeeltes.
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In de huidige situatie is het gebied Tusschenwater geheel een infiltratiegebied. Volgens modelberekeningen vindt een infiltratie van circa 1,8 miljoen m3/jaar plaats in het projectgebied (situatie na autonome ontwikkeling).
Grondwaterwinning De Groeve onttrekt water van verschillende herkomstgebieden:
- grondwater vanaf de Hondsrug stroomt aan de westkant van de winning;
- grondwater vanaf de Veenkoloniën stroomt toe aan de oostkant van de winning;
- diep grondwater stroomt toe van onder de Scheemda-kleilaag;
- ondiep grondwater, met als herkomst onder meer lokaal infiltrerend oppervlaktewater en water dat
zijdelings in het eerste watervoerend pakket toestroomt, stroomt naar de winning door de Eemklei.
Op basis van de grondwatermodellering kan worden gesteld dat in de huidige situatie de laterale aanvoer vanaf de Hondsrug en de Veenkoloniën de belangrijkste componenten zijn.
3.2.

Natuur

flora
In het plangebied komen op enkele plaatsen waardevolle vegetaties voor. Het betreft relicten van oude
meanders met broekbos, verspreid nog enkele soortenrijkere graslanden en langs de watergangen
plantensoorten kenmerkend voor nattere omstandigheden [Grontmij, rapport bij fase 1]. In de reservaten liggen vochtige schraallanden en verlandingsvegetaties met onder andere waterdrieblad (verlandingsvegetatie), holpijp (kwelindicator) en noordse zegge. Langs de oevers groeien soorten van dotterbloemhooilanden en grote zeggevegetaties. De Hunze zelf is arm aan vegetatie.
De vegetatieontwikkelingen in het studiegebied zijn door de jaren heen gevolgd. In de jaren 1950-1970
kwamen nog zeer interessante soorten voor van laagveen en zeggenmoeras. Ook was er sprake van
een behoorlijke bedekking met wilgen (Salix sp.). In Grontmij, 2001 wordt vermeld dat veel verschillende zeggensoorten werden aangetroffen waaronder ronde zegge, snavelzegge, scherpe zegge en
pluimzegge. Daarnaast werden ook de soorten wateraardbei, riet en zelfs veenmossoorten, die kenmerkend zijn voor voedselarme, regenwatergestuurde systemen aangetroffen. In de jaren ’60 zijn enkele gedetailleerde vegetatieopnamen gemaakt en wordt melding gemaakt van geulen met elzen- of gagelboos, pluimzeggedrijftillen met en zonder slangenwortel, nat hooiland met veenpluis en de aanwezigheid van riet- en holpijpmoeras. In de hooilanden werden grote ratelaar, waterkruiskruid, veldbies en
valeriaan aangetroffen.
Vanaf de jaren ’70 werd de ontwatering verbeterd en verdwenen veel van deze bijzondere soorten. In
het Oude Diep komt plaatselijk nog grote boterbloem voor, maar het overgrote deel bestaat uit soortenarme gemeenschappen van rietland, liesgras, zwarte els en wilg. Lokaal komen, zoals eerder beschreven, nog relicten voor. Vermeldenswaardig zijn zwanenbloem, pijlkruid, dotterbloem, waterviolier,
naaldwaterbies, snavelzegge en pluimzegge. De aanwezigheid van deze relicten wil zeggen dat de invloed van de omstandigheden, die ooit aanwezig waren nog steeds merkbaar is en dat herstel van het
systeem kansrijk kan zijn.
fauna
Het agrarisch landgebruik maakt het gebied weinig interessant voor broedvogels. De slootkanten en de
oude meanders vormen wel een belangrijk habitat voor bosrandvogels en moeras- en struweelvogels.
In de winter wordt het gebied intensief gebruikt door bijvoorbeeld kleine zwaan, kolgans en smient. Deze overwinterende vogelsoorten rusten op het Zuidlaardermeer en foerageren onder andere in het Tusschenwater. Voor deze soorten gelden instandhoudingsdoelstellingen vanwege de Natura 2000-status
van het Zuidlaardermeergebied.
De meest recente vogeltellingen van het gebied of directe omgeving stammen uit 2000. Kolgans en
knobbelzwaan werden destijds als dominante soorten vermeld. Voor weidevogels heeft het gebied
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nauwelijks betekenis meer. Dit is ook goed te begrijpen bij de huidige ontwatering en het intensieve
landgebruik.
Het gebied is belangrijk voor amfibieën zoals bruine en groene kikker en de gewone pad (Grontmij,
1997).
De libellen en vlinders die worden aangetroffen zijn kenmerkend voor graslanden, slootkanten, ruigten
en struweel. In 1995 werden bij een inventarisatie 14 libellensoorten aangetroffen. Onduidelijk is of het
hier om volwassen exemplaren gaat of larven. Indien het eerste het geval is, dan zegt dit weinig omdat
libellen zeer mobiel zijn. Indien het larven zijn dan zegt het voorkomen iets over de goede plaatselijk
aanwezige waterkwaliteit. Van het gebied zijn geen zoogdiergegevens beschikbaar.
3.3.

Landschap en cultuurhistorie

3.4. Geomorfologie
Het plangebied ligt in het landschap van het noordelijk zandgebied [Berendsen, 2005]. Het noordelijk
zandgebied wordt gekenmerkt door een keileemplateau (Drents plateau). Dit keileemplateau is ontstaan onder het landijs dat tijdens het Saalien, de één na laatste ijstijd (370.000 - 130.000 BP), grotendeels over ons land lag. Het keileemplateau, waar de Hondsrug onderdeel van uitmaakt, wordt aan de
noordoostkant begrensd door het Hunzedal. Dit is een dieper uitgesleten voormalig glaciaal bekken
waar het keileem uit geërodeerd is. Hier drong de zee tijdens het Eemien (130.000 - 115.000 BP4), een
relatief warme tijd, het Hunzedal binnen. Hierbij werden kleiige afzettingen achtergelaten.
In het Weichselien (115.000 - 11.755 BP) heerste op het Nederlandse grondgebied periglaciale5 omstandigheden. Het was zo koud dat er vrijwel geen vegetatie groeide en hierdoor zand vrij kon verstuiven. Op het keileem werd een dekzandpakket afgezet in lage ruggen. Tijdens het Holoceen, de huidige
warme periode (vanaf 11.755 BP), leidde de grondwaterstijging (zeespiegelstijging door het smelten
van het landijs) tot veenvorming.
De Hunze was tot 4.500 jaar geleden een relatief langzaam stromende rivier [RAAP, 2010]. Daarna
nam de stroomsnelheid van de rivier nog verder af en werd de Hunze nog ondieper. Het stroombed
verbreedde zich, waarna in het hele Hunzedal veengroei optrad. Rond 500 v.C. bestond de Hunze uit
een reeks ondiepe plassen (zoals de voorloper van het Zuidlaardermeer). Dit was veroorzaakt doordat
de Hunze niet goed meer kon afwateren op zee. In de Middeleeuwen kwam hier verandering in door
het ontstaan van het Reitdiep. Tegelijkertijd werd een begin gemaakt met het vervenen van het Oostermoerse veen, onder leiding van het klooster bij Aduard. In 1285 werd daartoe de Hunze gekanaliseerd. Na de Middeleeuwen nam het belang van de Hunze af en de rivier werd minder goed bevaarbaar.
In het studiegebied zijn op de nieuwe geomorfologische kaart van de provincie Drenthe meerdere eenheden onderscheiden (zie afbeelding 3.1). De huidige en oude meandergordels van de Hunze liggen in
een beekdal deels met en deels zonder veen (nummer 1 in afbeelding 3.1). Tussen de twee oude geulen van de Hunze bevindt zich een dekzandvlakte (2), evenals langs de noordrand van het plangebied
(3). Een dekzandrug is aanwezig aan de westkant van het plangebied (4).

4

BP: Before present (zoveel jaar geleden).

5

Periglaciaal is een bijvoeglijk naamwoord dat betrekking heeft op de niet onder (gletsjer)ijs liggende streken langs de randen van `
ijzige gebieden en de daar heersende omstandigheden.
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In het gebied zijn zes ronde tot ovale laagten onderscheiden (5). Deze eenheid omvat onder andere
pingoruïnes6, maar de laagten kunnen ook door de wind uitgeblazen gaten in de dekzandruggen zijn.
Langs de oostoever van de Hunze liggen veenvlakten (6) met vlakten van smeltwaterafzettingen (7). Uit
bodemkundig onderzoek is gebleken dat meerdere kleine zandkoppen opsteken in het beekdal [RAAP,
2010; Grontmij, 2001].
Op de hoogtekaart (afbeelding 3.2) is te zien hoe de eenheden samenhangen met het reliëf. Met uitzondering van de huidige Hunzeloop, ligt de eenheid ‘beekdal’ in het lage deel. Hoger zijn de ‘dekzandlaagtes, -ruggen’ en de ‘vlakte van smeltwaterafzettingen’.
In het gebied zijn vier aardkundige waardevolle gebieden aanwezig die hun status ontlenen aan de
aanwezigheid van oude meanders van de Hunze (zie afbeelding 3.1). De begrenzing van de gebieden
is niet helemaal bekend7.
afbeelding 3.1. Geomorfologische kaart (zie tekst voor uitleg nummers)

7
3

6

5
1
2
4

6
7

6

De naam pingo komt van het Inuktitut, de taal van de eskimo's, en betekent 'heuvel die groeit'. Een pingo is een heuvel in het
landschap waaronder zich een ijslens bevindt. Pingo's bestaan daarom alleen in gebieden met een heel koud klimaat. Tegen
woordig vinden we deze pingo's in bijvoorbeeld Alaska en Groenland. 115.000 tot 10.000 jaar geleden heerste er in Nederland
een toendraklimaat. Ook in Nederland kwamen toen pingo's voor. De restanten van deze pingo's vinden we nu terug in het landschap; we noemen ze pingoruïnes. De pingoruïne heeft de vorm van een krater en is na verloop van tijd opgevuld met veen.

7

De in het Omgevingsplan II aangegeven begrenzing is vermoedelijk opgeschoven en daarmee niet meer correct.
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afbeelding 3.2. Uitsnede Actueel Hoogte Bestand (AHN)

3.5. Bodem
In de meandergordel (lage delen) komen koop- en madeveengronden (code hV en aV) voor, zie afbeelding 3.3. Deze gronden hebben een veraarde bovenlaag of eerdlaag. Koopveengronden hebben
een kleiige moerige eerdlaag, madeveengronden zijn arm aan klei. De koopveengronden liggen voornamelijk in het noordwestelijk deel van het plangebied, dichtbij het Zuidlaardermeer. De madeveengronden liggen verder weg van het Zuidlaardermeer en zijn vooral in het oostelijk deel van het plangebied aanwezig.
De veenbodem is het diepst direct rondom de (voormalige) geulen. Hier liggen deze veengronden op
(riet)zeggeveen of broekveen (achtervoegsel -c). Dit is het geval voor de gronden rondom de huidige
Hunzeloop, met uitzondering van het uiterste noordelijke deel, waar de Hunze een zandrug doorsnijdt.
En ook voor de gronden rondom het Oude Diep. De voormalige Hunzeloop parallel aan en ten zuiden
van het Oude Diep is minder uitgesleten. In deze madeveengrond komt namelijk binnen 120 cm zand
voor zonder humuspodzol (achtervoegsel -z). Ook de veengronden ten oosten van de Hunze liggen op
zand.
Plaatselijk zijn de gronden ijzerrijk (voorvoegsel f-), dit betreft de veengronden aan de westkant van het
plangebied en daarnaast ook de een deel van de oostoever van de huidige Hunze ten zuiden van de
Knijpe.
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afbeelding 3.3. Bodemkaart

Moerige gronden vormen de overgang van venige naar minerale gronden. Ze hebben een moerige (venige) bovengrond van minder dan 40 cm of een moerige tussenlaag die ondieper dan 40 cm begint. De
moerige gronden zijn onderverdeeld in moerige podzolgronden en moerige eerdgronden. De meeste
moerige gronden liggen op een hoogte van circa NAP + 1 m, met uitzondering van die in Polder Burgvoort die onder NAP ligt. In polder Burgvoort bestaat de bodem uit moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand (vWz). In deze bodem ligt onder het veen een meerbodemlaag op zeer fijn
zand.
In de dekzandvlakte tussen de twee voormalige geulen in het midden van het studiegebied heeft zich
een moerige podzolgrond met een moerige bovengrond (vWp) gevormd. In de dekzandlaag heeft zich
een humuspodzol ontwikkeld.
Op de zuidelijke dekzandrug ligt een gebied waar het moerige karakter van de bovengrond op korte afstand van elkaar sterkt verschilt. Hier komt een associatie voor van de moerige podzolgrond met een
veldpodzol (vWp/Hn21). De veldpodzol is een zandgrond waar uit de humeuze bovenlaag uitspoeling
van humus heeft plaatsgevonden naar diepere bodemlagen. Er is geen dikke moerige laag aanwezig.
Dezelfde associatie ligt aan de oostkant van de Hunze in de vlakte van smeltwaterafzettingen. In het
noordelijkste deel van het studiegebied ligt een dekzandvlakte. Hier is alleen een veldpozol (Hn21) gevormd.
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oxidatie van veen
In de afgelopen decennia is in Drenthe 21.000 ha veengrond verdwenen, onder andere door grondwaterpeilverlagingen. De snelheid van de afbraak hangt samen met de grondwaterdiepte. In een droge
zuurstofrijke omgeving vergaan plantenresten snel en oxideert het veen. De oxidatie van het veen zorgt
voor bodemdaling en uiteindelijk voor het verdwijnen van het veen. Ook neemt de bodemvruchtbaarheid af. De oxidatie kan versnellen door het telen van diepwortelende gewassen zoals maïs en ook
door (lokale) grondwateronttrekking. Bij de oxidatie van veen komt CO2 vrij, een broeikasgas. Bij verhoging van de temperatuur oxideert veen sneller, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Wanneer geen
aanvullende maatregelen worden genomen, is de verwachting dat in de autonome situatie deze afbraak
van veen in het plangebied door zal gaan.
3.6. Bewoningsgeschiedenis
In het rapport bij de archeologische verwachtingskaart van het plangebied is ingegaan op de bewoningsgeschiedenis [Aalbersberg en van Beek, 2010]. Hierna wordt een samenvatting gegeven.
In het Hunzedal is bewoning vooral bekend op dekzandruggen en dekzandkopjes [Aalbersberg en van
Beek, 2010]. Deze hogere en drogere gronden in de nabijheid van water boden goede mogelijkheden
voor het vinden van drinkwater, visvangst en transport. De vondsten bestaan vooral uit resten van tijdelijke kampen van jagers-verzamelaars uit het laat-paleolithicum (18.000-8.800 vC) en mesolithicum
(8.800-4.900 vC). Ook in het plangebied zijn bekende vindplaatsen aanwezig die uit het paleolithicum
dateren.
In het Hunzedal zijn geen bewoningssporen uit het neolithicum (5.300-2.000 vC) en bronstijd (2.000800 vC) gevonden. De bewoning concentreerde zich toen op hogere delen zoals de Hondsrug. Het
beekdal is wel gebruikt voor rituele deposities (vondsten zijn bijvoorbeeld complete stenen bijlen of
bronzen voorwerpen).
Ook tot aan de late middeleeuwen (1.500 nC) heeft voor zover bekend geen bewoning in het Hunzedal
plaatsgevonden. Het gebied was hiertoe ook te nat. Uit het plangebied zijn wel (aardewerk)vondsten
bekend uit de middeleeuwen, maar deze kunnen goed afkomstig zijn uit opgebrachte terpaarde. Deze
terpaarde is in de nieuwe tijd (vanaf 1.500 nC tot heden) gebruikt om het gebied te bemesten. In het
beekdal zijn resten mogelijk van jacht, visserij, vaartuigen, bruggen en voorden ofwel oversteekplaatsen.
Kort na het midden van de 13e-eeuw heeft het Aduarder klooster een groot deel van het veen ten oosten van de Hunze ontgonnen, de hooilanden langs de Hunze uitgezonderd. Om het veen sneller bij het
klooster te krijgen werd een watergang gegraven (oorsprong van de naam de Groeve) en een meander
van de Hunze buiten werking gezet. De turf kon nu beter worden afgevoerd. Maar het water stroomde
ook sneller weg, wat bovenstrooms de scheepvaart bemoeilijkte. Daarom werd een versmalling in de
Hunze aangebracht, een zogeheten knijpe [Kraak, 2009]. Op deze plaats werd ook tol geheven en was
gedurende enige tijd een herberg aanwezig.
Er zijn aanwijzingen dat een burcht in het plangebied heeft gelegen, nabij polder Burgvoort. Burgvoort
verwijst ook naar een oversteekplaats [Aalbersberg en van Beek, 2010]. De locatie is opgenomen op
het Ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Drenthe [2009]. In paragraaf 3.9 wordt hier dieper op in
gegaan.
3.7. Landschap in de 19e- eeuw
In dit gedeelte wordt het landschap beschreven in de 19e-eeuw, gebaseerd op de bekende topografische kaarten (zie afbeelding 3.4). Daarvoor wordt eerst ingegaan op de topografische kenmerken van
het gebied.
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deelgebieden en verkaveling
Het plangebied kent verschillende toponiemen (plaatsnamen). Op de militair topografische kaart van
1852 [Watwaswaar.nl, afbeelding 3.4] zijn in het noordelijk deel van het plangebied de volgende gebieden te onderscheiden: Sansum (meest west), Weelings (midden) en Knypstukken (direct ten westen
van Hunze). Het zuidelijk deel ligt (van noord naar zuid) op de rand van de gebiedjes Oude Veenen,
Zwarte Lenten, Zuidbroeken en Kastelen Akkers. Het plangebied ten oosten van de Hunze is niet duidelijk benoemd op de kaart uit 1852, maar zijn in het noorden in ieder geval onderdeel van het Groeveveld. Vermoedelijk stonden de velden bekend als de Maten. Bij Sansum wordt op andere kaarten ook
‘Schurftmaden’ aangegeven.
Wat betreft de verkaveling is er op de militair topografische kaart van 1852 een duidelijk verschil te zien
tussen de verschillende gebieden. Een deel van het gebied ten westen van de Hunze (onder andere
Weelings, Knijpstukken, Zuidbroeken en Kastelen Akkers) kent een regelmatige strokenverkaveling
loodrecht op de loop van de Hunze.
Op de veengronden langs de Hunze en in de lage, natte delen van het plangebied is een onregelmatige
blokverkaveling aanwezig. Uit de kadasterkaart van 1818 [Watwaswaar.nl] blijkt dat Samsum en het
gebied boven de Burgvoort onderverdeeld zijn in een regelmatige, maar korte, strokenverkaveling. Het
verkavelingspatroon is hier dus veel fijner dan in Weelings of Knijpstukken, hoewel dat niet uit de militaire topografische kaart van 1852 blijkt.
waterhoofdstructuur
Op de militaire topografische kaart van 1852 zijn nog goed de meren te zien die toentertijd nog in het
plangebied aanwezig waren. De grootste zijn De Burgvoort en het Tusschenwater. De loop van het
Oude Diep (of Oosterdiep) is nog watervoerend en daarom goed zichtbaar. De Hunze of Oostmoersche
Vaart is nog niet volledig gekanaliseerd en heeft dus een kronkeligere loop dan nu aanwezig. Waar nu
globaal leiding 2 aanwezig is, is op de militaire kaart de kronkelige Molensloot aangegeven (zie ook
Franse Kaart in Aalbersberg en van Beek, 2010).
Het meer Burgvoort is eind 19e-eeuw drooggelegd en kende toen een kleinschalige strokenverkaveling
parallel aan de eerdere stroomrichting. Het Oude Diep en het Tusschenwater waren tot ver in de 20eeeuw nog gevuld met water.
wegenstructuur
Het plangebied wordt doorsneden door ‘De Dijk’ die noord-zuidelijk georiënteerd is. De dijken De Knijpe
- De Nieuwe Dijk (oost-west georiënteerd) lopen onderlangs het noordelijk deel van het plangebied, ten
westen van de Hunze. Deze wegen stammen vermoedelijk uit de Franse tijd (zie ook Franse kaart in
Aalbersberg en van Beek, 2010). Langs de randen van het plangebied loopt de kade van de provinciale
weg van Zuidlaren naar Hoogeveen. Deze weg dateert van na 1818.
bewoning
In het plangebied heeft in de 19e-eeuw geen bewoning plaatsgevonden, met uitzondering bij de Knijp,
met een nabijgelegen ophaalbrug en tol.
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afbeelding 3.4. Uitsnede militair topografische kaart 1852 [bron: watwaswaar.nl]
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3.8. Huidig gebruik
Het plangebied is grotendeels in agrarisch gebruik. In het plangebied en direct aangrenzend bevinden
zich een aantal boerderijen. De dichtstbijzijnde woongebieden bevinden zich in Zuidlaren en de linten
van De Groeve, Zuidlaarderveen en Schuilingsoord. Het plangebied wordt ontsloten door een aantal
landbouwontsluitingswegen.
Verspreid over het gebied liggen enkele kleine natuurgebiedjes, samenhangend met oude geulen van
de Hunze en andere natte gronden. Daarnaast zijn delen van het gebied in eigendom van het Waterbedrijf Groningen, dat hier putten heeft voor de productie van drinkwater. In het plangebied bevinden
zich kabels en leidingen ten behoeve van de drinkwaterwinning.
Het plangebied wordt niet intensief gebruikt voor recreatieve doeleinden. De huidige Hunzeloop wordt
voor recreatieve doeleinden gebruikt door kanovaarders. Wandelaars recreëren in het omliggende gebied.
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4.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT

4.1. Voorgenomen activiteit
De voorgenomen activiteit betreft het creëren van nieuwe natuur en waterberging in het plangebied
Tusschenwater. Dit kan met verschillende combinaties van maatregelen gedaan worden. Ten eerste
zal de bestaande boezemkade langs de Hunze moeten worden doorgestoken om het gebied Tusschenwater in open verbinding met de Hunze te brengen. Als dat gedaan wordt dan moet rond het
plangebied een nieuwe boezemkade gemaakt worden om te voorkomen dat het plangebied leeg loopt
en de omliggende gebieden overstroomd worden. Het basisidee is om het plangebied Tusschenwater
in open verbinding met de Hunze te stellen en het waterpeil in Tusschenwater de natuurlijke peilvariatie
van de Hunze te laten volgen. Op deze manier wordt het oppervlak en daarmee de berging van de
boezem van de Hunze vergroot.
In het schetsontwerp voor de inrichting [Grontmij, 2001] wordt voorgesteld de oude loop van de Hunze
te herstellen door de Hunze benedenstrooms van Tusschenwater af te dammen (afbeelding 4.2). In het
gebied Tusschenwater ontstaat zo het beeld van een delta waarin de Hunze zich meerdere malen vertakt. Ten aanzien van de inrichting wordt in het schetsontwerp voorgesteld om zoveel mogelijk de oude
meanders van de Hunze te volgen en te herstellen. In het schetsontwerp strekt de delta zich uit ten
noordwesten van de Hunzeweg tot aan het Zuidlaardermeer, buiten het in dit milieurapport beschouwde plangebied.
4.2. De wateropgave
De waterberging in Tusschenwater betreft een bergingslocatie, meebewegend met het peil van de
Hunze, om water tijdens perioden van hevige neerslag te bergen. Hiermee worden de peilstijgingen op
de Hunze en het Zuidlaardermeer beperkt. Met het realiseren van deze berging wordt invulling gegeven
aan de afspraken gemaakt in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water [NBW, 2001].
Het waterschap Hunze en Aa’s en provincies Groningen en Drenthe hebben voor Tusschenwater een
watersbergingsopgave van in totaal 3,5 miljoen kubieke meter piekberging vastgesteld [Beheerplan
2010-2015, Waterschap Hunze en Aa’s]. Het gebied Tusschenwater in het beheerplan omvat echter
een groter gebied dan het plangebied in dit MER. Het merendeel van de wateropgave moet echter wel
binnen het plangebied worden gerealiseerd, namelijk 3 miljoen kubieke meter (tabel 4.1).
De Europese Kaderrichtlijn Water stelt dat verontreiniging van het grondwater moet worden voorkomen
of beperkt en dat er een evenwicht is in onttrekking en aanvulling van het grondwater (art. 4). Voor waterlichamen bestemd voor de onttrekking van drinkwater wordt gesteld dat achteruitgang van de kwaliteit van het water moet worden voorkomen, teneinde het niveau van zuivering te verlagen (art. 7).
Wanneer Tusschenwater wordt gerealiseerd, zal de kwaliteit van het Hunzewater belangrijker worden
in relatie tot de drinkwaterwinning. Geïnfiltreerd oppervlaktewater zal immers een substantieel deel van
het ruwe water gaan vormen.
tabel 4.1. Bergingsopgave
deelgebied

bergingsopgave (in m3)

Tusschenwater fase 1 (plangebied)

1.700.000

Tusschenwater fase 2 (plangebied)

1.300.000

Noordma
Zuidoevers
Wolfsbarge
totaal
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4.3. De natuurontwikkelingsopgave
De natuurontwikkelingsopgave komt voort uit de beleidsdocumenten, waarvan in hoofdstuk 2 een overzicht is gegeven. Op basis van de ligging binnen het Hunzedal en een landschapsecologische analyse
van het gebied en zijn potenties is voor het Tuschenwatergebied beleidsmatig het natuurdoeltype ‘moerasnatuur/matig voedselrijk grasland’ gekozen (zie afbeelding 4.1). Dit is van nature een zeer variabel
natuurdoeltype, waarvan de variatie door bijvoorbeeld de mate van inundatie of de voedselrijkdom van
de bodem wordt bepaald. Het realiseren van variatie behoort ook tot de ambitie van de initiatiefnemers.
Het beeld dat hierbij hoort is goed weergegeven in het schetsontwerp van afbeelding 4.2.
De aftakking Hunzedal moet worden gezien als onderdeel van de Natte As [Afsprakendocument Robuuste Verbindingen 2004-2018, Alterra, 2001, Handboek Robuuste Verbindingen, hierna als Handboek RV]. Het Handboek RV beveelt aan om de aftakking Hunzedal op te bouwen met de volgende
ecosysteemtypen:
- H: Moeras, struweel en groot water, moerasbos;
- B1: Grasland met klein water.
afbeelding 4.1. Natuurdoeltypen

Het Handboek RV noemt voor de aftakking Hunzedal geen ambitieniveau. Op basis van het Handboek
RV hebben de noordelijke provincies een Verkenning uitgevoerd naar de Natte As in Noord-Nederland
(Haskoning, 2002). In de Verkenning wordt aanbevolen om voor de robuuste verbinding in het Hunzedal het ambitieniveau B3 te hanteren. Mede op basis van de genoemde verkenning hebben het Rijk en
de provincie Drenthe vervolgens in een afsprakendocument vastgelegd dat voor het Hunzedal wordt
uitgegaan van de ecosysteemtypen ‘Moeras, struweel en groot water’ en ‘Grasland met klein water’,
waarbij ambitieniveau B3 zal worden gehanteerd.
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ambitieniveau B3
Het ambitieniveau zegt iets over de ecologische doelen die gelden voor de robuuste verbinding. Bij het doel 'behoud biodiversiteit' kunnen drie ambitieniveaus worden onderscheiden, afhankelijk van de doelen die aan de verbinding worden gesteld.
Ambitieniveau B3: Het hoogste ambitieniveau, effectief voor het doel behoud van biodiversiteit op nationaal en regionaal niveau en bij
onvoorziene risico’s. Het ambitieniveau is ingesteld voor ecosysteem-verbindingen, die in principe geschikt zijn voor alle soorten. De
verbinding draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit op nationale en regionale schaal en maakt tevens uitwisseling van weinig
mobiele soorten mogelijk. Het betreft verbindingen tussen belangrijke, omvangrijke natuurcomplexen met vergelijkbare ecosystemen
(binnen dezelfde fysisch geografische regio) en/of waar een belangrijke gradiëntontwikkeling is te verwachten.

Hunzevisie
Buiten deze geformuleerde beleidsopgaven is er een Hunzevisie (1995) opgesteld door het Drentse en
Groninger Landschap en het Wereld Natuurfonds. De initiatiefnemers wensen zoveel mogelijk aan te
sluiten bij de visie op natuurdoelen en mogelijkheden voor het Tusschenwater, zoals die hierin omschreven is. Deze visie is mede sturend geweest voor bovengenoemde beleidsopgaven. In de Hunzevisie word wel gesproken over een ‘mogelijkheid’ tot ontwikkeling van natte bossen. Dit natuurdoel zal
echter niet op grote schaal worden nagestreefd in het Tusschenwater.
afbeelding 4.2. Schetsontwerp natuurontwikkeling Tusschenwater [Grontmij, 2001a]
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5. BOUWSTENEN
5.1. Inleiding
In dit MER is er voor gekozen om eerst de effecten van verschillende bouwstenen te vergelijken en
daarna de kansrijke bouwstenen te gebruiken om drie alternatieven op te stellen.
In dit hoofdstuk worden eerst de vaste maatregelen van de voorgenomen activiteit beschreven. Deze
maatregelen zullen in elk alternatief moeten worden uitgevoerd en zijn daarmee niet onderscheidend.
Wel onderscheidend zijn vier verschillende, variabele, bouwstenen.
De vier mogelijke bouwstenen zijn:
1. bouwvoor verwijderen;
2. locatie en vorm van de kaden;
3. natuurbeheer;
4. peilbeheer.
Van deze bouwstenen worden de belangrijkste effecten besproken8.
5.2. Vaste maatregelen
5.2.1. Toelichting
De vaste maatregelen betreffen onderstaande maatregelen. In afbeelding 5.1 is aangegeven waar de
genoemde vaste maatregelen in het plangebied genomen moeten worden om het eindbeeld van het
schetsontwerp op den duur mogelijk te maken.
1. een inlaatvoorziening om water vanuit de Hunze in het plangebied in te laten zodat in het plangebied een waterpeil van NAP + 0,58 m ontstaat. De locatie in het noorden van het plangebied staat
vast, maar de uitvoeringswijze nog niet. De inlaat moet afsluitbaar zijn (met bijvoorbeeld een kleidepot), zodat in geval van een calamiteit (vervuild water) het plangebied afgesloten kan worden en
de drinkwatervoorziening niet wordt bedreigd. De inlaatconstructie wordt in fase 1 aangelegd;
2. aanleg van een dam in de Hunze. De dam zorgt ervoor dat het plangebied onderdeel wordt van de
hoofdstroom van de Hunze en zorgt er dus voor dat er voldoende stroming en verversing van water
in het plangebied plaats vindt. De dam wordt uitgerust met een afvoerfunctie richting het Zuidlaardermeer. Bij hoge afvoeren en calamiteuze lozingen wordt deze afvoerfunctie ingezet. Ook zal de
afvoerfunctie worden gebruikt om het deel van de Hunze benedenstrooms van de dam door te
spoelen indien de waterkwaliteit daar te slecht wordt. De dam maakt onderdeel uit van de maatregelen voor fase 1;
3. waterbeheer (aanleg en onderhoud van beschoeiingen, maaien en baggeren van watergangen);
4. verplaatsing van 5 winputten en ophoging van een substantieel deel van de winputten (op de kaart
in afbeelding 5.1 is aangegeven welke putten dit betreft. In afbeelding 5.2 is een principeschets van
de ophoging van de waterwinputten weergegeven). Het ophogen en verplaatsen van de winputten
vindt plaats in fase 1;
5. afsluiten, verleggen of behouden van wegen. Het gaat concreet om het afsluiten van De Dijk, het
behouden van de weg de Knijpe en het aanleggen van onderhoudswegen en schouwpaden. Ook
moet in de eerste fase een brug in de Hunzeweg worden aangelegd. Deze maatregelen zullen zowel in fase 1 als in fase 2 plaatsvinden;
6. in fase 1 is voorzien in een tijdelijke onderleider in de Leiding 2 om het watersysteem van Leiding 2
en de nieuwe loop van de Hunze gescheiden te houden;
7. nadere waterhuishoudkundige aanpassingen, zowel in fase 1 als in fase 2. Dit betreft ondermeer de
verplaatsing van het gemaal De Groeve in fase 2, de eventuele aanleg van extra gemalen en inlaatwerken en de aanleg van een kwelsloot om het plangebied heen om het plangebied te hydrologisch te isoleren van het omringende landbouwgebied;
8

De alternatieven zijn wel aan het volledige beoordelingskader onderworpen.
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8. uitdiepen van de geulen en meanders van de oude Hunzeloop9;
9. behoud van zandkopjes en andere gebieden met archeologische (verwachtings)waarden en aardkundige randvoorwaarden, zoals aangegeven in afbeelding 5.1.
afbeelding 5.1a. Te nemen vaste maatregelen in het plangebied, fase 1

9

Voor de ligging is gebruik gemaakt van het ontwikkelingsplan ‘Natuurontwikkelingsproject Tusschenwater’ uit 2001 [Grontmij].
In principe is de oude loop gebruikt, behalve daar waar de natuurgebiedjes (Oude Diep en Tusschenwater) aanwezig zijn. Om
de waardevolle natuurgedeelten te ontzien is in dit plan uit 2001 voorgesteld om de geul daar zuidelijker aan te leggen.
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afbeelding 5.1b. Te nemen vaste maatregelen in het plangebied, fase 2
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afbeelding 5.2. Principeschets ophogen waterwinputten

5.2.2. Effecten
De vaste maatregelen zijn niet onderscheidend per alternatief. De maatregelen moeten wel zodanig
geoptimaliseerd zijn, dat aan de randvoorwaarden van het plan wordt voldaan (geen negatieve effecten
op landbouw en drinkwaterwinning).
Daarnaast zijn effecten te verwachten op aardkundige en archeologische waarden onder andere door
het uitdiepen van de geulen. De geulen zoals ontworpen door Grontmij [2001] volgen in principe de ligging van de oude geulen, maar snijden soms dekzandkopjes aan. Ook is de ligging van de geul ten opzichte van de oude loop soms verplaatst vanwege ecologische waarden.
5.2.3. Conclusie
Van de vaste maatregelen heeft het graven van de geulen de grootste landschappelijke effecten. In de
inrichtingsschets van Grontmij heeft men de contouren van de oude meanders en waterlopen zoveel
mogelijk gevolgd. Hier en daar worden zandkopjes aangesneden of komen de geulen erg dicht bij de
kades. Verdere detaillering van de ligging van de geulen is noodzakelijk en zal gedetailleerd moeten
worden uitgewerkt in een inrichtingsplan.
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5.3. Bouwsteen 1: bouwvoor verwijderen
5.3.1. Toelichting
Uit de geraadpleegde literatuur blijkt dat de bodem in het plangebied zeer voedselrijk is (zie achtergrondrapport over waterkwaliteit en ecologie). Hoewel uit de literatuur (Mouissie et al., 2008) blijkt dat in
aangelegde overstromingsmoerassen stikstof wordt verwijderd is er sprake van nalevering van fosfaat.
Nalevering van met name fosfaat uit de bouwvoor (uitgangspunt de bovenste 30 cm van de bodem)
naar het oppervlaktewater zal een dominante invloed hebben op de natuurwaarden en de waterkwaliteit
die in het plangebied verwacht mogen worden. In deze MER is uitgegaan van een bouwvoor met dikte
van 30 cm. Dit is gebaseerd op beschikbare bodemprofielbeschrijvingen. Echter, gericht onderzoek
naar de fosfaatindringing heeft niet plaatsgevonden. Met andere woorden het fosfaatfront kan zich ook
tot op een diepte van 40 tot zelfs 60 cm bevinden. Alleen met aanvullend bodemonderzoek (profielmetingen fosfaatbeschikbaarheid) kan dit met zekerheid worden vastgesteld. In de gehanteerde methode
is als uitgangspunt gehanteerd dat hoe meer nalevering er plaatsvindt, hoe lager de natuurwaarde is en
hoe groter het negatieve effect op stroomafwaarts gelegen gebieden wordt. Nalevering van nutriënten
(vooral fosfaat) vindt vooral plaats onder water en is dus voor de ‘waternatuur’ van groot belang. Ook
voor de natuur op de droge delen is de voedselrijkdom van belang, omdat onder voedselrijke omstandigheden ruigten met dominantie van woekerende soorten zoals braam en brandnetel kunnen ontwikkelen. Om de kansen voor meer diverse en interessante natuurwaarden te vergroten kunnen maatregelen worden genomen om de nalevering van nutriënten zo veel mogelijk te beperken. In de meeste gevallen is de meest effectieve, maar ook ingrijpendste en kostbaarste, maatregel daarvoor het verwijderen van de bouwvoor. Hierbij zijn drie varianten denkbaar:
1. bouwvoor niet verwijderen en nutriëntenverwijdering alleen door natuurbeheermaatregelen;
2. bouwvoor alleen in die delen verwijderen die permanent onder water staan, maar ook met behoud
van zandkopjes en andere gebieden met archeologische (verwachtings)waarden en aardkundige
randvoorwaarden, zoals aangegeven in afbeelding 5.1;
3. bouwvoor over het hele plangebied verwijderen, maar met behoud van zandkopjes en andere gebieden met hoge archeologische verwachtingswaarden, zoals aangegeven in afbeelding 5.1.
5.3.2. Effecten
waterkwantiteit
In de afbeeldingen 5.3 en 5.4 is weergegeven welke delen van het plangebied inunderen bij gemiddeld
peil en piekafvoeren van de Hunze. In afbeelding 5.4c is het waterstandsverloop van de Hunze voor de
periode 2000-2010 weergegeven. Deze kaarten geven een beeld van de variatie in natte en droge delen in het plangebied. Afhankelijk van de precieze inrichting en rekening houdend met de archeologische en aardkundige randvoorwaarden10 kan het beeld op onderdelen nog wijzigen. Belangrijk voor dit
milieueffectrapport is dat uit afbeelding 5.3a duidelijk blijkt, dat het afgraven van 0,3 m bouwvoor al een
groot effect heeft op de omvang van het geïnundeerde gebied onder gemiddelde omstandigheden. Deze omstandigheden komen het grootste deel van de tijd voor, zoals uit afbeelding 5.4 blijkt. In hoofdstuk
7 wordt dieper ingegaan op het effect van afgraven op de verdeling van de verschillende vegetatietypen.
Het verschil tussen wel en niet afgraven is bij piekafvoeren veel kleiner (afbeelding 5.3b). Dat komt omdat bij de huidige maaiveldhoogte het grootste deel van het gebied al onderloopt. Met andere woorden
wat al nat is wordt dieper.

10

Op deze inundatiekaarten is nog geen rekening gehouden met geulen, verwijderde kades en archeologische randvoorwaarden.
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afbeelding 5.3.

Inundatievlakte bij peil NAP + 0,58 m (gemiddeld peil). a. bij huidig maaiveld
b. bij afgraven bouwvoor met 0,3 m over het gehele plangebied
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afbeelding 5.4.

Inundatievlakte bij peil NAP + 1,09 m (piekafvoer) a. bij huidig maaiveld
b. bij afgraven bouwvoor met 0,3 m over het gehele plangebied
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afbeelding 5.4c. Waterstandsverloop Hunze over de periode 2000-2010
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In onderstaande afbeelding is de frequentie-analyse (Gumbelanalyse) van het voorkomen van hoge
waterstanden weergegeven voor het Zuidlaardermeer [bron: Hoog Waterstudie Eemskanaal -, Dollard-,
en Oldambtboezem, 2001]. Uit de analyse volgt dat eens per 25 jaar een piekhoogteafvoer van 1,09
meter boven NAP te verwachten is. De meeste inundaties zijn kort en variëren tussen de 3-5 dagen.
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afbeelding 5.4d. Frequentie-analyse hoogwaterstanden Zuidlaardermeer

waterkwaliteit en natuur
Bij vrijwel alle natuurontwikkelingsprojecten speelt de nutriëntenrijkdom van de bodem een grote rol. Dit
geldt met name bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden. De grote nutriëntenrijkdom van
de bodem heeft effect op de natuurontwikkeling ter plaatse, maar kan via afstroming nabijgelegen gebieden ook negatief beïnvloeden. Voor het Tusschenwater geldt dit naar verwachting ook. De nutriëntenrijkdom van de bodem in het Tusschenwater is groot en zal - zoals uit reeds uitgevoerd onderzoek
blijkt (Mouissie et al., 2008) - met name in de zomermaanden tot nalevering van fosfaat leiden. De omvang van de nalevering wordt bepaald door tal van verschillende factoren. Drie belangrijke factoren zijn:
1. de totale omvang van de nutriëntenvoorraad;
2. de beschikbaarheid van de nutriëntenvoorraad;
3. de lengte en duur van inundaties en in welk seizoen deze optreden.
Van de eerste twee factoren weten we zoals hierboven reeds aangegeven dat deze groot zijn. Voor wat
betreft de inundaties blijkt (afbeelding 5.4c) dat deze met name in de winter plaatsvinden en kortdurend
zijn (meestal 4-5 dagen). Bij dit peilverloop zullen de niet-permanent geïnundeerde delen in wisselende
mate geïnundeerd worden. Ook de permanent geïnundeerde delen zullen regelmatig voor een deel (in
de oeverzone) droogvallen. Deze wisselvochtige omstandigheden zijn zeer gunstig voor het behouden
van voldoende bindingscapaciteit in de bodem. Grotere inundaties (peil > NAP + 1,09 m) treden nauwelijks op en vinden dan plaats in het najaar (zoals in 2009). Indien de bouwvoor verwijderd wordt, neemt
de beschikbaarheid van nutriënten ter plaatse af. Effecten voor de waterkwaliteit en natuur zijn, per variant:
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1. Indien de bouwvoor nergens verwijderd wordt, zal het gehele gebied (met name vanuit de permanent geïnundeerde delen) sterk gaan naleveren richting de omgeving. Ook hier geldt voor de waterbodems dat na verloop van tijd een evenwicht zal ontstaan met de externe belasting. Hoe snel dit
gaat gebeuren is moeilijk te voorspellen op basis van de beschikbare gegevens. Gezien de korte
verblijftijden en relatief hoge belasting met particulair fosfaat zou dit theoretisch binnen enkele jaren
bereikt kunnen worden. Deze theorie wordt ondersteunt door metingen in poldersystemen met korte
verblijftijden (Jaarsma et al., 2008). Het verschil met variant 3 is echter dat de voorraad aan nutriënten terecht komt in stroomafwaarts gelegen gebieden (zoals het Zuidlaardermeer). Dit belast de natuurwaarden in deze wateren sterk. Voor de drogere delen en minder frequent overstroomde delen
geldt hetzelfde als beschreven bij variant 2. Met verschralingsbeheer kunnen nutriënten worden afgevoerd. Echter, uit ervaring en verschillende studies (waaronder Mouissie et al., 2008) blijkt dat de
mate waarin nutriënten met dit beheer kunnen worden afgevoerd beperkt is en vaak niet in verhouding staat tot de voorraden die in de bodem aanwezig zijn. Het verschralen van voedselrijke landbouwgronden door beheer blijkt dan ook niet of nauwelijks succesvol te zijn. Daarbij kan verschralingbeheer alleen onder droge of semi-natte omstandigheden worden uitgevoerd. Waar bovendien
rekening mee gehouden moet worden is dat het frequent maaien en afvoeren dat nodig is bij een
verschralingsbeheer in principe een negatief effect heeft op de ontwikkeling van veel planten- en
diersoorten. Een andere belangrijke factor die beperkend kan werken voor natuurontwikkeling op
voormalige landbouwgronden is de aanwezige zaadbank en het bodemleven. Na enkele decennia
van landbouwkundig gebruik is de oorspronkelijke zaadbank zo goed als verdwenen. De meeste
zaden blijven minder dan vijf jaar kiemkrachtig in de bodem (Bekker, 2008). Het bodemleven veranderd ook sterk onder landbouwkundig gebruik. In bodems met landbouwkundig gebruik is sprake
van bacteriedominantie, terwijl in de meeste natuurgebieden sprake is van schimmeldominantie in
de bodem. Omdat veel plantensoorten zich alleen kunnen ontwikkelen met behulp van een samenwerking met schimmels (zogenaamde mycorrhiza), erg belangrijk. Het is dan ook maar zeer de
vraag of het bodemleven van voedselrijk landbouwkundig grasland een bijdrage levert aan de ontwikkeling van minder voedselrijke vegetatietypen.
2. Indien alleen de bouwvoor in die delen verwijderd wordt die permanent onder water staan, geldt dat
bij een normale afvoer (Hunzepeil NAP + 0,58 m) de situatie hetzelfde is zoals hierboven beschreven. De waterbodem zal zich na verloop van tijd opladen naar het niveau van de externe belasting.
In deze eerste jaren worden er dus nutriënten gebonden, maar op het moment dat de bodem maximaal verzadigd is niet meer. Nalevering vanuit de bodem zal in deze situatie niet of nauwelijks optreden. Vanuit de omringende voormalige landbouwgronden kunnen nutriënten uit- en afspoelen. Dit
proces kan gezien de sterke voedselrijkdom vele jaren zo blijven. Met oog op het verwachte waterpeilverloop kunnen de directe negatieve effecten op het Zuidlaardermeer meevallen, omdat er over
het geheel genomen sprake is van wisselvochtige omstandigheden. Inundaties vinden vooral buiten
het groeiseizoen plaats en zijn kortdurend. Mochten er echter wel langdurende inundaties (langer
dan 8 dagen) optreden in het groeiseizoen dan kan het Zuidlaardermeer geconfronteerd worden
met een piekbelasting van fosfaat die zich direct in algenbloei kan manifesteren. Of algenbloeien
zullen optreden hangt voor een belangrijk deel af van de verblijftijd van het water in het Zuidlaardermeer. Bij korte verblijftijden (doorspoelsysteem) krijgen algen onvoldoende tijd om tot bloei te
komen. Ook kan er een uitgesteld effect optreden als nutriëntrijk slib vanuit het gebied in het Zuidlaardermeer sedimenteert. Hieruit kunnen op een later moment alsnog nutriënten vrijkomen. Hierop
wordt in hoofdstuk 7 in kwalitatieve zin teruggekomen. Natuurwaarden die zich ter plaatse op de niet
afgegraven en periodiek geïnundeerde delen zullen ontwikkelen zijn naar verwachting ruig en soortenarm. Soortenarme voedselrijke systemen zijn niet per definitie oninteressant voor alle soortgroepen. Goed ontwikkelde maar soortenarme rietmoerassen zijn bijvoorbeeld zeer waardevol voor verschillende soorten vogels, waaronder ook kenmerkende rietvogels als roerdomp, blauwborst, kleine
en grote karekiet. Nutriëntrijke systemen herbergen meestal niet de meeste soorten, maar beschikken wel over een hoge soortbiomassa (bijvoorbeeld grote groepen ganzen). De rietmoerassen die
frequent geïnundeerd worden zullen weliswaar slibdeeltjes invangen, maar ook nutriënten kunnen
naleveren. De kans dat rietmoerassen als opslagplaats voor nutriënten gaan functioneren is dan

Witteveen+Bos
TNL7-1 MER Tusschenwater definitief 02 d.d. 14 april 2011

34

zeer klein. Voor de permanent droge delen geldt dat ook hier via neerslag en oppervlakkige afstroming nutriënten uit zullen spoelen richting de omgeving en dat de natuurwaarden ter plaatse (met
een maaibeheer of begrazing) voor vele jaren zal bestaan uit soortenarme graslanden. Omdat afgraven kostbaar is en grote hoeveelheden grond oplevert, moet ook naar alternatieven worden gekeken. Door alleen de permanent geïnundeerde delen af te graven wordt de mate van nalevering
richting stroomafwaarts gelegen gebieden sterk beperkt. Door de minder frequent of zelden overstroomde delen niet af te graven is minder grondverzet nodig. Op deze delen zullen dan (met name
botanisch) wat soortenarmere natuurwaarden tot ontwikkeling komen. Daarbij kan door oppervlakkige afstroming sprake zijn van enige nalevering richting lager gelegen gebieden. Gegeven is dat
rietmoerassen op nutriëntrijke gronden eerder naleveren dan nutriënten opnemen. Om voor deze
twee processen te compenseren kan een overgangszone enige uitkomst bieden. In deze zone
wordt de bouwvoor verwijderd en is sprake van afwisselend natte en droge omstandigheden (afwisseling reductief – oxidatief, fosfaatlevering - fosfaatbinding). Hierdoor ontstaat een situatie waarin de
bindingscapaciteit van de bodem zo groot mogelijk wordt (Mouissie et al., 2008 en Kemmers, 2007).
Afhankelijk van de eigenschappen van de bodem onder de bouwvoor kunnen eventueel nog aanvullende maatregelen in deze zone worden genomen zoals een frequent maaibeheer (dat past bij een
helofytenfilter), met eventueel additioneel bekalken of beijzeren om de bindingscapaciteit te vergroten.
3. Bij het verwijderen van de bouwvoor over het gehele gebied nemen de kansen voor zowel soortenrijkere natte als droge natuurwaarden sterk toe (zie tabel 5.1). Door af te graven ontstaan qua voedselrijkdom van de bodem omstandigheden zoals die vroeger (referentiesituatie) voorkwamen. De
kans op nalevering richting stroomafwaarts gelegen gebieden is bij maximaal afgraven beperkt.
Omdat er vanuit de Hunze voortdurend sprake zal blijven van aanvoer van nutriënten, zal de waterbodem van de frequent beïnvloede delen in de loop der jaren weer opladen met fosfaat. Uiteindelijk
ontstaat een evenwicht tussen de externe belasting (Hunze) en de hoeveelheid opgeslagen fosfaat
in de bodem (interne belasting). In die toestand neemt de bodem weinig nutriënten meer op (maximaal verzadigd), maar geeft deze ook geen nutriënten meer af. Het voedselweb ontwikkelt zich naar
de voedselrijkdom en onttrekt nutriënten aan water en bodem. Een groot deel van deze nutriënten
worden echter weer binnen het systeem hergebruikt. Voor de moerasachtige delen (met name riet),
die naar verwachting vooral in de wintermaanden zullen overstromen, geldt dat ter plaatse veel slibdeeltjes worden invangen. Deze delen kunnen wel gaan functioneren als een nutriëntensink (natuurlijke opslagplaats) en steeds voedselrijker worden. Met beheer - zoals maaien en afvoeren van vegetatie - kunnen nutriënten actief uit het systeem worden verwijderd, zodat deze delen niet sterk
verruigen en in stand gehouden kunnen worden. Na het verwijderen van de bouwvoor op de drogere delen zullen de kansen voor een soortenrijk grasland toenemen. Het verwijderen van de bouwvoor heeft niet alleen positieve effecten (afvoeren nutriënten), maar ook negatieve zoals het gelijktijdig verwijderen van het aanwezige bodemleven en de mogelijke (nog vitale) zaadbank.
tabel 5.1. Mogelijke natuurwaarden bij scenario maximaal afgraven
permanent nat

frequent overstroomd

incidenteel - nooit overstroomd

Natuurdoeltype.
Plantensoorten.

Moeras (op veen).

Nat, voedselrijk grasland (op

Droog

veen).

grasland (op zand en veen).

matig

tot

voedselrijk

Riet, mattenbies, egelskop en

Geknikte vossestaart, fioringras,

Engels raaigras en grote weeg-

pijlkruid, witte waterlelie en ge-

scherpe

bree, kamgras, moerasrolkla-

le plomp (Nymphaeion), grote

zegge

zegge

en

Noordse

zeggen.

ver,

echte

reukgras,
scherpe

koekoeksbloem,
schapenzuring,

boterbloem,

veldzu-

ring, reukgras en gestreepte
witbol.
Waterstanden.

NAP + 0,58 m.
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permanent nat

frequent overstroomd

incidenteel - nooit overstroomd

Toelichting.

Gemiddeld peil Hunze, vrijwel

Afvoer die 1 keer per maand tot

Waterstand NAP + 1,49 m komt

gehele jaar nat, hooguit inci-

1 keer per jaar voorkomt.

voor bij een afvoer die gemid-

denteel droogval in zomer.

Zowel winter als zomerinunda-

deld 1 keer per 100 jr voorkomt.

ties (in groeiseizoen maximaal
14 dagen).
Grondwaterstand jaarrond relatief hoog.

aardkunde
In het gebied zijn vier aardkundige waardevolle gebieden aanwezig die hun status ontlenen aan de
meanders van de Hunze. Als maatregel is bij de beschrijving van de gebieden opgenomen dat door
beekherstel een verbetering van de kwaliteit op kan treden. Daarnaast zijn in het plangebied veengronden aanwezig die door het afplaggen worden beïnvloed. De verschillende varianten voor het verwijderen van de bouwvoor hebben verschillende effecten op de aardkundige kenmerken:
1. als niet wordt afgegraven, dan zijn er geen effecten op aardkunde te verwachten;
2. als de bouwvoor wordt verwijderd in dat deel dat permanent onder water staat, betekent het dat alleen de dalbodem worden afgegraven (lager dan NAP + 0,58 m). Het verschil tussen het dal en de
zandruggen wordt hierdoor meer benadrukt. De zandruggen worden niet aangetast. Omdat de afgeplagde veenbodems permanent onder water staan zullen ze niet verder oxideren. In principe
heeft dit een gunstiger effect dan het hele plangebied afgraven;
3. bij afplaggen in het hele plangebied worden niet alleen de van oorsprong natte delen verlaagd,
maar ook de van oorsprong hogere delen, zoals dekzandvlaktes en dekzandkopjes en -ruggen. Bij
het afplaggen wordt van de aanwezige veengronden de veraarde eerdlaag verwijderd. Dit betekent
dat als de bodem niet permanent onder water komt te liggen, dat een deel van het veen versneld
zal oxideren. Afplaggen verstoort de bodemopbouw. Het compleet afplaggen van het gebied heeft
zeer negatieve effecten voor aardkundige waarden.
landschap en cultuurhistorie
De varianten voor het verwijderen van de bouwvoor hebben verschillende effecten op de landschapsstructuur en de ruimtelijk-visuele kenmerken:
1. als niet wordt afgegraven, dan zijn de mogelijke effecten alleen te verwachten door een verandering
van vegetatie en het type vegetatiebeheer. Deze effecten kunnen ook optreden bij variant 1 en 2 en
worden later besproken bij de bouwsteen natuurbeheer;
2. als alleen de lage delen/slenken wordt uitgegraven, dan wordt het verschil tussen de zandruggen
en de dalbodem benadrukt. De zandruggen worden niet aangetast. Het verkavelingspatroon zal ter
plaatse van de inundatie niet meer zichtbaar zijn. Deze variant geeft een licht positief effect op de
landschapstructuur en -beleving, omdat het reeds natuurlijk aanwezige reliëf wordt versterkt;
3. als het hele gebied wordt afgegraven, dan blijven in principe de meeste landschapstructuren wel
bestaan, maar zijn ze soms minder goed herkenbaar(meanders, zandruggen of verkaveling). Door
het afgraven zal een grotere overstromingsvlakte ontstaan, waar alleen de kaden en hoger gelegen
zandruggen nog zichtbaar zijn. Het beekdal zal grotendeels onder water verdwijnen en daardoor
niet beleefbaar zijn. Wat betreft de verkaveling is het vooralsnog onduidelijk in hoeverre deze wordt
opgeheven door bijvoorbeeld de sloten te dichten. Na verloop van tijd zullen de slotenkanten in het
hele plangebied door het ontbreken van het slootbeheer en de toename van overstromingen vervallen raken. Het verkavelingspatroon wordt dus minder duidelijk. Dit laatste zal echter bij alle varianten plaatsvinden. De variant waarbij het hele gebied wordt afgeplagd geeft geen versterking van de
landschapsstructuur- en beleving.
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archeologie
De archeologische verwachtingskaart (zie afbeelding 11.4) geeft aan dat ontgraving effect kan hebben
op archeologische waarden:
1. als niet wordt afgegraven, dan kunnen nog effecten optreden als vernatting en verstoring door vegetatie (met name houtopslag). De vernatting heeft geen versnellend effect op het degraderen van
eventueel aanwezige archeologische resten. De effecten van riet en broekbos zijn vermoedelijk beperkt, omdat de hoge grondwaterstand de worteldiepte beïnvloedt. Daarnaast is het nog mogelijk
dat het rijden met zwaar materieel in het beekdal vanwege de druk negatieve effecten geeft. Dit
wordt daarom afgeraden, of er moeten extra maatregelen getroffen worden. De genoemde effecten
kunnen ook plaatsvinden bij variant 2 en 3;
2. door de beekdalbodem af te graven, worden verschillende dekzandkoppen in het beekdal bedreigd.
Ze hebben een hoge verwachting voor het vinden van resten van Mesolithische kampjes met een
tijdelijk karakter. De effecten op de mogelijke aanwezige archeologische waarden zijn mogelijk door
het roeren van de archeologische bodemlaag, maar ook door de beluchting die zal optreden in de
nieuwe ‘toplaag’. Het is nog niet helemaal duidelijk voor alle kopjes in hoeverre de bodem door
ploegen of andere activiteiten is verstoord, vandaar dat aangeraden wordt om een verkennend
booronderzoek naar de bodemverstoring uit te voeren. De archeologische monumenten liggen
deels buiten het af te plaggen gebied, evenals sommige vindplaatsen. Deze variant heeft daarom
minder effecten op bekende en onbekende archeologische waarden dan variant 3, hoewel de effecten nog steeds aanzienlijk negatief (kunnen) zijn;
3. De effecten op de verwachte archeologische waarden zijn mogelijk door het roeren van de archeologische bodemlaag, maar ook door de beluchting die zal optreden in de nieuwe ‘toplaag’. Het is
nog niet helemaal duidelijk in hoeverre de bodem door ploegen of andere activiteiten is verstoord,
vandaar dat aangeraden wordt om een verkennend booronderzoek naar de bodemverstoring uit te
voeren (dit kan gecombineerd worden met enkele profielmetingen waarin de nutriëntenrijkdom
wordt vastgesteld). Door het hele plangebied af te graven worden ook de bekende archeologische
vindplaatsen (3 monumenten en 11 vindplaatsen) aangetast. Het op grote schaal afplaggen van het
gebied heeft zeer negatieve effecten op het archeologische bodemarchief, zowel op bekende als
verwachte waarden.
Vanuit archeologie heeft variant 1 de voorkeur.
drinkwater
Het verwijderen van de bouwvoor is meegenomen als onderdeel van de geohydrologische berekeningen. Voor de drinkwaterwinning is de variant met maximaal afgraven de meest ongunstige. Deze variant is daarom bestempeld als maatgevend voor de drinkwaterwinning. Voor deze maatgevende variant
is een controlerende geohydrologische berekening gedaan om te bepalen of de verblijftijd meer dan 60
dagen bedraagt, want dat was een randvoorwaarde. Uit de geohydrologische berekeningen ten aanzien van drinkwaterwinning blijkt, dat bij een maatgevende variant ruimschoots wordt voldaan aan de
minimale verblijftijd van 60 dagen. Dat houdt in dat ook voor de andere varianten aan de eis van de minimale verblijftijd wordt voldaan.
grondwaterstanden
Het verwijderen van de bouwvoor is meegenomen als onderdeel van de grondwatermodellering. Uit de
berekeningen voor de maatgevende variant met maximaal afgraven blijkt dat er bij het verwijderen van
de bouwvoor buiten het plangebied verhoging van grondwaterstanden optreedt, ondanks de aanwezigheid van een kwelsloot rondom de projectlocatie. Aanvullende hydrologische isolatiemaatregelen
rondom het gebied zijn noodzakelijk om ongewenste effecten te mitigeren.
Bij het samenstellen van de alternatieven is hiermee rekening gehouden, door het ontwerp van een effectievere kwelsloot.
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Uit de berekeningen voor de maatgevende variant blijkt dat er weinig of geen invloed is op het grondwatersysteem nabij de Drentse Aa. Er wordt dan ook geen significante vergroting van de kwel in het dal
van de Drentse Aa verwacht als gevolg van de ingrepen.
5.3.3. Conclusie
Er bestaat een spanningsveld tussen archeologische en aardkundige waarden (niet afgraven) en natuurwaarden (wel afgraven). Het verwijderen van de nutriëntrijke bouwvoor is vanuit natuuroogpunt
wenselijk, maar zal een negatief effect hebben op de archeologische, aardkundige en landschappelijke
waarden en, vooral bij maximaal afgraven, ook op de variatie tussen natte en droge delen in het gebied. Daarnaast werkt afgraven kostenverhogend. Dit is een bestuurlijke afweging. Daarom is het belangrijk dat de alternatieven het dilemma goed inzichtelijk maken. Hier wordt aanbevolen om alle drie
de afgraafvarianten ieder in een apart alternatief uit te werken en te beoordelen.
5.4. Bouwsteen 2: locatie en vorm van de kaden
5.4.1. Toelichting
Voor dit milieueffectrapport wordt aangenomen dat globaal langs de rand van het plangebied nieuwe
boezemkaden worden aangelegd met een kruinhoogte van NAP + 2,00 m. Deze kruinhoogte is gebaseerd op een ontwerpwaterstand van NAP + 1,50 m en een waakhoogte van 0,50 m (Startnotitie,
Grontmij 2009). De nieuwe kaden krijgen een kruinbreedte van minimaal 4 m en een talud van 1:3, zodat de stabiliteit gewaarborgd is (minimum civieltechnisch profiel) en begrazing en maaien mogelijk zijn.
Bij de berekeningen voor de indicatieve grondbalansberekening is uitgegaan van een gemiddeld talud
van 1:8.
De nieuwe kaden worden gemaakt met grond uit het plangebied om zoveel mogelijk met een gesloten
grondbalans te kunnen werken om de aanlegkosten zo laag mogelijk te houden. Hieruit volgt dat de
breedte van de kaden variabel is en een gevolg van welke variant voor het afplaggen (bouwsteen 1)
wordt gekozen. Aan de buitenrand van de kaden wordt, indien er geen sloot aanwezig is, een kwelsloot
aangelegd om het plangebied hydrologisch van de omgeving te isoleren (zie afbeelding 5.5) om effecten op het omliggende landbouwgebied te voorkomen.
Omdat het plan in twee fasen wordt uitgevoerd is er sprake van permanente en tijdelijke kaden (zie afbeelding 5.6).
afbeelding 5.5. Principeschets van de nieuwe kade met kwelsloot
buitengrens plangebied

kruin op NAP + 2,00 m, 4 m breed of meer
talud 1:3
kade

kwelsloot
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afbeelding 5.6a. Kaden fase 1

afbeelding 5.6b. Kaden fase 2
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5.4.2. Effecten
De doelstelling is om een waterberging in het plangebied te realiseren van in totaal 3,0 miljoen m3,
waarvan 1,7 miljoen m3 in fase 1 wordt gerealiseerd en 1,3 miljoen m3 in fase 2. Op basis van de hoogtekaart, de maximum waterstand van NAP + 1,49 m en bovenstaande configuratie van de kades, is in
een GIS-berekening het te bergen volume bepaald. Uit de berekening komt naar voren dat de berging
in de variant zonder afplaggen 1,5 miljoen m3 bedraagt in fase 1 en 1,1 miljoen m3 in fase 2. Het volume dat geborgen kan worden is dus niet voldoende om de wateropgave geheel te dekken.
De variant met gedeeltelijk afgraven draagt niet bij aan de vergroting van de berging, omdat het gedeelte wat afgegraven wordt reeds permanent onder water zal komen te staan.
De variant met maximaal afgraven draagt wel bij aan de vergroting van de waterberging. Voor fase 1
bedraagt de berekende berging 1,9 miljoen m3 en voor fase 2 1,7 miljoen m3. De totale waterbergingsopgave is dan ruimschoots haalbaar binnen het plangebied.
tabel 5.2. Te bergen volume in miljoen m3
kadeconfiguratie volgens af-

bergingsopgave

beelding 5.6

niet afgraven/alleen onder

geheel afgraven

water afgraven

fase 1

1,7

1,5

1,9

fase 2

1,3

1,1

1,7

totaal

3,0

2,6

3,6

grondbalans
Tabel 5.3 toont op basis van een indicatieve grondbalansberekening11 in GIS de af te graven hoeveelheden grond en de benodigde breedte en het volume van de kaden (inclusief de hoogwatervrije zones
voor de drinkwaterputten) waarin de vrijkomende grond verwerkt zou kunnen worden. Uit tabel 5.3 blijkt
dat in het alternatief 1 (zonder afplaggen) toch al grote hoeveelheden grond vrij komen uit de kwelsloot,
uit de te verwijderen kades en vooral de geulen. De vrijkomende hoeveelheid grond is zo groot dat de
nieuwe kades rond het plangebied en voor de drinkwaterputten in alternatief 1 al 30 m breed zouden
moeten worden om alle vrijkomende grond te kunnen accommoderen. In de alternatieven 2 en 3 zouden deze breedtes al 53 m en 78 m worden. Deze breedten van de kaden zijn nauwelijks ruimtelijk in te
passen. Op grond van deze cijfers concluderen wij nu dat het verstandig is om bij het inrichtingsplan
het profiel van de geulen te optimaliseren. Een hoekprofiel met taluds van 1:2 zorgt voor de helft minder
grond die vrijkomt bij het afgraven t.b.v. de geulen.
tabel 5.3. Indicatieve grondbalans in m3 voor fase 2
afgravingen

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

kwelsloot

173.553

173.553

173.553

geulen

486.514

486.514

486.514

te verwijderen bestaande kades
afplaggen bouwvoor 0,3 m
totaal af te graven grond
benodigde breedte van nieuwe kades

79.070

79.070

79.070

0

413.734

846.655

739.137

1.152.871

1.585.792

30 m

53 m

78 m

landschapsbeleving
Er zijn verschillende aspecten waardoor de landschappelijke structuur en de ruimtelijk-visuele kenmerken in het plangebied kunnen worden aangetast:
- op de laagste maaivelddelen steken de kaden zo’n anderhalve meter boven het maaiveld uit. Naar
verwachting wordt de openheid niet geschaad omdat de omgeving vaak hoger ligt dan het plange11

Bij het berekenen van de indicatieve grondbalans is de geschiktheid van de grond om kades mee op te werpen niet meegenomen, omdat deze gegevens niet beschikbaar zijn. Bij het inrichtingsplan wordt dit nader onderzocht.
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-

-

-

bied. Ook is de openheid in het nabije natuurgebied bij Spijkerboor, waar ook hermeandering van
de Hunze heeft plaatsgevonden, nog steeds groot.
het aanleggen van de kade betekent het toevoegen van een nieuwe structuur in het studiegebied.
Hierbij heeft het de voorkeur dat de structuur aansluit bij de bestaande (hoofd)structuren, zoals de
huidige kaden langs de Hunze, Leiding 2 of de wegen Kieviterij, Broeken, de Dijk en Knijpe en de
Nieuwe Dijk. Als er al een kade aanwezig is, dan hoeft deze alleen in het nieuwe profiel gebracht te
worden als daar vanuit de grondbalans aanleiding toe is. Het heeft de voorkeur om de kaden zoveel
mogelijk onder de bestaande wegen aan te leggen, zodat er niet een kade ligt parallel aan een
kwelsloot die weer parallel ligt aan een weg;
in tabel 5.3 is aangegeven dat de breedte van de kade afhankelijk is van de te kiezen vorm van afplaggen onder de aanname dat gewerkt wordt met een gesloten grondbalans. Dat wil zeggen dat
de vrijkomende grond van het afplaggen, de geulen, de te verwijderen kades en de kwelsloot in
eerste instantie worden verwerkt in de nieuwe kades rond het plangebied. Het aanleggen van kaden van meer dan 25 m breed heeft een grote impact op de landschapstructuur, aangezien het in
dit geval de grootste structuren in het gebied worden. Dit is vanuit landschapsbeleving bezien een
negatief effect. Door de breedte van de kaden is er ook minder ruimte on brede geulen aan te leggen. Vooral in de eerste fase bij polder Burgvoort zal door het kadeprofiel van 25 m of meer de geul
niet overal binnen de kaden passen. De minst brede kade van de variant minimaal afgraven heeft
daarom de voorkeur;
veel van de geplande kaden sluiten niet aan bij de landschappelijke hoofdstructuur, of verstoren
deze. Dit geldt met name voor kaden die permanent worden aangelegd. Het betreft bijvoorbeeld de
kaden in het zuidelijkste deel (fase 2) die in feite de Hunzeloop volgen, maar waarvan de locatie er
onnatuurlijk uitziet. Ze liggen midden door de bestaande verkavelingstructuur heen, volgen niet het
natuurlijk reliëf, liggen niet langs een toekomstige geul en volgen ook niet precies de structuur van
de Hunze. Een landschappelijke inpassing van de kaden is hier zeer gewenst.

Vooralsnog heeft het aanleggen van de kaden negatieve tot zeer negatieve effecten op de landschappelijke beleving.
aardkunde
Oorspronkelijk was de Hunze niet bekaad en overstroomde het plangebied regelmatig. Door de bekading van de huidige Hunzeloop door te steken, wordt in die zin het natuurlijke systeem deels hersteld.
Echter door het toevoegen van extra kaden, de huidige bekading van de Hunze blijft immers ook al liggen, komt het natuurlijk reliëf in het plangebied minder tot uiting. De kaden houden geen rekening met
het bestaande reliëf en hoogtelijnen. Vanuit geomorfologisch oogpunt zou het ontwerp geoptimaliseerd
kunnen worden door meer aan te sluiten op het huidige reliëf.
archeologie
De huidige kaden kunnen zonder meer verwijderd worden omdat ze geen archeologische waarde hebben. Hierbij geldt wel de randvoorwaarde dat het oorspronkelijk maaiveld niet wordt aangetast. Het
aanleggen van een nieuwe kade geeft een verandering in de bodemdruk die belastend kan zijn voor
houten objecten en structuren in de bodem. Deze zijn met verkennend archeologisch vooronderzoek
niet op te sporen. Er vanuit gaande dat er geen graafwerkzaamheden plaatsvinden, en het oorspronkelijke maaiveld niet wordt verstoord, zijn de kades afhankelijk van de breedte licht negatief ( 25 m) tot
negatief (> 25 m) beoordeeld.
drinkwater
Aanleg van kades met kwelsloot is meegenomen als onderdeel van de grondwatermodellering. Uit de
maatgevende berekeningen ten aanzien van drinkwaterwinning blijkt, dat bij een maatgevende variant
ruimschoots wordt voldaan aan de minimale verblijftijd, zodat daar geen negatieve effecten zijn.
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grondwaterstanden
Het verwijderen van de bouwvoor is meegenomen als onderdeel van de grondwatermodellering. Uit de
berekeningen voor de maatgevende variant met maximaal afgraven blijkt dat er bij het verwijderen van
de bouwvoor buiten het plangebied verhoging van grondwaterstanden optreedt, ondanks de aanwezigheid van een kwelsloot rondom de projectlocatie.
Aanvullende hydrologische isolatiemaatregelen rondom het gebied zijn noodzakelijk om ongewenste effecten te mitigeren. Bij het samenstellen van de alternatieven is hiermee rekening gehouden, door het
ontwerp van een effectievere kwelsloot.
Uit de berekeningen voor de maatgevende variant blijkt dat er weinig of geen invloed is op het grondwatersysteem nabij de Drentse Aa. Er wordt dan ook geen significante vergroting van de kwel in het dal
van de Drentse Aa verwacht als gevolg van de ingrepen.
5.4.3. Conclusie
De wateropgave voor Tusschenwater kan niet zonder meer in de kadestructuur van afbeelding 5.6
worden opgevangen, maar het plangebied levert wel een substantiële bijdrage aan het oplossen van de
wateropgave. De variant met gedeeltelijk afgraven draagt niet extra bij aan de bergingsopgave. De variant met maximaal afgraven kan wel bijdragen aan de waterberging en in deze variant is het mogelijk
om de totale waterbergingsopgave te realiseren binnen het plangebied.
De grondbalans komt zeer negatief uit. De keuze voor een gesloten grondbalans betekent dat zeer
brede kades rond het plangebied moeten worden gemaakt, die ruimtelijk niet in te passen zijn. Ook
heeft de aanleg van de zeer brede kades grote negatieve invloed op de landschapsbeleving. Het is
daarom verstandig om de bestaande kades niet te verwijderen. Optimalisatie van de landschappelijke
inpassing van de nieuwe kades is in ieder geval zeer gewenst.
5.5. Bouwsteen 3: natuurbeheer
5.5.1. Toelichting
Natuurbeheer omvat het reguliere beheer van natuur(doel)typen, maar kan ook worden aangewend om
actief nutriënten uit gebieden te verwijderen. Dit wordt verstaan onder een verschralingsbeheer. In principe zijn de volgende (natuur)beheermaatregelen mogelijk om nutriënten uit de bodem te verwijderen:
- maaien en afvoeren;
- uitmijnen;
- begrazen.
Maaien en afvoeren is toepasbaar op het droge (hooilandbeheer), bij plas-drassituaties (rietlandbeheer)
en onder water met een maaiboot. Uitmijnen en gecontroleerd begrazen zijn alleen toepasbaar op het
droge. Effectief uitmijnen is een intensief agrarische activiteit, die niet binnen het kader van de hier
voorgestane natuurontwikkeling past (zie de achtergrondrapportage over waterkwaliteit en ecologie) en
wordt niet verder in beschouwing genomen. Begrazen is niet toegestaan in het waterwingebied vanwege de in de mest aanwezige ziektekiemen [Beheerplan Waterwingebied De Groeve, waterbedrijf Groningen]. Maaien en afvoeren ten behoeve van de verwijdering van nutriënten is alleen effectief op lange
termijn (meer dan 30 jaar). Daarmee is deze maatregel aanvullend op het verwijderen van de bouwvoor
en de aanleg van de kaden.
5.5.2. Effecten
waterkwaliteit en natuur
Zonder afgraven zal een verschralingsbeheer pas op zeer lange termijn tot de gewenste nutriëntengehalten in de bodem en natuurwaarden leiden. Hierbij geldt dat met uitmijnen nutriënten het snelst verwijderd kunnen worden. Begrazing leidt niet of nauwelijks tot verschraling en zal gecombineerd moeten
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worden met maaien en afvoeren. Maaien en afvoeren - hetzij minder intensief - is voor graslanden ook
onderdeel van het reguliere beheer om het natuurtype te kunnen handhaven. Bij een intensief verschralingsbeheer zoals uitmijnen dient meerdere malen per jaar gemaaid en afgevoerd te worden. Dit heeft
weliswaar op langere termijn een positief effect op de nutriëntenrijkdom van de bodem, maar op korte
termijn negatieve op de natuurontwikkeling. Door zeer frequent te maaien worden veel plantensoorten
sterk geremd in de ontwikkeling. Ook is er bij dit type beheer veel verstoring voor fauna, met name vogels.
Rietmoerassen kunnen niet vaker dan 1 keer per jaar gemaaid worden. Bij dit beheer dat wordt gebruikt
bij rietteelt ontstaat sterke dominantie van riet, maar is de natuurwaarde voor andere soorten (flora en
fauna) zeer laag.
archeologie
Door verschillende vegetatietypen kunnen negatieve effecten optreden op het bodemarchief. Ondiep
wortelende soorten hebben vanuit archeologisch oogpunt de voorkeur. De effecten van riet en broekbos zijn vermoedelijk beperkt, omdat de hoge grondwaterstand de worteldiepte beïnvloedt. Opslag van
houtige soorten als populier, wilg, els, berk en es dient vermeden te worden.
Bij het natuurbeheer moet ook zoveel mogelijk het gebruik van zwaar materieel vermeden worden, om
zo de druk op de bodem, en daarmee op mogelijke archeologische waarden, te beperken. Maaien (op
het droge) en uitmijnen heeft daarom geen voorkeur vanuit de archeologische waarden. Overigens zal
in het huidige gebruik ook zwaar materieel gebruikt worden, maar in de huidige situatie is de bouwvoor
nog aanwezig.
drinkwater
Deze bouwsteen is niet relevant wat betreft effecten opdrinkwaterwinning.
grondwater
Deze bouwsteen is niet relevant wat betreft effecten op grondwaterstanden.
5.5.3. Conclusie
Zonder afgraven zal een verschralingsbeheer alleen op zeer lange termijn tot de gewenste nutriëntenrijkdom leiden. Een verschralingsbeheer heeft op lange termijn positieve invloed op de trofiegraad en
natuurwaarden, maar op korte termijn (in de tussen gelegen tijd) licht negatieve effecten op de natuurwaarden. Bij maximaal afgraven is geen verschralingsbeheer nodig, maar maakt maaien en afvoeren
en/of begrazing onderdeel uit van het reguliere beheer om de natuurdoelen te handhaven. Bij gedeeltelijk afgraven kan gekozen worden voor delen met ‘hoogwaardige natuur’ (de afgegraven delen) en soortenarme delen (niet afgegraven) met een verschralingsbeheer. Hierin kan het beheer nog verder worden gespecificeerd door bijvoorbeeld frequenter te maaien en af te voeren in een moeraszone tussen
wel en niet afgegraven delen (functie ‘helofytenfilter’). Zie onder bouwsteen 1.
In het alternatief waarbij volledig wordt afgegraven wordt regulier natuurbeheer toegepast. Voor het alternatief waarbij gedeeltelijk wordt afgegraven, worden de niet-afgegraven delen gemaaid (en het hooi
afgevoerd).
5.6. Bouwsteen 4: peilbeheer door middel van een stuw benedenstrooms van Tusschenwater
5.6.1. Toelichting
De vierde bouwsteen is de aanleg van een stuw benedenstrooms van het plangebied om de afvoer uit
en het peil in het plangebied te kunnen reguleren. Het doel van deze maatregel is om water te conserveren in natte tijden ten behoeve van droge tijden. Als de aanvoer van water hoog is dan kan het plangebied onder water worden gezet. Het peil in het plangebied wordt dan kunstmatig hoog gehouden. Alleen in droge tijden, wanneer de levering aan de omliggende landbouwgebieden groter is dan de aan-
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voer van de Hunze, zal het waterpeil zakken. In de winter zal het waterpeil juist laag moeten zijn om als
piekberging te kunnen functioneren. De waterconserveringsfunctie (peil zo hoog mogelijk om water op
te slaan voor droge tijden) conflicteert dus met de piekbergingsfunctie (peil zo laag mogelijk om bergingsruimte open te houden).
Het peilregiem van waterconservering is tegennatuurlijk. Het plaatsen van een stuw benedenstrooms
van Tusschenwater verstoort de natuurlijke hydrodynamiek die in het plangebied wordt nagestreefd en
conflicteert met de natuurdoelen.
5.6.2. Conclusie
Gezien het conflict van de seizoensberging met de piekbergingsfunctie en de ingrijpende hydrologische
gevolgen voor de natuur in het gebied Tusschenwater zelf, wordt besloten om deze bouwsteen niet
verder te beschouwen en dus niet in de alternatieven op te nemen.
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6. DE ALTERNATIEVEN
6.1. De te maken afweging en te beschouwen alternatieven
Dit milieurapport wordt geschreven voor de onderbouwing van een bestemmingsplanwijziging. Voor dat
besluit is het van belang welke functies het plangebied gaat vervullen (waterberging en natuur) en welke aanvullende bepalingen in het bestemmingsplan gesteld moeten worden. De eerste keus is derhalve
wel of geen functiewijziging. De referentiesituatie of nulalternatief is daarom ‘niets doen/geen project’.
Alle projectalternatieven worden vergeleken met de huidige situatie met autonome ontwikkeling (HSAO)
voor de situatie dat het project niet wordt uitgevoerd. De huidige situatie en de verwachte autonome
ontwikkeling worden bij ieder thema beschreven.
Binnen de projectalternatieven is verder de belangrijkste vraag of de bouwvoor moet worden afgegraven of niet (zie hoofdstuk 5 bouwsteen 1). Het volledig afgraven van de nutriëntrijke bouwvoor heeft
voordelen voor natuur, maar nadelen voor de archeologische, aardkundige en landschappelijke waarden. De wens van een gesloten grondbalans, resulteert volledig afgraven in landschappelijk onwenselijke brede kades. Verschralingsbeheer is een flankerende maatregel en wordt daarom meegenomen
als optimalisatie bij de hieronder gedefinieerde alternatieven.
Naast de milieuafwegingen brengt afgraven ook grote kosten met zich mee. Hoewel de kosten geen
onderdeel uit (hoeven te) maken van een milieueffectrapport, gaat de bestuurlijke afweging wel over de
te realiseren natuurwaarde in relatie tot de kosten. De te realiseren waterberging wordt daarbij als opgave aan het project beschouwd. Dat betekent dat voor het maken van de bestuurlijke afweging alternatieven moeten worden beschouwd binnen de gestelde randvoorwaarden van paragraaf 2.4, de archeologische en aardkundige randvoorwaarden van afbeelding 5.1 en de gegeven waterbergingsopgave. De te maken bestuurlijke afweging wordt dan opgespannen door de volgende alternatieven:
- nulalternatief (referentiesituatie: ‘niets doen/geen project’);
- alternatief 1 (bouwvoor niet afgraven);
- alternatief 2 (ontgraven onder gemiddeld waterpeil ten behoeve natuur);
- alternatief 3 (volledige verwijdering van de bouwvoor).
Bij alle alternatieven wordt een kwelsloot rondom het projectgebied voorzien, om ongewenste hydrologische effecten te mitigeren. In onderstaande afbeelding zijn (indicatief) de dimensies van de kwelsloot
aangegeven.
afbeelding 6.1. Globale dimensies kwelsloot (indicatief)

Witteveen+Bos
TNL7-1 MER Tusschenwater definitief 02 d.d. 14 april 2011

45

6.2. Alternatief 1: bouwvoor niet afgraven
In alternatief 1 wordt de bouwvoor niet afgegraven. Door de eis van een gesloten grondbalans dient alle
vrijgekomen grond binnen het plangebied een nieuwe bestemming te vinden, namelijk het opwerpen
van de nieuwe boezemkades. De nieuwe kades krijgen daardoor een standaardprofiel van ongeveer 30
meter breed.
afbeelding 6.2. Alternatief 1: bouwvoor niet afgraven
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6.3. Alternatief 2: afgraven onder gemiddeld waterpeil
Binnen alternatief 2 wordt de nutriëntrijke bouwvoor alleen afgegraven van de delen die het grootste
deel van de tijd onder water staan. Door de eis van een gesloten grondbalans dient alle vrijgekomen
grond binnen het plangebied een nieuwe bestemming te vinden, namelijk het opwerpen van de nieuwe
boezemkades. De nieuwe kades krijgen daardoor een standaardprofiel van ongeveer 50 meter breed.
afbeelding 6.3. Afgraven onder gemiddeld waterpeil
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6.4. Alternatief 3: maximaal afgraven van de bouwvoor
In alternatief 3 wordt de bouwvoor maximaal afgegraven om zo de aanwezige nutriënten zo veel mogelijk te verwijderen. Het hanteren van een gesloten grondbalans voor het plangebied is losgelaten bij dit
alternatief. In dit alternatief is gekozen om de afgegraven bouwvoor direct naast het plangebied op
landbouwpercelen op te brengen, om zo de stijging van de grondwaterstand buiten het plangebied te
mitigeren door de betreffende landbouwpercelen op te hogen met de vrijgekomen grond uit het plangebied. Met de landbouworganisaties is afgesproken dat grond functioneel geschikt moet zijn voor de huidige productiefunctie van de ontvangende percelen. De kades krijgen hetzelfde standaardprofiel van 50
meter als bij alternatief 2.
afbeelding 6.4. Alternatief 3: maximaal afgraven
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7. EFFECTEN EN EFFECTBEOORDELING NATUUR
7.1.
Inleiding
In dit en de volgende hoofdstukken worden de effecten beschreven van de alternatieven gepresenteerd, zoals deze zijn voortgekomen uit de diverse onderzoeken. Dit betreft zowel de natuureffecten,
als de effecten op het watersysteem, de landbouw, de drinkwater en de overige thema’s. Bij de beschrijving van de effecten op deze thema’s wordt per criterium beschreven, waarna in een tabel de beoordeling van de alternatieven wordt samengevat. Bij de beoordeling van de alternatieven zijn de mitigerende en compenserende maatregelen inbegrepen. De hoofdstukken worden afgesloten met de
leemten in kennis en informatie, die bij de bestudering van de verschillende effecten zijn blijven bestaan. Daarna volgt een aanzet voor een evaluatieprogramma.
Voor het thema natuur (dit hoofdstuk) zijn effecten beoordeeld op de aspecten:
- realisatie natuurdoelstellingen Hunzevisie;
- realisatie robuuste verbinding Hunze-Zuidlaardermeer;
- Natura 2000-gebieden Zuidlaardermeer en Drentse Aa;
- soorten van de Flora- en faunawet.
7.2.
Realisatie natuurdoelstellingen Hunzevisie
In de Hunzevisie (1995) worden verschillende natuurdoelen voor het Hunzegebied en Tusschenwater
genoemd. Dit zijn hoofdzakelijk moeras en nat matig voedselrijk grasland, maar lokaal ook droog grasland of broekbos. Voor deze natuurdoelen zijn in de Hunzevisie geen concrete oppervlakte-eisen gesteld. Op basis van de Hunzevisie heeft Witteveen+Bos een procentuele verdeling ingeschat die in de
effectbeoordeling is gehanteerd (zie tabel 7.1).
7.2.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
In de huidige situatie is sprake van een landbouwgebied, bestaande uit overwegend agrarisch grasland, doorsneden met sloten en lokaal struweel. Het beheer is gericht op productie en bestaat vooral uit
bemesting (en bekalking) en maaien. De sloten worden jaarlijks geschoond. De percelen kennen een
drooglegging die past bij de functie landbouw. De Hunze is bedijkt en kan het gebied niet vrij inunderen.
De Hunze kan in de huidige situatie ter hoogte van het Tusschenwater dan ook niet vrij meanderen. Er
is geen sprake van dynamiek die bij een natuurlijk beeksysteem past. Realisatie van natuurdoelstellingen uit de Hunzevisie is in de huidige situatie en bij de autonome ontwikkeling dan ook niet mogelijk en
niet van toepassing.
7.2.2. Effecten alternatieven
Of de natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden in de verschillende alternatieven is vooral afhankelijk
van de factoren (zie hoofdstuk 5 bouwstenen):
1. nutriëntenrijkdom;
2. inundatieregime;
3. waterdiepte.
Hierbij kan nog een onderscheid worden gemaakt in puur de realisatie van de natuurdoelen en in de
kwaliteit van deze natuurdoelen. Met kwaliteit wordt dan vooral bedoeld de verwachte diversiteit of
soortenrijkdom. Deze wordt in de beoordeling direct gekoppeld aan de nutriëntenrijkdom (oppervlak
verwijderde bouwvoor) (Bekker, 2008; Geerts en Oomes, 2000; van Mullekom et al., 2009; Geurts et
al., 2008; Chardon, 2008; Lamers et al., 2005; ). In tabel 7.1 worden kenmerken van de alternatieven,
de verschillende beoordelingscriteria en de resultaten per alternatief weergegeven.
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tabel 7.1. Beoordeling realisatie natuurdoelen
Hunzevisie

huidige situatie +

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

autonome ontwikkeling
kenmerken alternatieven
inundatie

inundatie

geen inundatie

inundatie

inundatie

inundatie

nutriënten

-

niet afgraven

niet/nauwelijks

alleen afgraven

gehele opper-

afgraven

waar permanent

vlak afgraven

nat (bij NAP +
0,58 m)
grondwater (zie achtergrondrap-

-

diep (grotendeels >

portage geohydrologie)
grondwaterstijging

verhoging

verhoging

verhoging

enkele decime-

enkele decime-

enkele decime-

ters

ters

ters

80 cm - mv)
-

0

potentiële realisatie natuurdoelen Hunzevisie
% open water

40

0

15

33

33

% riet- en/of zeggenmoeras

30

0

49

31

50,5

% nat grasland**

20

0

20

20

11,5

% droog grasland

10

0

16

16

5

(waterdiepte >0,5 m)

% struweel*

-

-

-

-

-

% van oppervlak met

-

0

15

44

100

nutriëntenafvoer
*

Lokale ontwikkeling van struweel is beheersaspect en niet onderscheidend.

** Oppervlak potentieel geschikt berekend als de helft van het oppervlak wisselend nat, met als uitgangspunt dat het aandeel niet permanent overstroomd op basis van diepte en inundatiefrequentie voor circa 50 % geschikt is voor de ontwikkeling van nat grasland.
De overige delen zijn te nat voor grasland en meer geschikt voor ontwikkeling van bijvoorbeeld zeggen, biezen of riet.

nutriëntenrijkdom
In alle alternatieven wordt de nutriëntrijke bouwvoor op de plaats van de geulen verwijderd. Dit gaat in
alle alternatieven om een oppervlak van 48 ha (circa 10 % van het totaaloppervlak).
In Lamers et al., (2005) wordt een referentiewaarde van 80 mg totaal P/kg d.s. bodem aangehouden
voor mesotrofe natuurwaarden. Voor kamgrasweide op veen wordt een referentiewaarde van 250 - 300
mg totaal P/kg d.s. aangehouden. In rietmoerassen worden hogere waarden aangetroffen. De gemiddelde totaal P waarde van de toplaag (0 - 30 cm) die in het Tusschenwatergebied is aangetroffen is
omgerekend 1.500 mg/kg d.s.12. Hoewel de totaal P gehalten niet allesbepalend zijn, geeft het een
goede indicatie van de soortenrijkdom die verwacht mag worden. Uitgangspunt in deze effectbeoordeling is dat natuurontwikkeling op de nutriëntrijke bouwvoor wel mogelijk is, maar dat de soortenrijkdom
toeneemt in alternatieven waar de bouwvoor verwijderd wordt.
inundatieregime
In de alternatieven is de mate van inundatie (diepte en oppervlak) een onderscheidend onderdeel. In de
achtergrondrapportage natuur en waterkwaliteit wordt toegelicht welke vegetatietypen bij welke waterstanden te verwachten zijn. Het waterpeilverloop van de Hunze en dus in het Tusschenwatergebied is
in de alternatieven gelijk en niet onderscheidend. De gemiddelde waterstand over de periode 20052010 is NAP + 0,585 m. Circa 98 % van de tijd bevindt de waterstand zich tussen NAP + 0,5 m en

12

uitgaande van 24,9 mmol/kg d.s. x 30,9 mg/mmol * 2, want gemeten als P2 (Mouissie et al., 2008).
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NAP + 0,7 m (zie ook hoofdstuk 8). Inundaties in de periode 2005-2010 met een minimale duur van 8
dagen (relevant voor nalevering) hebben een gemiddelde waterstand van 0,63 m NAP.
Hierbij rekening houdend met negatieve effecten van het verwijderen van de bouwvoor (Chardon,
2008). Negatieve effecten van het verwijderen van de bouwvoor met betrekking tot ecologie zijn het gelijktijdig verwijderen van bodemleven en de zaadbank. Anderzijds kan zowel bodemleven als zaadbank
onder agrarisch landgebruik sterk verstoord zijn geraakt.
waterdiepte
Moerasontwikkeling met riet kan optreden bij waterdieptes tot meer dan een meter. Zeggenmoeras kan
ontstaan bij waterdieptes kleiner dan 0,3 m. Deze grenzen zijn echter niet hard. Nat grasland verdraagt
geen permanente inundatie, in het zomerhalfjaar hooguit enkele dagen, in de winter wel enkele maanden. Van permanent open water kan sprake zijn bij waterdieptes van meer dan 0,5 m. Ondiepere watersystemen verlanden snel, waardoor eerder sprake is van een moerassysteem. In deze studie is als
uitgangspunt voor permanent open water een waterdiepte van meer dan 0,5 m bij een gemiddeld peil
van NAP + 0,58 m gehanteerd.
alternatief 1
In alternatief 1 wordt de voedselrijke bouwvoor niet of slechts op enkele plaatsen verwijderd. Hierdoor
ontstaat een verdeling van natte en droge zones zoals is weergegeven in tabellen 7.1 en 7.2.
tabel 7.2. Verdeling oppervlakken alternatief 1
waterstand

percentage

oppervlak

geulen

(NAP m)

(%)

(ha)

(ha)

open water (waterdiepte meer dan 0 cm)

< 0,58

44

220

48

permanent droog

> 1,09

16

200

0,58-1,09

40

alternatief 1

wisselend nat
Totaal

80
500

In alternatief 1 is bij een gemiddeld peil van NAP +0,58 m, de gemiddelde waterdiepte slechts 0,27 m.
Van de permanent natte delen heeft slechts 5 % een waterdiepte van meer dan 0,5 m. Met het oppervlak van de geulen erbij zal ongeveer 15 % van het Tusschenwatergebied uit open water bestaan.
De lokale natuurwaarden zullen sterk beïnvloed worden door de grote hoeveelheid nutriënten in de bodem (achtergrondrapportage natuur en waterkwaliteit). De kans op dominantie van algen of flab (in de
zeer natte delen), pitrus en liesgras (in de vochtige delen) en raaigras met ruigtesoorten op de droge
delen is groot. Hoewel alternatief 1 voor bijvoorbeeld vogels of andere faunasoorten wel interessant
kan zijn, zal dit niet meer zijn dan in de andere alternatieven.
alternatief 2
In alternatief 2 wordt de voedselrijke bouwvoor in alle delen die permanent onder water staan (bij waterpeil NAP + 0,58 m) tot 0,30 m afgegraven en verwijderd. Hierdoor ontstaat een verdeling van natte
en droge zones zoals is weergegeven in tabellen 7.1 en 7.3. Omdat afgegraven wordt onder de waterlijn is de verdeling tussen permanent nat, permanent droog en wisselend nat in alternatief 2 (tabel 7.3)
gelijk aan de verdeling in alternatief 1 (tabel 7.2).
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tabel 7.3. Verdeling oppervlakken alternatief 2
waterstand

percentage

oppervlak

geulen

(m NAP)

(%)

(ha)

(ha)

open water (waterdiepte meer dan 0 cm)

< 0,58

44

220

48

permanent droog

> 1,09

16

200

0,58-1,09

40

80

alternatief 2

wisselend nat
Totaal

500

De diepteverdeling wijzigt wel door het afgraven. In alternatief 2 is bij een gemiddeld peil van 0,58 m
NAP ongeveer 23 % dieper dan 0,5 m. Met het oppervlak van de geulen erbij zal ongeveer 33 % van
het Tusschenwatergebied uit open water bestaan (zie tabel 7.1). Het areaal geschikt voor riet- en zeggenontwikkeling wordt minder groot dan in alternatief 1, omdat de natte delen dieper worden. Met deze
oppervlakteverdeling worden de doelstellingen van de Hunzevisie beter benaderd en onderscheidt dit
alternatief zich positief ten opzichte van alternatief 1.
Ook is een belangrijk verschil ten opzichte van alternatief 1 dat hier 44 % van het gebied wordt afgegraven. Met het verwijderen van de nutriëntrijke bouwvoor in de permanent natte delen mogen meer
soorten verwacht worden.
alternatief 3
In alternatief 3 wordt de voedselrijke bouwvoor in het gehele gebied tot 0,30 m afgegraven en verwijderd. Hierdoor ontstaat een verdeling van natte en droge zones zoals is weergegeven in tabellen 7.1.
en 7.4.
tabel 7.4. Verdeling oppervlakken alternatief 3
waterstand

percentage

oppervlak

geulen

(m NAP)

(%)

(ha)

(ha)

open water (waterdiepte >0 cm)

< 0,58

72

360

48

permanent droog

> 1,09

5

115

0,58-1,09

23

alternatief 3

wisselend nat
Totaal

25
500

Het oppervlak permanent nat neemt sterk toe ten opzichte van alternatief 1 en 2. Echter, een groot deel
van het oppervlak permanent nat is ondieper dan 0,5 m. Hiermee verandert het aandeel permanent
open water niet ten opzichte van alternatief 2. Het volledig afgraven van de bouwvoor blijkt ten goede te
komen de ontwikkeling van het moerasareaal. Wel wijkt de verdeling in oppervlakken die potentieel geschikt zijn voor de ontwikkeling van de natuurdoelen (zie tabel 7.1) meer af van de Hunzevisie dan alternatief 2.
Over 100 % van het oppervlak worden nutriënten verwijderd, waarmee de kans op een soortenrijkere
natuur in het gehele gebied toeneemt. Hiermee onderscheidt dit alternatief zich positief ten opzichte
van alternatief 1 en 2.
conclusie
In alternatief 1 worden nauwelijks nutriënten uit het gebied verwijderd. Hoewel het oppervlak ‘permanent nat’ 44 % is in alternatief 1 (tabel 7.2), is het aandeel permanent open water slechts 15 % (tabel
7.1). Dit is ongeveer 2,5 keer kleiner dan de doelstelling van de Hunzevisie.
In alternatief 2 wordt over ongeveer de helft van het gebied nutriënten verwijderd. De oppervlakteverdeling benadert de doelstellingen van de Hunzevisie meer dan alternatieven 1 of 3. Hiermee onderscheidt
alternatief 2 zich positief ten opzichte van alternatief 1 (veel droger) en alternatief 3 (veel natter).
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In alternatief 3 worden over vrijwel het gehele oppervlak nutriënten verwijderd. Het gebied wordt hiermee aanzienlijk natter waarmee het meer afwijkt van de natuurdoelstellingen dan alternatief 1 en 2.
Overal scoren de alternatieven 1, 2 en 3 daarmee respectievelijk positief, zeer positief en zeer positief
op het criterium realisatie natuurdoelstellingen Hunzevisie.
mitigerende maatregelen
Een mitigerende maatregel voor alle alternatieven is het gedifferentieerd afgraven waardoor een mozaiek ontstaat van voedselrijke en minder voedselrijke delen. In alternatief 3 kan deze maatregel de effecten van grootschalig verwijderen van de bouwvoor en daarmee het verwijderen van alle bodemleven
mitigeren. Een andere mitigerende maatregel voor de ingreep afgraven is het aanbrengen van maaisel
of plagsel uit nabij gelegen referentiegebieden. Via deze maatregel wordt de kolonisatie van gewenste
soorten versneld.
7.3.
Realisatie robuuste verbinding Hunze-Zuidlaardermeer
Het Hunzedal maakt onderdeel uit van de robuuste verbinding Natte As Noord. Voor elk deelgebied
binnen de robuuste verbinding is een ambitieniveau beleidsmatig vastgesteld door het ministerie van
LNV. Voor het Hunzedal, waar Tusschenwater onderdeel van uitmaakt, is geen concreet ambitieniveau
opgesteld. In een studie van Royal Haskoning is ambitieniveau B3 voor het Tusschenwatergebied afgeleid. Voor het Tusschenwater zijn dan de ‘ecologische doelen’ 2, 3 en 4 (tabel 7.5) van belang.
De ontwikkeling van Robuuste Verbindingszones is van belang voor de migratiemogelijkheden voor
zowel planten- als diersoorten. De effectiviteit van verbindingszones is aangetoond voor veel verschillende soorten waaronder ook grote zoogdieren als bever, otter en edelhert.
tabel 7.5. Ambitieniveau Ecologisch doel
ecologisch doel

ambitieniveau

vergroten kwaliteit

behoud biodiversiteit

behoud biodiversiteit

behoud biodiversiteit

leefgebied

op nationale

op regionale

bij onvoorziene

edelhert

schaal

schaal

(grootschalige) storingen/
rampen

A
B1
B2
B3

Op grond van de eigenschappen van een beekdal in dit deel van de Natte As ter hoogte van het Tusschenwatergebied kan geen Robuuste Verbindingszone zoals bedoeld in het Handboek Robuuste Verbindingen (HRV) (Alterra, 2001) worden gecreëerd. Wel kan een gebied worden gerealiseerd dat tot
gradiëntherstel van vegetaties kan leiden. Gezien dit gegeven kan geen toetsing conform de richtlijnen
van het HRV plaatsvinden. In het HRV wordt aanbevolen het gebied in te richten als moerasgebied met
groot open water en struweel en met grasland en klein water. Beoordeling van de HSAO en alternatieven kan wel (aangepast) plaatsvinden op basis van de eisen die doelsoorten aan de habitats binnen
deze ecosysteemtypen bij ambitieniveau B3 stellen conform Royal Haskoning, 2002). Voor grasland
met klein water zijn dit de doelsoorten:
- vissen (Bittervoorn13, Kleine modderkruiper);
- amfibieën (Kamsalamander, Poelkikker);
- planten (Plant slechte verspreider, Plant matige verspreider14);

13

Hoewel deze soorten genoemd worden in het Handboek Robuuste Verbindingszones en qua systeem-eisen op zichzelf
bruikbaar zijn voor het formuleren van de voorwaarden waaraan de robuuste verbindingszone moet voldoen, is het gezien de
historische, actuele en/of potentiële verspreiding van deze soorten zeer twijfelachtig of deze ook daadwerkelijk op termijn in het
Tusschenwater zullen voorkomen.
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-

vlinders (Bruine vuurvlinder, Donker pimpernelblauwtje10, Zilveren maan);
zoogdieren (Dwergmuis).

Voor moeras, struweel en groot water zijn dit de doelsoorten:
- vissen (Kleine modderkruiper, Vetje, Meerval10);
- planten (Plant matige verspreider, Plant slechte verspreider);
- vlinders (Purperstreepparelmoervlinder10);
- zoogdieren (Waterspitsmuis).
beoordelingscriteria
Voor de doelsoorten zijn volgens het HRV (2001) de volgende eisen van belang:
- vissen: wateren aaneengesloten, laag frequent baggeren in verband met zoetwatermosselen, corridor 10-25 m breed;
- vlinders: oppervlak sleutelgebied 5 ha, afstand tussen sleutelgebieden maximaal 500 m, corridor
breedte 70 m, maximale onderbreking 50 m;
- zoogdieren (dwergmuis en waterspitsmuis): oppervlak sleutelgebieden 5 ha, afstand tussen sleutelgebieden maximaal 2 km, corridor breedte 70 m, maximale onderbreking 50 m;
- Amfibieën: oppervlak sleutelgebied 5 ha, afstand tussen sleutelgebieden maximaal 500 m, corridor
breedte 70 m, maximale onderbreking 10 m;
- Planten: oppervlakte sleutelgebied 5 ha, afstand sleutelgebieden maximaal 2 km.
In het HRV (2001) worden een beschrijving en visualisatie (afbeelding 7.1) gegeven van de inrichting
van een RVZ binnen de Natte As, met ambitieniveau B3. Belangrijke kenmerken zijn:
1. de verbinding bestaat uit een schakel met een breedte van 200 m die continu doorloopt en in principe niet onderbroken mag worden;
2. de watergang loopt uiteraard door omdat de verbinding anders niet geschikt zou zijn voor vissen;
3. In het grasland komen op regelmatige afstand van elkaar poeltjes voor, al dan niet verbonden door
slootjes;
4. de grasland- en moerasgebieden liggen op een regelmatige afstand van circa 350 m van elkaar;
5. vanwege de grootte van deze gebieden, kan het soms handig zijn voor een langgerekte vorm te
kiezen en de knopen in elkaar 'over te laten vloeien';
6. net als in de robuuste verbinding met ambitieniveau B2 is recreatie in het grasland toegestaan, en
in het moerasgedeelte alleen onder bepaalde voorwaarden. Kanoën in de schakel is alleen toegestaan wanneer er een aparte kano-watergang wordt aangelegd, en in de knopen alleen wanneer er
onverstoorde zones worden aangelegd;
7. wandelen en fietsen in het ecosysteemtype 'Moeras, struweel en groot water' is toegestaan als de
knopen groter dan 300 ha zijn.

14

In het HRV wordt onderscheid gemaakt in de mate van dispersie (goed – slecht) van planten. Hieraan zijn verschillende soor
ten gekoppeld.
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afbeelding 7.1. Voorbeeld Robuuster Verbinding Natte As, ambitieniveau B3 (uit: Handboek Robuuste Verbindingen)

7.3.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
In de huidige situatie is sprake van een landbouwgebied. Hierin kan geen ontwikkeling van de gewenste van de natuurdoelen behorend bij de Robuuste Verbindingszone plaatsvinden, te weten:
- H: Moeras, struweel en groot water, moerasbos;
- B1: (Natuurlijk) grasland met klein water.
7.3.2. Effecten alternatieven
De alternatieven worden in hun functioneren als onderdeel van een robuuste verbindingszone beoordeelt op voldoen aan 1) eisen van doelsoorten en 2) aan belangrijke kenmerken waaraan een RVZ in
de Natte As dient te voldoen (zie hierboven).
alternatief 1
In alternatief 1 kan zich over een oppervlak van circa 320 ha het type moeras met open water ontwikkelen. Over een oppervlak van 180 ha natuurlijk grasland. Er is voldoende aanwezigheid van ondiep water, het graven van poelen is een inrichtingsaspect, waarvoor de mogelijkheden aanwezig zijn. In alternatief 1 wordt de nutriëntrijke bouwvoor beperkt verwijderd. Hierdoor zijn in vrijwel het gehele gebied
nutriëntrijke omstandigheden aanwezig. Met name de kans op ontwikkeling van soortenrijke gradiënten
in vegetatie is klein. Ten aanzien van de eisen die doelsoorten stellen, voldoet de omvang van aaneengesloten oppervlak aan zowel moeras als grasland aan de criteria voor sleutelgebied. Dit betekent dat
het Tusschenwatergebied in potentie zelf als sleutelgebied binnen de natte as kan gaan functioneren.
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alternatief 2
Alternatief 2 onderscheidt - zonder rekening te houden met de doelen van de Hunzevisie - zich qua oppervlakken moeras met open water en natuurlijk grasland nauwelijks van alternatief 1. Wel onderscheidend is dat de bouwvoor in alle permanent natte delen wordt verwijderd, grofweg de helft van het gebied. Dit betekent dat in alternatief 2 de kans op soortenrijke moerasnatuur groter is dan in alternatief 1.
alternatief 3
Alternatief 3 onderscheidt zich qua oppervlakteverdeling van alternatief 1 en 2. Over een oppervlak van
circa 417 ha kan zich in alternatief 3 moerasnatuur ontwikkelen, natuurlijk grasland mogelijk over circa
83 ha. Hoewel deze verhouding anders is, meer kansen voor moerasnatuur kan dit binnen de beoordelingscriteria van de Robuuste Verbindingszones niet positiever of negatiever worden beoordeeld dan 1
of 2. Omdat de bouwvoor over het gehele oppervlak verwijderd wordt, neemt in het gehele gebied de
kans op soortenrijke natuurontwikkeling toe. Hoewel niet strikt noodzakelijk voor het realiseren van Robuuste Verbindingszones wel zeer relevant voor de ontwikkeling van doelsoorten en positief ten aanzien van het creëren van robuustheid (soortenrijkere systemen zijn robuuster). Hierdoor onderscheidt
alternatief 3 zich positief ten opzichte van alternatieven 1 en 2.
conclusie
De alternatieven onderscheiden zich positief ten opzichte van de referentiesituatie. Onderling onderscheiden de alternatieven zich niet voldoende in potentieel oppervlak voor het realiseren van ‘moeras
met open water’ (H) en ‘(natuurlijk) grasland’ (B1). Qua kansen op de ontwikkeling van een soortenrijke
natuur scoort alternatief 3 zeer positief (++) ten opzichte van 1 en 2 (beiden +).
mitigerende maatregelen
In alle alternatieven gedifferentieerd afgraven in combinatie met het aanleggen van geïsoleerde poelen
voor amfibieën.
7.4.
Natura 2000-gebieden Zuidlaardermeer en Drentse Aa
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en leefgebieden van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of in
voorkomend geval herstellen. Onder het begrip ‘instandhouding’ wordt ‘een geheel van maatregelen
verstaan die nodig zijn voor het behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dieren plantensoorten’.
Voor het Zuidlaardermeer zijn de onderstaande kernopgaven, instandhoudingsdoelen en complementaire doelen geformuleerd.
Kernopgaven:
- plas-dras situaties voor onder andere smienten, porseleinhoen, maar ook noordse woelmuis;
- overjarig riet: herstel grote oppervlakten/zones, peildynamiek en kansen voor onder andere roerdomp.
Instandhoudingsdoelen algemeen:
1. behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie;
2. behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de ecologische samenhang van het Natura2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
3. behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitattypen en soorten;
4. behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd;
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4. behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding
van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd.
Instandhoudingsdoelen specifiek:
- uitbreiding draagkracht en kwaliteit voor (aantal broedparen per soort verschillend) broedparen
Roerdomp, Porseleinhoen en Rietzanger, niet broedvogels Kleine zwaan, Kolgans en Smient.
Complementaire doelen:
- uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding van de populatie Grote modderkruiper.
Deze doelen zijn in grote mate gekoppeld aan het areaal leefgebied of habitat en de kwaliteit hiervan.
De nutriëntenbelasting is van invloed op de kwaliteit van het water en daarmee op de instandhouding
van bijvoorbeeld Grote modderkuiper. Het areaal aan voedselrijk weiland (huidige situatie) of moeras
(alternatief) is van invloed op de omvang en kwaliteit van habitats voor bovengenoemde vogelsoorten
en Noordse woelmuis. Beoordeling van effecten zal kwantitatief plaatsvinden op basis van areaal en
kwalitatief op basis van nutriëntenrijkdom en veranderingen in hydrologie.
Drentse Aa-dal
Bij een alternatieve inrichting van het Tusschenwatergebied kunnen grondwatereffecten optreden
(hoofdstuk geohydrologie en achtergrondrapportage). Hierin is het vooraf denkbaar dat er geohydrologische effecten in het Drentse Aa-dal optreden. Afgesproken is - conform de uitkomsten van de Gorecht studie - dat een toename van het oppervlak waar minimaal 0,5 mm/dag kwel in het Drentse Aadal en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van 60 cm onder maaiveld als positief kan worden beoordeeld15. Het draagt namelijk bij aan het directe of toekomstig herstel van het Drentse Aa-dal.
7.4.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
In de huidige situatie is sprake van een landbouwgebied. De invloed van bemestingsactiviteiten in het
Tusschenwatergebied op het Zuidlaardermeer lijken zeer klein te zijn in de huidige situatie (zie achtergrondrapportage). De autonome ontwikkeling is licht positief te noemen omdat de bemestingsdruk op
langere termijn naar verwachting zal afnemen. De landbouwpercelen in het Tusschenwatergebied leveren bijna jaarrond eiwitrijk gras en kunnen daarmee in potentie een belangrijk foerageergebied vormen
voor overwinterende en zomerende ganzen.
Het agrarisch landgebruik maakt het gebied zelf weinig interessant voor broedvogels. De slootkanten
en de oude meanders vormen wel een belangrijk habitat voor bosrandvogels en moeras- en struweelvogels. In de winter wordt het gebied intensief gebruikt door bijvoorbeeld kleine zwaan, kolgans en
smient. Deze overwinterende vogelsoorten rusten op het Zuidlaardermeer en foerageren onder andere
in het Tusschenwater. Voor deze soorten gelden instandhoudingsdoelstellingen vanwege de Natura
2000-status van het Zuidlaardermeergebied (zie beleidskader).
De meest recente vogeltellingen van het gebied of directe omgeving stammen uit 2000. Kolgans en
knobbelzwaan werden destijds als dominante soorten vermeld (respectievelijk 50 - 100 ex. en 2.0005.000 per km2).

15

In het Gorecht-onderzoek is naast het criterium van kwel > 0,5 mm/dag ook het criterium GLG < 60 cm (ondieper dan 60 cm mv) toegepast. In dit onderzoek is alleen aan het kwel-criterium getoetst, aangezien:

⋅

de invloed van de winning De Groeve zich potentieel manifesteert in het Drentse Aa-gebied ten zuiden van het Gorechtgebied;

⋅
⋅

de GLG niet betrouwbaar lijkt in het MIPWA-model;
de gewenste grondwaterstand deels ook met beheersmaatregelen gerealiseerd kan worden.
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7.4.2. Effecten alternatieven
De effecten worden concreet beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
- verandering areaal foerageergebied doelsoorten Zuidlaardermeer;
- verandering areaal rustgebied doelsoorten Zuidlaardermeer;
- verandering nutriëntenbelasting op Zuidlaardermeer (zie hoofdstuk 8).
alternatief 1
In alternatief 1 wordt het Tusschenwatergebied ‘overstromingsvlakte’ van de Hunze door het verleggen
van kaden. In de huidige situatie fungeren de voedselrijke landbouwgronden waarschijnlijk als foerageergebied voor met name overwinterende ganzen. Er zijn tellingen uit 2000, maar uitvoerig onderzoek
naar de betekenis van het Tusschenwatergebied voor de Natura 2000 doelsoorten van het Zuidlaardermeer ontbreekt. In alternatief 1 wordt vrijwel geen nutriëntrijke grond verwijderd. Wel verandert ongeveer de helft van het gebied van (agrarisch) grasland in open water met moeras. Het gebied wordt
extensief beheerd en er zal weinig recreatie plaatsvinden. Hiermee verandert het karakter van het gebied voor met name ganzen en zwanen van hoofdzakelijk foerageergebied naar rustgebied én foerageergebied. Ook moerasvegetatie (met name jong riet en lisdodde) maakt onderdeel uit van het voedsel van ganzen, zwanen en andere watervogels. Voor ruiende ganzen is de combinatie van rust- en
foerageergebied zeer waardevol.
Het aanwezige grasland wordt minder geschikt als foerageergebied naarmate het verder verruigt. In alternatief 1 kan dat afhankelijk van het gevoerde maaibeheer nog vrij lang duren.
Voor Noordse woelmuis wordt het Tusschenwatergebied in principe aantrekkelijker als habitat. De
Noordse woelmuis is gebaat bij afwisseling van nat naar droog en ruigten. Echter, deze endemische
soort heeft veel last van de concurrentie met veld- en aardmuis en komt momenteel alleen in het westen van het land voor. Het is dus maar zeer de vraag of de veranderingen in alternatief 1 (en 2 en 3)
ook daadwerkelijk een positief effect op deze doelsoort zullen hebben.
De instandhoudingsdoelen voor de grote modderkruiper zijn sterk gerelateerd aan waterkwaliteit. Echter, het habitat van de grote modderkruiper is niet zozeer groot open water maar juist kleinere wateren
en watergangen. Hoewel zonder verwijdering van de bouwvoor de fosfaatbelasting op het Zuidlaardermeer zal toenemen, is de verwachting dat dit niet zozeer effect zal hebben op de grote modderkruiper.
Mogelijk is er zelfs een positief effect omdat het Tusschenwatergebied geschikter wordt als habitat voor
deze soort.
Drentse Aa-dal
Uit de modelberekeningen blijkt (achtergrondrapportage geohydrologie en hoofdstuk geohydrologie) dat
er geen vergroting van kwel in het dal langs de Drentse Aa optreedt. Ook niet als de eerste klasse
grens op 0,1 mm/d kwelverandering wordt gelegd (in plaats van 0,5 mm/d). Kennelijk zijn de maatregelen die in het onderzoek van Royal Haskoning zijn meegenomen extremer of/en zijn de compenserende
maatregelen niet meegenomen of minder effectief. Ook op de Hondsrug is een kleinere grondwaterstandsverandering zichtbaar dan in de eerder uitgevoerde modelberekeningen van Royal Haskoning.
alternatief 2
Alternatief 2 onderscheidt zich alleen van alternatief 1 door het gegeven dat de bouwvoor in de permanent natte delen wordt verwijderd. Hierdoor neemt de fosfaatbelasting op het Zuidlaardermeer af. Hetgeen nog niet wil zeggen dat hiermee ook een directe positieve invloed ontstaat. Daarvoor dient de totale belasting onder de kritische fosfaatbelasting te komen. Wel is er sprake van een positieve bijdrage
aan de vermindering van de nutriëntenbelasting.
alternatief 3
Alternatief 3 onderscheidt zich van 1 en 2 door het areaal permanent natte omstandigheden. Hiermee
verdwijnt in dit alternatief het meeste areaal aan eiwitrijk gras. Anderzijds komt hier een groot areaal
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moerasgebied voor terug, dat zeer geschikt is als rustgebied, plaats om te ruien en ook nog in aanzienlijke mate voedsel levert. Omdat de bouwvoor in alternatief geheel verwijderd wordt zal het gebied wat
minder productief worden. Het drogere grasland (met name op zand) zal hiermee minder aantrekkelijk
worden voor foeragerende ganzen.
conclusie
Het is in het algemeen niet eenvoudig om te beoordelen of ingrepen een negatief dan wel een positief
effect hebben op Natura2000 instandhoudingsdoelen. Dat komt omdat de eisen die doelsoorten aan
hun omgeving stellen uiteen kunnen lopen. Voor het Tusschenwatergebied in relatie tot het Zuidlaardermeer spelen verschillende zaken. In de alternatieven verandert de aard van het gebied drastisch.
Het belangrijkste negatieve effect van alternatief 1 is de nutriëntmobilisatie in het Tusschenwatergebied
en dus de toename in fosfaatbelasting op het Zuidlaardermeer. Daarbij is een negatief effect dat het
areaal aan eiwitrijk gras sterk vermindert. Hier tegenover staan de positieve effecten van een natuurlijke extensief beheerde inrichting die meer aansluit bij het natuurlijke habitat. Deze zal een positief effect
hebben op verschillende kenmerkende rietvogels die in hetzelfde gebied rusten, broeden en foerageren.
Omdat het Tusschenwatergebied slechts (circa) 1 % van de omringende agrarische gronden in de regio
uitmaakt (grofweg het gebied tussen Stadkanaal, Veendam, Zuidlaardermeer en Drentse Aa-dal) is de
verwachting dat er voldoende eiwitrijk gras voor de ganzen en watervogels van het Zuidlaardermeer
beschikbaar blijft. Het areaal rietmoeras met fluctuerend waterpeil verdubbelt bijna in de regio en draagt
hiermee in zijn algemeenheid sterk bij aan de versterking van doelstellingen gekoppeld aan moerasontwikkeling. Specifiek voor ganzen en zwanen wordt het verlies aan eiwitrijk gras in toename van geschikt rustgebied ruimschoots gecompenseerd.
Dit alles in beschouwing nemend zullen veranderingen in de nutriëntenbelasting het meest effect hebben op het Zuidlaardermeer. Daarmee is de score op dit criterium sterk gerelateerd aan de hoeveelheid
nutriënten die verwijderd worden (alternatief 1: +; alternatief 2 +; alternatief 3: ++).
Drentse Aa-dal
De alternatieven onderscheiden zich niet van de referentiesituatie (HSAO) en zijn ook onderling niet
onderscheidend in de effecten op kwelverandering in het Drentse Aa-dal. De ingrepen in het Tusschenwatergebied hebben dan ook geen positieve of meer negatieve invloed op de ontwikkeling van
kwelafhankelijke natuurwaarden in het Drentse Aa-dal.
mitigerende maatregelen
Niet van toepassing.
7.5.
Soorten van de Flora- en faunawet
Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten (zie achtergrondrapportage natuur en waterkwaliteit). De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een
schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken.
In het Tusschenwatergebied komen op dit moment mogelijk bepaalde soorten voor die bescherming
genieten van de Flora en Fauna wet (FFw). Effecten op deze soorten zullen kwalitatief worden beoordeeld. De reeds aanwezige soorten zullen worden ingedeeld op basis van (globaal) habitattype (bos,
agrarisch gebied, moeras, grasland). Vervolgens zal worden aangegeven of deze habitats mogelijk
worden verstoord.
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7.5.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
De huidige natuurwaarden in het Tusschenwatergebied bestaan vooral uit natuurwaarden die zich goed
kunnen handhaven onder agrarisch landgebruik. Voor wat betreft de planten zijn dit zijn vaak algemene
soorten als liesgras, waterpest, paardenbloem, brandnetel, cultuurgrassen (Engels raaigras) et cetera.
In het gebied zijn enkele rode lijstsoorten aangetroffen, maar in zeer lage aantallen. Het agrarisch landgebruik maakt het gebied weinig interessant voor broedvogels. De slootkanten en de oude meanders
vormen wel een belangrijk habitat voor bosrandvogels en moeras- en struweelvogels. In de winter
wordt het gebied intensief gebruikt door bijvoorbeeld kleine zwaan, kolgans en smient. Voor weidevogels heeft het gebied beperkte betekenis meer. Dit is ook goed te begrijpen bij de huidige ontwatering
en het intensieve landgebruik.
In het gebied zijn in het verleden verschillende soorten amfibieën en reptielen aangetroffen. De libellen
en vlinders die worden aangetroffen zijn kenmerkend voor graslanden, slootkanten, ruigten en struweel.
In 1995 werden bij een inventarisatie nog 14 libellensoorten aangetroffen. Onduidelijk is of het hier om
volwassen exemplaren gaat of larven, kritische of algemene soorten. Indien het eerste het geval is dan
zegt dit weinig omdat libellen zeer mobiel zijn. Indien het larven zijn dan zegt het voorkomen iets over
de aanwezige waterkwaliteit. Van het gebied zijn geen zoogdier- of visgegevens beschikbaar.
7.5.2. Effecten alternatieven
De belangrijkste habitats waarin zich in de huidige situatie beschermde dier- of plantensoorten kunnen
voordoen zijn:
- (boeren)sloot of waterplantenrijke watergang, mogelijk habitat voor beschermde insecten (onder andere vooral vlinders en libellen), amfibieën (onder andere bruine en groene kikker, kleine watersalamander), vissen (onder andere bermpje, kleine en grote modderkruiper, bittervoorn), planten (onder andere verschillende zeggen, orchideeën);
- agrarisch grasland en lokaal struweel, mogelijk habitat voor beschermde zoogdieren (onder andere
haas, konijn, mol, ree, veldmuis en vleermuizen) en vogels (alle vogels zijn beschermd).
Het is goed denkbaar dat bij een uitgebreide inventarisatie op dit moment verschillende beschermde
soorten zullen worden aangetroffen. Op voorhand kan dan ook vrijwel niet worden uitgesloten dat ingrepen in het Tusschenwatergebied een negatieve invloed op FFw soorten zullen hebben.
alternatief 1
In alternatief 1 vindt relatief gezien de kleinste ingreep plaats, het gebied wordt nauwelijks afgegraven.
De verstoring van machines zal hiermee ten opzichte van de andere alternatieven het kleinst zijn. Wel
wordt het gebied een stuk natter, verdwijnt de huidige structuur van graslandpercelen met sloten over
ongeveer de helft van het gebied en wordt de Hunze via meerdere meanders door het gebied geleid.
Voor bijvoorbeeld konijnen, hazen en mollen is moeras een minder geschikt habitat. Ook verschillende
plantensoorten zullen de vernatting niet verdragen.
Daar waar geen of nauwelijks vernatting optreedt en sprake blijft van grasland (met voedselrijke bodem) kan mogelijk een positief effect op soorten van de FFw ontstaan omdat het gebruik extensiever
wordt en de ingrepen in dit deel van het gebied minimaal zijn. Aanvullend kan de vernatting uiteindelijk
een positief effect hebben op de FFw soorten met aquatisch of semi-aquatische habitats.
alternatief 2
In alternatief 2 wordt ongeveer de helft van het gebied afgegraven. Dit is een grote(re) ingreep die meer
verstoring geeft dan de werkzaamheden in alternatief 1. De verandering in habitats is echter vergelijkbaar met alternatief 1.
alternatief 3
In alternatief 3 wordt het gehele gebied afgegraven. Dit is een zeer ingrijpende maatregel die tot veel
verstoring zal leiden. Uiteindelijk wordt het overgrote deel van de aanwezige flora en fauna verwijderd
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(en/of tijdelijk verjaagd). Na uitvoering van de maatregel afgraven zal in vergelijking met alternatief 1 en
2 het grootste deel van het Tusschenwatergebied inunderen.
conclusie
Hoewel de maatregelen in de alternatieven beogen de natuurwaarden lokaal en in de regio (Zuidlaardermeer) te versterken zal er verstoring van huidige natuurwaarden optreden (-). Bij beoordeling vanuit
de Flora en Fauna Wet gaat het juist om de bescherming van deze soorten en niet om eventuele positieve effecten op langere termijn. De verstoring zal toenemen naarmate de ingrepen in de alternatieven
omvangrijker zijn en dus langer duren; en waarvan het resultaat het meest afwijkt van de huidige situatie. Strikt genomen kan dus gesteld worden dat de alternatieven een negatief effect hebben ten opzichte van de huidige situatie (HSAO). Alternatief 1 onderscheidt zich positief van alternatief 2 en 3 en alternatief 2 onderscheidt zich positief van alternatief 3. Omdat in alternatief 2 de ingreep uitgraven meanders naar verwachting in hetzelfde gebied zal plaatsvinden als waar afgegraven wordt voor natuurontwikkeling, zal de extra verstoring ten opzichte van alternatief 1 beperkter zijn dan de ingrepen in alternatief 3. Daarom krijgt alternatief 1 waardering (-), alternatief 2 (-) en alternatief 3 (--).
mitigerende maatregelen
- de belangrijkste ingrepen buiten het broedseizoen uitvoeren. De meeste soorten broeden van april
tot en met 15 juli. Er zijn echter ook vogelsoorten die tot september nog kunnen broeden;
- gefaseerd werken om de verstoring te verkleinen. Hier zou een plan voor moeten worden uitgewerkt,
waarbij soorten voldoende tijd krijgen om zich te verplaatsen naar andere habitats binnen en buiten
het gebied;
- soorten vangen of verzamelen en elders uitzetten of uitplanten.
7.6.
Effecten alternatieven op het thema natuur
De samenvattende beoordeling van de alternatieven is opgenomen in onderstaande tabel:
tabel 7.6. Beoordeling thema natuur
alternatief

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

realisatie natuurdoelstellingen Hunzevisie

0

+

++

++

realisatie robuuste verbinding Hunze-Zuidlaardermeer

0

+

+

++

Natura 2000-gebieden Zuidlaardermeer en Drentse Aa

0

+

+

++

soorten van de Flora- en faunawet

0

-

-

--
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8.

EFFECTEN EN EFFECTBEOORDELING WATERSYSTEEM

8.1.
Inleiding
Voor het thema watersysteem zijn effecten beoordeeld op de aspecten:
- waterkwantiteit: vergroten waterveiligheid door het realiseren van een waterberging;
- waterkwaliteit: verminderen nutriëntenbelasting oppervlaktewater;
- bereiken van KRW-doelen Hunze en Zuidlaardermeer.
8.2.
Waterkwantiteit
Dit thema gaat in op de mogelijkheden voor het realiseren van een waterberging voor het realiseren
van de waterbergingsopgave zoals die in paragraaf 4.2 is geformuleerd.
8.2.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
Het Tusschenwatergebied is een poldersysteem dat is afgesloten van de Hunze. Er kan geen water
van de Hunze in het gebied geborgen worden in situaties van hoge piekafvoeren. In de huidige situatie
en autonome ontwikkeling draagt het Tusschenwatergebied niet bij aan het realiseren van de bergingsopgave.
8.2.2. Effecten alternatieven
Bij de bouwsteen 2: locatie en vorm van de kaden is dit thema reeds aan de orde geweest (paragraaf
5.4). De alternatieven verschillen ten aanzien van de bergingsopgave niet ten opzichte van de bouwstenen van hoofdstuk 5. Uit de resultaten van tabel 5.2 blijkt dat alternatieven 1 en 2 een belangrijke
bijdrage aan de bergingsopgave geven, maar nog niet de gehele wateropgave kunnen accommoderen.
In dat geval zal dus een deel van de bergingsopgave buiten het Tusschenwatergebied moeten worden
gevonden. Alternatief 3 kan zelfs meer dan de wateropgave bergen. Uitvoering van alternatief 3 ontlast
daarmee de zoektocht naar waterberging elders. Tabel 8.1 geeft op basis van deze resultaten de beoordeling van de alternatieven op dit thema weer.
tabel 8.1. Beoordeling thema waterkwantiteit
referentiesituatie
totale waterberging (miljoen m3)
bijdrage aan wateropgave (3,0 miljoen m3)
oordeel

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

0

2,6

2,6

3,6

0%

87 %

87 %

120 %

0

+

+

++

8.3. Waterkwaliteit
Bij de beoordeling van het aspect waterkwaliteit gaat het om zowel de waterkwaliteit binnen de grenzen
van het Tusschenwatergebied als de mogelijke effecten op waterkwaliteit van stroomafwaarts gelegen
gebieden, in het bijzonder het Zuidlaardermeer.
8.3.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
Het stroomgebied van de Hunze heeft een omvang van circa 50.000 ha (Klinge et al., 2000). Het Tusschenwater maakt met 500 ha dan slechts 1 % van het stroomgebied uit. Echter, het Tusschenwatergebied ligt tegen het Zuidlaardermeer aan, waarmee de invloed op het meer juist groter zou kunnen zijn
dan op grond van het oppervlak verwacht mag worden. Om dit vraagstuk inzichtelijk te maken is op basis van bestaande kennis (Haskoning, 2008) voor de huidige situatie een globale waterbalans opgesteld (Zie achtergrondrapport natuur en waterkwaliteit).
Het verschil tussen zomer en winter is groot:
- in de zomer fungeert het gebied als onttrekkingsgebied van water uit de Hunze. Er wordt veel water
ingelaten, maar weinig water uitgelaten. Netto leidt dit tot een forse vastlegging van fosfaat (naast de
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-

hydraulische retentie wordt in dit gebied ook nog chemische en biologische retentie verwacht). Dit is
ecologisch zeer relevant, omdat juist in de zomer fosfaat omgezet wordt in biomassa;
in de winter wordt geen water ingelaten, maar juist veel water uitgemalen. Dit resulteert in een netto
belasting op het Zuidlaardermeer. De bijdrage ten opzichte van de totale belasting op het Zuidlaardermeer is juist in de winter zeer gering. Slechts 110 ha levert jaarlijkse een bijdrage aan de belasting, terwijl de afvoer van de Hunze in de winter groot is.

Voor de nutriëntenbelasting betekent de uitkomst van de waterbalansberekening dat het gebied als geheel geen belangrijke bijdrage levert aan de nutriëntenbelasting op het Zuidlaardermeer en zelfs zorgt
voor enige reductie van de nutriëntenbelasting op het Zuidlaardermeer in de zomer. Echter er is ook
een reductie van de wateraanvoer, daardoor treden hoge verblijftijden op. Voor het fase I-gebied geldt
zelfs dat de nutriëntenbelasting in natte perioden (zoals de winters van 1998, 2001 en 2002) niet opweegt tegen de reductie van nutriëntenbelasting als gevolg van inlaat van water. Het fase I-gebied fungeert in de huidige situatie dus (onbedoeld) als retentiegebied (sink).
Met de komst van de KRW kan de verwachting worden uitgesproken dat de waterkwaliteit Europees,
landelijk en dus lokaal zal verbeteren. Uit een trendanalyse (Witteveen+Bos, 2008) waarin verschillende maatregelen zijn meegenomen blijkt dat de fosfaatconcentratie in de Hunze in 2015 circa 0,10 mg/l
zal zijn en in het Zuidlaardermeer circa 0,20 mg/l. Voor de Hunze betekent dit dat de KRW (concentratie) doelstelling voor fosfaat gehaald kan worden. Voor het Zuidlaardermeer zal de nutriëntenbelasting
dan echter nog steeds te hoog zijn. Zonder aanvullende maatregelen in het stroomgebied (moerassen,
vloedvlaktes) zal de nutriëntenbelasting op het Zuidlaardermeer onvoldoende verminderen.
Voor de omschrijving van de referentiesituatie betekent dit alles dat de huidige situatie bij autonome
ontwikkeling ongeveer gelijk blijft. De waterkwaliteit in het gebied kan mogelijk als gevolg van de maatregelen die vanuit de KRW en andere initiatieven worden uitgevoerd licht verbeteren.
8.3.2. Effecten alternatieven
De waterkwaliteit in de alternatieven zal voor een belangrijk deel bepaald worden door het (Hunze)water dat aangevoerd wordt en de processen die in het Tusschenwatergebied plaatsvinden. Met betrekking tot de waterkwaliteit zijn vooral nutriënten belangrijk en dan met name fosfaat (zie hiervoor de
achtergrondnotitie natuur en waterkwaliteit). Het aanvoerwater van de Hunze is in de alternatieven niet
onderscheidend. Belangrijke processen die in het gebied plaatsvinden zijn retentie en nalevering van
voedingsstoffen. Retentie van voedingsstoffen vindt plaats door binding aan het bodemcomplex, sedimentatie of vastlegging in vegetatie. Nalevering van voedingsstoffen vindt hoofdzakelijk plaats vanuit
de bodem. Op grond van de studie die eerder is uitgevoerd (Mouissie et al., 2008) kan worden afgeleid
dat in de winter sprake is van retentie van voedingsstoffen of beperkte nalevering (ongeplagd grasland). In de zomer, wanneer de microbiologische activiteit in de bodem hoger is, is er sprake van nalevering bij zowel geplagde als ongeplagde gronden.
Op jaarbasis kan zodoende de gewenste situatie ontstaan dat er meer fosfaat wordt vastgelegd dan
nageleverd. Dit neemt echter niet weg dat desondanks in het zomerhalfjaar waterkwaliteitsproblemen
kunnen ontstaan als gevolg van nalevering. De mate waarin problemen zullen optreden is afhankelijk
van de omvang van de nalevering. De nalevering wordt bepaald door:
1. de totale omvang van de nutriëntenvoorraad;
2. de beschikbaarheid van de nutriëntenvoorraad;
3. de lengte en duur van inundaties en in welk seizoen deze optreden.
De omvang en beschikbaarheid van nutriënten is vooral groot in bodems die door agrarisch landgebruik
zijn verrijkt: de bouwvoor. In deze MER is als uitgangspunt genomen dat de bouwvoor een dikte heeft
van 30 cm, maar mogelijk is het fosfaat tot dieper bodemlagen doorgedrongen. De alternatieven onderscheiden zich in de mate van afgraven, waardoor verschillende effecten verwacht mogen worden.
Daarnaast is er in de alternatieven (als gevolg van afgraven) sprake van variatie in het inundatieregime.
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Sommige delen staan permanent onder water, terwijl andere slechts zeer incidenteel overstroomt worden. De mate van vernatting en het seizoen waarin dit plaatsvindt zijn belangrijk voor de mate van nalevering. Op basis hiervan kunnen vier type gebieden in de alternatieven worden benoemd:
1. geulen;
2. permanent natte delen;
3. incidenteel natte delen;
4. droge delen.
geulen
De geulen hebben een omvang van circa 48 ha en worden in alle alternatieven uitgegraven. De geulen
zijn hiermee geen onderscheidend element. De mate van nalevering vanuit deze geulen zal naar verwachting beperkt zijn, omdat (meer dan) de bouwvoor wordt verwijderd. De geulen zijn permanent watervoerend en zullen snel in evenwicht komen met de externe belasting vanuit de Hunze (zie ook
hoofdstuk 5). Dit wil zeggen dat de bodems naar verwachting aanvankelijk zullen opladen tot het niveau
van de externe belasting vanuit de Hunze. Daarna gedraagt de waterbodem zich neutraal (geen binding, geen nalevering).
droge delen
De droge delen worden nooit door de Hunze overstroomd. Toch kan er vanuit deze delen invloed zijn
op de waterkwaliteit via nutriënten die met neerslag op het watersysteem afstromen. De omvang hiervan is op basis van bestaande gegevens moeilijk in te schatten en ook afhankelijk van hoogteligging,
afwatering en vegetatieontwikkeling. De verwachting is dat de nalevering vanuit deze percelen veel
minder groot zal zijn dan vanuit de permanent en incidenteel geïnundeerde delen. In de gehanteerde
methode is deze post dan ook buiten beschouwing gelaten.
permanent en incidenteel natte delen
De nalevering vanuit de incidenteel en met name de permanent overstroomde delen is in potentie groot
en vormen hiermee de belangrijkste onderdelen in het inschatten van de effecten op de waterkwaliteit.
Uit het onderzoek van Mouissie et. al. (2008) kan voor het Tusschenwater de nalevering voor verschillende situaties worden afgeleid. Het gaat om nalevering bij permanente en periodieke inundaties en nalevering vanuit geplagde en ongeplagde gronden (tabel 8.2). Omdat bij periodieke inundaties niet jaarrond sprake is van nalevering (kolom 2) heeft er een omrekening plaatsgevonden naar hoeveelheid nalevering per ‘naleverdag’ (kolom 4). Voor permanente inundaties is voor het inschatten van de nalevering van permante inundaties op basis van de studie van Kemmers (2007) en Mouissie (persoonlijke
mededeling) een factor 2-3 gehanteerd (kolom 5).
tabel 8.2. Gehanteerde naleveringsgetallen Tusschenwater
nalevering op basis van

nalevering per

afgeleide belasting in

ingeschatte nalevering

nutriëntenbalans Mouissie

inundatie (n=5

kg P/ha/dag (n=5 naleverdagen)

bij permanente inunda-

et al., 2008 (kg/ha/jr)

inundaties)

0,4

0.08

0,02

0,04-0,06

2,2

0,44

0,09

0,18-0,27

geplagde
gronden
ongeplagde
gronden

tie id**(kgp/ha/dag)ring

* Zie achtergrondrapportage natuur en waterkwaliteit.

De waarden uit tabel 8.2 zijn gebruikt om de omvang van de nalevering in het zomerhalfjaar per alternatief in te schatten (tabel 8.3). Bij deze inschatting is niet alleen onderscheid gemaakt in permanente
en periodieke inundaties, maar ook in korte (3-5 dagen) en lange(re) inundaties (> 8 dagen).
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tabel 8.3. Nalevering fosfaat in zomerhalfjaar
nalevering zomerhalfjaar
alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

periodiek geïnundeerd 3 - 8 dagen
gemiddeld jaarlijks aantal inundatiedagen

55

55

55

kgP/ha/dag

0,09

0,02

0,02

kgP/ha/jaar

4,95

1,1

1,1

3,3

0,7

0,7

kgP/ha/zomer

periodiek geïnundeerd > 8 dagen
jaarlijks aantal inundaties
gemiddeld inundatieduur (aantal dagen)
aantal dagen > 8 dagen

6

6

6

13

13

13

5

5

5

kgP/ha/dag min

0,18

0,18

0,04

kgP/ha/dag max

0,27

0,27

0,06

kgP/ha/jaar min

5,4

5,4

1,2

kgP/ha/jaar max

8,1

8,1

1,8

kgP/ha/zomer min

3,6

3,6

0,80

kgP/ha/zomer max

5,4

5,4

1,2

106

106

205

permanent geïnundeerd (excl geulen)
hectare
bouwvoor

ongeplagd

geplagd

geplagd

kgP/ha/jaar min

33

6

6

kgP/ha/jaar max

49

9

9

kgP min

3.482

633

1.224

kgP min

5.223

950

1.837

16,8

16,8

12,2

periodiek geïnundeerd
hectare < 8 dagen (gemiddeld)
hectare > 8 dagen (gemiddeld)

10,4

10,4

8,1

ongeplagd

ongeplagd

geplagd

kgP min

93

50

15

kgP min

112

68

19

oppervlak Zuidlaardermeer (ha)

600

600

600

mgP/m2/dag min

3,3

0,6

1,1

mgP/m2/dag max

4,9

0,9

1,7

bouwvoor

extra belasting ZLM zomerhalfjaar

korte toelichting tabel
In de achtergrondrapportage natuur en waterkwaliteit wordt dieper ingegaan op de wijze waarop deze
tabel tot stand is gekomen. In het kort zijn het aantal inundatiedagen afgeleid uit het waterstandsverloop van de Hunze in de periode 2005-2010. Inundaties treden op bij waterstanden hoger dan NAP +
0,58 m. Vervolgens is bepaald welk oppervlak inundeert bij deze inundaties. Opvallend is het relatief
kleine oppervlak dat inundeert bij periodieke inundaties. De reden hiervoor is dat de meeste inundaties
tot slechts enkele centimeters waterstandsverhoging in het gebied leiden. Het oppervlak permanent geinundeerd (exclusief 48 ha geulen, oppervlak archeologisch beschermd) is met GIS bepaald en heeft
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betrekking op het bedijkte gebied (357 ha). Bij korte inundaties (3-8 dagen) is uitgegaan van 5 naleverdagen. Bij lange inundaties die gemiddeld 6 per jaar voorkomen en gemiddeld 13 dagen duren wordt is
gerekend met 5 inundatiedagen (13 dagen minus de eerste 8 dagen (korte) inundatie). Bij het afleiden
van de nalevering per zomerhalfjaar is rekening gehouden met het feit dat tweederde van de inundaties
in het zomerhalfjaar plaatsvinden. De totale nalevering uit het gebied (kg P) per zomerhalfjaar is tot slot
vertaald in een belasting in mg/m2/dag op het Zuidlaardermeer.
conclusie
Op basis van deze benadering wordt duidelijk dat de grootste nalevering plaatsvindt vanuit de permanent geïnundeerde delen. In alle alternatieven is sprake van een (zomer)belasting op het Zuidlaardermeer. In alternatief 1 is deze belasting verreweg het grootst vanwege de aanwezige fosfaatrijke bouwvoor. In alternatief 2 en 3 is de belasting beduidend lager, maar nog steeds substantieel. In alternatief 3
is sprake van een grotere belasting dan in alternatief 2. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn omdat in dit alternatief de meeste nutriënten verwijderd worden. Echter, in alternatief 3 is het oppervlak permanent geinundeerd twee keer zo groot en hoewel de nalevering uit de afgegraven gronden beperkt is, leidt dit
vanwege het grote oppervlak toch tot een substantiële extra belasting op het Zuidlaardermeer.
Hoewel de inschatting verschillende onzekerheden kent is de verwachting dat voor alle alternatieven
geldt dat er sprake zal zijn van nalevering in het zomerhalfjaar. Hierdoor kunnen er in potentie negatieve effecten in het Zuidlaardermeer optreden. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren en hoe lang dit effect
blijft bestaan hangt af van verschillende factoren. Het aspect tijd speelt hier een belangrijke rol in. Ten
eerste de verblijftijd in het Zuidlaardermeer, ten tweede ten aanzien van de termijn waarop een evenwichtsituatie wordt bereikt met de belasting vanuit de Hunze. Als de verblijftijd kort is in het Zuidlaardermeer - en die kans is zeker aanwezig bij hoge afvoeren - dan kunnen algen mogelijk niet tot expressie komen en treden negatieve effecten feitelijk niet op. Daarbij is het Zuidlaardermeer in de huidige situatie al (zwaar) belast, komen waterplanten nauwelijks voor en zal de extra belasting vanuit het Tusschenwatergebied niet leiden tot een ‘omslag’ van een heldere plantenrijke situatie naar een troebele
algengedomineerde situatie. Ook kan de vraag gesteld worden hoe lang het duurt voordat het Tusschenwatergebied in evenwicht komt met de belasting vanuit de Hunze. Zonder afgraven zal het gebied
op den duur uitspoelen tot het niveau van de externe belasting. In veel gevallen duurt dit zeer lang,
maar bij een dynamisch systeem met korte verblijftijden zou dit theoretisch al binnen enkele tot enkele
tientallen jaren kunnen plaatsvinden. Ook de afgegraven bodems zullen zich na verloop van tijd weer
opladen met fosfaat tot het niveau van de externe belasting. In die situatie fungeert het gebied als een
sink voor nutriënten. In dit licht kan terecht de vraag worden gesteld in hoeverre de maatregel afgraven
dan nog duurzaam is. Indien niet wordt afgegraven wordt de fosfaatvoorraad van het Tusschenwatergebied afgewenteld op het Zuidlaardermeer en stroomafwaarts gelegen gebieden. Op ‘korte’ termijn
leidt dit tot een fors grotere belasting op het Zuidlaardermeer met als mogelijk gevolg een toename van
het aantal (blauw)algenbloeien in de zomer. Hoewel de huidige situatie van het Zuidlaardermeer niet
goed is, zal de extra belasting de situatie in ieder geval niet verbeteren en mogelijk zelfs verder verslechteren.
beoordeling alternatieven
- ten aanzien van de nalevering en belasting op het Zuidlaardermeer is de verwachting dat er tussen
de alternatieven geen onderscheid is op de lange termijn. De alternatieven komen uiteindelijk via
verschillende wegen (uitspoeling en oplading) allen in evenwicht met de externe belasting vanuit de
Hunze;
- op de korte termijn is de verwachting dat er wel onderscheid zal zijn tussen de alternatieven en wel
zoals weergegeven in tabel 8.3;
- dit leidt tot de beoordeling van - - voor alternatief 1, 0 voor alternatief 2 en een - voor alternatief 3.
fase I
In fase I wordt een kleiner deel van het Tusschenwatergebied ontwikkeld. Fase I heeft een oppervlak
van circa 180 ha. Dit is ongeveer de helft van het fase II-gebied. Indien er al sprake zou zijn van inun-
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daties in fase 1 zou er nog steeds sprake zijn van nalevering hetzij vanuit een kleiner oppervlak. Dit
zorgt er niet voor dat de beoordeling van fase I anders is dan de beoordeling van fase II. De beoordeling voor de alternatieven blijft hiermee hetzelfde.
8.4.
Bereiken van doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
Voor de Hunze en het Zuidlaardermeer zijn MEP16’s en GEP’s afgeleid. In de stroomgebiedsplannen en
(samengevat) in de factsheets voor de KRW waterlichamen in Drenthe (Provincie, 2008) is aangegeven
wat de huidige situatie is van de waterlichamen (status, ingrepen en kwaliteit) en welke doelen er in
2015 gehaald moeten worden (tabel 8.5). Uit tabel 8.5 blijkt dat de Hunze en het Zuidlaardermeer in de
huidige situatie niet aan de ecologische doelstellingen van de KRW voldoen.
tabel 8.4. KRW typologie en doelen Hunze en Zuidlaardermeer
waterlichaam

type

Hunze

R5 beek op zand

status
sterk veranderd

Zuidlaardermeer

M14 ondiepe gebufferde plas

sterk veranderd

fosfaat

stikstof (mg/l) chloride

(mg/l) zomer- zomergem

mg/l temp

(oC) zuurgraad

max.

90-perc

(pH) min/max

zuurstof (%)

doorzicht (cm)

min/max

zomergem.

gem
Hunze

< 0,1

< 2,2

< 30

< 25

5,5-8,5

70-120

n.v.t.

Zuidlaardermeer

< 0,1

< 2,2

< 40

< 25

5,5-8,5

60-120

> 60

tabel 8.5. Doelen biologische kwaliteitselementen
maatlat

huidige situatie

doelstelling

Zuidlaardermeer
0,51*

 0,6

macrofyten

0,09*

 0,53

vis

0,41*

 0,6

macrofauna

0,37*

 0,6

macrofyten

0,33*

 0,6

macrofauna

Hunze

vis
0,29*
 0,55
* Getal is de EKR (ecologische kwaliteitsratio) die tussen 0 en 1 ligt en waarmee de kwaliteit van een ecologische parameter wordt aan
gegeven. 0 is zeer slecht, 1 is zeer goed. De grens voor de doelstelling, het GEP, wordt gewoonlijk bij een EKR (ecologische kwaliteitsratio) van 0,6 gelegd.

8.4.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
In de Hunze zelf komen vrijwel geen ondergedoken waterplanten voor (Grontmij, 2001). De KRW scores op de maatlatten voor macrofyten, macrofauna en vis zijn niet zeer slecht maar wel ontoereikend
(Provincie, 2008). In de Hunze paait de kopvoorn en bovenstrooms vooral de winde (Grontmij, 2001).
Langs de oevers van de Hunze komt lokaal de weidebeekjuffer voor.
De waterkwaliteit van de Hunze voldoet qua nutriënten op geen van de monsterpunten (zie ook Haskoning, 2008). In Grontmij (2008) zijn in het kader van het nutriëntenonderzoek ook metingen aan de oppervlaktewaterkwaliteit van de Hunze uitgevoerd. In het rapport worden de volgende gemeten waarden
voor 2008 gemeld: totaal-P 0,15 mg/l (min. 0,1 en max. 0,2 mg/l) en voor totaal-N 2,73 mg/l (min. 1,32
en max. 6,42 mg/l).
Met de komst van de KRW kan de verwachting worden uitgesproken dat de waterkwaliteit Europees,
landelijk en dus lokaal zal verbeteren. Uit een trendanalyse (Witteveen+Bos, 2008) waarin verschillen16

MEP: Maximaal ecologisch potentieel. Dit is de maximaal haalbare ecologische kwaliteit in een sterk veranderd waterlichaam.
GEP: Goede ecologisch potentieel. Dit is de ecologische doelstelling van de KRW in een sterk veranderd waterlichaam.
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de maatregelen zijn meegenomen blijkt dat de fosfaatconcentratie in de Hunze in 2015 circa 0,10 mg/l
zal zijn en in het Zuidlaardermeer circa 0,20 mg/l. Voor de Hunze betekent dit dat de KRW (concentratie) doelstelling voor fosfaat gehaald kan worden. Voor het Zuidlaardermeer zal de nutriëntenbelasting
dan echter nog steeds te hoog zijn. Zonder aanvullende maatregelen in het stroomgebied (moerassen,
vloedvlaktes) zal de nutriëntenbelasting op het Zuidlaardermeer onvoldoende verminderen.
8.4.2. Effecten alternatieven
Voor het Tusschenwatergebied is nagegaan of de ingrepen positieve dan wel negatieve of neutrale effecten op de KRW doelen teweegbrengen. Dit is vooral een kwalitatieve beoordeling geweest, omdat
veel effecten niet goed gekwantificeerd kunnen worden. Wel kon het begroeibaar areaal (oppervlakteeenheid als percentage) gekwantificeerd worden dat deel uitmaakt van de deelmaatlatten voor macrofyten en vis (paai- en opgroeiplaatsen limnofiele vis). Ook bestaat er een positief verband tussen het
begroeibaar areaal voor water en oeverplanten en het doorzicht.
Tevens is een relatie gelegd met het voorgaande criterium (nutriëntenbelasting) omdat dit sterk sturend
is voor de KRW doelen. Het aspect hydromorfologie is meegenomen omdat de ingrepen in het Hunzesysteem mogelijk effect sorteren op het functioneren van het beeksysteem. Het criterium natuurlijke
beekdynamiek (geen normalisatie of aanwezigheid meanders, peilfluctuatie, afvoerdynamiek) en stroming (>10 cm/s) geeft hier vorm aan.
beoordelingscriteria
1. verandering nutriëntenbelasting Zuidlaardermeer (P en N);
2. verandering biologische kwaliteitselementen in gebied en voor Zuidlaardermeer (toename areaal
water - en oevervegetatie, paaiplaatsen voor vis en totaal moerasareaal;
3. natuurlijke beekdynamiek (meanders, natuurlijke fluctuatie en stroming).
alternatief 1
In alternatief 1 wordt de bouwvoor alleen zeer lokaal verwijderd. In de voorgaande paragraaf is duidelijk
geworden dat dit kan leiden tot een forse nalevering van fosfaat. In niet afgeplagde delen treedt wel
stikstofverwijdering op, zelf iets meer dan in de ongeplagde delen [Mouissie et al., 2008]. Het areaal dat
mogelijk geschikt is als paaigebied voor vis en het potentieel begroeibaar areaal nemen toe ten opzichte van de huidige situatie. De natuurlijke beekdynamiek wordt met het graven van meanders en het natuurlijke peilverloop in de drie alternatieven op vergelijkbare wijze sterk verbeterd.
alternatief 2
In alternatief 2 wordt de bouwvoor in de permanent natte delen verwijderd. De fosfaatmobilisatie en belasting op het watersysteem wordt hierdoor kleiner dan in alternatief 1. Ook in dit alternatief kan verwacht worden dat de stikstofverwijdering toeneemt [Mouissie et al., 2008]. Het areaal geschikt voor
paaiplaatsen en ontwikkeling van water- en oeverplanten is groter dan in alternatief 1.
alternatief 3
In alternatief 3 wordt over het gehele oppervlak de bouwvoor verwijderd en zal het gebied voor het
grootste deel permanent geïnundeerd zijn. Hierdoor is de nalevering kleiner dan in alternatief 1 maar
iets groter dan in alternatief 2. Het oppervlak aan paaiplaatsen voor vis en potentieel begroeibaar areaal voor waterplanten is vergelijkbaar met alternatief 2. Het areaal potentieel geschikt voor moerasontwikkeling is groter.
conclusie
In tabel 8.6 zijn alle effecten samengevat. De alternatieven onderscheiden zich positief (alternatief 1) en
zeer positief (alternatief 2 en 3) van de referentiesituatie (HSAO). Dit komt door een positief effect op
de ontwikkelkansen voor water- en oeverplanten en het toegenomen areaal aan paaiplaatsen voor vis.
Vooral positief is het herstel van de natuurlijke beekdynamiek. Alternatieven 2 en 3 onderscheiden zich
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positief van alternatief 1 vanwege het grotere effect op de nutriëntenbelasting en de sterke toename
aan areaal geschikt voor ontwikkeling van water- en oeverplanten en paaiplaatsen voor vis.
tabel 8.6. Beoordeling effecten KRW-doelen
referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

verandering nutriëntenbelasting KRW (P en N)

0

--

-

alternatief 3
-

verandering biologische kwaliteitselementen

0

+

++

++

areaal paaiplaatsen vis

0%

10 %

20 %

20 %

begroeibaar areaal waterplanten

0%

5%

23 %

23 %

areaal permanent nat

0%

84 %

84 %

95 %

natuurlijke beekdynamiek

0

++

++

++

totaal

0

+

++

++

8.5.
Effecten alternatieven op het thema watersysteem
De beoordeling van de alternatieven is opgenomen in onderstaande tabel.
tabel 8.7. Beoordeling effecten thema watersysteem
alternatief
Waterkwantiteit: vergroten waterveiligheid door het realiseren

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

0

+

+

++

0

--

0

-

0

+

++

++

van een waterberging.
Waterkwaliteit: verminderen nutriëntenbelasting oppervlaktewater.
Bereiken van KRW-doelen Hunze en Zuidlaardermeer.
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9. EFFECTEN EN EFFECTBEOORDELING LANDBOUW
9.1. Inleiding
Binnen het project Tusschenwater wordt ongeveer 457 hectare landbouwgrond omgezet naar (natte)
natuur. Verwerving van deze landbouwgrond zal op basis van vrijwilligheid en in twee fases plaatsvinden. Voor boeren met gronden in het fase 2 gebied en boeren met percelen in de directe omgeving van
het projectgebied is het van belang dat zij geen hinder ondervinden van de natuurontwikkeling in Tusschenwater. Binnen de effectbeoordeling landbouw is gekeken naar de volgende onderdelen:
- hydrologische effecten op de landbouw (paragraaf 9.2);
- schade aan gewassen (paragraaf 9.3);
- ontsluiting- en verkavelingsituatie (paragraaf 9.4);
- druk op grondprijzen in omliggend landbouwgebied (paragraaf 9.5).
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een integrale beoordeling van de projectalternatieven voor het
thema landbouw.
9.2. Hydrologische effecten op de landbouw
De hydrologische effecten op de landbouw bestaan uit twee onderdelen:
1. verandering in de grondwaterstand;
2. verandering in de oppervlaktehuishouding.
9.2.1. Verandering grondwaterstand omliggend landbouwgebied
Bij de ontwikkeling van (natte) natuur in het projectgebied zijn andere grondwaterstanden gewenst. De
wijziging van grondwaterstand (GHG, GVG en GLG) kan van invloed zijn op de landbouwproductie in
de directe omgeving van het projectgebied. De mogelijke natschade/droogteschade is afhankelijk van
de huidige bodemgesteldheid, de grondwaterstand en de gewaskeuze.
referentiesituatie
In de referentiesituatie blijft de grondwaterstand in het projectgebied gelijk aan de huidige grondwaterstand. Hierdoor zal ook de grondwaterstand in de percelen grenzend aan het projectgebied niet veranderen.
effecten van alternatief 1, 2 en 3
Bij de drie projectalternatieven zal de grondwaterstand in het projectgebied verhoogd worden. Als gevolg hiervan stijgt ook de grondwaterstand in de landbouwpercelen grenzend aan het projectgebied. De
veranderingen in grondwaterstand zijn terug te zien in het achtergrondrapport geohydrologie en drinkwater. De verandering in grondwaterstand kan gepaard gaan met natschade en/ of droogteschade. Met
behulp van een GIS analyse en de HELP-tabellen (Van Bakel et al, 2005) is per alternatief de verwachte opbrengstderving van de landbouwgewassen bepaald.
Hierbij is rekening gehouden met het bodemtype, het grondgebruik (landbouwgewassen op basis van
de landgebruikkaart LGN5)) en de grondwaterstanden. De methodiek houdt in dat de nat- en droogteschade voor het beschouwde alternatief zijn bepaald. De opbrengstverandering is dan de resultante
van de verandering (toename) van de natschade en de verandering (afname) van de droogteschade. In
tabel 9.1 staan de uitkomsten voor de alternatieven, uitgesplitst in fase 1 en fase 217. De tabel geeft een
beeld van de totale opbrengstverandering in het beïnvloede gebied, uitgesplitst in toename van natschade en afname van droogteschade. De uitkomsten per perceel kunnen (sterk) verschillen afhankelijk van:
- de huidige grondwaterstand;
- de berekende grondwaterstandverandering;
- het bodemtype;
17

Fase 2 is inclusief het fase 1-deel.
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-

het grondgebruik.

tabel 9.1. Verwachte opbrengstderving in de landbouw als gevolg van natschade en droogteschade
fase 1
alternatief

fase 2

opbrengstderving landbouw

oppervlakte beïnvloed18

opbrengstderving land-

oppervlakte beïnvloed

(EUR per jaar)

gebied (ha)

bouw (EUR per jaar)

gebied (ha)

nat-

droog-

schade

nat-

droog-

schade

schade

tescha-

totaal

schade

tescha

totaal

de

de

1

7.500

- 3.900

3.600

344

5.900

- 3.300

2.600

334

2

7.500

- 3.900

3.600

344

5.900

- 3.300

2.600

334

3

15.000

- 8.000

7.000

524

13.400

- 8.000

5.400

520

Uit tabel 9.1 volgt dat in alle alternatieven er sprake is van een netto vermindering van de landbouwopbrengst; de toename van de natschade is groter dan de afname van de droogteschade. De toename
van de natschade wordt maar ten dele gecompenseerd door een afname van droogteschade. De tabel
geeft aan dat de opbrengstdaling bij realisatie van fase 1 groter is dan bij realisatie van fase 2 (in berekening fase 1 + 2). Dit kan verklaard worden uit het feit dat rondom het fase 1-gebied vernattingsgevoelige landbouwgebieden liggen, welke bij de realisatie van fase 2 opgenomen zijn in het projectgebied.
De opbrengstdaling is bij alternatief 3 hoger dan bij de alternatieven 1 en 2. Bij alternatief 3 wordt de
grond die vrijkomt bij het afgraven van de bouwvoor in het projectgebied aangebracht op de percelen
die grenzen aan het projectgebied. Dit zou de stijging van de grondwaterstand t.o.v. maaiveld kunnen
compenseren, maar bij de bepaling van de opbrengstdaling blijkt dit niet volledig te gebeuren. Per saldo
leidt alternatief 3 tot een hogere opbrengstdaling in de landbouw dan de alternatieven 1 en 219.

De uitkomsten in tabel 9.1 zijn slechts richtinggevend zijn voor de afweging van de alternatieven (onderling en t.o.v. de referentiesituatie). Voor het nog op te stellen en nader te detailleren inrichtingsplan worden de uiteindelijke analyses van de effecten op de landbouwopbrengsten nog verder verfijnd door:

-

de huidige grondwatermodellering nader te ijken op de gemeten grondwaterstanden van het in 2010 gerealiseerde freatische
grondwaterstandmeetnet;

-

het uitvoeren van berekeningen op niet-stationaire wijze.

9.2.2. Verandering oppervlaktewaterhuishouding omliggend landbouwgebied
De ontwikkeling van (natte) natuur heeft invloed op het oppervlaktepeil. Het projectgebied zal (deels)
worden afgegraven en het peil zal worden verhoogd. Hierdoor neemt naar verwachting de kweldruk in
de omringende landbouwgebieden toe, wat mogelijk tot natschade kan leiden. Binnen het project Tusschenwater worden maatregelen uitgewerkt om dit effect tegen te gaan (bijvoorbeeld aanleg van sloten). De gevolgen van deze maatregelen voor de landbouw (en de mogelijke natschade) worden bepaald.
referentiealternatief
In de referentiesituatie wordt het oppervlaktepeil in het projectgebied niet opgezet (behoud van huidig
peil voor de landbouw) en zal er ook geen toename van de kweldruk naar omliggende landbouwgebieden plaatsvinden.
18

Beïnvloed gebied is hier gedefinieerd als oppervlakte waar verandering in grondwaterstanden optreedt. Op een perceel kan ver

19

Daarnaast kan in alternatief het opbrengen van grond een tijdelijke nasleep hebben op de productiefunctie van de ontvangen

andering in grondwaterstand optreden zonder dat dit noemenswaardige invloed op de gewasopbrengsten heeft (geen effect).
de percelen.
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effecten van alternatief 1, 2 en 3
Bij de drie projectalternatieven wordt het oppervlaktepeil verhoogd waardoor de kweldruk naar het omliggende landbouwgebied kan toenemen. Om natschade in de aangrenzende landbouwpercelen te
vermijden wordt in het ontwerp van alle drie alternatieven voorzien in een kwelsloot. De kwelsloot is gelegen in het projectgebied en gaat niet ten koste van extra landbouwgrond. Het effect van natschade
voor omliggende landbouwpercelen door verhoging van het oppervlaktepeil is hierdoor beperkt.
9.3.

Schade aan gewassen

vraatschade en toename onkruid
De ontwikkeling van natuur in het projectgebied kan gepaard gaan met overlast voor aangrenzende
landbouwpercelen. Te denken valt aan verspreiding van onkruid of vraat door fauna/vogels. Mogelijk
dat met de realisatie van een nat natuurgebied een geschikte leefomgeving wordt gecreëerd voor overzomerende ganzen, eenden of zwanen. Deze zullen waarschijnlijk ook op aangrenzende landbouwpercelen grazen en schade aan landbouwgewassen aanrichten.
referentiealternatief
In de huidige situatie wordt het gebied in de winter intensief gebruikt door bijvoorbeeld Kleine zwaan,
kolgans en smient. Deze overwinterende vogelsoorten rusten op het Zuidlaardermeer en fourageren
onder andere op de landbouwpercelen in Tusschenwater. In het referentiealternatief blijft Tusschenwater landbouwgebied dat bijna jaarrond eiwitrijk gras kan leveren (waar ook overwinterende en zomerende ganzen gebruik van maken).
In de huidige situatie is de onkruiddruk in Tusschenwater beperkt. In het referentiealternatief blijft Tusschenwater landbouwgebied met beperkte onkruiddruk.
effecten van alternatief 1,2 en 3
Bij de projectalternatieven verandert het gebied van agrarisch grasland in open water met moeras.
Hiermee verandert het karakter van Tusschenwater voor ganzen en zwanen van hoofdzakelijk fourageergebied naar rustgebied én fourageergebied. Hierdoor zal de populatie ganzen en zwanen toenemen. Doordat ganzen in principe voorkeur hebben voor kort eiwitrijk grasland zullen zij gaan fourageren
in de omliggende percelen. Alleen in de ruiperiode verkiezen ze te fourageren in de directe (veilige)
omgeving van het rustgebied. De projectalternatieven zijn nauwelijks onderscheidend ten aanzien van
de verwachte vraatschade door ganzen. Mogelijk dat de alternatieven met een groter percentage open
water (alternatief 2 en vooral alternatief 3) minder aantrekkelijk zijn voor ganzen als rustgebied. De
groei van de ganzenpopulatie zal bij deze alternatieven daardoor mogelijk iets kleiner zijn dan bij alternatief 1.
Bij de projectalternatieven zal het gebied verruigen, waarbij vooral de toename van de akkerdistel kwalijk is voor landbouw in de omliggende percelen. Akkerdistel zal zich voornamelijk vestigen op de drogere delen van het gebied. De onkruiddruk voor de omliggende percelen zal bij alternatief 1 dan ook iets
hoger zijn dan bij alternatief 2 en 3 waar de omstandigheden natter en met meer open water zijn. De
negatieve effecten van verhoogde onkruiddruk zijn met goed beheer te voorkomen.
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9.4. Ontsluiting- en verkavelingsituatie
De ontwikkeling van natuur in het projectgebied kan van invloed zijn op de bedrijfsvoering van bedrijven
in- en direct grenzend aan het projectgebied. Het gaat hierbij gaan om drie effecten:
1. bedrijven gelegen in het projectgebied (bedrijven die stoppen of uitgeplaatst worden);
2. afname van de oppervlakte van het huiskavel van bedrijven grenzend aan het projectgebied;
3. verandering in de ontsluiting van landbouwpercelen voor bedrijven grenzend aan het projectgebied.
referentiealternatief
In het referentiealternatief wordt het project niet uitgevoerd. De grond houdt de bestemming landbouw
en ondernemers worden niet beperkt in hun bedrijfsvoering. In het referentiealternatief wordt ook geen
verandering in de ontsluitingssituatie verwacht.
effecten van alternatief 1, 2 en 3
In de projectalternatieven wordt binnen het projectgebied landbouwgrond omgezet naar natuur en
wordt de verkeerssituatie aangepast door het opheffen van een gedeelte van ‘de Dijk’. Er zijn geen bedrijfsgebouwen binnen de kades (het gebied wat inundeert). Dit geldt voor fase 1 en fase 2. Hierdoor
zijn er geen negatieve effecten te verwachten als gevolg van bedrijfsverplaatsingen of afname van de
oppervlakte huiskavel.
Bij de projectalternatieven wordt een gedeelte van de Dijk opgeheven. In de referentiesituatie is het
mogelijk om het projectgebied via de Dijk in noord-zuid (en omgekeerd) te passeren. Voor bedrijven die
grenzen aan het projectgebied kan het opheffen van de doorgang via de Dijk voor omrijdkosten zorgen.
Dit effect is geanalyseerd door voor de bedrijven die grenzen aan het projectgebied te kijken of zij percelen hebben aan de overzijde van het projectgebied en of zij bij uitvoer van het project moeten gaan
omrijden20.
Het blijkt dat de verslechterde ontsluitingssituatie niet of nauwelijks van invloed is op de bedrijfsvoering
van boeren die grenzen aan het projectgebied. Dit heeft te maken met:
- een gunstige uitgangspositie. De meeste agrarische ondernemers hebben hun kavels aaneengesloten en dicht bij hun bedrijfsruimte liggen;
- het feit dat de oost-west verbinding (en omgekeerd) via de Knijpe wel gehandhaafd blijft.
9.5. Druk op grondprijzen in omliggend landbouwgebied
In het projectgebied van Tusschenwater wordt grond aan de landbouw onttrokken. Het gaat hierbij om
208 hectare landbouwgrond in fase 1 en in totaal 457 hectare landbouwgrond in fase 2. Doordat deze
grond uit productie wordt gehaald zal de druk op de beschikbare landbouwgrond in de directe omgeving van het projectgebied toenemen. De druk op beschikbare landbouwgrond uit zich in een hogere
prijs voor landbouwgrond, wat nadelig is voor omringende landbouwbedrijven. Het effect is niet onderscheidend voor de drie alternatieven, omdat het projectgebied bij alle alternatieven gelijk is.
Kwantificering van de prijsverhoging van landbouwgrond is lastig te voorspellen. Het effect dat zal optreden door het project is dat de verhouding tussen kopers en verkopers voor de percelen in de directe
omgeving van het projectgebied zal wijzigen. Het aantal kopers (bedrijven die willen uitbreiden/ groeien) zal toenemen ten opzichte van het aantal verkopers (bedrijven die stoppen - de bedrijven in het projectgebied tellen hierin dus niet mee, omdat deze de bestemming natuur krijgt). Dit heeft een prijsopdrijvend effect op de markt voor landbouwgrond. Eventueel is het prijsopdrijvend effect te schatten met
een rekenmodel van het WUR (zie Cotteleere et al, 2007). Vooralsnog is die kwantificering niet gedaan.

20

De analyse is uitgevoerd door te kijken naar de eigendomssituatie van de verschillende percelen.
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9.6. Overzicht beoordeling landbouw
In de onderstaande tabel 9.2 is een overzicht gegeven van de effectbeoordeling per criterium.
tabel 9.2. Overzicht effectbeoordeling – landbouw
deelaspect

referentie

alternatief 1

alternatief 2

verandering grondwaterstand in omliggend landbouwgebied

0

-

-

alternatief 3
-

verandering in oppervlaktewaterhuishouding in omliggend landbouw-

0

0

0

0

gebied
schade aan gewassen

0

-

-

-

verandering in ontsluiting- en verkavelingsituatie

0

0

0

0

druk op grondprijzen in omliggend landbouwgebied

0

-

-

-

eindscore landbouw

0

-

-

-

Uit tabel 9.2 valt op te maken dat de projectalternatieven niet onderscheidend zijn ten aanzien van het
onderdeel landbouw. Er worden geen effecten verwacht ten aanzien van de oppervlaktewaterhuishouding en de verandering in ontsluiting- en verkavelingsituatie. Voor de verandering in grondwaterstand
en de druk op de grondprijzen in het omliggend landbouwgebied wordt wel een negatief effect verwacht, al is dit niet onderscheidend voor de drie projectalternatieven. Uit de berekening van verwachte
natschade/droogteschade komt wel een verschil tussen alternatief 3 en de alternatieven 1 en 2. Het
gaat echter om een klein verschil (EUR 2.600 tot EUR 3.400 op jaarbasis voor het gehele projectgebied), waardoor beide opbrengstdervingen als een klein negatief effect zijn beoordeeld.
9.7. Optimaliserende, compenserende en mitigerende maatregelen
De alternatieven en vaste maatregelen kunnen door het uitvoeren van de volgende maatregelen minder
belastende effecten veroorzaken.
Over het algemeen zijn er voor boeren meer mogelijkheden om droogteschade te beperken dan om
natschade te beperken (bij droogte zijn er vaak mogelijkheden om te beregenen). De hogere opbrengstderving van alternatief 3 wordt veroorzaakt door een toename van de droogteschade, wat met
aanvullende maatregelen valt te mitigeren. Natschade kan worden gecompenseerd door ophoging van
de percelen, intensievere drainage of extra bemaling.
Omdat negatieve effecten op de landbouw ten aanzien van vraatschade niet zijn uit te sluiten, zal in
een vervolgstap moeten worden aangegeven of en hoe de schade zal worden vergoed (aangezien het
voorkomen van landbouwschade een voor voorwaarde voor het project is).
Met het maaien van de vegetatie in het projectgebied valt verhoogde onkruiddruk voor de omliggende
percelen te voorkomen. Met gemiddeld drie keer maaien per jaar kan de onkruiddruk volledig beperkt
worden.
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10. EFFECTEN EN EFFECTBEOORDELING DRINKWATER
10.1. Inleiding
De effecten op drinkwater zijn beoordeeld op 3 deelaspecten:
1. grondwaterbescherming;
2. toekomstige (chemische) kwaliteit gewonnen water;
3. mogelijkheden om extra grondwater te winnen.
ad 1.
Bij het deelaspect grondwaterbescherming gaat het om zowel de bacteriologische betrouwbaarheid van
het te winnen grondwater als de bescherming tegen verontreinigingen. De bacteriologische betrouwbaarheid hangt grotendeels af van de verblijftijd van het grondwater (tussen infiltratie aan het maaiveld/uit het oppervlaktewater en de onttrekking bij de winputten). Omdat de verblijftijden, afhankelijk
van de bodemopbouw en hydrologische omstandigheden, kunnen verschillen - zowel ruimtelijk als in de
tijd - zijn met name de minimale verblijftijden, die mogelijke op kunnen treden, relevant. De bescherming van de grondwaterwinning tegen verontreinigingen (vanaf maaiveld en/of oppervlaktewater) hangt
af van:
- bedreigingen vanuit het grondgebruik;
- hydrochemische kwetsbaarheid van de bodem (mate van binding van stoffen);
- hydrologische kwetsbaarheid (verblijftijd van het grondwater).
Hoewel de eerste twee aspecten ook verschillend zijn voor de onderscheiden alternatieven (meer of
minder afgraven heeft invloed op de mate van binding van verontreinigingen en – zij het in mindere mate - op de verdeling van het grondgebruik (water-land)) is er voor gekozen om de mate van grondwaterbescherming te koppelen aan de minimale verblijftijden en hierop de alternatieven te toetsen. Het criterium van minimale verblijftijd is immers zowel van belang voor de bacteriologische betrouwbaarheid
als voor de bescherming tegen verontreinigingen.
ad 2.
De toekomstige (chemische) waterkwaliteit is van belang voor de toekomstige gebruikskwaliteit van het
te leveren drinkwater in samenhang met eventuele noodzakelijke zuivering van het water. Belangrijke
waterkwaliteitsparameters, die voor pompstation De Groeve bepalend zijn voor de mate en wijze van
zuivering van het gewonnen grondwater zijn: methaan, ammonium, hardheid, ijzer en mangaan. Ook
het toekomstige zoutgehalte (chloridegehalte) is van belang, hoewel verwacht wordt dat de chloridegehaltes eerder zullen dalen dan stijgen. Daarnaast vormt de ontwikkeling van het DOC-gehalte van het
grondwater een aandachtspunt. De alternatieven zijn getoetst op de voorspelde ontwikkeling van genoemde parameters.
ad 3.
Het aandeel van infiltrerend oppervlaktewater zal door de inrichtingsmaatregelen toenemen. Een groot
deel van het geïnfiltreerde oppervlaktewater uit het plangebied (dat deel dat op boezempeil komt)
stroomt naar de winning. Door deze ‘compensatie’ zal het aandeel van de grondwinning onttrokken buiten het plangebied verminderen en zullen de effecten van de grondwaterwinning buiten het plangebied
(verder weg in het Hunzedal, maar mogelijk ook in het dal van de Drentse Aa) verminderen. Uitgaande
van handhaving van de huidige hydrologische effecten van de grondwaterwinning buiten het plangebied biedt de toekomstige inrichting mogelijkheden om extra grondwater te winnen. De toename van infiltratie vanuit het plangebied is hiervoor een maat. De alternatieven zijn hierop getoetst.
10.2. Drinkwaterkwaliteit
Het opgepompt water bij pompstation De Groeve wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater. De
kwaliteit van het opgepompt water (ruwwater) is daarom sterk van belang, zowel bij de autonome situatie als bij de verschillende alternatieven.
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10.2.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
chemische kwaliteit
Op basis van herkomstberekeningen van het onttrokken water bij pompstation De Groeve (tabel 10.1)
en de verwachte kwaliteitontwikkeling in de verschillende herkomstgebieden (tabel 10.2) bij de te verwachten autonome ontwikkelingen is de te verwachten kwaliteit van het op te pompen water voor de
komende 50 jaar berekend voor een aantal kritische parameters. De resultaten zijn opgenomen in tabel
10.3.
tabel 10.1. Aandeel herkomstgebied voor verschillende verblijftijden bij autonome ontwikkeling
herkomst
infiltratie (projectgebied)
ondiep grondwater boven Eemklei

10 jaar

25 jaar

(%)

(%)

50 jaar
(%)

5.0

15.8

18.4

16.7

16.3

22.9

0.0

0.0

0.0

bepompt WVP Hondsrug

43.3

40.9

36.0

bepompt WVP Veenkoloniën

35.0

26.9

22.7

100.0

99.9

100.0

Diep grondwater onder klei van Scheemda

totaal

tabel 10.2. Verwachte grondwaterkwaliteitsontwikkeling herkomstgebieden
parameter

veenkoloniën

Hondsrug

ondiep

infiltrerend

diep

oppervlaktewater
na realisatie project
tijd (jaren)

10

25

50

10, 25, 50

10, 25, 50

10, 25, 50

10, 25, 50

ammonium (mg/l)

2,1

2,8

methaan (mg/l)

18

28

3,9

0,1

0,25

3,9

0,28

31

0,01

0,23

7,0

mangaan (mg/l)

0,2

0,01

0,2

0,2

0,25

0,3

0,225

ijzer (mg/l)

0,2

5,9

7

8,1

3,5

5,8

8,4

4,2

chloride

25

45

45

--

--

-

--

chloride diep (mg/l)

270

350

350

--

--

-

--

chloride

106

147

147

25

25

25

15

2,6

2,5

2,5

1,7

2,25

2,5

1,1

ondiep (mg/l)

gemiddeld (mg/l)
hardheid (mmol/l)

tabel 10.3. Verwachte ontwikkeling kwaliteit ruwwater bij de autonome situatie
huidig1

parameter

eenheid

ammonium

mg/l

0,32

0,8

0,9

1,0

Methaan

mg/l

2,5

6,4

7,6

7,1

Mangaan

mg/l

0,24

0,2

0,3

0,3

IJzer

mg/l

4,7

4,8

5,2

5,5

Chloride

mg/l

44

53,4

57,8

52,7

Hardheid

mmol/l

1,75

2,1

2,1

2,1

1

10 jaar

25 jaar

50 jaar

Op basis van tabel 7.3, Royal Haskoning, 2008.

De ammonium- en methaangehalten zullen naar verwachting in de toekomst toenemen. Deze toename
wordt met name veroorzaakt door het aantrekken van water van mindere kwaliteit uit de Veenkoloniën.

Witteveen+Bos
TNL7-1 MER Tusschenwater definitief 02 d.d. 14 april 2011

76

Voor de chemische kwaliteit van het ruwwater is ook het DOC-gehalte21 van belang. In de huidige situatie ligt het DOC-gehalte tussen 1 en 4 mg/l. De laatste jaren wordt de grens van 4 mg/l incidenteel
overschreden. Bij een DOC-gehalte van meer dan 4 mg/l kan de BVS22 toenemen. Het DOC-gehalte is
al een aantal jaren aan het stijgen. Verwacht wordt dat bij de autonome situatie het DOC-gehalte zal
stijgen tot 6.3 mg/l.
tabel 10.4. DOC-gehalte ruwwater bij autonome ontwikkeling
herkomst

50 jaar (%)

DOC-concentratie( mg/l)

infiltratie

18.4

10

ondiep grondwater boven Eemklei

22.9

10

0.0

1

bepompt WVP Hondsrug

36.0

1.5

bepompt WVP Veenkoloniën

22.7

diep grondwater onder klei van Scheemda

7

DOC-gehalte ruwwater (gemiddelde)

6.3

bacteriologische kwaliteit
De minimale verblijftijd is van belang. Uit de berekeningen blijkt dat de minimale reistijd van het grondwater vanaf infiltratie tot winning ruimschoots meer is dan 1 jaar. De reistijd bedraagt meer dan 60 dagen, wat als een kritische grens wordt gezien voor wat betreft de kwaliteit.
10.2.2. Effecten alternatieven
chemisch
Effecten van alternatieven op de ruwwaterkwaliteit worden bepaald door de verwachte kwaliteitontwikkeling en de (gewijzigde) aandelen water uit de verschillende herkomstgebieden. In onderstaande tabellen is dat uitgewerkt voor de verschillende alternatieven.
tabel 10.5. Aandeel herkomstgebieden in % voor verschillende verblijftijden alternatieven 1 en 2
herkomst

10 jaar

25 jaar

(%)

(%)

(%)

infiltratie

12,3

27,6

30,8

ondiep grondwater boven Eemklei

12,4

8,6

14,1

0,0

0,0

0,0

diep grondwater onder klei van Scheemda

50 jaar

bepompt WVP Hondsrug

44,8

41,0

34,9

bepompt WVP Veenkoloniën

30,5

22,7

20,2

100,0

99,9

100,0

totaal

tabel 10.6. Kwaliteitsontwikkeling bij alternatieven 1 en 2
parameter

eenheid

10 jaar

25 jaar

50 jaar

ammonium
methaan

mg/l

1,2

1,8

2,1

duidelijk hoger

mg/l

6,4

8,3

8,5

Iets hoger

mangaan

mg/l

0,2

0,2

0,2

geen wijziging

ijzer

mg/l

5,1

5,8

6,3

iets hoger

chloride

mg/l

49,7

52,7

49,6

hardheid

mmol/l

2,1

2,1

2,2

21

DOC: dissolved organic carbon: opgelost organische koolstofverbindingen.

22

BVS: biofilmvormingssnelheid.

Witteveen+Bos
TNL7-1 MER Tusschenwater definitief 02 d.d. 14 april 2011

Vgl met autonoom

marginaal anders, ver beneden drinkwaternorm
marginaal anders

77

tabel 10.7. Aandeel herkomstgebieden in % voor verschillende verblijftijden bij alternatief 3
herkomst

10 jaar

25 jaar

50 jaar

(%)

(%)

(%)

infiltratie

14,0

30,6

34,1

ondiep grondwater boven Eemklei

12,2

7,5

12,4

Diep grondwater onder klei van Scheemda

0,0

0,0

0,0

bepompt WVP Hondsrug

44,0

40,2

34,3

bepompt WVP Veenkoloniën

29,8

21,8

19,3

100,0

100,1

100,1

totaal

tabel 10.8 Kwalititeitsontwikkeling bij alternatief 3
parameter

eenheid

10 jaar

25 jaar

50 jaar

ammonium

mg/l

1,2

1,9

2,1

methaan

mg/l

6,4

8,3

8,4

mangaan

mg/l

0,2

0,2

0,2

ijzer

mg/l

5,2

5,9

6,3

chloride

mg/l

49,1

51,6

48,6

hardheid

mmol/l

2,1

2,2

2,2

Verwachte veranderingen betreffen met name de ammonium- en methaangehalten in het opgepompt
water. Bij de verschillende alternatieven nemen deze gehaltes sterker toe dan in de autonome ontwikkeling. De sterkere stijging van deze gehalten wordt met name veroorzaakt door van infiltrerend oppervlaktewater uit het toekomstig natuurgebied.
Op termijn daalt het chloridengehalte iets door aantrekking van meer zoet oppervlaktewater.
Er is weinig (significant) verschil tussen de verwachte kwaliteitsontwikkeling bij de alternatieven 1, 2 en
3.
tabel 10.9. DOC-gehalte ruwwater alternatieven 1 en 2
herkomst

50 jaar (%)

DOC-concentratie [mg/l]

infiltratie

30,8

15

ondiep grondwater boven Eemklei

14,1

10

0,0

1

bepompt WVP Hondsrug

34,9

1,5

bepompt WVP Veenkoloniën

20,2

7

Diep grondwater onder klei van Scheemda

DOC-gehalte ruwwater (gemiddelde)

8,0

tabel 10.10. DOC-gehalte ruwwater alternatief 3
50 jaar (%)

DOC-concentratie [mg/l]

infiltratie

herkomst

34,1

15

ondiep grondwater boven Eemklei

12,4

10

0,0

1

bepompt WVP Hondsrug

34,3

1,5

bepompt WVP Veenkoloniën

19,3

7

diep grondwater onder klei van Scheemda

DOC-gehalte ruwwater (gemiddelde)
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Het verwachte DOC-gehalte over 50 jaar is hiermee iets hoger dan dat bij alternatief 1 (8,0 mg/l), maar
duidelijk hoger dan dat bij de autonome ontwikkeling (6,3 mg/)23.
Aangezien de gehalten ammonium, methaan en DOC in het ruwwater sterker stijgen dan bij de autonome ontwikkeling zijn de alternatieven negatief beoordeeld op de parameter ‘drinkwaterkwaliteit chemisch’.
bacteriologische kwaliteit
Bij elk alternatief is een reistijd van het grondwater van minimaal 1 jaar gegarandeerd. Voor wat betreft
de minimale reistijd van het grondwater voldoen alle alternatieven. Alle alternatieven zijn een als neutraal (0) beoordeeld.
10.3. Drinkwaterkwantiteit
Als gevolg van de ingrepen infiltreert extra water uit het projectgebied naar de ondergrond. Deze hoeveelheden zijn berekend. In de autonome situatie infiltreert circa 1,8 miljoen m3/jaar uit het ‘projectgebied’. Door de ingrepen verdubbelt de infiltratie uit het projectgebied. Dit is als zeer positief beoordeeld
voor de mogelijkheden van drinkwaterwinning.
tabel 10.11. Infiltratie uit totaal projectgebied bij autonome ontwikkeling
waterbalans

eenheid

infiltratie uit projectgebied

mm/d

autonoom
1,1

infiltratie uit projectgebied

m3/d

5.031

infiltratie uit projectgebied

miljoen m3/jaar

1,84

Een deel van het infiltrerend water treedt uit in de rondom het projectgebied gelegen kwelsloot. Deze
post is apart berekend. In onderstaande tabellen is deze post in mindering gebracht en zijn de nettoinfiltratiehoeveelheden aangegeven.
tabel 10.12. Toename infiltratie uit totaal projectgebied alternatieven
waterbalans

eenheid

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

infiltratie uit projectgebied

mm/d

1,8

1,8

2,1

infiltratie uit projectgebied

m3/d

8.232

8.232

9.604

infiltratie uit projectgebied

miljoen m3/jaar

3,01

3,01

3,51

Door de ingrepen neemt de netto-infiltratie uit het projectgebied toe met een factor 1,5 à 2 ten opzichte
van de autonome ontwikkeling. Dit betekent in principe een vergroting van de winbare hoeveelheid. Dit
is positief beoordeeld.

23

In navolging van RH, 2008 wordt opgemerkt dat de gebruikte rekenmethodiek is gebaseerd op en beperkt aantal gemeten DOCgehalten en een aantal aannamen (verwacht DOC-gehalte infiltrerend water) die een belangrijke rol spelen. Het is echter duidelijk
dat, gezien de huidige stijgingen van het DOC-gehalten en de te verwachte ontwikkelingen bij de verschillende alternatieven in de
toekomst hogere DOC-gehalten dan 4 mg/l worden verwacht.

Witteveen+Bos
TNL7-1 MER Tusschenwater definitief 02 d.d. 14 april 2011

79

10.4. Effecten alternatieven op het thema drinkwater
De beoordeling van de alternatieven is opgenomen in onderstaande tabel. De verschillende alternatieven zijn niet onderscheidend voor dit thema.
tabel 10.12. Beoordeling thema drinkwater
alternatief

-

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

drinkwaterkwaliteit (chemisch)

0

-

-

-

drinkwaterkwaliteit

0

0

0

0

(bacteriolo-

gisch)
drinkwaterkwaliteit totaal

0

-

-

-

drinkwaterkwantiteit

0

+

+

+

10.5. Mitigerende, compenserende en optimaliserende maatregelen
Verschillende mitigerende maatregelen zijn denkbaar om de kwaliteit van het opgepompte ruwwater te
verbeteren:
- dieper winnen: de nieuw te plaatsen putten uitrusten met filters onder de Klei van Scheemda. Naar
verwachting is het grondwater onder de Klei van Scheemda van betere kwaliteit. Bij winning van
een deel van het totaal opgepompt water vanonder deze kleilaag zal de waterkwaliteit van het opgepompt water bij realisatie van het project minder verslechteren. Uitgaande van 5 (nieuwe) diepere
putten en een gelijke verdeling van debieten per put, zou dit tot een aandeel van 10 a 15 % onttrokken water van goede kwaliteit leiden;
- aanvullend hierop: bestaande putten 'verdiepen', en onder de Klei van Scheemda winnen; het is
dan mogelijk de waterkwaliteit van het ruwwater te verbeteren;
- optimalisatie bedrijfsvoering winning: door middel van putschakeling en eventueel lozen van water
uit de 'slechtste put' kan de kwaliteit van het (resterend) ruwwater worden verbeterd.
De effecten van de maatregelen worden verder onderzocht in de vervolgfase (het inrichtingsplan). Bij
het ‘verdiepen’ van de winning zijn de volgende aandachtspunten van belang:
- de doorlatenheid van deze aquifer;
- het risico van verzilting;
- het opnieuw in beeld brengen van de hydrologische effecten.
Daarnaast zijn compenserende maatregelen mogelijk, zoals bijvoorbeeld het installeren van extra zuivering. Dit betreft dan met name de parameters ammonium (EU-drinkwaterrichtlijn: ammonium: 0,5
mg/l), methaan en DOC (grens gewenst DOC-gehalte circa 4 mg/l).
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11. EFFECTEN EN EFFECTBEOORDELING LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE
11.1. Inleiding
Voor het thema landschap en cultuurhistorie zijn effecten beoordeeld op de aspecten:
- aardkunde;
- landschapsbeleving;
- historische geografie;
- historische (steden)bouwkunde;
- archeologie.
11.2.

Aardkunde

11.2.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
De aardkundige waarden in het gebied zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 3.3. In het gebied zijn de
zandkoppen en vier gebieden aanwezig die aardkundig waardevol zijn. De vier gebieden ontlenen hun
status aan de aanwezigheid van oude meanders van de Hunze. Als maatregel is bij de beschrijving van
de gebieden opgenomen dat door beekherstel een verbetering van de kwaliteit op kan treden. De begrenzing van de gebieden is niet helemaal bekend24.
11.2.2. Effecten alternatieven
Het graven van de geulen zou een versterking van de aardkundige waarden betekenen als historische
waterlopen zouden worden uitgegraven en aangesloten worden op de Hunze, zoals bij de aan te takken oude meanders. Maar met name bij het Oude Diep en het Tusschenwater worden in het schetsontwerp voor de inrichting [Grontmij, 2001] nieuwe geulen ten zuiden van de oude lopen gegraven om
de daar aanwezige natuurwaarden te ontzien. Dit betekent dat de functie van de oude lopen niet wordt
hersteld en sterker nog, wordt verzwakt door de aanwezigheid van nieuwe geulen. Hierdoor wordt de
natuurlijke ontstaansgeschiedenis van het gebied minder zichtbaar in het landschap. Deze vaste maatregel in zijn geheel heeft daarom negatieve effecten.
De aan te leggen bekading voegt extra reliëf aan het plangebied toe. De ligging van de kades is niet
onderscheidend voor de alternatieven, de hoogte ook niet, de breedte van de kades wel. Alternatief 1
heeft minder brede kades dan alternatief 2 en 3. Omdat vooral de geplande hoogte en ligging negatieve
invloed hebben op de beleving van het oorspronkelijke reliëf in het plangebied, is het effect van de kaden niet erg onderscheidend per alternatief. De kades zijn niet ingepast aan het natuurlijke reliëf. Het
reliëf wordt in alternatief 3 bovendien meer aangetast dan voor alternatief 1 en 2, omdat voor dit alternatief ook de zandruggen worden afgeplagd.
Door oxidatie van het veen zullen de veenbodems bij het huidige gebruik sneller dalen dan de zandgronden. Uiteindelijk zal in de huidige situatie het maaiveld in de lage delen dalen. Het dalen van veengronden vindt plaats onder invloed van de (lage) zomerwaterstand die nodig is voor agrarisch gebruik.
Door het onder water zetten van veenbodems gedurende het jaar wordt verdere oxidatie van de veenbodems tegengegaan. Het inunderen van het plangebied is dus een positief effect voor de veengronden. Omdat in alternatief 1 het minst van de veenbodems wordt afgeplagd en vrijwel hetzelfde gebied
onder water komt te staan als bij alternatief 2, heeft dit alternatief een positief effect. Bij alternatief 2
wordt de veengrond eerst afgeplagd en daarna geïnundeerd, dit geeft een neutraal effect (in de huidige
situatie daalt het maaiveld ook). Alternatief 3 heeft dezelfde effecten op veenbodems als alternatief 2.
Alternatief 3 heeft de grootste negatieve effecten op de aardkundige waarden en is daarom zeer negatief beoordeeld (--). Alternatief 2 heeft iets minder negatieve effecten, omdat hierbij de zandruggen niet
worden afgeplagd (-). Alternatief 1 heeft positieve effecten op de veengronden (geen afplagging en

24

De in het Omgevingsplan II aangegeven begrenzing is vermoedelijk opgeschoven en daarmee niet meer correct.
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vernatting), maar heeft in totaal toch licht negatieve effecten vanwege de negatieve effecten van de ligging van de kades en geulen (0/-).
11.3.

Landschapsstructuur

11.3.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
In deze paragraaf wordt ingegaan op het huidige landschap.
hoofdstructuur
Het Hunzedal wordt gekenmerkt door drie noord-zuid gerichte structuren, namelijk de Hunze zelf, de
hogere Hondsrug aan de westkant van het dal, en de randveenkoloniën, zoals Zuidlaarderveen, aan de
oostkant. De situering van het Hunzedal is daarom bijzonder.
De Hunze is kort na het midden van de vorige eeuw rechtgetrokken, verbreed en bekaad voor landbouwkundig gebruik. Voorheen had de Hunze een slingerend verloop en traden elk jaar inundaties op,
met name nadat het oostelijke hoogveen was weggegraven. Door het verbreden en het in kade leggen
van de Hunze behoorden de inundaties tot het verleden [Hunzevisie, 1995]. In (delen van) het landschap zijn de voormalige meanders nog zichtbaar door de hoge populierenaanplant. Dit is ook het geval in het studiegebied. Door de bekading en kanalisatie is de samenhang en de gaafheid van de meanders met de Hunze aangetast.
Het Hunzedal is onlosmakelijk verbonden met de opvallende Hondsrug aan de westkant. De Hondsrug
vormt een duidelijke hoge rand van het Hunzedal. Aan de Oostkant van de Hunze is niet een reliëfrijke
dalrand aanwezig. Hier liggen de randveenkoloniën. Deze zijn ontstaan de rand van het voormalige
hoogveen dat oostelijk van de Hunze lag. Doordat het hoogveen is afgegraven, is een enkelvoudig dal
ontstaan. Vanuit het Hunzedal is er, vanwege de kenmerkende openheid, goed zicht op de randen van
het beekdal.
Aan de noordwestelijke rand van het plangebied ligt provinciale weg N386. Door weg, die van west
naar oost loopt en wegbeplanting kent, worden de noord-weststructuur en de natuurlijke relatie van het
Tusschenwatergebied en de Hunze met het Zuidlaardermeer verzwakt.
verkavelingsstructuur
In de beekdalen was vanouds in de natte delen een vaak onregelmatige verkaveling. In het plangebied
was ook een langgerekte strokenverkaveling aanwezig, loodrecht op de Hunzeloop. Door ruilverkaveling in de vorige eeuw is een rationele verkaveling ontstaan. De samenhang met de Hunze en andere
waterlopen en het onderscheid met het veenkoloniale landschap ten oosten van het plangebied is
daarbij verminderd. Het Oude Diep en Tusschenwater, die al in oppervlakte verminderd waren, zijn bij
de ruilverkaveling grotendeels drooggelegd. Rondom die tijd is de loop van het Oude Diep begroeid geraakt met bomen.
In enkele delen van het plangebied, en met name het zuidelijke deel van het plangebied, is nog een
waardevol, oorspronkelijk verkavelingspatroon aanwezig (zie figuur 3.4). Bij Kastelen Akkers betreft het
verkaveling loodrecht op de Hunzeloop.
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afbeelding 11.1. Ligging verschillende landschappelijke en cultuurhistorische elementen

belvederegebied
Het zuidoostelijkste deel van het plangebied (zie afbeelding 11.1) maakt deel uit van het Belvederegebied ‘Oude Veenkolonies/Oude Veenkoloniën’, dat zich verder aan de oostkant van het plangebied uitstrekt. Dit deel van het plangebied valt onder de invloed van de randveenontginning van Zuidlaarderveen-Spijkerboor-Eexterveen. Hier werden op de rand van het veen vaak op individuele basis kleinere
verveningen uitgevoerd in een opstrekkend patroon vanaf de zandruggen langs het Hunzedal. Het individuele karakter leidde tot een gevarieerde lengte in de opstrekken waardoor een onregelmatig getand
patroon ontstond [Nota Belvedere, 1999]. Het is niet duidelijk of dit patroon zich ook in het plangebied
heeft bevonden, in de huidige situatie is dit niet goed zichtbaar. Vermoedelijk ligt het plangebied teveel
op de rand van het Belvederegebied.
landschappelijke kwaliteiten
In de Ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Drenthe [2009] is geen landschappelijk patroon of
element in het plangebied opgenomen als kernkwaliteit. Wel is het beekdallandschap in zijn geheel benoemd als een waarde.
In het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Tynaarlo zijn de volgende relevante kwaliteiten
van het Hunzedal benoemd, die behouden moeten blijven:
- openheid/leegte van het Hunzedal met lange zuid-noord gerichte structuren en karakteristiek verkavelingspatroon;
- Hunze als beek in een natuurlijke laagte met restanten van oude meanders;
- bestaand natuurgebied Tusschenwater in het Hunzedal.
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11.3.2. Effecten alternatieven
De alternatieven hebben geen effect op de noord-zuid gerichte hoofdstructuur in het Hunzedal. De
grootste negatieve effecten op de landschapsbeleving worden verwacht door het aanleggen van zeer
brede kaden, zoals het geval is bij alternatief 2 (ontgraven ten behoeve van natuur) en 3 (volledige
verwijdering bouwvoor). Het worden relatief grote landschappelijke structuren. De geplande ligging van
de kaden sluit bovendien niet aan bij de landschappelijke structuur. De kaden doorsnijden onder andere de verkaveling van Kastelen Akkers, die aan het begin van de 19e eeuw al als zodanig aanwezig
was. Ook zijn de kades niet landschappelijk ingepast en vormen ze te strakke contouren die niet passen bij de kronkelige Hunze.
Met name vanwege de minder brede kade is alternatief 1 minder negatief beoordeeld (-) dan alternatief
2 en 3 (--).
11.4.

Ruimtelijk-visuele kenmerken

11.4.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
Het Hunzedal onderscheidt zich van andere Drentse beekdalen door zijn openheid [Hunzevisie, 1995].
De openheid vormt een scherp contrast met het esdorpenlandschap op de rand van de Hondsrug. De
openheid wordt zo nu en dan onderbroken door populierenaanplanten op en naast oude meanders.
Langs de Hunzeweg (noordwestelijke rand van het plangebied) is laanbeplanting aanwezig.
In het plangebied bevinden zich verhoogde kades die het zicht deels beperken of het oorspronkelijke
beeld verstoren. Deze zijn aanwezig bij de drinkwaterputten en langs de Hunze.
In het ontwerp landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Tynaarlo zijn de volgende relevante
kwaliteiten van het Hunzedal benoemd:
- openheid/leegte van het Hunzedal met lange zuid-noord gerichte structuren en karakteristiek verkavelingspatroon;
- markante rand van de Hondsrug met houtwallen bij Zuidlaren;
- zicht op beboste en bewoonde Hondsrug vanuit het Hunzedal en Zuidlaarderveen;
- Zuidlaarderveen als lintdorp en rand van het Hunzedal.
11.4.2. Effecten alternatieven
Op de laagste delen van het plangebied zullen de kaden zo’n anderhalve meter boven het maaiveld
uitsteken. Daarmee wordt de openheid in het Hunzedal niet geschaad, vaak liggen de gronden verder
weg van de Hunze ook hoger dan het plangebied. Er treden geen effecten op voor het zicht op de
Hondsrug en het Zuidlaarderveen. De alternatieven zijn neutraal beoordeeld (0).
11.5.

Historische geografie

11.5.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
In paragraaf 3.3 is ingegaan op het landschap in de 19e-eeuw. Zoals eerder aangegeven (afbeelding
11.1) is in sommige delen van het plangebied de verkaveling nog herkenbaar aanwezig. Ook zijn er
nog oude kaden aanwezig. De nog herkenbare elementen uit de historische verkaveling zijn waardevol,
omdat hieruit de ontginningsgeschiedenis van het gebied blijkt. Het nog resterende patroon kan gebruikt worden om historische kaarten te koppelen aan de huidige topografie.
De Knijpe is ook een waardevol historisch-geografisch element in het plangebied. Tegenwoordig bestaat de Knijpe uit een woonboerderij gebouwd in 1980 (De Knijpe 3, Zuidlaarderveen). Eerder stond
hier een herberg/café. Vermoedelijk is hier lange tijd bewoning geweest en was er sprake van een tolplaats. Op verschillende historische kaarten is, naast de gebouwen, nabij de Knijpe een ovale vijver te
zien met daarin een eiland (zie ook afbeelding 3.4). Een dergelijke vijver wordt bij voorname huizen
verwacht (Aalbersberg en van Beek, 2010).
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Mogelijk gaat het om een boerenschans. De archeologische advieskaart geeft aan dat deze plaats zo
mogelijk wordt ontzien of dat nader waarderend bureauonderzoek plaats moet vinden in overleg met de
provinciale archeoloog.
afbeelding 11.2. De Knijpe 3, voormalig café aan de Hunze (circa 1965)25

11.5.2. Effecten alternatieven
Het ontrekken van De Dijk aan de wegenstructuur verstoort de samenhang met de andere dijken aan
de rand van het plangebied. De Dijk is al meer dan 150 jaar in het plangebied aanwezig. Omdat niet
precies duidelijk is wat er met De Dijk gaat gebeuren (onttrekken of afgraven), wordt er voor de effectenbeoordeling vanuit gegaan dat De Dijk vergraven wordt. Dit geeft zeer negatieve effecten.
Het aanleggen van een kade en kwelsloot naast de andere dijken aan de rand van het plangebied verstoord het historisch geografische patroon. Het heeft de voorkeur om de kaden zoveel mogelijk onder
de bestaande dijken aan te leggen, hoewel dit wel schadelijk is voor de oorspronkelijke dijk. Het is echter een eigenschap van dijken als waterstaatkundige elementen dat ze om de zoveel tijd hersteld of
verhoogd worden.
In het plangebied is nog deels oorspronkelijke verkaveling herkenbaar. Het plangebied in zijn geheel
afplaggen en vervolgens inunderen zorgt ervoor dat het slotenpatroon vrijwel zal verdwijnen. Hierdoor
nemen veel van de historische ijkpunten in het landschap af. Deze negatieve effecten zijn het grootst
voor alternatief 3. Hoewel het te inunderen gebied in alternatief 1 vrijwel even groot is als in alternatief
2, wordt hier niet afgeplagd. Dit betekent dat in het niet-geïnundeerde gebied de ijkpunten duidelijker
zichtbaar blijven dan bij alternatief 2.
Voor wat betreft de historische geografie heeft alternatief 1 de voorkeur omdat hierbij niet afgeplagd
wordt en minder effecten op de verkaveling optreden. Evenwel is het alternatief nog steeds negatief
beoordeeld, vanwege de mogelijke effecten op De Dijk en de effecten op de andere dijken rond het
plangebied. De overige twee alternatieven zijn zeer negatief beoordeeld (--).

25

http://www.oudzuidlaren.nl/html/body_knijpe.html.
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11.6.

Historische (steden)bouwkunde

11.6.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
In het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig die tot rijksmonument zijn benoemd. Net buiten het
plangebied (Hunzeweg 4, zie afbeelding 3.4) ligt de molen van de Groeve, een rijksmonument. Het is
een achtkantige poldermolen uit 1871. Tot 1934 bemaalde de molen het Zuidlaardermeer. Het is de
enige poldermolen in Drenthe. Nabij deze locatie bevond zich eerder ook al een watermolen, waar de
Molenbeek (inmiddels rechtgetrokken tot Leiding 2) naar toe stroomde.
Aan de Hunzeweg 18 tot en met 26 liggen verder nog MIP-objecten26 die niet zijn benoemd tot rijksmonument. Het zijn gebouwen die oorspronkelijk in gebruik waren als zuivelfabriek, boerderij en horecavoorziening.
11.6.2. Effecten alternatieven
Er zijn geen effecten te verwachten op rijksmonumenten of andere historisch gebouwde objecten, aangezien deze niet in het plangebied aanwezig zijn. De molen en molenbiotoop worden niet verstoord. Dit
criterium speelt daarom geen rol bij de totaalscore, de alternatieven zijn neutraal beoordeeld.
11.7.

Archeologie

11.7.1. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
bekende waarden
In en rond het studiegebied zijn zes bekende archeologische monumenten aanwezig. Het zijn terreinen
van archeologische waarde (Archeologische Monumentenkaart/kich.nl). Hier zijn resten gevonden uit
de periode laat Paleolithicum (vanaf 35.000 jaar geleden) tot en met late middeleeuwen (1050 - 1500
nChr).
Langs de Hunze liggen drie terreinen in het plangebied zelf, het betreft twee terreinen in Knijpstukken
(AMK 14121 en 14125) en een terrein aan de oostkant van de Hunze in de Broeken (AMK 14127). In
Knijpstukken zijn in de noordelijke vindplaats bij archeologisch onderzoek [1992] fragmenten protohistorisch handgevormd aardewerk aangetroffen (AMK 14121). De aard en datering is onduidelijk, gezet op ijzertijd (800-12 vChr) tot en met middeleeuwen. De vindplaats op de flank van de dekzandrug
was toentertijd intact.
In het zuidelijk deel van de Knijpstukken zijn resten van vuursteenbewerking uit het late paleolithicum
en de bronstijd (2.000-800 vC) en proto-historische aardewerk (ijzertijd tot en met vroege middeleeuwen) aangetroffen. De vindplaats ligt op een plaatselijk afgevlakte en verploegde zandkop, die echter
plaatselijk intact kan zijn. De conserveringsomstandigheden langs de flanken waren in 1999 nog goed.
In de Broeken (AMK 14127) zijn mesolithische (8.800 - 4.900 vC) werktuigen en aardewerkfragmenten
uit de (inheems) Romeinse tijd aangetroffen. Het is niet bekend of de bodem verstoord is.
Daarnaast liggen er drie terreinen langs de Zuidbroeken, buiten het plangebied. Ook hier zijn fragmenten protohistorisch aardwerk (ijzertijd-middeleeuwen) aangetroffen in een intact bodemprofiel. Verder
op van de Hunze (circa 500 m), aan de oostelijke kant, ligt ‘an d’aole diek’ een terrein waar protohistorisch aardewerk en resten van laat-paleolithische en mesolithische vuursteenbewerking zijn aangetroffen in een intact profiel.

26

Monumenten Inventarisatie Project, om de waardevolle objecten uit de periode 1850-1940 te inventariseren en zo nodig toe te
voegen aan de monumentenlijst.
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afbeelding 11.3. Archeologische Monumenten Kaart en mogelijke locatie burcht

verwachte waarden
De basis voor de archeologische verwachtingskaart vormen geomorfologische en bodemkundige gegevens, het Actueel Hoogte Bestand en bekende archeologische informatie. Op de archeologische verwachtingskaart van het plangebied (Aalbersberg en van Beek, 2010) zijn het beekdallandschap en het
dekzandlandschap onderscheiden. De eenheden zijn aangegeven in afbeelding 11.4. In het hele plangebied komen middelhoge en hoge verwachtingswaarden voor, met uitzondering van de meerbodem
van het voormalige Burgvoort welke een lage verwachtingswaarde heeft. De vindplaatsen in het kader
(legenda afbeelding 11.4) zijn opgenomen als archeologische en aardkundige randvoorwaarden.
De verwachtingskaart is nader toegelicht in het rapport ‘Natuurontwikkelingsgebied Tusschenwater archeologische verwachtingskaart en adviezen ten behoeve van het MER’ (Aalbersberg en van Beek,
2010). In tabel 3 in genoemde rapport zijn de adviezen per element uitgewerkt. Het rapport is als bijlage
III toegevoegd.
In de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe [2010] is in het plangebied de locatie van een mogelijke
burcht opgenomen als kernkwaliteit archeologie. Het zou gaan om een ringwalburcht , waarbij de grond
uit de gegraven greppels tot wallen is opgeworpen. Er is nog geen fysiek onderzoek gedaan naar de
mogelijke resten. Vermoed wordt dat de burcht overeenkomsten vertoond met de burchtresten gevonden bij Kropswolde (Wolfsbarge, ten oosten van het Zuidlaardermeer) en het Bolwerk bij Noordlaren.
Zulke burchten werden over het algemeen gebouwd tussen 1100-1250 nChr.
Ook beekdalen zijn in de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe benoemd als kernkwaliteit archeologie.
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afbeelding 11.4. Overzichtskaart archeologische advieskaart27

27

De volledige legenda van deze figuur is opgenomen in Aalbersberg en van Beek, 2010 (zie bijlage III).
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11.7.2. Effecten alternatieven
De bekende archeologische waarden ter plaatse van de archeologische monumenten worden niet aangetast, omdat behoud hiervan als randvoorwaarde is opgenomen. Ook de overige bekende (RAAP-)
vindplaatsen vallen hieronder.
Datzelfde geldt voor de dekzandkopjes in het beekdalgebied. In het huidige schetsontwerp worden ze
wel aangetast door het herstel van de meanders (verbreding) of het graven van nieuwe geulen. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zal daarom verkennend/karterend en zo nodig waarderend en definitief archeologisch onderzoek nodig zijn. De zandkoppen zijn ook aardkundig waardevol.
Omdat het hele gebied verder middelhoge tot hoge verwachtingswaarden bezit, wordt het verschil tussen de beoordeling van de alternatieven gemaakt door het oppervlak af te plaggen gebied. Dit betekent
dat alternatief 1 geen negatieve effecten kent, anders dan door het graven van de geulen. Dit treedt bij
alle alternatieven op en is ten opzichte van de effecten van alternatief 3 marginaal. Alternatief 1 is
daarom neutraal beoordeeld (0). Alternatief 3 kent de meeste negatieve effecten omdat het hele plangebied aantast (met uitzondering van de gebieden opgenomen op de randvoorwaardenkaart). Alternatief 3 is daarom zeer negatief beoordeeld (--) en alternatief 2 negatief (-).
11.8. Samenvatting effecten alternatieven op het thema landschap en cultuurhistorie - fase 2
De alternatieven zijn beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. Er treden geen effecten op ten
aanzien van de ruimtelijk-visuele kenmerken en historische bouwkunde. Deze criteria zijn niet onderscheidend in de eindbeoordeling. De beoordeling van de alternatieven is opgenomen in onderstaande
tabel.
Bij alternatief 3 treden bij alle criteria zeer negatieve effecten op en dit alternatief is dan ook zeer ongewenst vanuit het oogpunt van landschap en cultuurhistorie. De totaalscore is (--). Alternatief 2 heeft wat
betreft archeologie en aardkunde minder effecten dan alternatief 3, maar krijgt door het aanzienlijke
oppervlak dat wordt ontgraven toch een sterk negatiever score (--). Alternatief 1 heeft vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt de voorkeur. De totaalscore van alternatief 1 is (-).
tabel 11.1. Effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie
alternatief

referentie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

aardkunde

0

0/-

-

--

landschapstructuur

0

-

--

--

ruimtelijk-visuele kenmerken

0

0

0

0

historische geografie

0

-

--

--

historische (steden)bouwkunde

0

0

0

0

archeologie

0

0

-

--

landschap en cultuurhistorie

0

-

--

--

11.9. Fase 1 en uitvoering
Hoewel in fase 1 minder ontgraving optreedt dan in fase 2, zal de beoordeling tussen de alternatieven
niet noemenswaardig veranderen. Voor fase 1 zijn derhalve dezelfde beoordelingen van toepassing als
voor fase 2 (hierboven).
De effecten tijdens de uitvoering zijn grotendeels gelijk aan de permanente effecten.
11.10. Optimaliserende, compenserende en mitigerende maatregelen
De alternatieven en vaste maatregelen kunnen door het uitvoeren van de volgende (nieuwe) maatregelen minder belastende of zelfs positieve effecten veroorzaken.
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herstel historische beeklopen
De aardkundige waarden worden versterkt als de oude lopen van het Oude Diep en Tusschenwater
worden uitgediept, in plaats van het aanleggen van een nieuwe geul ten zuiden hiervan (huidige
schetsontwerp). Deze maatregel heeft mogelijk negatieve effect op de bestaande ecologische waarden
ter plaatse.
inpassing kaden
De beoordeelde ligging van de kaden houdt geen rekening met het bestaande reliëf en hoogtelijnen.
Vanuit geomorfologisch oogpunt zou het ontwerp geoptimaliseerd kunnen worden door aan te sluiten
op het huidige reliëf. Vanuit landschappelijk oogpunt kan de ligging van de kades worden aangepast
zodat niet de oorspronkelijke verkaveling wordt aangetast (bijvoorbeeld op de overgang van de strookverkaveling naar blokverkaveling in plaats van midden door de strookverkaveling). Het aanleggen van
een kade en kwelsloot naast de andere dijken aan de rand van het plangebied verstoort het historisch
geografische patroon. Het heeft de voorkeur om de kaden zoveel mogelijk onder de bestaande dijken
aan te leggen, hoewel dit wel schadelijk is voor de oorspronkelijke dijk. Het is echter een eigenschap
van dijken als waterstaatkundige elementen dat ze om de zoveel tijd hersteld of verhoogd worden.
de dijk zo veel mogelijk behouden
De dijk is al meer dan 150 jaar in het plangebied aanwezig. Het fysieke behoud van de dijk zorgt ervoor
dat dit deel van het historische patroon herkenbaar blijft.
herkenbaarheid historische slotenpatroon
In alternatief 1 en 2 is niet het hele plangebied geïnundeerd tijdens gemiddeld peil. In het droge gebied
is het mogelijk het historische slotenpatroon te handhaven. Dit zou in het inpassingsplan terug moeten
komen.
veldonderzoek ter plaatse vermoedelijke locatie de Burgt
Als mitigerende maatregel kan worden opgenomen dat er een waarderend archeologisch onderzoek
wordt uitgevoerd op de locatie van de vermoedelijke, middeleeuwse burcht in het westen van het plangebied. Het beleefbaar maken van deze locatie (indien archeologische resten aanwezig zijn), heeft positieve effecten op het thema recreatie.
de Knijpe
Als input voor de inrichting van het gebied kan nader onderzoek worden gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van De Knijpe (boerenschans, tolplaats en herberg) en ruimtelijke weerslag hiervan.
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12. OVERIGE THEMA’S
12.1. Inleiding
De overige thema’s bestaan uit de thema’s (en deelaspecten):
- bodem en milieu:
⋅ gesloten grondbalans;
⋅ verontreinigingen;
- recreatie:
⋅ mogelijkheden voor recreatief medegebruik;
- woon- en leefmilieu:
⋅ voorkomen van overlast door hoger grondwater;
⋅ voorkomen van overlast door muggen;
⋅ uitzicht/behoud van openheid;
⋅ hinder tijdens uitvoering;
⋅ bereikbaarheid;
- infrastructuur:
⋅ kabels en leidingen;
⋅ externe veiligheid.
Deze thema’s worden in dit hoofdstuk beknopt behandeld.
12.2. Bodem en milieu
grondbalans
De grondbalans is waarschijnlijk dominant voor de uitvoeringskosten (de verwervingskosten buiten beschouwing latend). Ten aanzien van de grondbalans is er een duidelijk verschil tussen de alternatieven.
Zo is voor alternatief 1 een gesloten grondbalans niet mogelijk, mits het profiel van de ontgraven geulen
geoptimaliseerd wordt (zie tabel 5.3). Voor alternatief 3 is een gesloten grondbalans niet haalbaar en
zal grond op omliggende percelen moeten worden uitgespreid. Het idee om de afgeplagde grond in de
kaden te verwerken lijkt realistisch, vanwege het flauwe talud van 1:8 dat gekozen is. Als gekozen
wordt voor steilere taluds (doorgaans 1:3), zal een grondmechanische analyse van de samenstelling
van de afgegraven grond nodig zijn om te bezien of die geschikt is voor de verwerking in een waterkering.
bodemverontreiniging
In dit milieueffectrapport is nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke bodemverontreinigingen. De
provinciale bodeminformatiekaart28 geeft aan dat er historische (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden in het plangebied. Dit betekent dat bodemverontreinigingen niet op voorhand kunnen worden
uitgesloten. Gezien het huidige gebruik als landbouw- en waterwingebied wordt verwacht dat het geen
ernstige bodemverontreinigingen betreft, maar voor de zekerheid zal dat nader onderzocht moeten
worden. Wanneer daadwerkelijk afgeplagd gaat worden, zal een gedetailleerd bodemonderzoek moeten plaatsvinden, afhankelijk van het uit te werken inrichtingsplan.
tabel 12.1 Effecten op het thema bodem en milieu
alternatief

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

0

-

--

--

verontreinigingen

0

-

-

-

bodem en milieu

0

-

--

--

gesloten grondbalans

28

http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/bodeminformatie.html.
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12.3. Mogelijkheden voor recreatief medegebruik
De functieverandering van landbouw naar natuur in het projectgebied biedt kansen voor recreatief medegebruik. Over het algemeen prefereren mensen extensieve recreatievormen (wandelen, fietsen) in
natuurgebieden boven recreatie in landbouwgebieden. De natte natuur van Tusschenwater dient dan
ontsloten te worden voor recreatief medegebruik, bijvoorbeeld door openstelling van de kruin van de
kades voor wandelaars en fietsers. Een tweede voorwaarde is dat het recreatief medegebruik niet strijdig mag zijn met natuurwaarden in het projectgebied. Hier valt vaak invulling aan te geven door een
goede zonering van het recreatief gebruik.
De projectalternatieven zijn niet onderscheidend ten aanzien van het recreatief medegebruik.
tabel 12.2. Effecten op het recreatief medegebruik
alternatief

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

0

+

+

+

mogelijkheden recreatief medegebruik

12.4.

Woon- en leefmilieu

effecten op bebouwing door hoger grondwater
Effecten van hoger grondwater op bebouwing in de omgeving van het plangebied zijn niet te verwachten. Dit komt door de hydrologische isolatie van het plangebied, zoals die voor de landbouw is voorzien.
De bebouwing lift hier als het ware mee met de landbouw.
muggen
Er zijn duizenden verschillende soorten muggen en knutten. Plaagveroorzakende muggen in Nederland
zijn:
- dans- of vedermuggen (Chironomidae);
- steekmuggen (Culicidae).
dans- of vedermuggen
De dans- of vedermuggen komen relatief gezien het meeste voor. Zij steken niet, maar kunnen hinderlijk grote zwermen vormen. De omvang van de muggenpopulaties kan per jaar sterk verschillen. Het
precieze mechanisme voor het ontstaan van een plaag is niet echt duidelijk. Ook is het geen probleem
van deze tijd, maar kwamen plagen vroeger al voor (VWS, 2002). Wel komen plagen eerder voor bij
grotere watersystemen zoals het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren. Daarnaast zijn systemen gevoeliger die door een ingreep uit hun ecologisch evenwicht zijn gebracht. Goede voorbeelden
zijn de dansmuggenplagen in het IJsselmeer en Markerkeer na de aanleg van de afsluitdijk en de dijk
Enkhuizen-Lelystad, en de plagen in het Krammer-Volkerak na de aanleg van de Philipsdam. Het water
veranderde na die ingrepen langzaam van zout naar zoet. De visstand nam hierdoor drastisch af. Door
afwezigheid van larvenetende vissen groeiden de muggenzwermen zover uit dat het verkeer en de
scheepvaart er grote hinder van ondervond. Om de volgende redenen verwachten we weinig problemen met dans- of vedermuggen:
- in Tusschenwater wordt geen groot watersysteem zoals het IJsselmeer, het Markermeer of de Veluwerandmeren aangelegd;
- er ontstaat in de alternatieven geen overgang van zout naar zoet water.
Risico’s vanuit deze groep zijn om deze redenen niet aan de orde voor een gebied als Tusschenwater.
steekmuggen
Wat steekmuggen betreft zijn het alleen de vrouwtjes die overlast veroorzaken. Zij steken om het bloed
van mensen en dieren. In het bloed zit een bepaald eiwit dat nodig is voor de rijping van hun eieren.
Soorten die in het verleden plagen hebben veroorzaakt behoren tot de geslachten Aedes en Culex. Re-
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levant voor Tusschenwater zijn bijvoorbeeld de veensteekmug (Aedes punctor), één van de soorten die
in de Engbertsvenen voor grote overlast zorgde na vernattingsmaatregelen, en de gewone steekmug
die plaatselijk in de buurt van bewoning voor overlast kan zorgen. In tegenstelling tot de dans- en vedermuggen zijn er maatregelen mogelijk om plagen te voorkomen. Bij de inrichting van de nieuwe natuur kan hier rekening mee gehouden worden.
Naast overlast door steken, kunnen bepaalde soorten muggen ook ziektes overbrengen. Te denken
valt aan Anderdaagse koorts (milde vorm van malaria) en knokkelkoorts. De eerste wordt veroorzaakt
door de malariamug (Anopheles atroparvus) die nog in kleine dichtheden in Nederland voorkomen,
maar het beste gedijt in schoon, (zwak) brak water (Verdonschot, 2009). Hiervan is in Tusschenwater
geen sprake. Daarnaast zijn nog andere factoren van belang voor het overbrengen van ziektes, die
meer met de algehele volksgezondheid te maken hebben dan met natuurontwikkeling. Knokkelkoorst
wordt overgebracht door (sub)tropische muggensoorten waaronder de tijgermug (Aedes albopictus en
Aedes aegypti). Deze muggen komen via importproducten (bamboeplantjes) uit zuidoost Azië in Nederland terecht. De kans op definitieve vestiging is klein. Ze worden bestreden en ons klimaat is ongunstig
voor deze dieren. De ontwikkeling van nieuwe natuur is in ieder geval van ondergeschikt belang voor
vestiging van deze muggensoort.

verspreiding ziektes bij paarden door muggen en knutten
Muggen en knutten kunnen ziektes op paarden overbrengen, waaronder het West-Nijl virus, Afrikaanse Paarden Pest, Staart en maneneczeem. Het West-Nijl virus kan door muggen worden overgebracht. De belangrijkste drager van deze soort (culex pipiens) wordt
echter meer geassocieerd met een stedelijke omgeving dan met natte natuur (RIZA, 2002). Knutten kunnen de ziektes Afrikaanse
paardenpest en Staart en maneneczeem (SME) overbrengen. Afrikaanse Paarden Pest is een virus dat in zuidelijk Afrika wordt overgebracht door voornamelijk Culicodes imicola en Culicoides bolitinos. Het virus kan zich in deze knutten alleen vermenigvuldigen bij
een omgevingstemperatuur van 15 graden Celsius. Bij lagere temperaturen zou het virus echter wel latent in de vector aanwezig kunnen blijven en op die manier de winter overleven. Welke soorten knutten verantwoordelijk zullen zijn voor het eventuele verspreiden
van Afrikaanse Paarden Pest in Nederland is niet bekend en waarschijnlijk ook niet te voorspellen (Sloet van OldruitenborghOosterbaan, 2008). SME ontstaat als gevolg van een overgevoeligheidsreactie op knuttenbeten.
Equine infectieuze anemie daarentegen wordt voornamelijk via dazen en stalvliegen worden overgebracht. Dit virus kan zich niet vermendigvuldigen in de cellen van insecten. Wanneer paarden meer dan 180 meter uit elkaar staan, is het zeer onwaarschijnlijk dat insecten de aandoening over zullen brengen (Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, 2009).
Samenvattend: de kans op verspreiding van ziektes bij paarden door muggen en knutten valt niet volledig uit te sluiten. Er is namelijk
weinig bekend is over de rol van knutten in het ecosysteem en de wijze waarop plaagvorming door knutten te minimaliseren is. Daarentegen wordt in Nederland nauwelijks melding gedaan van overlast door knutten (RIZA, 2002).

We kunnen dus concluderen dat muggenoverlast vooral overlast inhoudt door de aanwezigheid (zoemen) en het steken van muggen.
risicofactoren en processen
Hieronder is per inrichtingselement bekeken wat de risico’s op een toename van muggenoverlast zijn.
Daaronder is dit per alternatief vertaald naar een score.
-

open water met diepte > 0,5 m: Meer water in plaats van droog grasland vergroot de kans op de
aanwezigheid van muggen. Het effect zal naar verwachting klein zijn op muggenoverlast. Steekmuggen zijn voor hun ontwikkeling sterk afhankelijk van stilstaand water zonder predatoren. In diep
water is echter vrijwel altijd stroming aanwezig en kunnen vissen de populatiedichtheid sterk verkleinen door het eten van muggenlarven. In oevers komen altijd muggen voor. Hier zijn andere predatoren (roofkevers, libellenlarven, amfibieën) belangrijk voor het beperken van de ontwikkeling van
de steekmug. De waterkwaliteit (doorzicht) is van belang. Bij een slecht doorzicht zullen minder
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-

-

-

-

muggenlarven gegeten worden, omdat predatoren ze minder goed kunnen zien. Daarbij is er bij hogere nutriëntengehaltes (vaak het geval bij een laag doorzicht) meer voedsel beschikbaar voor de
muggenlarven zelf;
riet- en of zeggenmoeras: In situaties van droogval of sterke wisseling van temperatuur en zuurstofgehaltes overleven de muggen eerder dan de predatoren en kunnen de muggenpopulaties sterk
groeien. Daarnaast vormt water- en oeverplanten een goede schuilplaats tegen predatoren. Geschikte habitats zijn droogvallende oevers of stilstaande, ondiepe wateren/plasjes en verlandingsvegetaties die niet in verbinding staan met grotere wateren. Riet- en zeggenmoeras is hierdoor voor
de ontwikkeling van muggen een zeer gunstig habitat;
nat en droog grasland: ook grasland kan een gunstig habitat zijn in het geval er tijdelijk ondiepe
plasjes kunnen ontstaan, bijvoorbeeld in de pootafdrukken van vee en in terreindepressies. Dit
hangt af van de grondwaterstand en de grondslag (op kleigrond blijft eerder water staan dan op
zand);
struweel: struweel is gunstig voor volwassen muggen om in te schuilen en om zich door te verplaatsen. Struweel dat naar bebouwing leidt kan daardoor muggenoverlast vergroten. Aan de andere
kant kan struweel dus ook gebruikt worden om muggen bij bebouwing weg te houden. Wanneer
open terrein tussen menselijke bewoning en leefgebied van muggen aanwezig is, blijft overlast door
steekmuggen vaak beperkt omdat volwassen muggen de bewoning niet bereikt (Verdonschot,
2009);
afstand tot de bebouwing: een afstand van enkele honderden meters wordt als afdoende geacht om
overlast te voorkomen (RIZA, 2002).

Bovenstaande effecten middelen zich over de alternatieven ongeveer gelijk uit voor het risico op overlast. Alternatief 1 heeft weliswaar minder open water, maar tegelijk ook weer meer areaal aan riet- en/of
zeggenmoeras. Alternatief 2 heeft meer open water, maar weer minder moeras waardoor het risico op
overlast niet veel zal verschillen van alternatief 1. Alternatief 3 lijkt met veel open water en veel moeras
het grootste risico op overlast te hebben. Echter deze alternatief heeft ten opzichte van alternatieven 1
en 2 naar verwachting een betere waterkwaliteit wat weer ongunstig is voor muggen (meer predatie,
minder voedsel). Overlast door nat en droog grasland hangt af van het beheer en de aanwezigheid van
vee. Dit effect wordt voor alle alternatieven gelijk ingeschat. Hetzelfde geldt voor struweel. De afstand
tot het dorp Zuidlaren valt buiten de kritische afstand van enkele honderden meters, maar enkele alleenstaande huizen vallen binnen deze grens. Vertaald naar de eindscore betekent dit dat ten opzichte
van de autonome ontwikkeling alle alternatieven ongeveer even negatief (-) scoren voor het risico op
overlast door steekmuggen.
openheid
In het hoofdstuk over landschap en cultuurhistorie is geconcludeerd dat het landschap zijn open karakter zal blijven behouden. De mate van bosopslag en het ontstaan van ruigten op de hogere delen is te
beperken door te begrazen of te maaien (natuurbeheer).
hinder tijdens de uitvoering
De hinder tijdens de uitvoering houdt direct verband met de grondbalans. De graafwerkzaamheden zijn
in alternatief 1 het kleinst en in alternatief 3 het grootst. De verstoring door lawaai van graafmachines is
dus ook in alternatief 3 het grootst.
bereikbaarheid
De afsluiting van De Dijk als openbare weg zal een klein effect hebben op de bereikbaarheid, maar het
verkeerskundig belang van deze B-weg is gering. Dit criterium is niet onderscheidend voor de alternatieven.
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tabel 12.3. Effecten op het woon- en leefmilieu
alternatief

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

0

0

0

0

voorkomen van overlast door hoger
grondwater
voorkomen van overlast door muggen

0

-

-

-

uitzicht/behoud van openheid

0

0

0

0

hinder tijdens uitvoering

0

0/-

-

--

bereikbaarheid

0

-

-

-

totaalscore

0

-

-

--

12.5. Infrastructuur
kabels en leidingen
In het plangebied lopen alleen al vanwege de drinkwaterwinfunctie vele leidingen. Dit project omvat uitgebreide graafwerkzaamheden voor geulen en afplaggen van de bouwvoor. Ook is de verplaatsing van
drinkwaterputten aan de orde. Het verleggen van leidingen zal derhalve onderdeel zijn van dit project.
De alternatieven onderscheiden zich niet ten aanzien van het graven van de geulen en het verplaatsen
van de drinkwaterwinputten. Dit zijn vaste maatregelen. Het enige onderscheid betreft het afplaggen.
Dit afplaggen gebeurt relatief ondiep (30 cm). Mogelijk dat door het afplaggen de gronddekking op bestaande leidingen te klein wordt. In het inrichtingsplan zal bij het ontwerp van geulen en af te plaggen
percelen rekening gehouden moeten worden met de ligging van kabels en leidingen. Hierop wordt in dit
MER niet verder ingegaan.
externe veiligheid
Door dit natuurontwikkelingsproject zijn geen veranderingen in externe veiligheid te verwachten.
tabel 12.4. Effecten op infrastructuur
alternatief

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

kabels en leidingen

0

-

-/--

--

externe veiligheid

0

0

0

0

totaalscore

0

-

-

-

12.6. Samenvatting effecten overige thema’s
De samenvattende beoordeling van de alternatieven is opgenomen in onderstaande tabel.
tabel 12.5. Effecten op het woon- en leefmilieu
alternatief

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3
--

bodem en milieu

0

0

-

recreatie

0

+

+

+

woon- en leefmilieu

0

-

-

--

infrastructuur

0

-

-

-
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13. ANALYSE ALTERNATIEVEN
13.1. Effectenoverzicht
In tabel 13.1 is een overzicht gegeven van de beoordeling op alle criteria die in het onderzoek zijn gehanteerd. De tabel is samengesteld uit de tabellen uit de hoofdstukken 7 t/m 12. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen doelen, randvoorwaarden en effecten.
tabel 13.1. Effectenoverzicht
DOELEN
alternatief

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

0

+

+

++

0

--

0

-

0

+

++

++

0

+

++

++

verbinding

0

+

+

++

Zuidlaar-

0

+

+

++

Soorten van de Flora- en faunawet.

0

-

-

--

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

0

-

-

-

0

-

-

-

watersysteem
Waterkwantiteit: vergroten waterveiligheid door het realiseren van
een waterberging.
Waterkwaliteit: verminderen nutrientenbelasting oppervlaktewater.
Bereiken van KRW-doelen Hunze
en Zuidlaardermeer.
natuur
Realiseren natuurdoelstellingen
Hunzevisie
Realiseren

robuuste

Hunze-Zuidlaardermeer.
Natura

2000-gebieden

dermeer en Drentse Aa

RANDVOORWAARDEN
alternatief
drinkwaterkwaliteit
verandering

grondwaterstand

in

omliggend landbouwgebied
EFFECTEN
alternatief

referentiesituatie

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

landschap en cultuurhistorie

0

-

--

--

landbouw

0

-

-

-

drinkwaterkwantiteit

0

+

+

+

bodem en milieu

0

-

--

--

recreatie

0

+

+

+

woon- en leefmilieu

0

-

-

--

infrastructuur

0

-

-

-

Om de verschillen tussen de alternatieven meer te benadrukken zijn in tabel 13.2 de referentiesituatie
en de niet onderscheidende criteria weggelaten.
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tabel 13.2. Overzicht van de verschillen tussen de alternatieven
alternatief

alternatief 1

alternatief 2

alternatief 3

+

+

++

--

0

-

+

++

++

+

++

++

verbinding

+

+

++

Zuidlaar-

+

+

++

Soorten van de Flora- en faunawet.

-

-

--

Waterkwantiteit: vergroten waterveiligheid door het realiseren van
een waterberging.
Waterkwaliteit: verminderen nutrientenbelasting oppervlaktewater.
Bereiken van KRW-doelen Hunze
en Zuidlaardermeer.
Realiseren natuurdoelstellingen
Hunzevisie
Realiseren

robuuste

Hunze-Zuidlaardermeer.
Natura

2000-gebieden

dermeer en Drentse Aa
landschap en cultuurhistorie

-

--

--

bodem en milieu

-

--

--

woon- en leefmilieu

-

-

--

Er zijn enkele duidelijke verschillen tussen de alternatieven naar voren gekomen.
doel watersysteem
Alternatieven 1 en 2 kunnen niet de gehele wateropgave realiseren. In dat geval zal dus een deel van
de bergingsopgave buiten het Tusschenwatergebied moeten worden gevonden. Alternatief 3 kan zelfs
meer dan de wateropgave realiseren.
De grootste nalevering van nutriënten op het Zuidlaardermeer vindt plaats vanuit de permanent geinundeerde delen. In alternatief 1 is deze belasting op het meer verreweg het grootst vanwege de aanwezige fosfaatrijke bouwvoor. In alternatief 2 en 3 is de belasting beduidend lager, maar nog steeds
substantieel. In alternatief 3 is sprake van een grotere belasting dan in alternatief 2. Dit lijkt tegenstrijdig
te zijn omdat in dit alternatief de meeste nutriënten met de bouwvoor verwijderd worden. Echter, in alternatief 3 is het oppervlak permanent geïnundeerd twee keer zo groot en hoewel de nalevering uit de
afgegraven gronden beperkter is, leidt dit vanwege het grote oppervlak toch tot een substantiële extra
belasting op het Zuidlaardermeer.
Alle alternatieven leveren een positieve bijdrage aan de KRW-doelen. Dit komt door een positief effect
op de ontwikkelkansen voor water- en oeverplanten en het toegenomen areaal aan paaiplaatsen voor
vis. Vanwege het grotere effect op de nutriëntenbelasting scoren alternatieven 2 en 3 positiever dan alternatief 1.
doel natuur
Ten aanzien van het doel natuur scoort alternatief 3 het beste behoudens de zeer slechte score op het
criterium Flora- en Faunawet. Deze positieve score is gerelateerd met de vrijwel volledige verwijdering
van de bouwvoor bij dit alternatief. Hiermee nemen de kansen op soortenrijke natuurontwikkeling toe.
De beoordeling op het criterium Flora- en faunawet is gerelateerd aan de mate van verstoring. Naarmate de ingrepen in de alternatieven omvangrijker zijn en dus langer duren scoort het alternatief slechter.
Toch wegen deze negatieve effecten niet op tegen de positieve natuureffecten van herinrichting van het
gebied. Door de herinrichting van het gebied als natuur- en waterbergingsgebied is de overall score
voor natuur positief voor alle alternatieven.
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effecten
Alle alternatieven scoren negatief op het thema landschap en cultuurhistorie, ondanks dat de bouwvoor
in gebieden met archeologische waarden en aardkundige randvoorwaarden niet wordt ontgraven. De
wens tot een gesloten grondbalans die tot zeer brede kades leidt, is hier mede debet aan.
De verschillende scores tussen de alternatieven bij de thema’s bodem & milieu en woon- & leefomgeving worden veroorzaakt door de verschillen in grondverzet. Zo moet in alternatief 3 de grootste hoeveelheid grond worden verzet. De verstoring door lawaai van graafmachines is dus ook in alternatief 3
het grootst.
13.2. Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)
Vanuit de natuur- en waterdoelen gezien, scoort alternatief 1 op alle fronten slechter dan alternatieven
2 en 3. Alternatief 1 verstoort het landschap het minste, maar een zorgpunt voor alternatief 1 is de zeer
slechte score op het criterium waterkwaliteit (met name op de korte termijn). Alternatief 2 kent de beste
score op het criterium waterkwaliteit.
Op de lange termijn komt de bodem in het projectgebied bij alle alternatieven via verschillende wegen
(uitspoeling en oplading) in evenwicht met de externe fosfaatbelasting vanuit de Hunze. Op de lange
termijn (enkele jaren tot enkele tientallen jaren) zal dit criterium niet onderscheidend zijn tussen de alternatieven.
Uit de sommatie van de scores op thema’s die verstoring ondervinden door het afgraven (landschap en
cultuurhistorie, bodem en milieu, woon- en leefmilieu en infrastructuur), heeft alternatief 1 de voorkeur,
dan alternatief 2 en vervolgens alternatief 3.
Alternatief 2 scoort het beste bij het samennemen van effectscores op de doelstellingen van het project
(nieuwe natuur, waterberging en waterkwaliteit) én de effectscores op de thema’s die verstoring ondervinden door het afgraven. Daarmee is alternatief 2 de optimale basis voor het meest milieuvriendelijke
alternatief (MMA).
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14. DOELBEREIK EN MOGELIJKHEDEN TOT OPTIMALISATIE
In hoofdstuk 2 is de algemene doelstelling van het project beschreven. Om een goede besluitvorming
te ondersteunen worden de alternatieven in dit hoofdstuk getoetst aan de doelen en randvoorwaarden.
Vanuit deze uitkomsten worden de mogelijkheden tot optimalisatie en een aanzet tot eisen voor de vervolgfase (het inrichtingsplan) gegeven.
14.1. Doelen
De doelstelling van het project is vertaald in doelen, die met de inrichting van het plangebied worden
nagestreefd (nieuwe natuur, waterberging en waterkwaliteit). In paragraaf 13.2 is aangegeven dat alternatief 2 (afgraven onder gemiddeld waterpeil) het beste scoort gezien de doelstelling van het project.
De negatieve score op het criterium Flora- en Faunawet (een behoudend criterium) is hierbij wel een
aandachtspunt. Door de herinrichting van het gebied als natuur- en waterbergingsgebied is de overall
score voor natuur positief.
14.2. Randvoorwaarden
Voor het project zijn vier randvoorwaarden geformuleerd:
1. de hoogwaterveiligheid wordt te allen tijde gewaarborgd;
2. een duurzame en veilige drinkwatervoorziening blijft behouden;
3. buiten het plangebied mogen geen negatieve hydrologische effecten optreden;
4. minimalisatie van de effecten op landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
De borging van de hoogwaterveiligheid is in dit MER niet getoetst. Bij het ontwerp van de alternatieven
is uitgegaan van een kruinhoogte van NAP + 2,00 m, een kruinbreedte van 4 meter en een talud van
1:3, zodat de stabiliteit gewaarborgd is (minimum civieltechnisch profiel).
Aan de randvoorwaarde, behoud van een duurzame en veilige drinkwatervoorziening, wordt deels niet
voldaan. De verhoogde gehaltes aan ammonium, methaan en DOC in het ruwwater bij realisatie van
het project zijn een aandachtspunt. Deze parameters stijgen al bij de referentiesituatie. Deze stijging is
nog hoger bij realisatie van het project. De drie alternatieven zijn niet (significant) onderscheidend op dit
punt.
Deels wordt wel aan de randvoorwaarde voor drinkwater voldaan. De verblijftijd in de bodem bedraagt
bij alle alternatieven ruimschoots 60 dagen. De waterwin-stroken worden opgehoogd tot 1,09 meter
NAP29; daarmee inunderen ze slechts eens per 10 jaar. Ook is bij het ontwerp rekening gehouden met
de toegankelijkheid voor onderhoudsvoertuigen. Via een afsluitbare inlaatconstructie (zie paragraaf
5.2.1) kan het plangebied worden afgesloten van de Hunze. In geval van een calamiteit (vervuild water)
kan het plangebied worden afgesloten en wordt de drinkwatervoorziening niet bedreigd.
Ondanks de kwelsloot om het plangebied hydrologisch te isoleren, treden er toch grondwaterstandsverhogingen op buiten het plangebied bij alle alternatieven (effect op landbouw). Aan de randvoorwaarde dat er geen negatieve hydrologische effecten mogen optreden buiten het plangebied kan nog niet
worden voldaan. Met aanvullende maatregelen kan wel aan deze randvoorwaarde worden voldaan.
Alle alternatieven zijn geoptimaliseerd om de effecten op landschappelijke en cultuurhistorische waarden te minimaliseren. Dit is gedaan door het toevoegen van een vaste maatregel: behoud van zandkopjes en andere gebieden met archeologische waarden en aardkundige randvoorwaarden. Daarmee
is aan de vierde randvoorwaarde voldaan.
Uit de toetsing op de randvoorwaarden blijkt geen significant onderscheid tussen de alternatieven.

29

Gebaseerd op een Gumbelanalyse van het Zuidlaardermeer (zie afbeelding 5.4d).
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14.3. Voorkeursalternatief en aanzet tot eisen voor het inrichtingsplan
Gezien de beste score op het doelbereik is alternatief 2 gekozen als voorkeursalternatief. Dit alternatief
wordt gedetailleerder uitgewerkt voor het inrichtingsplan en het bestemmingsplan.
Op basis van de in het MER beschreven knelpunten en realisatiemogelijkheden zijn de volgende optimalisaties richtinggevend voor de vervolgfase (het inrichtingsplan);
- optimalisatie van de landschappelijke inpassing van de kades (deze maatregel gaat wel ten koste
van de waterbergingscapaciteit);
- beperking van het graafwerk tot een minimum, door bijvoorbeeld minder geulen te graven maar dat
gaat ten koste van het aandeel open water in het gebied;
- om de berekende negatieve gevolgen op de productieomstandigheden van de landbouw op te heffen dienen de voorgestelde maatregelen verder uitgewerkt te worden. Eén van deze belangrijke
maatregelen is optimalisatie van de dimensionering, ligging en het peilbeheer in de kwelsloot om de
negatieve hydrologisch effecten op de omliggende percelen te minimaliseren of te voorkomen;
- optimalisatie van de bedrijfsvoering van de drinkwaterwinning, en zo nodig aanvullende zuiveringscapaciteit installeren;
- te onderzoeken of de af te graven grond verspreid kan worden op de omliggende landbouwpercelen om de kades minder breed te maken, zoals in alternatief 3 werd voorgesteld (loslaten van de
gesloten grondbalans binnen het plangebied);
- de inzet van overige mitigerende, compenserende en optimaliserende maatregelen zoals beschreven in de hoofdstukken 7 t/m 12;
- verkleining van het inundatiegebied (deze maatregel gaat wel ten koste van de waterbergingscapaciteit).
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15. LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE
In dit hoofdstuk worden eerst de leemten in kennis beschreven, die na de bestudering van de verschillende effecten in deze MER zijn blijven bestaan. Daarna volgt een aanzet tot een evaluatieprogramma.
15.1. Leemten in kennis en informatie
De leemten in kennis zijn onderverdeeld in de verschillende aspecten zoals deze in het rapport zijn onderscheiden.
natuur
- bij de concrete invulling van het inrichtingsplan wordt nader onderzoek geadviseerd. Meer zekerheid omtrent effecten en de effectiviteit van afgraven kan verkregen worden door beperkt aanvullend bodemonderzoek uit te voeren (profielmetingen) en in meer detail de verblijftijden van het Zuidlaardermeer te bepalen. Op basis van dit aanvullend onderzoek kan beter de vertaalslag op maat
worden gemaakt richting het definitief inrichtingsplan. Hierbij is een mogelijk scenario dat – ook gezien de het grondoverschot - op bepaalde plaatsen gekozen wordt om permanent geïnundeerde
gebieden toch niet af te graven en deze maatregel achterwege te laten of in te zetten op plaatsen
die minder onder invloed staan van de Hunze;
- het is op dit moment niet duidelijk in welke mate vogels van het Zuidlaardermeer gebruik maken
van het Tusschenwatergebied. De laatste metingen dateren uit 2000.
bodem en milieu
Er zal een gedetailleerd bodemonderzoek moeten plaatsvinden naar de milieuhygienische kwaliteit van
de te vergraven onderdelen. Als wordt gekozen voor de toepassing van steile taluds bij de op te werpen
kades, zal eveneens een grondmechanische analyse van de samenstelling moeten plaatsvinden. Dit is
nodig om te kijken of de grond voldoet om te verwerken in de waterkering.
landschap en cultuurhistorie
In de richtlijnen van de commissie m.e.r. wordt gevraagd om datering van de Hunzemeanders. Hoewel
in het rapport voor de archeologische advieskaart van het plangebied wordt ingegaan op de mogelijke
ligging van historische lopen is hierover verder niet veel bekend. Voor de afweging van de alternatieven
biedt deze informatie ook geen toegevoegde waarde.
Tegenwoordig wordt voor een MER vaak al archeologisch veldwerk uitgevoerd. Voor onderhavig MER
is dat niet integraal uitgevoerd. In 2001 is bij een eerste aanzet van het natuurontwikkelingsplan wel al
enig veldwerk verricht op enkele dekzandkopjes in het fase 1-gebied. Verder is er nu voor gekozen om
de bestaande kennis via de advieskaart te verduidelijken. Hieronder is het plan van aanpak voor de potentiële en bekende waarden in het plangebied opgenomen. Hiermee worden de belangen van de archeologische waarden in het gebied zoveel mogelijk gewaarborgd.
Wanneer ervoor gekozen zou zijn om wel al een deel van het verkennende/karterende onderzoek naar
de verwachte archeologie uit te voeren, zou wellicht de effectmeting voor archeologie positiever zijn
uitgevallen omdat slechts in de deel van de archeologische verwachtingszones ook daadwerkelijk
waarden aanwezig zullen zijn.
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aanpak archeologische waarden en verwachtingen in het plangebied
Voor het hele plangebied is in 2010 een geactualiseerde archeologische advieskaart opgesteld (Aalbersberg & Van Beek 2010) die inzicht geeft in de bekende en verwachte archeologie van het plangebied. In tabel 3 van het bijbehorende rapport (bijlage III bij het MER)
zijn adviezen ten aanzien van de bekende (AMK) en mogelijke (RAAP) vindplaatsen geformuleerd. Dit is in afstemming met een provinciaal archeoloog gebeurd. Het gaat daarbij om 3 AMK-terreinen van archeologische waarde (ongewaardeerd), 13 mogelijke, nieuwe
vindplaatsen op grond van het bureauonderzoek (waaronder 1 die waarschijnlijk al verstoord is) en 11 nader te onderzoeken zandkoppen waarvan er 4 met reeds geconstateerde archeologische indicatoren (gegevens eerder/oud onderzoek). Voor 9 locaties die op grond
van eerder/oud onderzoek als zandkop waren aangemerkt, is nader onderzoek cq behoud niet nodig.
aanpak bekende archeologische waarden
De bekende en mogelijke archeologische vindplaatsen (uitgezonderd RAAP nummer 1 en 2) en de 11 zandkoppen uit tabel 3 van Aalbersberg & Van Beek 2010 zijn opgenomen op de randvoorwaardenkaart. Conform het advies is het uitgangspunt hier behoud in situ.
Dat wil zeggen dat op deze vindplaatsen en zandkoppen bij geen van de alternatieven bodemverstorende activiteiten zullen plaatsvinden (plaggen en andere graafwerkzaamheden). De ligging van de geulen in het schetsontwerp is op een paar locaties niet in overeenstemming met dit uitgangspunt (Tusschenwater en Oude Diep). Bij het definitieve ontwerp moet nog een balans worden gevonden tussen herstel van de geulen en de archeologische randvoorwaarden.
aanpak verwachtingsgebieden
Waar verwachtingswaarden worden geraakt door bodemingrepen zal op voorhand (zandkoppen, dekzand) of tijdens de uitvoering
(beekdal) door middel van inventariserend veldonderzoek worden nagegaan of zich hier (behoudenswaardige) vindplaatsen bevinden.
Als die er zijn, wordt in overleg met de provinciaal archeoloog en het bevoegd gezag besloten hoe hiermee om te gaan. Daarbij zijn er
twee opties: behoud in situ door planaanpassing of behoud ex situ door opgraven. Als er geen waarden zijn kan het gebied worden vrijgegeven.
overzicht proces archeologisch onderzoek
De uitwerking van het vastgestelde voorkeursalternatief wordt vergeleken met de archeologische advieskaart van Aalbersberg & Van
Beek 2010. Op grond hiervan wordt een definitief plan van aanpak gemaakt voor noodzakelijk veldonderzoek dat wordt afgestemd met
de provinciaal archeoloog en het bevoegd gezag. Dit onderzoek zal voorafgaand aan de inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden (bekende vindplaatsen, dekzandkoppen & dekzand met een archeologische verwachting) of tijdens de uitvoering van de inrichting (beekdal).
Hierbij blijft het uitgangspunt dat bekende en mogelijke vindplaatsen, alsook de genoemde zandkoppen (tabel 3 Aalbersbert & Van
Beek 2010) in situ behouden blijven. Indien bij de uitwerking van het voorkeursalternatief blijkt dat dit op sommige plaatsen toch niet
mogelijk is, dan zal er nader onderzoek naar deze (mogelijke) vindplaatsen plaatsvinden conform het advies van Aalbersberg & Van
Beek (waarderend onderzoek en zo nodig opgraving). Uitgangspunt is dat archeologisch veldonderzoek alleen wordt uitgevoerd op locaties waar daadwerkelijk bodemverstorende activiteiten plaatsvinden die waarden of verwachtingen raken. Het eventueel uit te voeren waarderend booronderzoek aan de mogelijke burcht als mogelijke compenserende/mitigerende maatregel is daarop een uitzondering.

woon- en leefmilieu
Over de rol van knutten in het ecosysteem en de wijze waarop plaagvorming door knutten te minimaliseren is, is nog weinig bekend.
15.2. Aanzet evaluatieprogramma
Vanuit de Wet milieubeheer is het Bevoegd Gezag verplicht om de effecten, die zijn beschreven in het
MER, tijdens en na de realisatie van het project te evalueren. Het doel van het evaluatieprogramma is
drieledig:
voortgaande studie naar leemten in kennis
Bij de beschrijving van optredende effecten is een aantal leemten in kennis en informatie naar voren
gekomen. Het effect van deze leemten op het besluit dat op grond van deze informatie moet worden
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genomen wordt zeer gering geacht. Gegevens die in de toekomst beschikbaar komen, kunnen gebruikt
worden om de effecten van de realisatie van het project te evalueren en op basis daarvan eventuele
aanvullende maatregelen te nemen.
toetsing van de voorspelde effecten aan de daadwerkelijk optredende effecten
Ondanks alles kunnen de daadwerkelijke optredende effecten verschillen van de effecten zoals die in
de MER zijn beschreven, bijvoorbeeld doordat:
- de gehanteerde voorspellingstechnieken toch tekort blijken te schieten;
- de gebruikte rekenmodellen toch onvoldoende betrouwbaar blijken te zijn;
- bepaalde effecten niet werden voorzien;
- elders onvoorziene, maar invloedrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.


monitoren van de voorgestelde mitigerende en compenserende maatregelen
Met het evaluatieprogramma wordt de noodzaak tot aanvullende mitigerende en compenserende maatregelen bepaald, op basis van het verkregen inzicht in de betrouwbaarheid van de gedane effectvoorspellingen. In een later stadium zal de effectiviteit van deze aanvullende maatregelen wederom getoetst
moeten worden.
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2PKHWLQULFKWLQJVSODQWHUHDOLVHUHQPRHWKHWEHVWHPPLQJVSODQYDQGHJHPHHQWH7\QDDUORZRUGHQ
KHU]LHQ2PGDWKHWJDDWRPHHQJHELHGPHWHHQIXQFWLHZLM]LJLQJYDQPHHUGDQKDLVKHWLQULFK
WLQJVFTEHVWHPPLQJVSODQPHUSOLFKWLJ+HWEHWUHIWKLHU]RZHOHHQSODQPHUSOLFKWDOVHHQ
SURMHFWPHUSOLFKW7HQDDQ]LHQYDQGHWHYROJHQPHUSURFHGXUHLVKHW:DWHUVFKDS+XQ]HHQ
$D¶VLQLWLDWLHIQHPHUHQGHJHPHHQWH7\QDDUOR FR|UGLQHUHQG EHYRHJGJH]DJ'HSURYLQFLH'UHQWKH
LVPHGHEHYRHJGJH]DJ,QIHEUXDULLVGHVWDUWQRWLWLHYRRUGHPHUXLWJHEUDFKW /XLQHQEXUJ
 HQLQPHLKHHIWGH&LHPHUKDDUDGYLHVRYHUGHULFKWOLMQHQRSJHVWHOG9ROJHQVGHSODQ
QLQJPRHWGHPHUWHJHOLMNPHWKHWYRRURQWZHUSYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQPHGLRRSJHOHYHUG
ZRUGHQ
'RRUGHODQJHSODQYRUPLQJGDWHHUWKHWDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNGDWWRWGXVYHULQKHWNDGHUYDQ
KHWSURMHFW7XVVFKHQZDWHULVXLWJHYRHUGXLWGHSHULRGH,QGHDIJHORSHQMDUHQLVKHW
EHOHLGWHQDDQ]LHQYDQGHDUFKHRORJLHGRRUGHNRPVWYDQGH:HWRSGHDUFKHRORJLVFKHPRQXPHQ
WHQ]RUJYHUDQGHUG2RNLVHUGHDIJHORSHQMDUHQGRRUQLHXZRQGHU]RHNQLHXZHNHQQLVYRRUKDQGHQ
JHNRPHQRYHUGHEHZRQLQJVJHVFKLHGHQLVYDQKHWJHELHG ELMY1LFROD\ HQ]LMQHUQLHXZH
LQ]LFKWHQJDQJEDDURYHUGHPHWKRGLHNYDQDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNLQEHHNGDOHQ 'UHQWV3ODWHDX
5HQVLQN 'LWDOOHVEUHQJWPHW]LFKPHHGDWKHWQRGLJLVGHWRWGXVYHUYHU]DPHOGH
JHJHYHQVRYHUGHDUFKHRORJLHYDQSODQJHELHG7XVVFKHQZDWHUWHDFWXDOLVHUHQHQZDDUQRGLJDDQ
WHSDVVHQ2SGLHPDQLHUZRUGWYROGDDQDDQGHHLVHQYDQKHWKXLGLJHDUFKHRORJLHEHOHLGYDQ5LMN
SURYLQFLHHQJHPHHQWH'H]HQLHXZHDUFKHRORJLVFKHLQYHQWDULVDWLHHQGHELMEHKRUHQGHDUFKHROR
JLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUWZRUGHQLQGLWUDSSRUWJHSUHVHQWHHUGHQYHUZHUNWWRWHHQDUFKHRORJLVFKH
DGYLHVNDDUW
'HDUFKHRORJLVFKHDGYLHVNDDUW]DO]RGUDKHWLQULFKWLQJVDOWHUQDWLHIEHVWXXUOLMNLVYDVWJHVWHOG
JHFRQI URQWHHUGZRUGHQPHWGHLQULFKWLQJVNDDUW8LWGLHFRQIURQWDWLHPRHWGXLGHOLMNZRUGHQZDDU
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HYHQWXHHONQHOSXQWHQOLJJHQ'DDUELMLVKHWXLWJDQJVSXQWGDWHU]RYHHOPRJHOLMNJHVWUHHIG]DO
ZRUGHQQDDUEHKRXGLQVLWXZDDUGRRUQDGHU YHOG RQGHU]RHNPRJHOLMNEHSHUNWNDQEOLMYHQ=DQG
NRSSHQPHWHHQDUFKHRORJLVFKH HQDDUGNXQGLJH YHUZDFKWLQJ]XOOHQELMYRRUEHHOG]RYHHOPRJHOLMN
ZRUGHQRQW]LHQ
'HGRHOVWHOOLQJHQYDQRQGHUKDYLJDUFKHRORJLVFKEXUHDXRQGHU]RHN]LMQ
 KHWLQYHQWDULVHUHQHQHYDOXHUHQYDQGHEHVFKLNEDUHDUFKHRORJLVFKHJHJHYHQV
 KHWRSVWHOOHQYDQHHQDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUWWHQEHKRHYHYDQKHW0(5
 KHWPDNHQYDQHHQLQVFKDWWLQJYDQGHHIIHFWHQYDQGHYRRUJHQRPHQLQJUHSHQRSKHWDUFKHRORJL
VFKHERGHPDUFKLHI
 KHWRSVWHOOHQYDQDGYLH]HQWHQDDQ]LHQYDQHYHQWXHHODUFKHRORJLVFKYHUYROJRQGHU]RHN

 $GPLQLVWUDWLHYHJHJHYHQV
3ODQJHELHGQDWXXURQWZLNNHOLQJVJHELHG7XVVFKHQZDWHUOLJWDDQGHEHQHGHQORRSYDQGH+XQ]H
WXVVHQ'H*URHYHHQGHDDUGJDVLQVWDOODWLHELM2XG$QQHUYHHQ ]LHILJXXU 
*HPHHQWH7\QDDUOR
.DDUWEODGWRSRJUDILVFKHNDDUWYDQ1HGHUODQG(
+XLGLJODQGJHEUXLNRYHUZHJHQGZHLODQGHQQDWXXUJHELHG
2SSHUYODNWHSODQJHELHGFDKD
+RHNSXQWHQSODQJHELHGQRRUGZHVWQRRUGRRVW]XLGRRVW
]XLGZHVW

 2QGHU]RHNVRS]HWHQULFKWOLMQHQ
+HWRQGHU]RHNLVXLWJHYRHUGYROJHQVGHQRUPHQYDQGHDUFKHRORJLVFKHEHURHSVJURHS ]LHDUWLNHO
YDQKHW%HVOXLWDUFKHRORJLVFKHPRQXPHQWHQ]RUJ 'H.ZDOLWHLWVQRUP1HGHUODQGVH$UFKHRORJLH
.1$YHUVLH EHKHHUGGRRUGH6WLFKWLQJ,QIUDVWUXFWXXU.ZDOLWHLWVERUJLQJ%RGHPEHKHHU 6,.%
KWWSZZZVLNEQO JHOGWLQGHSUDNWLMNDOVULFKWVQRHU5$$3EHVFKLNWRYHUHHQRSJUDYLQJVYHUJXQQLQJ
YHUOHHQGGRRUGH0LQLVWHUYDQ2QGHUZLMV&XOWXXUHQ:HWHQVFKDS=LHWDEHOYRRUGHGDWHULQJHQYDQ
GHLQGLWUDSSRUWJHQRHPGHDUFKHRORJLVFKHSHULRGHQ$FKWHULQGLWUDSSRUW]LMQHHQOLMVWPHWJHEUXLNWH
DINRUWLQJHQHQHHQYHUNODUHQGHZRRUGHQOLMVWRSJHQRPHQ
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 %XUHDXRQGHU]RHN
 %URQQHQ
%LMKHWEXUHDXRQGHU]RHN]LMQGHYROJHQGHEURQQHQJHUDDGSOHHJG
 KHW$5&+HRORJLVFK,QIRUPDWLH6\VWHHP $5&+,6 
 GH$UFKHRORJLVFKH0RQXPHQWHQ.DDUW $0. 
 KLVWRULVFKNDDUWPDWHULDDO
 GH)UDQVH.DDUWXLW 9HUVIHOW 6FKURRU 
 GH.DGDVWUDOHPLQXWHQXLWFLUFDHQELMEHKRUHQGH2RUVSURQNHOLMNH$DQZLM]HQGH7DIHOV
KWWSZDWZDVZDDUQO 
 GH9HOGPLQXXWXLW :ROWHUV1RRUGKRII$WODVSURGXNWLHV 
 GH&KURPRWRSRJUDILVFKH.DDUWGHV5LMNVKHU]LHQ 5REDV3URGXFWLHV 
 OXFKWIRWR¶V RQGHUDQGHUHKWWSZZZHDUWKJRRJOHFRP 
 KHW$FWXHHO+RRJWHEHVWDQG1HGHUODQG $+1 
 KHWLQIRUPDWLHV\VWHHP.HQQLV,QIUDVWUXFWXXU&XOWXXU+LVWRULH .,&+ 
 KHW&XOWXXUKLVWRULVFK.RPSDVYDQGHSURYLQFLH'UHQWKH
 .DDUWSURYLQFLDDOEHODQJDUFKHRORJLH 2QWZHUS2PJHYLQJVYLVLH'UHQWKHNDDUW(
 DUFKHRORJLVFKHUDSSRUWDJHVYDQRQGHU]RHNLQHQLQGHQDELMKHLGYDQKHWSODQJHELHG ]LH 
 GHERGHPNDDUWVFKDDO 6WLERND HQGH KHU]LHQH GLJLWDOHERGHPNDDUW
 GHJHRPRUIRORJLVFKHNDDUW
 RYHULJHOLWHUDWXXU ]LHOLWHUDWXXUOLMVW 

 0HWKRGHQHQWRHOLFKWLQJ
9RRUHHQLQVFKDWWLQJYDQGHHIIHFWHQYDQGHERGHPLQJUHSHQWHQEHKRHYHYDQGHQDWXXURQWZLNNH
OLQJHQZDWHUEHUJLQJRSKHWDUFKHRORJLVFKHERGHPDUFKLHILVJHEUXLNJHPDDNWYDQGHUDSSRUWDJHVHQ
GRFXPHQWDWLHGLHYRRUKHW0(5]LMQRSJHVWHOG'DDUQDDVWLVJHEUXLNJHPDDNWYDQNHQQLVHQJHJH
YHQVRSJHGDDQELMHHUGHUHYHUJHOLMNEDUHSURMHFWHQZDDURQGHUGHDDQOHJYDQHHQZDWHUEHUJLQJLQ
GH3HL]HUHQ(HOGHUPDGHQ

9LQGSODDWVHQ
9RRUGHLQYHQWDULVDWLHHQEHVFKULMYLQJYDQGHEHNHQGHYLQGSODDWVHQLVJHEUXLNJHPDDNWYDQGH
KLHUERYHQJHQRHPGHEURQQHQ2QGHUYLQGSODDWVHQZRUGHQLQGLWUDSSRUWEHKDOYHGHEHNHQGHSUH
KLVWRULVFKHHQKLVWRULVFKHQHGHU]HWWLQJVWHUUHLQHQRRNFXOWXXUKLVWRULVFKHREMHFWHQ]RDOVYRRUP DOLJH
KXLVHQERHUGHULMSODDWVHQYHUVWDDQ2RNORFDWLHVZDDUYDQDDQJHQRPHQZRUGWGDWGHNDQVRSGH
DDQZH]LJKHLGYDQHHQDUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVJURRWLV]RDOVGHN]DQGNRSMHVLQKHWEHHNGDO]LMQ
LQGHYLQGSODDWVHQFDWDORJXVRSJHQRPHQ
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$+1
+HW$FWXHHO+RRJWHEHVWDQG1HGHUODQG $+1 LVLQKHWNDGHUYDQRQGHUKDYLJEXUHDXRQGHU]RHN
JHEUXLNWYRRUKHWYHUILMQHQYDQGHEHVWDDQGHJHRPRUIRORJLVFKHHQERGHPNXQGLJHNDDUWHQ$OV
JHYROJYDQGHYRRUWJDDQGHRQWZDWHULQJYDQKHWJHELHGYHUGZLMQWKHWYHHQHQRUJDQLVFKPDWHU LDDO
]RGDWXLWHLQGHOLMNKHWRQGHUOLJJHQGHGHN]DQGUHOLsIZHHUDDQKHWRSSHUYODN]LFKWEDDUZRUGW+HW
$+1LV]RJHFODVVLILFHHUGGDWGHYHUWLFDOHUHVROXWLHLQKHWODJHGHHO]RJURRWPRJHOLMNLV+LHU]LMQ
NODVVHQYDQPJHEUXLNW ELMHHQOLQHDLUHFODVVLILFDWLHKHWKHOHKRRJWHEHUHLNYHUGHHOGLQNODVVHQ
PHWGH]HOIGHJURRWWHKHHIWGH+RQGVUXJHHQRQHYHQUHGLJJURWHLQYORHG +LHUGRRUZRUG HQNOHLQH
KRRJWHYHUVFKLOOHQ]LFKWEDDU(ULVJHHQJHEUXLNJHPDDNWYDQKHOOLQJFRPSHQVDWLHRIµRQWKHOOHQ¶
:DOGXV 9DQGHU9HOGH RPGDWKHWYHUKDQJELQQHQKHWSODQJHELHGYHUZDDUORRVEDDULV
'HKRRJWHYHUVFKLOOHQ]LMQ JHR PRUIRORJLVFKJHwQWHUSUHWHHUGHQGDDUQDJHFRQWUROHHUGDDQGHKDQG
YDQOXFKWIRWR¶VHQEHVFKLNEDUHERRUJHJHYHQVRPWHYRRUNRPHQGDWRRNEHERXZLQJEHJURHLLQJ
ERVMHV HQGHUJHOLMNHDOVµGHN]DQGNRSMHV¶RSGHNDDUWNRPHQWHVWDDQ+RHZHOGH$+1GDWDRYHU
KHWDOJHPHHQ]RUJYXOGLJYRRUGLWVRRUWWRSRJUDILVFKHHOHPHQWHQJHFRUULJHHUGZRUGHQEOLMYHQHU
WRFKYDDN]XONHµIRXWMHV¶LQ]LWWHQ9HUGHUZRUGHQQLHWDOOHKRRJWHYHUVFKLOOHQ GLHQLHWWHZLMWHQ]LMQ
DDQGHKLHUERYHQFRUUHFWLHIRXWHQ YHURRU]DDNWGRRUGHN]DQGNRSMHV5HOLsINDQRRNRQWVWDDQGRRU
DQGHUHJHRORJLVFKHSURFHVVHQ]RDOVGHYRUPLQJYDQRHYHUZDOOHQHQRYHUVODJZDDLHUV2SJURQG
YDQH[SHUWMXGJPHQWLVJHSUREHHUGRQGHUVFKHLGWHPDNHQWXVVHQGHN]DQGUHOLsIHQRSHHQDQGHUH
PDQLHURQWVWDQHYHUKRJLQJHQLQKHWODQGVFKDS'DDUQDDVWLVJHEUXLNJHPDDNWYDQGHEHVFKLNEDUH
DUFKHRORJLVFKHERRUJHJHYHQV )LMPD 

9HUZDFKWLQJHQ
9RRUKHWRSVWHOOHQYDQKHWDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVPRGHOHQGHDDQGHKDQGGDDUYDQRSJHVWHOGH
DUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUWYRRUKHWSODQJHELHGLVJHEUXLNJHPDDNWYDQGHEHVFKLNEDUHERGHP
NXQGLJHJHRPRUIRORJLVFKHHQDUFKHRORJLVFKHGDWDKRRJWHJHJHYHQVHQUHOHYDQWHOLWHUDWXXU2SJURQG
YDQGH]HJHJHYHQV]LMQODQGVFKDSSHOLMNHHHQKHGHQRQGHUVFKHLGHQZDDUDDQHHQDUFKHRORJLVFKHYHU
ZDFKWLQJLVWRHJHNHQG+HWYHUZDFKWLQJVPRGHOHQGHGDDUDDQJHNRSSHOGHYHUZDFKWLQJHQZRUGHQ
EHVFKUHYHQLQKRRIGVWXN

$GYLH]HQ
'HDGYLH]HQYRRUDUFKHRORJLVFKYHUYROJRQGHU]RHN]LMQJHEDVHHUGRSGHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFK
WLQJHQHQGHEHNHQGHYLQGSODDWVHQHQ]LMQYHUZHUNWWRWHHQDUFKHRORJLVFKHDGYLHVNDDUW NDDUWELMODJH
 'HDGYLH]HQZRUGHQEHVSURNHQLQKRRIGVWXN
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 5HVXOWDWHQ
 ,QYHQWDULVDWLHYDQEHNHQGHYLQGSODDWVHQ
9RRUHHQRYHU]LFKWYDQGHJHwQYHQWDULVHHUGYLQGSODDWVHQZRUGWYHUZH]HQQDDUGHYLQGSODDWV HQ
FDWDORJXV ELMODJH HQNDDUWELMODJH$

$0.WHUUHLQHQ
,QKHWSODQJHELHGOLJJHQ$0.WHUUHLQHQ
 0RQXPHQWQXPPHUHHQWHUUHLQYDQDUFKHRORJLVFKHZDDUGHEHWUHIWHHQQHGHU]HWWLQJVWHUUHLQ
PHWUHVWHQXLWGHSHULRGH,-]HUWLMGWP0LGGHOHHXZHQ2SKHWPRQXPHQWWHUUHLQLVKDQGJHYRUPG
DDUGHZHUNJHYRQGHQ $5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHUVHQ 
 0RQXPHQWQXPPHUHHQWHUUHLQYDQDUFKHRORJLVFKHZDDUGHEHWUHIWHHQQHGHU]HWWLQJVWHUUHLQ
PHWYRQGVWHQXLWKHW3DOHROLWKLFXPGH%URQVWLMGHQGHSHULRGH,-]HUWLMGWP0LGGHOHHXZHQ'H
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHUVHQKHEEHQEHWUHNNLQJRSYRQGVWHQYDQ
YXXUVWHHQHQKDQGJHYRUPGDDUGHZHUNRSGLWPRQXPHQWWHUUHLQ
 0RQXPHQWQXPPHUHHQWHUUHLQYDQDUFKHRORJLVFKHZDDUGHEHWUHIWHYHQHHQVHHQQHGHU
]HWWLQJVWHUUHLQPHWUHVWHQXLWKHW0HVROLWKLFXPHQGH5RPHLQVHWLMG$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU
 YXXUVWHQHQDUWHIDFWHQHQ]JQµWHUSDDUGHZHUN¶ KHHIWEHWUHNNLQJRSYRQGVWHQRSGLW
PRQXPHQWWHUUHLQ$OKRHZHOQLHWDOV]RGDQLJLQ$5&+,6LQJHYRHUGLVKHWZDDUVFKLMQOLMNGDWKHW
WHUSDDUGHZHUNDINRPVWLJLVYDQEHPHVWLQJPHWWHUSDDUGHHQGXVQLHWZLMVWRSHHQQHGHU]HW
WLQJVWHUUHLQXLWGH,-]HUWLMG5RPHLQVHWLMGWHUSODDWVH'HPHVROLWKLVFKHDUWHIDFWHQZLM]HQKRRJVW
ZDDUVFKLMQOLMNZHORSHHQDUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWV

$5&+,6ZDDUQHPLQJHQ 5$$3YLQGSODDWVQXPPHUVWP
,Q$5&+,6VWDDQXLWKHWSODQJHELHGZDDUQHPLQJHQJHUHJLVWUHHUG SHLOGDWXPIHEUXDUL =HV
GDDUYDQ $5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHUVHQ 
YDOOHQELQQHQ$0.WHUUHLQHQHQ]LMQKLHUERYHQDOEHKDQGHOG9DQGHRYHULJHZDDUQ HP LQJHQOLJW
HHQDDQWDO]HHUGLFKWELMHONDDU'H]HZDDUQHPLQJHQ]LMQWRHJHNHQGDDQppQYLQGS ODDWV=RGRHQGH
UHVXOWHUHQGHZDDUQHPLQJHQLQ PRJHOLMNH DUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVHQ NDDUWELMODJH$
5$$3YLQGSODDWVQXPPHUVWP 'HYLQGSODDWVHQZRUGHQLQGHYLQGS ODDWVHQFDWDORJXV ELMODJH
 EHVFKUHYHQ
,QJHYDOOHQJDDWKHWRPORVVHYRQGVWHQYDQUHVSHFWLHYHOLMNHHQQDWXXUVWHQHQELMOHQHHQYXXU
VWHQHQVLNNHO YLQGSODDWVHQHQ 'HUJHOLMNHYRQGVWHQNXQQHQZLM]HQRSHHQSUHKLVWRULVFK
QHGHU]HWWLQJVWHUUHLQWHUSODDWVHPDDUKHWNDQRRNJDDQRPJHwVROHHUGHYRQGVWHQ]RDOV ULWXHOH 
GHSRVLWLHV$DQJH]LHQGHYRQGVWHQLQHHQEHHNGDOJHGDDQ]LMQPRHWPHWGH]HODDWVWHPRJHOLMN
KHLGWHUGHJHUHNHQLQJJHKRXGHQZRUGHQ
2SYLQGSODDWVHQHQWP]LMQYXXUVWHQHQDUWHIDFWHQJHYRQGHQ'H]HZLM]HQKRRJVWZDDU
VFKLMQOLMNRSGHDDQZH]LJKHLGYDQSUHKLVWRULVFKHQHGHU]HWWLQJHQWHUSODDWVH2SJURQGYDQGH
DUWHIDFWHQZRUGHQGH]HYLQGSODDWVHQRYHUZHJHQGLQKHW0HVROLWKLFXPJHGDWHHUG
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2SGHYLQGSODDWVHQHQWPLVEHKDOYHYXXUVWHHQRRNKDQGJHYRUPGDDUGHZHUNJHYRQGHQ
2SYLQGSODDWVHQHQLVXLWVOXLWHQGGHUJHOLMNDDUGHZHUNDDQJHWURIIHQ:HJHQVKHWRQWEUHNHQ
YDQYHUVLHULQJRIDQGHUHW\SRORJLVFKHNHQPHUNHQNDQGLWDDUGHZHUNPHHVWDOQLHWQDGHUJHGDW HHUG
ZRUGHQGDQGHSHULRGH,-]HUWLMGWP0LGGHOHHXZHQ'LWDDUGHZHUNGXLGWPRJHOLMNRSGHDDQZH]LJ
KHLGYDQEHZRQLQJXLWGH]HSHULRGH+HWLVRYHULJHQVQLHWXLWJHVORWHQGDWKHWDDUGHZ HUNRIHHQ
GHHOHUYDQQHWDOVKHWWHUSDDUGHZHUNGDWRSPRQXPHQWWHUUHLQLVJHYRQGHQDINRPVWLJLV
YDQEHPHVWLQJPHWWHUSDDUGH
,QLVRS5$$3YLQGSODDWVQUHHQZDDUGHUHQGERRURQGHU]RHNXLWJHYRHUG *URQWPLM 
ZDDUELMGHYLQGSODDWVLVRQGHU]RFKWPHWPHJDERULQJHQ7LMGHQVKHWERRURQGHU]RHNLVJHFRQ
VWDWHHUGGDWGHWRSYDQGHGHN]DQGUXJZDDURSGHYLQGSODDWVOLJWYHUSORHJGLVHQGDWHUJHHQ
DDQZLM]LQJHQ]LMQYRRUEHZRQLQJLQKHWYHUOHGHQ2YHUGHKHUNRPVWYDQGHYRQGVWHQZRUGWJHHQ
XLWVSUDDNJHGDDQ$DQJH]LHQGLWDUFKHRORJLVFKHRQGHU]RHNLVXLWJHYRHUGWHQEHKRHYHYDQKHWXLW
JUDYHQYDQHHQVOHQN GLHHURSEDVLVYDQOXFKWIRWR¶VRS*RRJOH(DUWKLQGHUGDDGOLMNWWHOLJJHQ 
PDJHUYDQXLWJHJDDQZRUGHQGDWKLHUJHHQDUFKHRORJLVFKHZDDUGHQPHHUDDQZH]LJ]LMQ

&XOWXXUKLVWRULVFKHYLQGSODDWVHQ 5$$3YLQGSODDWVQXPPHUVHQ
'HDQDO\VHYDQGHKLVWRULVFKHNDDUWHQKHHIWPRJHOLMNLQWHUHVVDQWHORFDWLHVRSJHOHYHUG+HWJDDW
RPHHQ SROGHU PROHQ YLQGSODDWV HQHHQRSYDOOHQGSHUFHHO YLQGSODDWV 'HEHJUHQ]LQJYDQ
YLQGSODDWVNRQRSEDVLVYDQGHNDGDVWUDOHPLQXXWXLWQLHWJRHGZRUGHQYDVWJHVWHOG'DDURP
LVGH]HRSGHDUFKHRORJLVFKHDGYLHVNDDUWYRRU]LHQYDQHHQEXIIHU]RQH ]LHHQNDDUWELMODJH
 'HEHJUHQ]LQJYDQYLQGSODDWVNRQZHOZRUGHQYDVWJHVWHOG ]LHHQNDDUWELMODJH& 
$DQZLM]LQJHQYRRUEHZRQLQJVUHVWHQXLWGH9URHJH1LHXZHWLMGRIHHUGHU]RDOVKXLVSODDWVHQRIYHHQ
WHUSHQ]LMQQLHWDDQJHWURIIHQRSGHKLVWRULVFKHNDDUWHQ9HUGHU]LMQQDWWHJHELHGHQ RSHQZDWHUHQ
PRHUDV HQKRJHUHGURJHGHOHQGLHKLVWRULVFKHNDDUWHQVWDDQDDQJHJHYHQRRNRSNDDUWELMODJH$
ZHHUJHJHYHQ

µ'HGHUGHEXUFKW¶ 5$$3YLQGSODDWVQXPPHU
5RQGKHW=XLGODDUGHUPHHUKHEEHQLQGHHHHXZWHQPLQVWHFLUNHOYRUPLJHEROZHUNHQRIGZDQJ
EXUFKWHQJHOHJHQ'HORFDWLHYDQYDQGH]HGZDQJEXUFKWHQppQWH1RRUGODUHQHQppQWH:ROIV
EDUJHLVDOODQJHUEHNHQG9DQGHGHUGHEXUFKWZRUGWRSJURQGYDQGHYHOGQDDPµ%XUJYRRUW¶
DDQJHQRPHQGDWGH]H]LFKPRJHOLMNLQKHWSODQJHELHGKHHIWEHYRQGHQ(HUGHUEURQQHQRQGHU]RHN
SODDWVWHGH]HEXUFKWFLUFDNPWHQQRRUGZHVWHQYDQGHQRRUGZHVWKRHNYDQKHWSODQJHELHG FHQ
WUXPFR|UGLQDWHQ6FKROWH/XEEHULQNYLQGSODDWV+XQ]H 
2SEDVLVYDQKLVWRULVFKRQGHU]RHNHQLQVSHFWLHYDQKHW$+1LVHHQQLHXZHPRJHOLMNHORFDWLHYRRU
GH]HGZDQJEXUFKWQDDUYRUHQJHNRPHQ .UDDNE 2SKHW$+1LVKLHUHHQURQGHLHWVYHU
KRRJGHVWUXFWXXUPHWHHQGLDPHWHUYDQFLUFDPWH]LHQ ]LHNDDUWELMODJH% 'LW]RXKHWUHV
WDQWYDQppQYDQGHZDOOHQYDQGHEXUFKWNXQQHQ]LMQ'HORFDWLHLVLQGHFDWDORJXVRSJHQRP HQDOV
YLQGSODDWV'HORFDWLHLVDDQJHPHUNWDOV3URYLQFLDDO%HODQJ$UFKHRORJLH*HDGYLV HHUGZRUGWRP
RSGH]HORFDWLHHHQZDDUGHUHQGRQGHU]RHNXLWWHYRHUHQ2YHUGHDDQSDNHQYRUPKLHUYDQGLHQW
RYHUOHJSODDWVWHYLQGHQPHWGHSURYLQFLDDODUFKHRORRJ
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=DQGNRSMHV =WP=
2SEDVLVYDQHHQJHGHWDLOOHHUGHERGHPNDDUW]LMQELMHHUGHURQGHU]RHN )LMPD GHN]DQG
RSGXLNLQJHQJHwGHQWLILFHHUG'HUJHOLMNHGHN]DQGRSGXLNLQJHQZDUHQZDDUVFKLMQOLMNQLHWJURRWJHQRHJ
YRRUSHUPDQHQWHQHGHU]HWWLQJHQPDDUZHOJHVFKLNWYRRUWLMGHOLMNHMDFKWHQH[WUDFWLHNDPSMHV'H
]DQGNRSMHV]LMQLQGHYLQGSODDWVHQFDWDORJXV ELMODJH RSJHQRPHQPHWGHFRGHV=WP=HQ]LMQ
ZHHJHJHYHQRSGHEURQQHQNDDUW NDDUWELMODJH$ 2PGDWXLWKHWERRURQGHU]RHNLVJHEOHNHQGDW
ORFDWLH=JHHQGHN]DQGNRSLVLVGH]HQLHWRSNDDUWELMODJH$DDQJHJHYHQ
2SYDQGHRSGXLNLQJHQHQURQGRPGHORFDWLHVYDQWZHH$5&+,6ZDDUQHPLQJHQ $5&+,6ZDDU
QHPLQJVQXPPHUVDEXVLHYHOLMNLQKHWUDSSRUWDOVRSJHYRHUGHQEXLWHQ
RQGHUKDYLJSODQJHELHG LVLQERRURQGHU]RHNXLWJHYRHUGZDDUELMLQWRWDDOERULQJHQ]LMQJH]HW
2YHUKHWDOJHPHHQ]LMQGHERULQJHQLQHHQ[PJULGJH]HW2SEDVLVYDQKHWERRURQGHU]RHNLV
JHFRQVWDWHHUGGDW]DQGNRS=JHHQGHN]DQGRSGXLNLQJLVPDDUHHQPHWYHHQJHYXOGHGHSUHVVLH9DQ
DQGHUH]DQGNRSSHQEOHHNGHYRUPDQGHUVGDQRSJURQGYDQGHJHGHWDLOOHHUGHERGHPNDDUWZDVDDQ
JHQRPHQ9DQDOOHRQGHU]RFKWH]DQGNRSSHQEOHHNGHWRSYDQKHWGHN]DQGJRHGGHHOVLQWDFW$OOHHQRS
]DQGNRS=LVJHFRQVWDWHHUGGDWGHWRSYDQKHWGHN]DQGLVYHUVWRRUG
,QERULQJHQRSRIELM]DQGNRSSHQ]LMQYRQGVWHQJHGDDQ ===HQ= ,QKHWJHYDOYDQ
]DQGNRS=JDDWKHWRPHHQIUDJPHQWERWGDWPRJHOLMNXLWHHQYHUVWRRUGHODDJNRPW,QGHDQGHUH
JHYDOOHQJDDWKHWRPKRXWVNRROHQHHQKD]HOQRRW'H]HYRQGVWHQNXQQHQHHQDDQZLM]LQJ]LMQYRRU
SUHKLVWRULVFKHEHZRQLQJRSGHEHWUHIIHQGH]DQGNRSSHQ+DUGHDDQZLM]LQJHQ]RDOVYXXUVWHQHQ
DUWHIDFWHQ]LMQQRJQLHWDDQJHWURIIHQ(HQSDDURSPHUNLQJHQRYHUGLWRQGHU]RHN
 +HWJHEUXLNWHERRUJULG [P LVZHOJHVFKLNWRPGH]DQGNRSSHQWHNDUWHUHQPDDUQLHWILMQ
JHQRHJRPPHVROLWKLVFKHYLQGSODDWVHQWHNDUWHUHQRIWHZDDUGHUHQ
 +HWLVQLHWWHDFKWHUKDOHQZHONERRUPDWHULDDOLVJHEUXLNW(ULVZDDUVFKLMQOLMNPHWHHQ(GHOP DQ
ERRUPHWHHQGLDPHWHUYDQRIFPJHERRUG'LWYHUPLQGHUWGHNDQVRSKHWDDQWUHIIHQYDQ
DUFKHRORJLVFKHLQGLFDWRUHQWHQRS]LFKWHYDQHHQPHJDERRU (GHOPDQERRUPHWHHQGLDP HWHUYDQ
FP 2RNLVKHWRQGXLGHOLMNRIKHWRSJHERRUGHPDWHULDDOJH]HHIGLV
 $OVMHGHGLHSWHYDQKHWGHN]DQGWHQRS]LFKWHYDQ1$3XLWUHNHQWHQSORWEOLMNWHULQVRPPLJH
JHYDOOHQ ]RDOVGHGHN]DQGNRSSHQ=HQ= QDXZHOLMNVVSUDNHYDQUHOLsI'LWJHHIWQRJDOWH
GHQNHQRYHUGH NZDOLWHLW YDQGHJHGHWDLOOHHUGHERGHPNDDUWZDDURSGLWRQGHU]RHNJHEDVHHUGLV
 +HWLVRRNRSYDOOHQGGDWGHEHNHQGHGHN]DQGUXJJHQ ZDDURQGHUGLHRSGHJHRPRUIRORJLVFKH
NDDUWHQGHUXJJHQGLHXLWGH$5&+,6ZDDUQHPLQJHQEHNHQG]LMQ QLHWRSGHERRUSXQWHQN DDUW
VWDDQ RI]HQLHWRSGHERGHPNDDUWVWDDQRIYDQGH]HNDDUW]LMQDIJHODWHQRPGDW]HWRFKDOEHNHQG
ZDUHQLVQLHWGXLGHOLMN 'H]HGHN]DQGNRSSHQHQUXJJHQHQGHHYHQWXHOHYLQGSODDWVHQGDDURS
]LMQGXVQRJQLHWRQGHU]RFKW

 $O DUFKHRORJLVFK RQGHU]RFKWHWHUUHLQHQ
2SGHEURQQHQNDDUW NDDUWELMODJH$ LVHHQVHOHFWLHYDQGHDODUFKHRORJLVFKRQGHU]RFKWHWHU
UHLQ HQRSJHQRPHQ WDEHO $OOHHQGHWHUUHLQHQGLHGRRUPLGGHOYDQHHQYHUNHQQHQGHQRIHHQ
NDUWHUHQGRQGHU]RHN]LMQRQGHU]RFKW]LMQDIJHEHHOG'HVHOHFWLHLVJHPDDNWRSEDVLVYDQGH
RQGHU]RHNVP HOGLQJHQXLW$5&+,6 SHLOGDWXPMDQXDUL %XUHDXRQGHU]RHNHQ]LMQQLHWDIJH
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EHHOG9DQKHWGRRUGH*URQWPLMRSYLQGSODDWVXLWJHYRHUGHERRURQGHU]RHN )LMPD LVJHHQ
EHJUHQ]LQJEHNHQG'LWRQGHU]RHNLVGXVRRNQLHWRSGHNDDUWDIJHEHHOG
RQGHU]RHNV

EURQ

RPVFKULMYLQJ

JHHQQXPPHU

)LMPD 

,QYHQWDULVDWLHQDWXXURQWZLNNHOLQJVSURMHFW
]LH
7XVVFKHQZDWHU

JHHQQXPPHU

*URQWPLM 



1LHNXV 

PHOGLQJVQ U



6FKROWH/XEEHULQN


UHVXOWDWHQ

:DDUGHUHQGRQGHU]RHNQDWXXUR QWZ LNN H

JHHQDDQZLM]LQJHQYRRUHHQ SUHKLVW RU LVFKH 

OLQJVSURMHFW7XVVFKHQZ DWHU YLQGSODDWV

QHGHU]HWWLQJJHHQYHUNODULQJYRRUYRQGVWHQ

KHULQULFKWLQJ2RVW*URQLQJHQ
LQYHQWDULVDWLHYLQGSODDWVHQ+XQ]HGDO

JURWHQGHHOVEXLWHQSODQJHELHGJHHQQLHXZH
YLQGSODDWVHQLQSODQJHELHG
YLQGSODDWVHQLQ$5&+,6LQJHYRHUG ]LH
 EHSHUNWHDDQYXOOHQGHLQIRUPDWLH
JHHQDDQZLM]LQJHQYRRUDUFKHRORJLVFKH



:XOOLQN 



RQEHNHQG

QDWXXURQWZLNNHOLQJ$QQHUPRHUDV

RQGHU]RHNXLWJHYRHUGGRRU*URQWPLMYHUGHU
JHHQJHJHYHQVLQ$5&+,6



%DNNHUHD 

DDQOHJJDVOHLGLQJ

RQEHNHQGYHUGHUJHHQJHJHYHQVLQ$5&+,6

YLQGSODDWVHQ

7DEHO$UFKHRORJLVFKH YHOG RQGHU]RHNHQLQKHWSODQJHELHG

 $QDO\VHYDQKHW$+1
'HPHHVWLQKHWRRJVSULQJHQGHREMHFWHQRSKHW$+1]LMQGHKXLGLJHORRSYDQGH+XQ]H2RVWHU
PRHUVFKH9DDUWHQGH12RNGH+RQGVUXJLVXLWHUDDUGJRHGWHKHUNHQQHQHQGHDIJHVQHGHQ
ERFKWHQODQJVGHKXLGLJHEHHNORRSHQGHYRRUPDOLJHEHHNORSHQ]LMQGXLGHOLMNWH]LHQ
,QKHWEHHNGDOYDQGH+XQ]HLVEXLWHQGHKLHUERYHQDOJHQRHPGHHOHPHQWHQRSYDOOHQGYHHOUHOLsI
WH]LHQ'DDUELMPRHWZHORSJHPHUNWZRUGHQGDWGHIHLWHOLMNHKRRJWHYHUVFKLOOHQQLHWKHHOJURRW]LMQLQ
GHRUGHYDQHQNHOHGHFLPHWHUV+HWPHUHQGHHOYDQGLWUHOLsILV]RQGHUPHHUDDQKHWQXGDJ]RPHQGH
GHN]DQGUHOLsIWRHWHVFKULMYHQRPGDWKHWVDPHQYDOWPHWGHOHQZDDUYROJHQVGHERGHPNDDUWYHOG
SRG]ROHQHQPRHULJHSRG]ROHQYRRUNRPHQ+HWGHN]DQGRSSHUYODNLVLQGH]HGHOHQUHODWLHIYODN,Q
KHW]XLGZHVWHOLMNHGHHOYDQKHWSODQJHELHGNRPHQHQNHOHURQGHGHSUHVVLHVLQKHWGHN]DQGRSSHUYODN
YRRU'HJHQHVHKLHUYDQLVQLHWDIWHOHLGHQXLWKHW$+12RNYHUGHU]XLGHOLMNEXLWHQKHWSODQJHELHG
NRPHQGHUJHOLMNHVWUXFWXUHQYRRU
,QKHWFHQWUDOHGHHOYDQKHWSODQJHELHGLVGHGHN]DQGUXJGLHRSGHJHRPRUIRORJLVFKHNDDUWVWDDW
DDQJHJHYHQJRHGWHKHUNHQQHQ(UOLMNWRYHULJHQVJHHQVSUDNHWH]LMQYDQHHQHQNHOHGRRUORSHQGH
GHN]DQGUXJPDDUYDQHHQDDQWDOQDDVWHONDDUNOHLQHUHUXJJHQ'HYRUPKLHUYDQVXJJHUHHUWGDW
KHWPRJHOLMNRPSDUDERROGXLQHQJDDW'HUJHOLMNHGXLQFRPSOH[HQNRPHQLQKHHO1HGHUODQGYRRUHQ
GDWHUHQPHHVWDOXLWKHWHLQGYDQKHW/DDW*ODFLDDO2SYDOOHQGLVZHOGDWGHYRUPYDQGH]H PRJH
OLMNH GXLQFRPSOH[HQDDQJHHIWGDW]H]LMQDIJH]HWELMRYHUZHJHQGQRRUGZHVWHQZLQG'H]HULFKWLQJ
VWDDWRYHULJHQVKDDNVRSGHRYHUKHHUVHQGHZLQGULFKWLQJ ]XLGZHVW JHGXUHQGHGH]HSHULRGH ,VDULQ
 
'HODJHUHGHOHQYDQKHWSODQJHELHG]LMQDOVEHHNGDOJHwQWHUSUHWHHUG%LQQHQGH]HODJHGHOHQNRPHQ
YHUVFKLOOHQGHNOHLQHUHYHUKRJLQJHQYRRU'LW]LMQZDDUVFKLMQOLMNNOHLQHUHGHN]DQGRSGXLNLQJHQ(HQ
DDQWDOGHN]DQGRSGXLNLQJHQNRPWPLQRIPHHURYHUHHQPHWGHORFDWLHYDQGHGRRUGH*URQWPLM
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)LMPD RQGHUVFKHLGHQ]DQGNRSSHQ+HWGHN]DQGRSSHUYODNGDWRSJURQGYDQGHERULQJHQ
JHUHFRQVWUXHHUGLVNRPWLQHHQDDQWDOJHYDOOHQ ELMY=HQ= JRHGRYHUHHQPHWGHRSJURQGYDQ
KHW$+1EHSDDOGHFRQWRXUYDQGHGHN]DQGNRS'LWLVHHQGXLGHOLMNHDDQZLM]LQJGDWLQLHGHUJHYDO
HHQGHHOYDQGHYHUKRJLQJHQLQKHWODQGVFKDSLQGHUGDDGDDQGHRQGHUOLJJHQGHGHN]DQGWRSRJUDILH
LVWRHWHVFKULMYHQ

 $DUGNXQGLJHZDDUGHQ
%LQQHQKHWSODQJHELHG]LMQJHELHGHQDDQJHPHUNWDOVDDUGNXQGLJZDDUGHYRO9ROJHQVGHNDDUW
PHWDDUGNXQGLJHZDDUGHQHQGHNDDUWPHWDDUGNXQGLJZDDUGHYROOHJHELHGHQYDQGHSURYLQFLH
'UHQWKH ZZZGUHQWKHLQIRNDDUWHQZHEVLWHIPFDDUGNXQGLJZDDUGHYROOHJHELHGHQKWPO JDDWKHW
LQDOOHJHYDOOHQRPQRJPLQRIPHHUKHUNHQEDUHGHOHQYDQGHYRRUPDOLJH+XQ]HORRS+LHURQGHU
ZRUGWHHQNRUWRYHU]LFKWJHJHYHQYDQGHJHELHGHQZDDUELMGHQXPPHUVYHUZLM]HQQDDUGHQXP
PHUVRSGHNDDUW$DUGNXQGLJH:DDUGHQYDQGHSURYLQFLH'UHQWKH'HWRHSDVVLQJVVFKDDOYDQKHW
EHVWDQGLV+HWFRPELQHUHQYDQGH]HNDDUWPHWRQ]HNDDUWRSVFKDDOKHHIWDOV
JHYROJGDWGHDDUGNXQGLJHZDDUGHQQLHWRSGHMXLVWHSODDWVNRPHQWHOLJJHQPDDURQJHYHHUP
WHQRRUGHOLMN'DDURPLVHUYRRUJHNR]HQGHDDUGNXQGLJHZDDUGHQQLHWRSGH]HNDDUWDIWHEHHOGHQ
HQZRUGWYROVWDDQPHWHHQEHVFKULMYLQJ
 *HELHG 'H*URHYH EHWUHIWGH]RQHURQGKHW2XGH'LHSHQ7XVVFKHQZDWHUHQZRUGW
RPVFKUHYHQDOVHHQYDQGHPHHVWJDYHUHOLsIULMNHUHVWHOHPHQWHQYDQKHWRXGHODQGVFKDSLQUXLO
YHUNDYHOLQJVRQWJLQQLQJVODQGVFKDSYDQKHW+XQ]HGDO
 *HELHGEHWUHIWHHQGRRUGHNDQDOLVDWLHYDQGH+XQ]HLQRQEUXLNJHUDDNWHJHXO9ROJHQVGH
EHVFKULMYLQJLVGHPHDQGHUDDQJHWDVWHQYHUZDDUORRVGPDDUQRJDOVHHQYDQGHZHLQLJHDIJH
VQHGHQERFKWHQLQGHKXLGLJHWRSRJUDILHKHUNHQEDDU
 *HELHGEHWUHIWHHQUHVWDQWYDQGHRXGHORRSYDQGH+XQ]HWHQZHVWHQYDQ=XLGODDUGHUY HHQ
 *HELHGLVHYHQHHQVHHQRXGHORRSYDQGH+XQ]HWHQQRRUGHQYDQGHDDUGJDVZLQQLQJV
ORFDWLH'HORRSLVYROJHQVGHEHVFKULMYLQJDOOHHQQRJLQKHWVORWHQSDWURRQWHKHUNHQQHQ'LW
JHELHGVOXLWLQKHW]XLGHQDDQRSKHWQDWXXUJHELHGELM6SLMNHUERRUZDDULQPHHUGHUHRXGHJHXOHQ
EHZDDUGJHEOHYHQ]LMQ
9RRUDOOHJHELHGHQZRUGWLQGHWRHOLFKWLQJJHDGYLVHHUGGHDDUGYDQGHWHUUHLQHQGRRUQDWXXUHQ
DQGHUEHKHHUWHDFFHQWXHUHQ

 /DQGVFKDSVRQWZLNNHOLQJ
+HW+XQ]HGDOOLJWWHQRRVWHQYDQGH+RQGVUXJGLHRQWVWDDQLVDDQKHWHLQGYDQKHW6DDOLHQ GH
YRRUODDWVWHLMVWLMG +HW+XQ]HGDOLVHHQJODFLDDOEHNNHQZDDULQJHGXUHQGHHHQ]HHUODQJHSHULRGH
HHQWRQJYRUPLJHKRJHPDVVDLMVDDQZH]LJLVJHZHHVW7RHQGHWHPSHUDWXXULQ1RRUGZHVW(XURSD
VWHHJVFKXXUGHKHWDIVWURPHQGHJOHWVMHUHQULYLHUZDWHUKHWODQGSODDWVHOLMNWRWiPGLHSWH
XLW /RRQVWUDHD +LHUGRRURQWVWRQGDDQGHRRVW]LMGHYDQGH+RQGVUXJKHWRHUVWURRPGDO
YDQGH+XQ]H'LWGDOZHUGJHOHLGHOLMNRSJHYXOGPHWVHGLPHQWHQKRRIG]DNHOLMNPHW]DQGDINRPVWLJ
YDQKHW'UHQWV3ODWHDX'LW]RUJGHHUYRRUGDWKHWKRRJWHYHUVFKLOWXVVHQGH+RQGVUXJHQKHWGDO
DDQ]LHQOLMNPLQGHUZHUG
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,QGHODDWVWHLMVWLMG KHW:HLFKVHOLHQ EHUHLNWHKHWODQGLMV1HGHUODQGQLHW(UKHHUVWHKLHUHHQSRRO
NOLPDDWHQHUZDVQDXZHOLMNVVSUDNHYDQYHJHWDWLH'HDDQKRXGHQGHZLQGEOLHV]DQGYDQXLWYRRU
QDPHOLMNKHW1RRUG]HHEHNNHQLQGHULFKWLQJYDQ'UHQWKH'LW]DQGLVDOVHHQGHNHQDIJH]HWRYHU
KHWODQG,QKHW+XQ]HGDOLVGLWSDNNHWYULMGLNWHUZLMOKHWGHN]DQGRSGH+RQGVUXJYDDNGXQLVRI
]HOIVDIZH]LJ*HGXUHQGHZDUPHUHSHULRGHQLQKHW:HLFKVHOLHQWUDGHURVLHRSGRRUVPHOWZ DWHU
ZDDUELMVWURRPSMHVYDQDIKHW'UHQWV3ODWHDXKXQZHJ]RFKWHQGRRUGH+RQGVUXJ$DQKHWHLQGYDQ
KHW:HLFKVHOLHQQDPGHWHPSHUDWXXUWRHGH]HHVSLHJHOVWHHJHQKLHUPHHRRNKHWQLYHDXYDQKHW
JURQGZDWHU'LW]RUJGHYDQDIFLUFDMDDUJHOHGHQYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQYHHQ'H+XQ]H
EHHNZDVWRWMDDUJHOHGHQHHQUHODWLHIODQJ]DDPVWURPHQGHRQGLHSHULYLHU*HGXUHQGHGH]H
SHULRGHZHUGKHW+XQ]HGDOVWHHGVQDWWHUGRRUGDWGH]HHVSLHJHOHQKHWJURQGZDWHUEOHYHQVWLMJHQ
&LUFDMDDUJHOGHQQDPGHVWURRPVQHOKHLGYDQGHEHHNYHUGHUDIHQZHUGGH+XQ]HQRJRQGLHSHU
7HJHOLMNHUWLMGYHUEUHHGGHKHWVWURRPEHG]LFK+HWYHHQEUHLGGH]LFKYHUGHURYHUKHW+XQ]HGDOXLW5RQG
YRRU&KUEHVWRQGGH+XQ]HXLWHHQUHHNVRQGLHSHSODVVHQRIµPDUHQ¶ZDDUELMVSUDNHZDVYDQHHQ
RQGLHSHEHGGLQJ(HQYDQGHRRU]DNHQKLHUYRRULVKHWGLFKWVOLEEHQYDQKHW+XQ]HHVWXDULXP GHSOHN
ZDDUGH+XQ]HXLWPRQGGHLQGH:DGGHQ]HH 'LW]RUJGHYRRUVWDJQDWLHYDQGHDIYRHUYDQRSSHUYODN
WHZDWHUQDDU]HH 9RVHD ,QGH0LGGHOHHXZHQNZDPKLHUYHUDQGHULQJLQWRHQGH+XQ]HHQGH
/DXZHUVPHWHONDDULQFRQWDFWNZDPHQGRRUKHWQLHXZJHYRUPGH5HLWGLHS,QGH0LGGHOHHXZHQZHUG
RRNHHQDDQYDQJJHPDDNWPHWGHYHUYHQLQJYDQKHW2RVWHUPRHUVHYHHQJHwQLWLHHUGGRRUKHWNORRVWHU
WH$GXDUG+HWEHODQJYDQGHWXUIKDQGHOQDPWRHHQGHEHODQJULMNVWHWUDQVSRUWDGHUGH+XQ]HGLHQGH
RQGHUKRXGHQWHZRUGHQ,QZHUGGH+XQ]HELMGH*URHYHJHNDQDOLVHHUG'HHHUVWHUDQGYHHQRQW
JLQQLQJHQYRQGHQSODDWVODQJVGHRRVWHOLMNHRYHUJDQJYDQKRRJYHHQQDDUEHHNGDO'HKLHUDDQZH]LJH
GHN]DQGRSGXLNLQJHQYRUPGHQGHDVYRRUGHODQJJHUHNWHQHGHU]HWWLQJHQ /RRQVWUD (U]XOOHQ
RQJHWZLMIHOGZHJHQSDGHQKHEEHQJHORSHQYDQGHRRVW]LMGHYDQKHWEHHNGDOQDDUGHZHVW]LMGH(HQ
JRHGHDDQZLM]LQJKLHUYRRULVGHYRQGVWYDQHHQYRRUGHWLMGHQVHHQEDJJHUFDPSDJQHLQHQ
*URHQHQGLMN 9DQ'HU6DQGHQ 
'HYHUYHQLQJKHHIWRYHULJHQVRRNELMJHGUDJHQDDQKHWRQWVWDDQYDQKHW=XLGODDUGHUPHHU+HWLVQLHW
GHKRRIGRRU]DDNYDQKHWRQWVWDDQYDQKHWPHHU]RDOVELMKHW)R[KROVWHUPHHUZHOKHWJHYDOLV+HW
=XLGODDUGHUPHHULVLQHHUVWHLQVWDQWLHRQWVWDDQYDQXLWHHQJURWHNURQNHOYDQGH+XQ]H,Q
ZRUGWKHWYRRUKHWHHUVWYHUPHOGDOV1RUWKODUD0DUH,QGHHHHXZEUHLGGHKHWPHHU]LFKJHVWDDJ
XLWZDDUELMGHWXUIJUDYHULM]HNHUHHQKDQGMHKHHIWJHKROSHQ *URHQHQGLMN 9DQ'HU6DQGHQ 
1DGH0LGGHOHHXZHQQDPKHWEHODQJYDQGH+XQ]HDOVWUDQVSRUWDGHUYRRUWXUIDI9HHQKHHUHQ]RFK
WHQDQGHUHZHJHQRPGHWXUIYDQXLWKHW'UHQWVHDFKWHUODQGWHYHUYRHUHQELMYRRUEHHOGGRRUZLMNHQ
WHJUDYHQULFKWLQJGH*URQLQJVHYHHQNDQDOHQ+LHUGRRUQDPHQWROLQNRPVWHQDIHQKRHZHOKHWRQGHU
KRXGYDQGH+XQ]HMDDUOLMNVZHUGXLWEHVWHHGZHUGGHULYLHUVWHHGVPLQGHUJRHGEHYDDUEDDU
1DGH0LGGHOHHXZHQZHUGHQRRNGHODJHUGHOHQLQKHWEHHNGDORQWJRQQHQ2SGH)UDQVH.DDUWXLW
 ]LHNDDUWELMODJH KHEEHQGHODJHUHGHOHQQDELMGHEHHN OLFKWJURHQYDDNPHWHHQ]ZHHP
EODXZ HHQRQUHJHOPDWLJHYHUNDYHOLQJ'HKRJHUHGHOHQ GRQNHUJURHQ ]LMQYHUNDYHOGLQODQJJHUHNWH
VWURNHQYDDNKDDNVRSHHQGLMN'H]HGLMNHQ 1LHXZH'LMN.QLMSHU'LMNHQ*URHYHU'LMN GDWHUHQ
YHUPRHGHOLMNXLWGH)UDQVHWLMG+RHZHOGHYHUNDYHOLQJYDQHQNHOHSHUFHOHQQRJRYHUHHQNRPWPHW
GHRXGHYHUNDYHOLQJLVKHWPHUHQGHHOYDQGHKLHUERYHQJHQRHPGHYHUNDYHOLQJVVWUXFWXXUYHUORUHQ
JHJDDQ'LWLVKHWUHVXOWDDWYDQGHJURWHUXLOYHUNDYHOLQJHQLQGHHHHXZZDDUELMRRNGH+XQ]H
JURWHQGHHOVLVJHNDQDOLVHHUG*HDGYLVHHUGZRUGWGHLQKHWSODQJHELHGDDQZH]LJHYURHJHHXZVH
YHUNDYOLQJVVWUXFWXXUWHKDQGKDYHQ



5$$35$33257
1DWXXURQWZLNNHOLQJVJHELHG7XVVFKHQZDWHUJHPHHQWH7\QDDUOR
(HQDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUWHQDGYLH]HQWHQEHKRHYHYDQKHW0(5

 %HZRQLQJVJHVFKLHGHQLV
%HZRQLQJLQKHW+XQ]HGDO
,QKHW+XQ]HGDOLVYRRUDOEHZRQLQJEHNHQGRSGHN]DQGUXJJHQHQNRSMHV'HUJHOLMNHKRJHUHGUR
JHUH]DQGYRRUNRPHQVLQGHEXXUWYDQZDWHUERGHQHHQGLYHUVLWHLWDDQH[SORLWDWLHPRJHOLMNK HGHQ
GULQNHQYLVZDWHUYHUYRHUVURXWH 'HYRQGVWHQEHVWDDQYRRUDOXLWUHVWDQWHQYDQWLMGHOLMNHNDPSH
PHQWHQYDQMDJHUVYHU]DPHODDUVXLWKHW/DDW3DOHROLWKLFXPHQ0HVROLWKLFXP ]LHWDEHOYRRUGH
GDWHULQJHQYDQDUFKHRORJLVFKHSHULRGHQ %LM]RQGHULVGHLQYHUKRXGLQJJURWHKRHYHHOK HLGYLQG
SODDWVHQXLWKHW/DDW3DOHROLWKLFXP+HWPHUHQGHHOYDQGH]HYLQGSODDWVHQPRHWDDQGH)HGHU
PHVVHURI7MRQJHUFXOWXXUZRUGHQWRHJHNHQG 6FKROWH/XEEHULQN 2RNLQKHWSODQJ HELHGLV
HHQDDQWDOYDQGHEHNHQGHYLQGSODDWVHQLQKHW3DOHROLWKLFXPWHGDWHUHQ8LWHHQLQYHQWDULVDWLHYDQ
GHYLQGSODDWVHQLQKHW'UHQWVHGHHOYDQKHW+XQ]HGDOEOLMNHQGHYLQGSODDWVHQ]LFKPHWQDPHWHU
KRRJWHYDQKHWJHELHGWXVVHQ$QQHQHQ*LHWHQHQWXVVHQ*DVVHOWHHQ%RUJHUWHEHYLQGHQ 6FKROWH
/XEEHULQN 
8LWGH1HROLWKLFXPHQ%URQVWLMG]LMQXLWKHWEHHNGDOJHHQEHZRQLQJVVSRUHQEHNHQG,QGH]HSHULRGHQ
ZHUGKHWEHHNGDOEOLMNEDDUQLHWEHZRRQG YHUPRHGHOLMNYDQZHJHKHWEHJLQYDQGHPRHUDVYRUPLQJ 
PDDUFRQFHQWUHHUGHGHEHZRQLQJ]LFKRSGHKRJHUJHOHJHQGHOHQ]RDOVGH+RQGVUXJ+LHUYRQG
GHPHQVGURJHJRHGEHZHUNEDUHDNNHUJURQGHQRPJHZDVVHQWHYHUERXZHQHQQDDUGHEHHNGDOHQ
WRHZHLGHJURQGHQYRRUKHWYHH+HWEHHNGDOZHUGZHOJHEUXLNWYRRUULWXHOHGHSRVLWLHV'LW]LMQRIIHUV
DDQKHWERYHQQDWXXUOLMNHLQQDWWHPRHUDVVLJHODDJJHOHJHQSOHNNHQ'H]HEHVWRQGHQRQGHUPHHUXLW
GHSRWVYDQ FRPSOHWHVWHQHQELMOHQRIEURQ]HQYRRUZHUSHQ /XEEHULQN]LH 
2SEDVLVYDQGHEHNHQGHYRQGVWHQKHHIWLQKHWEHHNGDOYDQGH+XQ]HYDQDIGH,-]HUWLMGWPGH/DWH
0LGGHOHHXZHQJHHQEHZRQLQJSODDWVJHYRQGHQ'LWKDQJWVDPHQPHWGHYHUQDWWLQJYDQKHWJHELHGHQ
GHGDDUPHHJHSDDUGJDDQGHYHHQRQWZLNNHOLQJ8LWGH]HSHULRGH]LMQZHOZDW DDUGHZHUN YRQGVWHQ
EHNHQG ]RDOVYDQ0RQXPHQWWHUUHLQ LQKHWSODQJHELHG'H]HYRQGVWHQ]LMQHFKWHUZDDUVFKLMQ
OLMNDINRPVWLJXLWRSJHEUDFKWHWHUSDDUGHZDDUPHHKHWJHELHGLQGH1LHXZHWLMGLVEHPHVW 6FKROWH/XE
EHULQN:HVWLQJHD ,QKHWEHHNGDONXQQHQXLWGH]HSHULRGHZHOUHVWHQYRRUNRPHQYDQ
MDFKWHQYLVVHULMPDDURRNYDQYDDUWXLJHQHQLQIUDVWUXFWXXU EUXJJHQYRRUGHQHWF 
9DQDIGH/DWH0LGGHOHHXZHQ HHHXZ ZHUGRQGHUOHLGLQJYDQKHWNORRVWHUWH$GXDUGLQKHW
2RVWHUPRHUVHYHHQJHELHGHQELMKHWKXLGLJH=XLGODDUGHUPHHU RQWVWDDQLQGHPLGGHOHHXZHQXLW
HHQERFKWYDQGH+XQ]H WXUIJHZRQQHQ 6FKROWH/XEEHULQN:HVWLQJHD 'HWXUI
ZHUGJHEUXLNWYRRUGHYHUZDUPLQJYDQGH]LFKVWHHGVYHUGHUXLWEUHLGHQGHNORRVWHUJHERXZHQHQ
DOVEUDQGVWRIYRRUYHOGRYHQVZDDULQEDNVWHQHQHQGDNSDQQHQZHUGHQJHEDNNHQ /RRQVWUDHD
 'H+XQ]HYRUPGHLQGH0LGGHOHHXZHQHHQEHODQJULMNHYHUYRHUVDGHUYRRUKHWWUDQVSRUWYDQ
WXUIQDDUGHVWDG*URQLQJHQHQYHUGHU9DQ]HOIVSUHNHQGZHUGGHULYLHURRNJHEUXLNWYRRUKHWYHU
YRHUYDQDQGHUHKDQGHOVZDDU'HVWDGKDGQDKHWJUDYHQYDQKHW6FKXLWHQGLHSHHQJRHGHYHUELQ
GLQJJHNUHJHQPHWGH+XQ]HZDDUGRRUGHVFKHHSYDDUWQDDUKHW2RVWHUPRHUVHYHHQJHELHG]LFK
YRRUVSRHGLJRQWZLNNHOGH'LWOHLGGHLQWRWGHRSULFKWLQJYDQHHQVFKLSSHUVJLOGHJHQDDPGGH
6FKXLWHQVFKXLYHUV2QGHUEHVFKHUPLQJYDQKHWVWDGVEHVWXXUKDGGLWJLOGHJHGXUHQGHPHHUGDQ
HHXZHQHHQKHHUVHQGHUROLQGHWXUIYDDUWHQKDQGHO :HVWLQJHD 
+HWLVJRHGPRJHOLMNGDW]LFKLQKHWSODQJHELHGQRJVSRUHQEHYLQGHQYDQGH]HLQWHQVLHYHWXUIKDQGHO
7HGHQNHQYDOWDDQDOOHUOHLVRRUWHQLQIUDVWUXFWXXUWHQEHKRHYHYDQKHWWUDQVSRUWYDQGHWXUI]RDOV
NDGHQDDQOHJSODDWVHQYRRUGHWXUIVFKHSHQVOXL]HQGLMNZHJHQHQGHUJHOLMNH+RHZ HOKHWWUDQVSRUW
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YDQDIKHW]XLGHQQDDUGHVWDG*URQLQJHQKRRIG]DNHOLMNRYHUZDWHUSODDWVYRQG]XOOHQHURRNZHJHQ
DDQZH]LJ]LMQJHZHHVW(HQEHZLMVGDDUYRRULVGDWGHDEWYDQ$GXDUGLQKHWUHFKWNUHHJRPHHQ
ZHJDDQWHOHJJHQYDQ(YHUVZROGHZDDUGHPRQQLNHQHHQYRRUZHUNKDGGHQJHERXZGQDDU:ROIVEDUJH
*URHQHQGLMN 9DQ'HU6DQGHQ 1DELM:ROIVEDUJH]LMQGHUHVWHQYDQHHQEXUFKWEHNHQGZDDUYDQ
*URHQHQGLMN  FRQFOXGHHUWGDWGH]HYHUPRHGHOLMNLVDDQJHOHJGRPGHKLHUDDQZH]LJHODQGZHJWH
YHUGHGLJHQ,QGHPLGGHOHHXZHQYRQGHQLQGLWJHELHGYHOH JUHQV FRQÀLFWHQSODDWVWXVVHQGHEHZRQHUV
YDQ*RUHFKWHQ)LYHOLQJR'HEXUFKWELM:ROIVEDUJHZDVGDQRRNQLHWGHHQLJHEXUFKWELMKHW=XLGODDUGHU
PHHUHUKHEEHQLQGHHHHXZWHQPLQVWHQRJFLUNHOYRUPLJHEROZHUNHQRIGZDQJEXUFKWHQJHOHJHQ
'HORFDWLHYDQKLHUYDQLVEHNHQGppQWH1RRUGODUHQHQppQELMKHWHHUGHUJHQRHPGH:ROIVEDUJH9DQ
GHGHUGHEXUFKWZRUGWRSJURQGYDQGHYHOGQDDPµ%XUJYRRUW¶DDQJHQRPHQGDWGH]H]LFKPRJHOLMNLQKHW
SODQJHELHGKHHIWEHYRQGHQ .UDDNE]LHRRN 
,QKHWEHHNGDOYDQGH+XQ]H]LMQRSGLYHUVHSOHNNHQUHVWHQYDQYRRUGHQEUXJJHQHQGHUJHOLMNH
DDQJHWURIIHQGLHPHWKHWJHEUXLNYDQKHWEHHNGDOLQYHUEDQGVWDDQ%LQQHQKHWSODQJHELHGYHU
ZLMVWKHWWRSRQLHP%XUJYRRUWQRJQDDUHHQGHUJHOLMNHEHHNRYHUJDQJWLMGHQVHHQDUFKHRORJLVFK
RQGHU] RHNELMGH3ODQNHQVORRW LQHHQERFKWYDQGH+XQ]HZDDUXLWODWHUKHW=XLGODDUGHUPHHULV
RQWVWDDQ ]LMQUHVWHQYDQHHQYRRUGHDDQJHWURIIHQGLHZDDUVFKLMQOLMNLQJHEUXLNZDVYDQDINRUWQD
WRWGHHHHXZ'HDDQOHJYDQGH]HYRRUGHKLHOGPRJHOLMNYHUEDQGPHWHHQH[SDQVLHYDQKHW
GRUS0LGODUHQRYHUGH+XQ]HHQPDDNWHLQLHGHUJHYDOGHHOXLWYDQHHQZHJQDDUHHQORFDWLHWHQ
RRVWHQYDQGH+XQ]H *URHQHQGLMN 9DQ'HU6DQGHQ 'HUJHOLMNHYRRUGHQGLHRRNYDDN
YDQKLVWRULVFKHNDDUWHQEHNHQG]LMQKHEEHQPRJHOLMNYRRUJDQJHUVWRWLQGH3UHKLVWRULHJH]LHQKXQ
OLJJLQJRSJHVFKLNWHRYHUJDQJVSOHNNHQLQGHEHHNORRS(HQDQGHUYRRUEHHOGYDQVWUXFWXUHQGLHLQ
VDPHQKDQJPHWHHQEHHNGDONXQQHQYRRUNRPHQ]LMQZDWHUPROHQV/DQJVKHW9RRUWVH'LHSWXVVHQ
%RUJHUHQ%URQQHJHU]LMQDDQZLM]LQJHQJHYRQGHQYRRUODDWPLGGHOHHXZVHZDWHUPROHQVPHWHHQ
NHLHQSDG 6FKROWH/XEEHULQN 
%HHNGDOHQ]LMQYDQRXGVKHUEHODQJULMNDOVWUDQVSRUWURXWHV'H+XQ]HZDVYHUPRHGHOLMNYDQDIGH
0LGGHQ,-]HUWLMGWRWFLUFD]RQGHULQJULMSHQYDQGHPHQVEHYDDUEDDU *URHQHQGLMN 9DQ'HU
6DQGHQ ,QGH/DWH0LGGHOHHXZHQZHUGGH+XQ]HXLWJHEDJJHUGHQDDQJHSDVW]RGDWGH]H
WHQEHKRHYHYDQGHWXUIZLQQLQJEHYDDUEDDUZDVHQEOHHI9HUYROJHQVZHUGGH+XQ]HELMGH*URHYH
YHUGHUQDDUKHWRRVWHQYHUOHJG'H]HNDQDOLVDWLHZDDUPHHRRNGHEHQDPLQJGH*URHYHVDPHQKDQJW
YRQGSODDWVURQG *URHQHQGLMN 9DQ'HU6DQGHQ 7XVVHQHQLVGH+XQ]H
JHKHHOYDQ]LMQRULJLQHOHNDUDNWHURQWGDDQHQELMQDYROOHGLJUHFKWJHWURNNHQ :HVWLQJHD 

%HZRQLQJURQGKHW+XQ]HGDO
1DDUDDQOHLGLQJYDQGHRYHUJDQJQDDUODQGERXZHQYHHWHHOWLQKHW1HROLWKLFXPRQWVWRQGHQ VHPL 
SHUPDQHQWHQHGHU]HWWLQJHQ'LWKDGRRNLQYORHGRSGHORFDWLHNHX]H9RRUGHQHGHU]HWWLQJVORFDWLH
ZDVGHDDQZH]LJKHLGYDQJRHGHDNNHUJURQGHQHVVHQWLHHO'HUJHOLMNHDNNHUDUHDOHQPRHVWHQYRO
GRHQGHJURRWQLHWWHGURRJWHJHYRHOLJQLHWWHQDWHQHHQYRXGLJ OLFKW WHEHZHUNHQ]LMQHQNRQGHQ
RRNYHUGHUYDQZDWHUORSHQDIOLJJHQ1HGHU]HWWLQJVORFDWLHVXLWGH]HSHULRGHQPRHWHQGDDURPYRRUDO
EXLWHQKHWEHHNGDOJH]RFKWZRUGHQ=H]LMQYRRUDODDQJHWURIIHQRSGHIODQNHQYDQGH+RQGVUXJ
6FKROWH/XEEHULQN 2RNRQWVWRQGHQKLHULQGH/DWH0LGGHOHHXZHQHVGRUSHQ]RDOV0LGODUHQ
HQ=XLGODUHQ 6SHN 
2SGHIODQNHQYDQGH+RQGVUXJEHYLQGHQ]LFKQHGHU]HWWLQJVWHUUHLQHQXLWKHW1HROLWKLFXP RQGHU
PHHUDDQJHWURIIHQELM%RUJHUHQ%XLQHQ %URQVWLMG,-]HUWLMGHQ5RPHLQVHWLMG ELMY%URQQHJHUHQ
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(H[W HQRRN]LMQKLHUDNNHUFRPSOH[HQ]RDOV&HOWLF)LHOGV UDDWDNNHUVXLWGH,-]HUWLMG DDQJHWURIIHQ
'DDUQDDVW]LMQYHHOEHJUDDISODDWVHQXLWGH]HSHULRGHQEHNHQG=R]LMQELM(H[WODDWQHROLWKLVFKHJUDI
KHXYHOVRQGHU]RFKWHQELM'URXZHQHQ%URQQHJHUJUDIKHXYHOVXLWGH%URQVWLMG/DQJVGHUDQGHQYDQ
KHWGDOYDQKHW9RRUWVH'LHSWXVVHQ%RUJHU%URQQHJHUHQ%XLQHQ]LMQGLYHUVHYLQGSODDWVHQYDQGH
QHROLWKLVFKH7UHFKWHUEHNHUFXOWXXUEHNHQGLQGHQDELMKHLGYDQHHQDDQWDOKXQHEHGGHQ PHJDOLWKLVFKH
JUDIPRQXPHQWHQXLWGH]HOIGHSHULRGH/XEEHULQN 

0LGODUHQGH%ORHPHUW
*URRWVFKDOLJDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNZDDUXLWKHWEHODQJHQGHWLMGVGLHSWHYDQKHWJHELHGURQGKHW
+XQ]HGDOEOLMNWLVKHWRQGHU]RHNELM0LGODUHQGH%ORHPHUWGDWFLUFDNPWHQQRRUGZHVWHQYDQKHW
SODQJHELHGOLJW 1LFROD\ %LMGH%ORHPHUWEHVWDDQGHRXGVWHUHVWHQXLWYXXUVWHHQY RQGV WHQXLW
KHW/DDW3DOHROLWKLFXP8LWKHW/DDW1HROLWKLFXP]LMQJUDYHQYDQGH(QNHOJUDIFXOWXXUDDQJHWURI
IHQ8LWODWHUHSHULRGHQ]LMQHQNHOHWLHQWDOOHQJUDYHQ LQKXPDWLHVHQFUHPDWLHV EHNHQGZDDUYDQ
GHMRQJVWHXLWGH9URHJH0LGGHOHHXZHQ HHHXZ GDWHUHQ(ULVVSUDNHYDQSHUPDQHQWHEHZRQLQJ
YDQDIGH0LGGHQ,-]HUWLMGWRWEHJLQHHHXZHQXLWGH]HJHKHOHSHULRGH]LMQKXLVSODWWHJ URQGHQ
DDQJHWURIIHQ+HWJDDWGDDUELMVWHHGVRPHHQNOHLQVFKDOLJHQHGHU]HWWLQJPHWYRRU'UHQWVHEHJULS
SHQHFKWHUHHQEHKRRUOLMNHKRHYHHOKHLGYRQGVWPDWHULDDOGDWYDQEXLWHQ'UHQWKHLVJHwPSRUWHHUG
'HYRQGVWHQGXLGHQRQGHUPHHURSFRQWDFWHQPHWKHW5RPHLQVH5LMNWHQ]XLGHQYDQGH5LMQ7HQ
]XLGZHVWHQYDQGHQHGHU]HWWLQJOLJWKHWELMEHKRUHQGHJUDIYHOGGDWGDWHHUWXLWGHSHULRGH5RPHLQVH
WLMGWP9URHJH0LGGHOHHXZHQ'LWWHUUHLQLVYDQ]HHUKRJHDUFKHRORJLVFKHZDDUGHHQEHQRHPG
DOVSURYLQFLDDOEHODQJDUFKHRORJLH KHWWHUUHLQLVQRJQLHWLQ$5&+,6RSJHQ RPHQ +HWEHODQJYDQ
GHQHGHU]HWWLQJGH%ORHPHUWGDWJH]LHQZRUGWDOVGHYRRUORSHUYDQKHWKXLGLJH0LGODUHQKDQJW
]RQGHUPHHUVDPHQPHWGHJXQVWLJHYHVWLJLQJVORFDWLHQDELMGH+XQ]H
,QGHRPJHYLQJURQGGH%ORHPHUW]LMQYHUGHUKXQHEHGGHQHQJUDIKHXYHOVEHNHQGRSGHKRJHUH
GHOHQ%LMGH%ORHPHUW]HOI]LMQVOHFKWVZHLQLJYRQGVWHQYDQGH7UHFKWHUEHNHUFXOWXXUDDQJHWURII HQ
KRHZHOGLHLQGHRPJHYLQJZHOYHHO]LMQJHYRQGHQ 5DHPDHNHUV6PLW 1LHNXV 
8LWGHQDELMHRPJHYLQJYDQGH%ORHPHUW]LMQQRJPHHUEHZRQLQJVNHUQHQEHNHQG'H]HQHGHU] HW
WLQJHQOLJJHQLQKHWGHN]DQGJHELHGLQGHRYHUJDQJV]RQHWXVVHQKHW+XQ]HGDOHQGH+RQGVUXJ2S
GHZHVWHOLMNHIODQNYDQGH+RQGVUXJ]LMQ&HOWLF)LHOGVDDQJHWURIIHQ UDDWDNNHUVXLWGH,-]HUW LMG ELM
9LMIWLJ%XQGHUHQ:HVWODUHQ
8LW3ODQNHQVORRW]LMQYRQGVWHQXLWGHSHULRGH,-]HUWLMGWP9URHJH0LGGHOHHXZHQEHNHQG+HWJDDW
RPHHQQHGHU]HWWLQJHQHHQJUDIYHOGPHWRQGHUPHHU$QJHOVDNLVFKHXUQHQ,QWHJHQVWHOOLQJWRWGH
%ORHPHUW]LMQKLHUJHHQXLWKHW5RPHLQVH5LMNJHwPSRUWHHUGHYRRUZHUSHQDDQJHWURIIHQ7HQVORWWHLV
ELM6FKLSERUJHHQYURHJPLGGHOHHXZVHQHGHU]HWWLQJDDQZH]LJ 1LFROD\ 'HQ+HQJVW 

'H6WUXEEHQ.QLSKRUVWERV
(HQDQGHUYRRUEHHOGYDQGHDUFKHRORJLVFKULMNGRPLQGH]HRPJHYLQJLVKHWJHELHGGH6WUXEEHQ
.QLSK RUVWERVGDWFLUFDNPWHQ]XLGZHVWHQYDQKHWSODQJHELHGOLJW'LWJHELHGLVYDOWRQGHUKHW
UHJLPHYDQGH0RQXPHQWHQZHWHQLVDDQJHPHUNWDOVµDUFKHRORJLVFKUHVHUYDDW¶ ULMNVPRQXPHQW 
+HWOLJWWXVVHQGHGRUSHQ$QORR6FKLSERUJ$QQHQHQ=XLGODUHQ8LWGLWJHELHG]LMQUHVWHQEHNHQG
XLWGHSHULRGH-RQJ3DOHROLWKLFXPWP5RPHLQVHWLMG(U]LMQRQGHUPHHUQHGHU]HWWLQJVWHUUHLQHQ
FLUFDJUDIKHXYHOVXLWGLYHUVHSHULRGHQHQKXQHEHGGHQ ZDDUYDQUHVWHUHQG EHNHQG (OHULH
HD 
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 &RQFOXVLHV
2SJURQGYDQKHWEXUHDXRQGHU]RHNOLJJHQLQKHWSODQJHELHGLQWRWDDO$0.WHUUHLQHQEHNHQG H
DUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVHQ $5&+,6ZDDUQHPLQJHQ HQSRWHQWLsOHYLQGSODDWVHQ ]DQGNRSMHV
FXOWXXUKLVWRULVFKLQWHUHVVDQWHORFDWLHVHQYLQGSODDWVHQRSEDVLVYDQKHW$+1 $OOHYLQGSODDWVHQ
]LMQDIJHEHHOGRSNDDUWELMODJH$
'HYURHJVWHEHZRQLQJLQKHWSODQJHELHGGDWHHUWXLWKHW/DDW3DOHROLWKLFXP'H]HEHZRQLQJEHYLQG
]LFKRSGHGHN]DQGUXJJHQHQNRSSHQZDDURRNPHVROLWKLVFKHEHZRQLQJVUHVWHQDDQZH]LJ]LMQ
1DKHW0HVROLWKLFXPYHUSODDWVWHGHEHZRQLQJ]LFKQDDUGHKRJHUH]DQGJURQGHQRSGH+RQGVUXJ
,QKHWEHHNGDOZHUGQRJZHOJHMDDJGHQZHUGHQRIIHUVDDQKHWERYHQQDWXXUOLMNHJHEUDFKW1DDVW
UHVWHQGLHVDPHQKDQJHQPHWMDFKWHQULWXHOHGHSRVLWLHV RIIHUV NXQQHQLQKHWEHHNGDORRNUHVWHQ
YRRUNRPHQYDQLQIUDVWUXFWXXU GLMNHQZHJHQYRRUGHQEUXJJHQ VFKHHSVYDDUW DDQOHJVWHLJHUV
VFKHSHQ LQGXVWULH PROHQVWXUIZLQQLQJ HQGHIHQVLH EXUFKWHQ 7HYHQV]DOYDQZHJHGHQDWWH
FRQWH[WYDQKHWEHHNGDOYHUJDQNHOLMNPDWHULDDO]RDOVERWHQKRXWDOVPHGH]DGHQHQSROOHQJRHG
EHZDDUG]LMQJHEOHYHQ'HUJHOLMNHUHVWHQRQWEUHNHQYDDNRSYLQGSODDWVHQRSGHKRJHUHGHN]DQG
JURQGHQZDDUGHFRQVHUYHULQJVRPVWDQGLJKHGHQYHHOPLQGHUJRHG]LMQ=H]LMQGDDURPYDQJURRW
EHODQJRPGDW]HHHQKLDDWLQGHDUFKHRORJLVFKHGDWDRSYXOOHQ
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 'HDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUW
 ,QOHLGLQJ
2SHHQDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUWLVGHYHUZDFKWHGLFKWKHLGDDQDUFKHRORJLVFKHUHVWHQ
YODNGHNNHQGZHHUJHJHYHQ(HQGHUJHOLMNHNDDUWYRUPWGDDUPHHGHJUDILVFKHZHHUJDYHYDQHHQ
DUFKHRORJLVFKYHUZDFKWLQJVPRGHOGDWJHEDVHHUGLVRSKHWSULQFLSHGDWDUFKHRORJLVFKHUHVWHQQLHW
ZLOOHNHXULJRYHUHHQJHELHG]LMQYHUVSUHLGPDDUJHUHODWHHUG]LMQDDQEHSDDOGHODQGVFKDSSHOLMNH
NHQPHUNHQRIHLJHQVFKDSSHQ,QGHYROJHQGHSDUDJUDIHQZRUGHQGHSULQFLSHVYDQGHYHUVFKLOOHQGH
W\SHQDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJHQEHKDQGHOG,QZRUGWKHWYHUZDFKWLQJVPRGHOYHUGHUWRHJH
OLFKW7HQVORWWHZRUGWLQLQJHJDDQRSGHPDQLHUZDDURSGHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUW
YHUGHULVRSJHERXZG

 $UFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJHQ
2QGHUDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJZRUGWPHHVWDOGHNDQVRSKHWYRRUNRPHQYDQDUFKHRORJLVFKH
UHVWHQYHUVWDDQ'HDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ]HJWGXVLHWVRYHUGHGLFKWKHLGZDDULQDUFKHROR
JLVFKHWHUUHLQHQELQQHQHHQODQGVFKDSSHOLMNHHHQKHLGYRRUNRPHQRIZRUGHQYHUZDFKW+RHKRJHU
GHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJKRHJURWHUGHYHUZDFKWHGLFKWKHLGDDQDUFKHRORJLVFKHUHVWHQ+RH
JURWHUGHGLFKWKHLGDDQDUFKHRORJLVFKHUHVWHQKRHJURWHUGH YHUZDFKWH DUFKHRORJLVFKHZDDUGH
YDQHHQEHSDDOGHODQGVFKDSSHOLMNHHHQKHLG0HWGHWHUPHQKRJHPLGGHOKRJHHQODJHYHUZDFKWH
GLFKWKHLGDDQDUFKHRORJLVFKHUHVWHQRRNZHOGHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJJHQRHPGZRUGWGLW
WRWXLWGUXNNLQJJHEUDFKW
'HYHUZDFKWHGLFKWKHLGDDQDUFKHRORJLVFKHUHVWHQELQQHQHHQJHELHGPRHWYRRUDOQLHWYHUZDUG
ZRUGHQPHWGHPRJHOLMNHZDDUGHHQDDUGYDQLQGLYLGXHOHDUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVHQGLHELQQHQ
GH]HHHQKHGHQYRRUNRPHQ(HQDUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVLQHHQJHELHGPHWHHQKRJHYHU
ZDFKWHGLFKWKHLGDDQDUFKHRORJLVFKHUHVWHQLVQLHWSHUGHILQLWLHZDDUGHYROOHUGDQHHQYLQGSODDWVLQ
HHQJHELHGPHWHHQODJHYHUZDFKWHGLFKWKHLGDDQDUFKHRORJLVFKHUHVWHQ'HZDDUGHYDQLQGLYLGXHOH
YLQGSODDWVHQZRUGWQDPHOLMNEHSDDOGDDQGHKDQGYDQGHFULWHULDJDDIKHLG]HOG]DDPKHLGHQH[WHUQH
ODQGVFKDSSHOLMNH FRQWH[WHQLVQLHWDIKDQNHOLMNYDQGHOLJJLQJELQQHQHHQEHSDDOGHYHUZDFKWLQJV
]RQH
$OVGHKLHUERYHQEHVFKUHYHQDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJQDPHOLMNGH YHUZDFKWH GLFKWKHLGDDQ
QHGHU]HWWLQJVWHUUHLQHQRSKHWEHHNGDOODQGVFKDSWRHJHSDVW]RXZRUGHQGDQ]RXGHQGHEHHNG DOHQ
HHQRYHUZHJHQGODJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJNULMJHQ%HKDOYHNOHLQHUHSUHKLVWRULVFKHMDFKW
NDPSMHVRSGHN]DQGNRSMHVLQKHWEHHNGDOZRUGHQHUQDPHOLMNJHHQQHGHU]HWWLQJVWHUUHLQHQLQGH
EHHNGDOHQYHUZDFKW%HHNGDOHQZRUGHQJHNHQPHUNWGRRUODJHUJHOHJHQQDWWHERGHPV YHHQJURQ
GHQ 'H QDWWH RPVWDQGLJKHGHQPDDNWHQGHEHHNGDOHQRQJHVFKLNWYRRUEHZRQLQJ0DDUGRRU
GHQDWWHYRFKWLJHRPVWDQGLJKHGHQ]LMQLQEHHNGDOHQYDDNZHORUJDQLVFKHDUFKHRORJ LVFKHUHVWHQ
EHZDDUGJHEOHYHQ ELMYYDQKRXWRIERW %RYHQGLHQZRUGHQLQEHHNGDOHQDQGHUW\SHQDUFKHRORJL
VFKHYRQGVWHQHQVWUXFWXUHQYHUZDFKW
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'HEHHNGDOHQ]LMQYDQRXGVKHUEHODQJULMNDOVWUDQVSRUWURXWHVHQDOVEURQYDQRQGHUDQGHUHERXZ
PDWHULDDOHQYRHGVHO'HYRQGVWHQXLWEHHNGDOHQEHVWDDQGDQRRNYDDNXLWUHVWHQYDQEUXJJHQYRRUGHQ
HQDQGHUHDDQZDWHUJHUHODWHHUGHVWUXFWXUHQPDDURRNXLWDIYDOGXPSVHQULWXHOHGHSRVLWLHV2PGDWKHW
PHWQDPHELMGHVWUXFWXUHQYDDNRPREMHFWHQYDQKRXWJDDWLVGHDDQZH]LJKHLGYDQYHHQRIRUJDQLVFKH
EHHNDI]HWWLQJHQEHODQJULMN,QWHJHQVWHOOLQJWRWGH]DQGJURQGHQZDDUGHUJHOLMNHRUJDQLVFKHUHVWHQQLHW
RIQDXZHOLMNVEHZDDUG]LMQJHEOHYHQ]LMQGHYHUJDQNHOLMNHREMHFWHQLQGHRUJDQLVFKHEHHNDI]HWWLQJHQ
YDDNJRHGJHFRQVHUYHHUG'LWJHOGWRRNYRRUSDOHRHFRORJLVFKPDWHULDDOHQERWPDWHULDDOGLHRQVLQ]LFKW
NXQQHQJHYHQLQGHYRHGVHOHFRQRPLHLQKHWYHUOHGHQ
'HDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJGLHDDQGHEHHNGDOHQZRUGWWRHJHNHQGLVJHEDVHHUGRSHHQFRPELQD
WLHYDQGHYHUZDFKWHGLFKWKHLGDDQYRQGVWHQHQVWUXFWXUHQHQHU]LMGVHQGHYHUZDFKWHFRQVHUYHULQJYDQ
GH]HYRQGVWHQHQVWUXFWXUHQDQGHU]LMGV$OOHEHHNGDOHQLQ'UHQWKH]LMQYDQSURYLQFLDDOEHODQJDUFKHR
ORJLH 2QWZHUS2PJHYLQJVYLVLH'UHQWKHNDDUWSURYLQFLDDOEHODQJDUFKHRORJLH 

+HWDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVPRGHO
+HWDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVPRGHOGDWWHQEHKRHYHYDQGHYHUZDFKWLQJVNDDUWLVRSJHVWHOGLV
SULPDLUJHEDVHHUGRSJHRPRUIRORJLVFKHHQERGHPNXQGLJHJHJHYHQVHQKHW$+12RNGHEHNHQGH
YLQGSODDWVHQHQYHUVWRULQJVJHJHYHQV]LMQPHHJHQRPHQ0HWGH]HJHJHYHQV]LMQ SDOHR ODQG
VFKDSSHOLMNHHHQKHGHQJHGHILQLHHUG$DQHONHODQGVFKDSSHOLMNHHHQKHLGLVHHQDUFKHRORJLVFKH
YHUZDFKWLQJWRHJHNHQG

%HHNGDOODQGVFKDS
%HHNGDOPHWYHHQRIRUJDQLVFKPDWHULDDO FRGH%Y
%HVFKULMYLQJKHWEHODQJYDQEHHNGDOHQYRRUGHDUFKHRORJLHYDQ'UHQWKHLVKLHUERYHQDOXLWYRH
ULJEHVFKUHYHQ9RRUQDPHOLMNGHJRHGHFRQVHUYHUHQGHRPVWDQGLJKHGHQ]LMQYDQEHODQJRPGDW
KLHUGRRUYHUJDQNHOLMNHUHVWHQEHZDDUGNXQQHQ]LMQJHEOHYHQ'H]HJRHGHFRQVHUYHUHQGHRP
VWDQGLJKHGHQGRHQ]LFKYRRUDOYRRULQµQDWWHDI]HWWLQJHQ¶]RDOVYHHQHQDQGHUHRUJDQLVFKH
DI]HWWLQJHQ'HDDQZH]LJKHLGYDQYHHQRIRUJDQLVFKPDWHULDDOLVDIJHOHLGXLWGHGLJLWDOHERGHP
NDDUW KRRIGJURHSYHHQJURQGHQHQYHOG³1X1RJ9HHQ´ 
$UFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJYRRUGHEHHNGDOHQPHWYHHQRIRUJDQLVFKPDWHULDDOJHOGWHHQKRJH
DUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ

'HN]DQGNRSMHVLQKHWEHHNGDO FRGH%N
%HVFKULMYLQJELQQHQKHWEHHNGDOODQGVFKDSNRPHQUHODWLHINOHLQHGHN]DQGNRSMHVYRRUGLHHLJHQ
OLMNSDVVLQGVHQNHOHMDUHQWHKHUNHQQHQ]LMQHQGXVQLHWRSGHJHRPRUIRORJLVFKHRIERGHPNDDUW
VWDDQ'RRUKHWRQWZDWHUHQHQR[LGHUHQYDQGHRUJDQLVFKHEHHNGDODI]HWWLQJHQ]DNWKHWPDDLY HOG
HQNXQQHQGHN]DQGRSGXLNLQJHQGLHHHUGHUJHKHHOGRRUEHHNDI]HWWLQJHQZDUHQDIJHGHNWDDQGH
RSSHUYODNWHNRPHQ=H]LMQGDQDOVJHULQJHYHUKRJLQJHQLQKHWODQGVFKDSWHKHUNHQQHQYRRUDO
RSKHW$+1'HOLJJLQJYDQGH]HGHN]DQGNRSMHVLVGDQRRNGDDUYDQDIJHOHLG2YHUKHWDOJHPHHQ
JDDWKHWRPUHODWLHINOHLQHRSGXLNLQJHQGLHZDDUVFKLMQOLMNQLHWJURRWJHQRHJZDUHQYRRUSHUPD
QHQWHQHGHU]HWWLQJHQPDDUZHOHUJJHVFKLNWYRRUWLMGHOLMNHMDFKWHQH[WUDFWLHNDPSMHV'DDUELM
VSHHOWRRNHHQUROGDWMXLVWGH]HNOHLQHRSGXLNLQJHQLQGHODDJVWJHOHJHQJHELHGHQRRNKHWHHUVW
WHPDNHQNUHJHQPHWGHDOJHKHOHYHUQDWWLQJYDQKHWODQGVFKDS:DDUV FKLMQOLMN]LMQYHHOYDQGH]H
GHN]DQGNRSMHVDOOHHQWLMGHQVKHW0HVROLWKLFXPWHJHEUXLNHQJHZHHVW
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$UFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJYRRUGHGHN]DQGNRSMHVLQKHWEHHNGDOJHOGWHHQKRJHDUFKHRORJ LVFKH
YHUZDFKWLQJ

%HHNGDO]RQGHUYHHQ FRGH%G
%HVFKULMYLQJKHWJURWHYHUVFKLOWXVVHQGH]HODQGVFKDSSHOLMNHHHQKHGHQHQGHKLHUERYHQEHVFKUHYHQ
EHHNGDOHQPHWYHHQ FRGH%Y LVKHW YULMZHO RQWEUHNHQYDQRUJDQLVFKPDWHULDDO'LWEHWHNHQWGDW
GHFRQVHUYHULQJYDQDUFKHRORJLVFKPDWHULDDORRNEHGXLGHQGPLQGHUJRHG]DO]LMQHQGDDUPHHLV
GHNDQVRSKHWYRRUNRPHQHUYDQRRNPLQGHUKRRJ'HDDQRIDIZH]LJKHLGYDQYHHQRIRUJDQLVFK
PDWHULDDOLVDIJHOHLGXLWGHGLJLWDOHERGHPNDDUW KRRIGJURHSYHHQJURQGHQHQYHOG³1X1RJ9HHQ´ 
$UFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJYRRUGH]HODQGVFKDSSHOLMNHHHQKHLGJHOGWHHQPLGGHOKRJHDUFKHROR
JLVFKHYHUZDFKWLQJYDQZHJHGHPLQGHUJXQVWLJHFRQVHUYHULQJVRPVWDQGLJKHGHQ

2XGHEHHNORSHQ FRGHQLHWYDQWRHSDVVLQJ
%HVFKULMYLQJGHRXGHEHHNORSHQYRRU]RYHUGLHRSKHW$+1WH]LHQ]LMQRIXLWGHWRSRJUDILH]LMQWH
KHUOHLGHQ]LMQRSGHYHUZDFKWLQJVNDDUW NDDUWELMODJH& DDQJHJHYHQPHWHHQEODXZHGRRUJH
WURNNHQOLMQ RXGHZDWHUORSHQZDWHUGUDJHQG RIHHQEODXZHRQGHUEURNHQOLMQ PRJHOLMNHRXGH
ZDWHUORSHQ 2XGHEHHNORSHQ RI]HQRJZDWHUYRHUHQG]LMQRIQLHW NXQQHQJRHGJHFRQVHU
YHHUGHDUFKHRORJLVFKHUHVWHQEHYDWWHQ
$UFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJYRRUGHRXGHEHHNORSHQJHOGWHHQPLGGHOKRJHDUFKHRORJLVFKHYHU
ZDFKWLQJ

%HHNGDO]RQGHUYHHQ YRRUPDOLJPHHUFRGH%P
%HVFKULMYLQJLQKHWQRRUGHQYDQKHWSODQJHELHGOLJWHHQGHHOYDQKHWEHHNGDOGDWRSKHW$+1
RSYDOOHQGYHHOODJHUOLJW9ROJHQVGHERGHPNDDUWNRPHQLQGLWGHHOPRHULJHHHUGJURQGHQYRRU
RSGHKLVWRULVFKHNDDUWHQVWDDWKLHUHHQPHHUDDQJHJHYHQ'LWOLMNWHURSWHZLM]HQGDWKLHUGH
EHHNGDODI]HWWLQJHQWRWYODNERYHQKHWGHN]DQG]LMQJHsURGHHUG
$UFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJRPGDWHUQDDUYHUZDFKWLQJJHHQRUJDQLVFKHEHHNGDODI]HWWLQJHQ]LMQ
JHOGWYRRUGLWGHHOYDQKHWSODQJHELHGHHQODJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ

'HN]DQGODQGVFKDS
'HN]DQGUXJJHQHQNRSSHQ FRGH'N
%HVFKULMYLQJKHWPHUHQGHHOYDQGHSUHKLVWRULVFKHYLQGSODDWVHQLQ'UHQWKHOLJWRSRILQGHGLUHFWH
QDELMKHLGYDQKRJHUHOLsIULMNHHQJRHGRQWZDWHUGHGHN]DQGHQGLHJUHQ]HQDDQRIZRUGHQ
RPJHYHQGRRUODDJJHOHJHQQDWWHUHJHELHGHQ9DQZHJHKXQJHYDULHHUGHODQGVFKDSSHOLMNH
OLJJLQJHQJRHGHEHZRRQEDDUKHLG]LMQGH]H UHODWLHI KRJHGHN]DQGHQWHONHQVZHHUGRRUGH
YURHJHUHEHZRQHUVYDQKHWJHELHGDOVZRRQSODDWVEHJUDDISODDWVHQRIDNNHUODQGJHNR]HQ
$UFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJYRRUGHGHN]DQGUXJJHQHQNRSSHQJHOGWHHQKRJHDUFKHRORJLVFKH
YHUZDFKWLQJ

'HN]DQGZHOYLQJHQRQGLHSHGHSUHVVLHVLQKHWGHN]DQGODQGVFKDSHQRYHUJDQJV]RQHVQDDU
KHWEHHNGDO FRGHV'Z'GHQ'R
%HVFKULMYLQJRSGHGHN]DQGZHOYLQJHQLVGHNDQVRSKHWYRRUNRPHQYDQDUFKHRORJLVFKHUHVWHQ
ODJHUGDQRSGHGHN]DQGUXJJHQHQNRSSHQ+HW]LMQJHELHGHQGLHTXDKRRJWHOLJJLQJUHOLsIHQ
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ERGHPYRFKWLJKHLGHHQWXVVHQSRVLWLHLQQHPHQLQKHWGHN]DQGODQGVFKDS9RRUDORQGHUGHUHV
WDQWHQYHHQGLHSODDWVHOLMNQRJDDQZH]LJNXQQHQ]LMQ]XOOHQHYHQWXHOHDUFKHRORJLVFKHYLQG
SODDWVHQHHQJRHGHFRQVHUYHULQJKHEEHQRPGDW]HLHWVPLQGHUNZHWVEDDU]LMQYRRUGLHSHERGH
PLQJUHSHQ%LQQHQGHGHN]DQGFRPSOH[HQLQKHWFHQWUDOHGHHOYDQKHWSODQJHELHG]LMQHQNHOH
PLQRIPHHUURQGHGHSUHVVLHVPHWHHQGLDPHWHUYDQjPDDQZH]LJ2SGHERGHPNDDUW
YDOOHQGH]HORFDWLHVELQQHQHHQHHQKHLGGLHDOVDVVRFLDWLHYDQYHOGSRG]ROHQHQPRHULJHSRG
]ROHQLVJHNDUWHHUG+HWLVZDDUVFKLMQOLMNGDWGHPRHULJHSRG]ROHQMXLVWLQGH]HODJHUHGHOHQ
YRRUNRPHQ+LHUXLWEOLMNWGDWGH]HSOHNNHQQDWWHUHQPLQGHUDDQWUHNNHOLMNYRRUEHZRQLQJ]LMQ
JHZHHVW+XQSRVLWLHWXVVHQKRJHUH HQGDDUPHHPHHUDDQWUHNNHOLMNH GHN] DQGUXJJHQLQYHU
KRRJWGHNDQVRSGHDDQZH]LJKHLGYDQELMYRRUEHHOGDIYDOODJHQLQGHGHSUHVVLHVZHO
$UFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJDDQGH]HODQGVFKDSSHOLMNHHHQKHGHQLVHHQPLGGHOKRJHDUFKHR
ORJLVFKHYHUZDFKWLQJWRHJHNHQG

2YHULJHHOHPHQWHQ
:DWHU FRGH:
%HVFKULMYLQJGH]HHHQKHLGEHWUHIWGHEHODQJULMNVWHZDWHUORSHQLQKHWSODQJHELHGZDDURQGHUGH
+XQ]H2RVWHUPRHUVFKH9DDUWHQ/HLGLQJ
$UFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJYRRUGH]HHHQKHLGJHOGWHHQRQEHNHQGHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ

 2SERXZYDQGHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUW
'HRSERXZHQGHOHJHQGDYDQGHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUW NDDUWELMODJH& ]LMQJHEDVHHUG
RSKHWKLHUERYHQEHVFKUHYHQYHUZDFKWLQJVPRGHO(ONODQGVFKDSVW\SHKHHIWHHQHLJHQKRRIGNOHXU
RINOHXUJURHSJHNUHJHQZDDUELMKHWGHN]DQGODQGVFKDSRUDQMHHQKHWEHHNGDOODQGVFKDSJURHQDOV
KRRIGNOHXUKHHIWJHNUHJHQ:DWHULVOLFKWEODXZJHNOHXUG%LQQHQHONODQGVFKDS]LMQGHODQGVFKDSSH
OLMNHHOHPHQWHQPHWHHQKRJHPLGGHOKRJHHQODJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJPHWHHQYDULDWLHYDQ
GHKRRIGNOHXUDDQJHJHYHQ'DDUELMKHEEHQHOHPHQWHQPHWHHQKRJHYHUZDFKWLQJGHGRQNHUVWHWLQW
HQGHHOHPHQWHQPHWHHQODJHYHUZDFKWLQJGHOLFKWVWH'HODQGVFKDSSHOLMNHHOHPHQWHQ]LMQYHUGHU
JHODEHOGPHWKXQFRGH9HUGHU]LMQGHJHELHGHQZDDUYRRUWLMGHQVKHWEURQQHQRQGHU]RHNYHUVWRULQJV
JHJHYHQV]LMQJHYRQGHQDDQJHJHYHQPHWHHQHLJHQVLJQDWXXURYHUGHYHUZDFKWLQJVNOHXUKHHQ
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 $GYLH]HQ
 ,QOHLGLQJ
$OJHPHHQ
'HDGYLH]HQ]LMQJHSUHVHQWHHUGRSNDDUWELMODJH,QZRUGWHHQEHVFKULMYLQJJHJHYHQYDQ
GHPDDWUHJHOHQGLHJHQRHPGZRUGHQLQGHVWDUWQRWLWLH'HSUHFLH]HRPYDQJHQORFDWLHYDQGH
JHSODQGHLQJUHSHQZDUHQELMKHWRSVWHOOHQYDQRQGHUKDYLJUDSSRUWHFKWHUQRJQLHWEHNHQG'DDURP
LVKHWYDQEHODQJRPKHWXLWHLQGHOLMNHRQWZHUSLQFOXVLHIGHELMEHKRUHQGHPDDWUHJHOHQRYHUGH
DUFKHRORJLVFKHDGYLHVNDDUW NDDUWELMODJH WHSURMHFWHUHQ2SEDVLVKLHUYDQNDQZRUGHQEHSDDOG
ZDDUZHONW\SHDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNGLHQWSODDWVWHYLQGHQ9HUYROJHQVGLHQWWHQEHKRHYHYDQ
HYHQWXHHODUFKHRORJLVFKYHUYROJRQGHU]RHNHHQ3ODQYDQ$DQSDNWHZRUGHQRSJHV WHOGGDWGLHQWWH
ZRUGHQYRRUJHOHJGDDQGHSURYLQFLDDODUFKHRORRJ
'HDGYLH]HQGLHLQGLWKRRIGVWXNZRUGHQJHSUHVHQWHHUG]LMQVDPHQJHVWHOGRSEDVLVYDQGHYROJHQGH
JHJHYHQV
 KHWRYHU]LFKWYDQGHJHwQYHQWDULVHHUGHYLQGSODDWVHQ KRRIGVWXN 
 GHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJHQNDDUW ]LHKRRIGVWXN 
 GHLQ'UHQWKHJDQJEDUHRQGHU]RHNVULFKWOLMQHQ %HOHLGVEULHI3URYLQFLDDODUFKHRORJLHEHOHLG 
 GHNDDUWSURYLQFLDDODUFKHRORJLHEHODQJ GHFHPEHU 

5LFKWOLMQHQYRRUKHWEHHNGDOODQGVFKDS
'HDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJHQEHKRUHQGELMKHWEHHNGDOODQGVFKDS]LMQJURHQJHNOHXUGRS
NDDUWELMODJH$OOHEHHNGDOHQ]LMQDDQJHPHUNWDOVSURYLQFLDDOEHODQJDUFKHRORJLH2PGDWGHLQ
EHHNGDOHQYHUZDFKWHVWUXFWXUHQQLHWPHWERRURQGHU]RHNRSWHVSRUHQ]LMQLVERRURQGHU]RHNKLHU
QLHW]LQYROHQPRHWHQDOOHLQJUHSHQLQEHHNGDOHQLQSULQFLSHRQGHUDUFKHRORJLVFKHEHJHOHLGLQJ
SODDWVYLQGHQ+LHURYHUPRHWFRQWDFWRSJHQRPHQZRUGHQPHWGHSURYLQFLHSURYLQFLDDODUFKHRORRJ
,QRYHUOHJPHWGHSURYLQFLHNDQGDQEHVORWHQZRUGHQRYHUGHZLM]HZDDURSGHDUFKHRORJLVFKH
EHJHOHLGLQJSODDWVPRHWYLQGHQ+LHUELMZRUGHQGHYROJHQGHULFKWOLMQHQJHKDQWHHUG
 ,QEHHNGDOHQPHWHHQKRJHHQPLGGHOKRJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJPRHWHQGHERGHPLQJUHSHQ
DUFKHRORJ LVFKEHJHOHLGZRUGHQ DUFKHRORJLVFKHEHJHOHLGLQJFRQIRUP.1$SURWRFRORSJUDYHQ 
 ,QGHOHQYDQKHWEHHNGDOPHWHHQKRJHRIPLGGHOKRJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJZDDUYDQWLMGHQV
KHWEXUHDXRQGHU]RHNJHFRQVWDWHHUGLVGDW]H ZDDUVFKLMQOLMN YHUVWRRUG]LMQGLHQWGRRUPLGGHOYDQ
HHQERRURQGHU]RHNPHWERULQJHQKDEHNHNHQWHZRUGHQRIHQLQZHONHPDWHGHERGHPRSGH]H
ORFDWLHVYHUVWRRUGLV$OVXLWKHWERRURQGHU]RHNEOLMNWGDWGHEHHNDI]HWWLQJHQQRJZHOLQWDFW]LMQGDQ
PRHWHQGHERGHPLQJUHSHQDUFKHRORJLVFKEHJHOHLGZRUGHQ DUFKHRORJLVFKHEHJHOHLGLQJFRQIRUP
.1$SURWRFRORSJUDYHQ %OLMNWXLWKHWERRURQGHU]RHNGDWGHERGHPHUQVWLJYHUVWRRUGLVGDQLVYHU
YROJRQGHU]RHNQLHWQRGLJ
 ,QEHHNGDOHQPHWHHQODJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJZRUGHQJHHQRUJDQLVFKHDI]HWWLQJHQ
PHHU YHUZDFKWHQZRUGWGHNDQVRSKHWDDQWUHIIHQYDQYRQGVWHQHQVWUXFWXUHQ]HHUNOHLQJHDFKW
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'H]HODJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJLVRRNGHHOVJHEDVHHUGRSGHYHUVWRULQJVJ HJ HYHQV%LM
ERGHPLQJUHSHQLQGH]HGHOHQKRHIWJHHQDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNSODDWVWHYLQGHQ
 :DQQHHU]LFKGHN]DQGRSGXLNLQJHQELQQHQGHEHHNGDOHQEHYLQGHQGLHEHGUHLJGZRUGHQGRRUGH
ERGHPLQJUHSHQLVHHQDQGHUHYRUPYDQRQGHU]RHNYHUHLVWKLHUYRRUZRUGWYHUZH]HQQDDU

5LFKWOLMQHQYRRUKHWGHN]DQGODQGVFKDS
'HDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJHQEHKRUHQGELMKHWGHN]DQGODQGVFKDS]LMQRUDQMHJHNOHXUGRSNDDUWELM
ODJH,QGHGHOHQYDQKHWGHN]DQGODQGVFKDSPHWHHQPLGGHOKRJHRIKRJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ
PRHWHHUVWHHQYHUNHQQHQGERRURQGHU]RHNXLWJHYRHUGZRUGHQ+HWYHUNHQQHQGERRURQGHU]RHNGLHQW
]LFKWHULFKWHQRSKHWLQNDDUWEUHQJHQYDQERGHPYHUVWRULQJHQHQGHLQWDFWKHLGYDQGHWRSYDQGHSOHLV
WRFHQHDI]HWWLQJHQ GXVQLHWDOOHHQNLMNHQQDDUGHDDQRIDIZH]LJKHLGYDQHHQSRG]ROERGHP *HDG
YLVHHUGZRUGWGHUHVXOWDWHQYDQKHWNDUWHUHQGERRURQGHU]RHNWHEHVSUHNHQPHWGHSURYLQFLDDODUFKHR
ORRJ$IKDQNHOLMNYDQGHUHVXOWDWHQYDQKHWYHUNHQQHQGERRURQGHU]RHNHQKHWRYHUOHJPHWGHSURYLQFLDDO
DUFKHRORRJNDQKHWJHELHGYULMJHJHYHQZRUGHQRIHUPRHWYHUYROJRQGHU]RHN NDUWHUHQGERRURQGHU]RHN
RIZDQQHHUHHQYLQGSODDWVLVDDQJHWURIIHQHHQZDDUGHUHQGRQGHU]RHN SODDWVYLQGHQ

5HHGVRQGHU]RFKWHJHELHGHQHQJHELHGHQPHWHHQODJHYHUZDFKWLQJ
'HUHHGVRQGHU]RFKWHJHELHGHQHQGHJHELHGHQPHWHHQODJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ]LMQJULMV
ZHHUJHJHYHQRSNDDUWELMODJH,QGH]HJHELHGHQLVQDGHUDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNQLHWQRGLJ

9HUVWRULQJVJHJHYHQV
'HJHELHGHQZDDUYDQFRQIRUP6FKROWH/XEEHULQN  GHERGHPYHUVWRRUGLV]LMQRSNDDUWELMODJH
DDQJHJHYHQPHWHHQGLNNH]ZDUWHFRQWRXUHQKDWFKLQJ$DQJH]LHQRSEDVLVYDQKHW$+1KHWYHUPRHGHQ
EHVWDDWGDWGH]H]RQHV QRJ QLHWYHUVWRRUG]LMQZRUGWDDQEHYROHQLQHHUVWHLQVWDQWLHFRQWUROHERULQJHQ
ERULQJHQKD XLWWHYRHUHQJHULFKWRSKHWLQNDDUWEUHQJHQYDQERGHPYHUVWRULQJHQ2SEDVLVYDQGLW
RQGHU]RHNGLHQWYHUYROJHQVWHZRUGHQEHSDDOGRIQDGHURQGHU]RHNQRRG]DNHOLMNLV

 $GYLH]HQYRRUEHNHQGHYLQGSODDWVHQ
'HDGYLH]HQYRRUHYHQWXHHODUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNVWDDQLQGHYLQGSODDWVHQFDWDORJXV ELMODJH 
HQZRUGHQKLHURQGHUNRUWEHKDQGHOG ]LHWDEHO 

$0.WHUUHLQHQ
%LMGHPRQXPHQWWHUUHLQHQPRHWJHVWUHHIGZRUGHQQDDUEHKRXGLQVLWX%RGHPLQJUHSHQRSGHWHUUHL
QHQPRHWHQGXVYRRUNRPHQZRUGHQ%LMJHSODQGHLQJUHSHQRSGHPRQXPHQWHQLVQDGHUZDDUGHUHQG
RQGHU]RHNQRGLJ+LHURYHUGLHQWRYHUOHJJHYRHUGWHZRUGHQPHWGHSURYLQFLDDODUFKHRORRJ

5$$3YLQGSODDWVHQWP $5&+,6ZDDUQHPLQJHQ
,QWHJHQVWHOOLQJWRWGH$0.WHUUHLQHQGLHUXLPWHOLMNJRHG]LMQYDVWJHOHJGJHOGWLQKHWDOJHPHHQGDW
GHDDUGHQGHH[DFWHORFDWLHYDQGHYLQGSODDWVHQRSEDVLVYDQ$5&+,6ZDDUQHPLQJHQQLHWEHNHQG
]LMQ+RHZHOGHLQWHQWLHLVXLWJHVSURNHQYLQGSODDWVHQHQGHN]DQGNRSMHVELMERGHPLQJUHS HQ]RYHHO
PRJHOLMNWHRQW]LHQ]DOGDWLQGHSUDNWLMNODVWLJEOLMNHQ'DDURPLVURQGGH]HYLQGSODDWVHQHHQEXI
IHU]RQHPHWHHQVWUDDOYDQPJHKDQWHHUG
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'HYLQGSODDWVHQHQ]LMQPRJHOLMNGHSRWV%RRURQGHU]RHNQDDUGHUJHOLMNHYLQGSODDWVHQLVQLHW
]LQYROHQKHHIWLQKHWJHYDOYDQYLQGSODDWVRRNJHHQDDQZLM]LQJHQYRRUHHQYLQGSODDWVWHU
SODDWVHRSJHOHYHUG2QW]LHQYDQGHYLQGSODDWVLVQLHWPRJHOLMNRPGDWGHORFDWLHQLHWQDXZNHX
ULJJHQRHJEHNHQGLV'DDURPZRUGWYRRUGH]HYLQGSODDWVHQJHDGYLVHHUGGHERGHPLQJUHSHQKLHU
DUFKHRORJLVFKWHEHJHOHLGHQ
9LQGSODDWVLVDODUFKHRORJLVFKRQGHU]RFKW *URQWPLM ZDDUELMJHHQDDQZLM]LQJHQYRRUHHQ
QHGHU]HWWLQJ]LMQDDQJHWURIIHQ+LHUNDQDIJH]LHQNXQQHQZRUGHQYDQDUFKHRORJLVFKRQGHU] RHN'H
YLQGSODDWVLVGDDURPQLHWZHHUJHJHYHQRSNDDUWELMODJH
9RRUGHRYHULJHYLQGSODDWVHQRSEDVLVYDQ$5&+,6ZDDUQHPLQJHQ YLQGSODDWVHQHQWP 
ZRUGWJHDGYLVHHUGHHQZDDUGHUHQGRQGHU]RHNXLWWHODWHQYRHUHQRPYDVWWHVWHOOHQRIKHWLQGHU
GDDGRPHHQDUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVJDDWHQ]RMDZDWKLHUGHRPYDQJHQGLHSWHOLJJLQJYDQLV

2YHULJHYLQGSODDWVHQ
9RRUGHYLQGSODDWVHQ LQFOXVLHIEXIIHU]RQH HQZRUGWDDQEHYROHQGH]HWHRQW]LHQHQLQWH
SDVVHQLQGHSODQQHQ,QGLHQSODQLQSDVVLQJQLHWPRJHOLMNLVZRUGWHHQZDDUGHUHQGRQGHU]RHNDDQ
EHYROHQ+LHURYHUGLHQWRYHUOHJJHYRHUGWHZRUGHQPHWGHSURYLQFLDDODUFKHRORRJ9LQGSODDWVLV
DDQJHPHUNWDOVSURYLQFLDDOEHODQJDUFKHRORJLH9RRUGH]HORFDWLHZRUGJHDGYLVHHUGHHQZDDUGH
UHQGRQGHU]RHNXLWWHYRHUHQ2YHUGHDDQSDNHQYRUPKLHUYDQGLHQWRYHUOHJSODDWVWHYLQGHQPHW
GHSURYLQFLDDODUFKHRORRJ

'HN]DQGRSGXLNLQJHQ
2SNDDUWELMODJH]LMQGHYROJHQGHGHN]DQGRSGXLNLQJHQZHHUJHJHYHQ
 GHGHN]DQGRSGXLNLQJHQLQKHWEHHNGDOGLHRSEDVLVYDQKHW$+1]LMQJHNDUWHHUGLQFOXVLHIHHQ
EXIIHUYDQP
 GH*URQWPLMGHN]DQGNRSSHQGLHQRJQLHWRQGHU]RFKW]LMQ =====HQ= LQFOXVLHI
HHQEXIIHU]RQHYDQP,QGLHQGH]HPHWGHGHN]DQGNRSSHQYDQKHW$+1VDPHQYDOOHQ]LMQ]H
GDDUPHHVDPHQJHYRHJG'H]HGHN]DQGNRSSHQZRUGHQPHWKXQRRUVSURQNHOLMNHFRGHDDQJHGXLG
=PHWYROJQXPPHU 
 GH*URQWPLMGHN]DQGNRSSHQZDDU PRJHOLMN DUFKHRORJLVFKHLQGLFDWRUHQ]LMQDDQJHWURIIHQ =
==HQHHQGHHOYDQ= LQFOXVLHIHHQEXIIHU]RQHYDQP'H]HGHN]DQGNRSSHQZRUGHQ
HYHQHHQVPHWKXQRRUVSURQNHOLMNHFRGHDDQJHGXLG
'HGHN]DQGNRSSHQYDQGH*URQWPLMZDDUJHHQDUFKHRORJLVFKHLQGLFDWRUHQ]LMQDDQJHWURIIHQ =
=====HQHHQGHHOYDQ= ]LMQQLHWRSJHQRPHQRSGHDUFKHRORJLVFKHDGYLHVNDDUW
=DQGNRS=LVJHHQGHN]DQGNRSHQ]DQGNRS=LV]HHUZDDUVFKLMQOLMNUHHGVHUQVWLJYHUVWRRUGGRRU
GHDDQOHJYDQHHQSHUVOHLGLQJ :XOOLQN %HLGH]LMQQLHWRSJHQRPHQRSGHDUFKHRORJLVFKH
DGYLHVNDDUW*HDGYLVHHUGZRUGWGHGHN]DQGRSGXLNLQJHQLQFOXVLHIEXIIHU]RQHELMERGHPLQJUHSHQWH
RQW]LHQ$OVRQW]LHQQLHWPRJHOLMNLVPRHWRSGH]HGHN]DQGRSGXLNLQJHQHHQYHUNHQQHQGRQGHU]RHN
ERULQJHQSHUKHFWDUH ]RQRGLJJHYROJGGRRUNDUWHUHQGRQGHU]RHN ERULQJHQSHUKHFWDUH 
SODDWVYLQGHQ9RRUGHGHN]DQGNRSSHQGLHVDPHQYDOOHQPHWGHKRJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ
YRRUKHWGHN]DQGODQGVFKDSJHOGKHWGDDUELMEHKRUHQGHDGYLHV'HGHN]DQGNRSSHQPHW PRJHOLMNH 
DUFKHRORJLVFKHLQGLFDWRUHQGLHQHQWHZRUGHQEHVFKRXZGDOVHHQYLQGSODDWV+LHUGLHQWHHQZDDUGH
UHQGERRURQGHU]RHNSODDWVWHYLQGHQ
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 *HSODQGHLQJUHSHQGHYHUZDFKWHHIIHFWHQHUYDQHQDGYLH]HQ
YRRUDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHN
'HLQGH]HSDUDJUDDIEHVFKUHYHQERGHPLQJUHSHQ]LMQRQWOHHQGDDQGHGRRUGH*URQWPLMRSJH
VWHOGHVWDUWQRWLWLHYRRUGH0(5 /XLQHQEXUJ $DQJH]LHQGHSUHFLH]HRPYDQJHQORFDWLHYDQ
GHJHSODQGHLQJUHSHQQRJQLHW JHKHHO EHNHQG]LMQ]LMQGHERGHPLQJUHSHQQLHWRSNDDUWZHHU
JHJHYHQ'HERGHPLQJUHSHQZRUGHQKLHURQGHUEHVFKUHYHQ%HKDOYHGHYHUZDFKWHHIIHFWHQYDQ
GHERGHPLQJUHSHQRSKHWDUFKHRORJLVFKHERGHPDUFKLHIZRUGHQRRNGHHIIHFWHQYDQGHYRRU] LHQH
YHJHWDWLHHQYHJHWDWLHRQWZLNNHOLQJRSKHWERGHPDUFKLHIEHVFKUHYHQ

%RGHPLQJUHSHQ
+HUVWHODIJHVQHGHQEHHNORSHQ ZDWHUYRHUHQG
'HRSSHUYODNWHYDQGH]HLQJUHHSLVZDDUVFKLMQOLMN]HHUEHSHUNW+HWEHWUHIWHHQDDQWDODIJHVQH
GHQERFKWHQ RXGHPHDQGHUV GLHPRPHQWHHOQRJZDWHUYRHUHQG]LMQ8LWJDQJVSXQWLVGDDURPGDW
DOOHHQGDPPHQGLHUHODWLHIUHFHQW]LMQYHUZLMGHUGZRUGHQ$UFKHRORJLVFKHRQGHU]RHNLVYRRUKHW
YHUZLMGHUHQYDQGHGDPPHQQLHWQRRG]DNHOLMN0RJHOLMNZRUGHQRRNUHFHQWHNDGHQYHUZLMGHUG
=RODQJELMKHWYHUZLMGHUHQYDQGHNDGHQQLHWGLHSHUJHJUDYHQZRUGWGDQKHWRQGHUOLJJHQGHPDDL
YHOGLVDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNQLHWQRGLJ
$OVGHDIJHVQHGHQEHHNORSHQRSHHQDQGHUHORFDWLHJHJUDYHQZRUGHQGDQLVDIKDQNHOLMNYDQGH
ODQGVFKDSSHOLMNHHHQKHLGZDDULQGHLQJUHHSSODDWVJDDWYLQGHQDUFKHRORJLVFKYRRURQGHU]RHNRI
DUFKHRORJLVFKHEHJHOHLGLQJQRRG]DNHOLMN$OV GHOHQYDQ GHDIJHVQHGHQEHHNORSHQRRNYHUG LHSWRI
YHUEUHHGZRUGHQGDQ]DOGLWDUFKHRORJLVFKHEHJHOHLGGLHQHQWHZRUGHQ

8LWJUDYHQRXGHORRS ZHVWWDN
8LWKHWJHRDUFKHRORJLVFKHRQGHU]RHNGDWLQFRPELQDWLHPHWGHRSJUDYLQJHQRSµGH%ORHPHUW¶LV
XLWJHYRHUGEOLMNWGDWGH+XQ]HHHQUHODWLHIQDXZHVWURRPJRUGHOKHHIWJHKDG2RNXLWKHW$+1EOLMNW
GDWKHWEHHNGDOPHWQDPHLQKHWFHQWUDOHGHHOYDQKHWSODQJHELHGVOHFKWVHHQEHSHUNWHEUHHGWH
KHHIWJHKDG-XLVWRS]XONHSOHNNHQLVGHNDQVRSKHWYRRUNRPHQYDQDUFKHRORJLVFKHVWUXFWXUHQHQ
YRQGVWHQKHWKRRJVW+HW RSQLHXZ XLWJUDYHQYDQHHQRXGHORRS]DOQDDUYHUZDFKW LQJHHQQHJD
WLHYHLQYORHGRSKHWERGHPDUFKLHIKHEEHQHQPRHWDUFKHRORJLVFKEHJHOHLGZRUGHQ

$DQOHJGDPPHQJHOHLGHUV
$OVGHDDQOHJYDQGDPPHQJHOHLGHUVSODDWVYLQGHQLQGHUHFHQWHUJHJUDYHQEHGGLQJEHVWDDWHU
YRRUGH]HLQJUHSHQXLWDUFKHRORJLVFKHRRJSXQWJHHQEHOHPPHULQJ:RUGHQ]HRSDQGHUHSOHNN HQ
DDQJHOHJGGDQZRUGWYHUZH]HQQDDUGHDUFKHRORJLVFKHDGYLHVNDDUWRIDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHN
QRGLJLVRIQLHW

$ISODJJHQ
+HWDISODJJHQWHQEHKRHYHYDQGHYHUJURWLQJYDQGHEHUJLQJVFDSDFLWHLWLVELQQHQGLWSODQVDPHQ
PHWKHWXLWJUDYHQYDQRXGHZDWHUORSHQ PHDQGHUV GHJURRWVWHEHGUHLJLQJYRRUKHWDUFKHRORJ LVFKH
ERGHPDUFKLHIPHGHRPGDWKHWRPHHQJURRWRSSHUYODNJDDW,QKHWFHQWUDOHGHHOYDQKHWSODQ
JHELHGZRUGWYRRUDOGH HYHQWXHOH PLGGHOHHXZVHYRQGVWODDJEHGUHLJG$DQGHZHVW]LMGHZDDU
GHNOHLLJHGHNODDJRQWEUHHNWHQGHMRQJHUHYHHQODJHQGRRUR[LGDWLHYHUGZHQHQ]LMQZRUGHQRRN
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RXGHUHQLYHDXVEHGUHLJG+LHUOLJJHQGHWRSSHQYDQGH]DQGNRSMHVLQKHWGDODDQGHRSSHUY ODNWH
HQZRUGHQGXVRRNEHGUHLJG8LWHHUGHURQGHU]RHNLVJHEOHNHQGDWGHWRSYDQHHQDDQWDOGHN
]DQGRSGXLNLQJHQDOLVYHUVWRRUGGRRUSORHJHQHJDOLVHUHQHWF,Q]XONHJHYDOOHQ]DODISODJJHQKHW
EHZRQLQJVQLYHDXQLHWPHHUEHGUHLJHQPDDUGHODJHUJHOHJHQIODQNHQPHWHYHQWXHOHDIYDOODJHQ
ORSHQZHOULVLFR
%HKDOYHGHGLUHFWHVFKDGHGLHKHWDISODJJHQDDQKHWERGHPDUFKLHIYHURRU]DDNW]LMQHURRNQRJ
LQGLUHFWHHIIHFWHQWHYHUZDFKWHQ2PGDWHUHHQJURRWJHELHGDIJHSODJGPRHWZRUGHQ]XOOHQJURWH
GHOHQYDQKHWSODQJHELHGQDDISODJJHQODQJHURINRUWHUDDQGHOXFKWEORRWJHVWHOG]LMQYRRUGDW]H
JHwQXQGHHUGZRUGHQ'LWEHWHNHQWGDWHULQIHLWHHHQQLHXZHERXZYRRURQWVWDDWZDDULQHYHQWXHOH
DUFKHRORJLVFKHUHVWHQHUQVWLJYDQR[LGDWLHWHOLMGHQ]XOOHQKHEEHQ2RNLVKHWJRHGYRRUWHVWHOOHQ
GDWKHWORNDOHJURQGZDWHUSHLOWLMGHOLMNYHUODDJGPRHWZRUGHQRPKHWDISODJJHQPRJHOLMNWHPDNHQ
'LWYHUJURRWGH RQYHU]DGLJGH ]RQHZDDULQGHR[LGDWLHSURFHVVHQSODDWVNXQQHQYLQGHQ$OPHWDO
PRHWJHFRQVWDWHHUGZRUGHQGDWDISODJJHQHHQXLWHUVWQHJDWLHIHIIHFWRSKHWERGHPDUFKLHI]DOKHE
EHQPHWQDPHLQGHGHOHQYDQKHWSODQJHELHGPHWYHHQRIRUJDQLVFKPDWHULDDOLQGHRQGHUJURQG
'DDURPPRHWKHWDISODJJHQLQKHWEHHNGDO LQYHUEDQGPHWVWUXFWXUHQ DUFKHRORJLVFKEHJHOHLG
ZRUGHQ9RRUGHOHQYDQKHWGHN]DQGODQGVFKDSGLHYRRUDISODJJHQLQDDQPHUNLQJNRPHQZRUGW
JHDGYLVHHUGHHUVWERRURQGHU]RHNXLWWHYRHUHQRPYDVWWHVWHOOHQRIHQLQZHONHPDWHGHERGHPDO
YHUVWRRUGLV

$DQOHJHQYHUZLMGHUHQWLMGHOLMNHNDGHQIDVHHQDDQOHJSHUPDQHQWHNDGHQ
8LWJDQJVSXQWLVGDWGH KXLGLJH NDGHQDOOHPDDOYDQUHODWLHIUHFHQWHGDWXP]LMQHQGXV]RQGHU
PHHUDIJHJUDYHQNXQQHQZRUGHQWRWRSKHWQLYHDXYDQKHWWRHQPDOLJHPDDLYHOG9RRUGHWLMGHOLMNH
NDGHQGLHWHQEHKRHYHYDQIDVHYDQKHWSODQRSJHZRUSHQ]XOOHQZRUGHQLVKHWXLWJDQJVSXQWGDW
]HRSKHWKXLGLJHPDDLYHOGZRUGHQDDQJHOHJGHQGDW]HRRNZHHUWRWRSKHWRRUVSURQNHOLMNHPDDL
YHOGZRUGHQYHUZLMGHUG+HWLVUDDG]DDPRPELMGHDDQOHJYDQGHNDGHQJHRWH[WLHORSKHWPDDLY HOG
DDQWHEUHQJHQ]RGDWELMKHWYHUZLMGHUHQHUYDQGXLGHOLMNLVKRHGLHSJHJUDYHQPDJZRUGHQ]RQGHU
GDWKHWOHLGWWRWDDQWDVWLQJYDQKHWHYHQWXHHODDQZH]LJHERGHPDUFKLHI%LMGHDDQOHJYDQNDGHQ]RX
HHQGLIIHUHQWLsOHGUXNEHODVWLQJRSHYHQWXHOHDUFKHRORJLVFKHUHVWHQLQGHRQGHUJURQGNXQQHQRQW
VWDDQ'LWHIIHFWLVKHWVFKDGHOLMNVWYRRUKRXWHQREMHFWHQHQVWUXFWXUHQHQMXLVWGH]HFDWHJRULHLVQLHW
PHWERRURQGHU]RHNRSWHVSRUHQ$UFKHRORJLVFKYRRURQGHU]RHNPLGGHOVERULQJHQLVGDDURPQLHW
HIIHFWLHI9DQZHJHKHWWLMGHOLMNHNDUDNWHUYDQGHDDQWHOHJJHQNDGHQ]DOKHWGUXNHIIHFWRYHULJHQV
ZDDUVFKLMQOLMNHUJPHHYDOOHQ2SJURQGYDQERYHQVWDDQGHXLWJDQJVSXQWHQHQRYHUZHJLQJHQLVELM
GH]HLQJUHSHQJHHQDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNYRRUDIJDDQGDDQRIDUFKHRORJLVFKHEHJHOHLGLQJWLMGHQV
GH]HERGHPLQJUHSHQQRRG]DNHOLMN$OVHUELMGH]HLQJUHSHQZHOERGHPLQJUHSHQ YHUGLHSWHFXQHWWHQ
HWF ZRUGHQJHGDDQGDQLVDIKDQNHOLMNYDQGHODQGVFKDSSHOLMNHHHQKHLGZDDULQGHLQJUHHSSODDWV
JDDWYLQGHQDUFKHRORJLVFKYRRURQGHU]RHNRIDUFKHRORJLVFKHEHJHOHLGLQJQRRG]DNHOLMN

*UDDIZHUN]DDPKHGHQWHQEHKRHYHYDQLQIUDVWUXFWXXU
2QGHUGH]HQRHPHU]LMQDOOH ERGHP LQJUHSHQWHQEHKRHYHYDQGHDDQOHJHQYHUZLMGHULQJYDQ
RQGHUJ URQGVHOHLGLQJHQZHJHQHQGHUJHOLMNHYHU]DPHOG
 2QWWUHNNLQJµ'H'LMN¶DDQYHUNHHU GH]HZHJGLMNLVKLVWRULVFKJHRJUDILVFKZDDUGHYROHQGDWHHUW
XLWGH)UDQVHWLMG$OV]RGDQLJLVKHWHHQYDQGHZHLQLJHRYHUJHEOHYHQHOHPHQWHQYDQKHWODQG
VFKDSYDQYRRUGHUXLOYHUNDYHOLQJ8LWJDQJVSXQWLVGDWGH]HZHJDOOHHQDDQKHWYHUNHHUZRUGW
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RQWWURNNHQ GZ]DIJHVORWHQ PDDUQLHWI\VLHN]DOZRUGHQYHUZLMGHUG,QGLHQGHGLMNZHJZHO
ZRUGWGRRUJUDYHQZRUGWDDQEHYROHQKLHUHHQGZDUVGRRUVQHGHYDQGHGLMNDUFKHRORJLVFKWHODWHQ
RQGHU]RHNHQ
 $DQOHJRQGHUKRXGNDEHOVHQOHLGLQJHQ XLWJDQJVSXQWLVGDWGHQLHXZDDQWHOHJJHQRQGHU
JURQGVHLQIUDVWUXFWXXUDDQVOXLWRSKHWDOEHVWDDQGHOHLGLQJQHW,QGDWJHYDOEHSHUNHQGHERGHP
LQJUHSHQKLHUYRRU]LFKWRWDOYHUVWRRUGHGHOHQYDQKHWSODQJHELHGHQLVDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHN
QLHWQRRG]DNHOLMN
 9HUZLMGHUHQEHVWDDQGHZDWHUZLQSXWWHQDDQOHJQLHXZHZDWHUZLQSXWWHQHQDDQOHJELMEHKRU HQG H
LQIUDVWUXFWXXUXLWJDQJVSXQWLVGDWKLHUYRRUVOHFKWVPLQLPDOHERGHPLQJUHSHQQRRG]DNHOLMN]LMQHQ
GDWGHLQIUDVWUXFWXXUDDQVOXLWRSKHWDOEHVWDDQGHOHLGLQJQHW,QGLWJHYDOLVDUFKHRORJLVFKRQGHU
]RHNQLHWQRRG]DNHOLMN
 2SKRJLQJURQGZDWHUZLQSXWWHQLQWHLQXQGHUHQJHELHG XLWJDQJVSXQWLVGDWKLHUYRRUJHHQERGHP
LQJUHSHQQRRG]DNHOLMN]LMQHQGDWGHRSKRJLQJRSKHWKXLGLJHPDDLYHOGNRPWWHOLJJHQ(HQXQL
IRUPHEHODVWLQJLVZHQVHOLMNRPEUHNHQYDQHYHQWXHOHDUFKHRORJLVFKHUHVWHQWHYRRUN RPHQ ]LH
ELMµDDQOHJHQYHUZLMGHUHQNDGHQ¶ ,QGLWJHYDOLVDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNYRRUD IJDDQGDDQ
RIDUFKHRORJLVFKHEHJHOHLGLQJWLMGHQVGH]HERGHPLQJUHSHQQLHWQRRG]DNHOLMN$OVGHRSKRJLQJ
YDQZHJHJHEUHNDDQGUDDJNUDFKWYDQGHRQGHUJURQGLQKHWEHHNGDOWRFKRSKHWGHN]DQGZRUGW
JHOHJG GRRURQWJUDYHQHQRSYXOOHQ GDQPRHWGHLQJUHHSDUFKHRORJLVFKEHJHOHLGZRUGHQZDQ
QHHUGHLQJUHSHQGDWWRHODWHQ2QGXLGHOLMNLVRIRRNGHJHKHOHGDJHQ]RQHURQGRPGHZDWHU
ZLQSXWWHQRSJHKRRJGPRHWZRUGHQ

*UDDIZHUN]DDPKHGHQWHQEHKRHYHYDQNXQVWZHUNHQEUXJJHQHQJHPDDO
 9HUSODDWVLQJEUXJ+XQ]HZHJHQYHUSODDWVHQJHPDDO'H*URHYH GH]HLQJUHSHQ]LMQUHODWLHI
EHSHUNWTXDRSSHUYODNWHPDDUYLQGHQZHOSODDWVLQGHDUFKHRORJLVFKPHHVWLQWHUHVVDQWH]RQH
YDQKHWEHHNGDOQDPHOLMNGHIRVVLHOHVWURRPJRUGHO+HWLVZHQVHOLMNHONHRQWJUDYLQJWHQEHK RHY H
YDQGHDDQOHJYDQGHEUXJHQKHWJHPDDODUFKHRORJLVFKWHEHJHOHLGHQ
 DDQOHJRQGHUOHLGHU/HLGLQJQLHXZH+XQ]H RRNYRRUGH]HLQJUHHSJHOGWGDWGHRPYDQJHUYDQZHO
LVZDDUUHODWLHIJHULQJLVPDDUGDW]HZHOLQKHWPHHVWLQWHUHVVDQWHGHHOYDQKHWEHHNGDOSODDWV
YLQGHQ2RNKLHUJHOGWGDWKHWZHQVHOLMNLVGHLQJUHSHQZDDUPRJHOLMNDUFKHRORJLVFKWHEHJHOHLGHQ
WHQ]LMGHRQGHUOHLGHUGRRUPLGGHOYDQHHQKRUL]RQWDOHJHVWXXUGHERULQJDDQJHOHJGZRUGW
 LQODDWWHQEHKRHYHYDQQDEXULJHODQGERXZGLWEHWUHIWHHQERGHPLQJUHHSYDQ]HHUEHSHUNWHRPYDQJ
'HJHSODQGHORFDWLHOLJWWHUKRRJWHYDQHHQEHVWDDQGHEUXJHQGHYHUZDFKWLQJLVGDWGHERGHPKLHU
DOYHUVWRRUGLV$UFKHRORJLVFKRQGHU]RHNLVYRRUGH]HERGHPLQJUHSHQQLHWQRRG]DNHOLMN
 NXQVWZHUNHQWHQEHKRHYHYDQSHLOEHKHHU RRNGH]HLQJUHSHQ]LMQZDDUVFKLMQOLMNYDQ]HHUEHSHUNWH
RPYDQJ$UFKHRORJLVFKRQGHU]RHNLVYRRUGH]HERGHPLQJUHSHQQLHWQRRG]DNHOLMN

$DQOHJNXQVWZHUNHQLQZDWHU
9RRUGHDDQOHJYDQNXQVWZHUNHQLQGHEHVWDDQGHZDWHUZHJHQLVJHHQDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHN
QRRG]DNHOLMN$OVHUNXQVWZHUNHQLQGHQLHXZWHJUDYHQJHXOHQZRUGHQJHSODQGJHOGHQGHDGYLH] HQ
GLHRRNYRRUKHWXLWJUDYHQYDQJHXOHQJHOGHQ
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5LMGHQPHW]ZDDUPDWHULHHO
+HWHIIHFWYDQULMGHQPHW]ZDDUPDWHULHHOELMWUDQVSRUWHQJURQGYHU]HWRSKHWDUFKHRORJLVFK
ERGHPD UFKLHILVVWHUNDIKDQNHOLMNYDQGH JHRORJLVFKH RQGHUJURQG2S]DQGJURQG]XOOHQGHULM
VSRUHQYHHOPLQGHUGLHS]LMQGDQRSGHYHHOVODSSHUHYHHQJURQGHQLQKHWEHHNGDO,QKHWODDWVWH
JHYDO]DOKHWHIIHFWRSHYHQWXHOHYRQGVWHQHQVWUXFWXUHQGDQRRNYHHOQHJDWLHYHU]LMQ(UZRUGW
GDDURPRRNJHDGYLVHHUGELMKHWULMGHQPHW]ZDDUPDWHULHHOLQKHWEHHNGDOEHVFKHUPHQGHPDDW
UHJHOHQWHQHPHQ'LW]HOIGHJHOGWYRRUGHRYHUJDQJV]RQHVQDDUKHWEHHNGDOODQGVFKDS HHQKHLG
'R HQGHRQGLHSHGHSUHVVLHVLQKHWGHN]DQGODQGVFKDS HHQKHLG'G ZDDUQRJRUJDQLVFKPDWH
ULDDODDQZH]LJNDQ]LMQ9RRUGHRYHULJHODQGVFKDSSHOLMNHHHQKHGHQ]LMQEHVFKHUPHQGHPDDW
UHJHOHQLQSULQFLSHQLHWQRRG]DNHOLMN

9HJHWDWLH RQWZLNNHOLQJ
 .ZHOULMNH GRWWHUEORHP JUDVODQGHQLQUDQG]RQH GLWYHJHWDWLHW\SHYRUPWJHHQEHGUHLJLQJYDQKHW
DUFKHRORJLVFKHERGHPDUFKLHIRPGDWGHKLHULQYRRUNRPHQGHVRRUWHQRQGLHSZRUWHOHQ2RNGH
KRJHUHJURQGZDWHUVWDQGHQHQNZHOGLHYRRUGLWYHJHWDWLHW\SHQRRG]DNHOLMN]LMQ]LMQJXQV WLJYRRU
KHWEHKRXGYDQPHWQDPHRUJDQLVFKHDUFKHRORJLVFKHUHVWHQ ]LHYHUGHU 
 5LHWYHJHWDWLHV LQWHJHQVWHOOLQJWRWGHVRRUWHQLQGHKLHUERYHQEHVFKUHYHQNZHOULMNHYHJHWDWLHVLV
ULHWHHQGLHSZRUWHOHQGHVRRUWKRHZHORRNGH]HVRRUWELMGHEHRRJGHKRJHZDWHUVWDQGHQZDDU
VFKLMQOLMNUHODWLHIRSSHUYODNNLJZRUWHOW'HJURWHUHZRUWHOGLHSWHEUHQJW]XXUVWRIGLHSHULQKHWSURILHO
+RHZHOGH]XXUVWRIULMNH]RQHURQGGHUK\]RPHQEHSHUNWLV PD[LPDDOHQNHOHFHQWLPHWHUV NDQGLW
GXVOHLGHQWRWYHUVQHOGHGHJUDGDWLHYDQDUFKHRORJLVFKHUHVWHQ(HQQHJDWLHYHUHYHQHHQVPHWGH
ZRUWHOGLHSWHVDPHQKDQJHQGHIIHFWLVGHGLUHFWH I\VLHNH EHVFKDGLJLQJYDQDUFKHRORJLVFKHUHVWHQ
GRRUGRRUZRUWHOLQJ'LWJHOGWELMYRRUEHHOGYRRUKHWUHODWLHI]DFKWHSUHKLVWRULVFKHDDUGHZHUNPDDU
YRRUDORRNYRRUREMHFWHQYDQKRXW%HKDOYHGH]HGLUHFWHHIIHFWHQRSDUFKHRORJLVFKHYRQGVWHQKHHIW
VWHUNH GRRUZRUWHOLQJRRNHHQQHJDWLHIHIIHFWRSGHFRQWH[WYDQGHYRQGVWHQRPGDWKHWYHUPHQJHQ
YDQGHERGHPWRWKHWYHUOLHVYDQELMYRRUEHHOGVWUDWLJUD¿VFKHHQSDOHRHFRORJLVFKHLQIRUPDWLHOHLGW
 1DWWHEURHNERVMHV KRHZHOPRHUDVERVMHVQLHWH[SOLFLHWJHQRHPGZRUGHQLQGHSODQQHQ GLWLWW
ELMYRRUEHHOGGHULHWYHJHWDWLHVLQGHLQXQGDWLHJHELHGHQ PDDNWHQ]HZDDUVFKLMQOLMNZHOGHHOXLW
YDQKHW SDOHR EHHNODQGVFKDS'DDUQDDVWNXQQHQ]HHHQYRXGLJVSRQWDDQRQWVWDDQLQGHGUR
JHUHGHOHQYDQKHWSODQJHELHG9RRUGH]HYHJHWDWLHW\SHQJHOGHQGH]HOIGHRSPHUNLQJHQDOVYRRU
GHULHWYHJHWDWLHV0XOWLGLVFLSOLQDLURQGHU]RHNDDQSUHKLVWRULVFKHKRXWHQYHHQZHJHQLQ(QJHODQG
KHHIWDDQJHWRRQGGDWZRUWHOVYDQEHUNHQZLOJJHPDNNHOLMNGRRURXGHUKRXWKHHQNXQQHQJURHLHQ
&R[HD 'HGRRUZRUWHOLQJLVVFKDGHOLMNYRRUKHWERGHPDUFKLHIPDDU]DOYDQZHJHGH
YHUZDFKWHKRJHZDWHUVWDQGHQYHHODORSSHUYODNNLJ]LMQ'DWPDDNWERPHQGDQZHOZHHUJHYRH
OLJHUYRRURPYDOOHQZDDUGRRUSODDWVHOLMNKHWERGHPDUFKLHIHUQVWLJYHUVWRRUGNDQUDNHQ2RN
NXQQHQERPHQOHLGHQWRWORNDOHYHUGURJLQJYDQKHWRUJDQLVFKPDWHULDDOLQGHRQGHUJURQG,QGH
VFKHXUHQGLHKLHUGRRURQWVWDDQNXQQHQQLHWDOOHHQVFKDGHOLMNHPLFURRUJDQ LVPHQGLHSHULQGH
ERGHPELQQHQGULQJHQPDDUNDQRRNµYHUYXLOLQJ¶YDQKHWSDOHRHFRORJ LV FKHDUFKLHIPHWUHFHQW
SODQWHQPDWHULDDO]RDOVSROOHQHQ]DGHQRSWUHGHQ &R[HD 
8LWKHWERYHQVWDDQGHYROJWGDWYHJHWDWLHVPHWRQGLHSZRUWHOHQGHVRRUWHQXLWDUFKHRORJLVFKRRJSXQWGH
YRRUNHXUJHQLHWHQ'HGLUHFWHHQLQGLUHFWHVFKDGHDDQHYHQWXHOHDUFKHRORJLVFKHUHVWHQOLMNWRRNLQKHW
JHYDOYDQYHJHWDWLHVPHWULHWRIERPHQEHSHUNWWHEOLMYHQGRRUGHDDQGHKRJHZDWHUVWDQGHQJHNRS
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SHOGHJHULQJHUHZRUWHOGLHSWHQ2YHUGHH[DFWHZRUWHOGLHSWHNDQHFKWHUJHHQXLWVSUDDNZRUGHQ
JHGDDQRPGDWJHGHJHQRQGHU]RHNQDDUGHZRUWHOGLHSWHHQGHIDFWRUHQGLHGDDURSYDQLQYORHG
]LMQRQWEUHHNW PRQGHOLQJHPHGHGHOLQJ09RUHQKRXW9ULMH8QLYHUVLWHLW$PVWHUGDP :HOZRUGW
JHDGYLVHHUGDIWH]LHQYDQEHKHHUPHW]ZDDUPDWHULHHORPHYHQWXHOHDUFKHRORJLVFKHUHVWHQLQGH
ERYHQVWHPWHRQW]LHQ
$OVHUJHNR]HQZRUGWYRRUHHQ]RQDWXXUOLMNPRJHOLMNV\VWHHPPHW]RPLQPRJHOLMNEHKHHUPRHW
LQGLWNDGHURRNGHYHJHWDWLHRQWZLNNHOLQJRSPLGGHOODQJHHQODQJHWHUPLMQLQEHVFKRXZLQJZRUGHQ
JHQRPHQ9RRUGHNZHOULMNHUDQG]RQHLVKHWGHYHUZDFKWLQJGDWGHRSVODJYDQKRXWLJHVRRUWHQ]RDOV
SRSXOLHUHQZLOJHQHYHQWXHHOODWHUHOVEHUNHQHV]HNHULQZDWGURJHUHMDUHQHHQJURRWSUREOHHP
ZRUGW2PGHNZHOULMNHYHJHWDWLHLQVWDQGWHKRXGHQHQWHYRRUNRPHQGDWKHWODQGVFKDSLQHHQPRH
UDVERVYHUDQGHUGLVYHHORQGHUKRXGQRGLJRIDFWLHILQJULMSHQLQGHK\GURORJLH8LWDUFKHRORJLVFK
RRJSXQWLVKHWRYHULJHQVPRRLPHHJHQRPHQGDWKHWYHUZLMGHUHQYDQRSVODJRYHUKHWDOJHPHHQQLHW
PHWEHKXOSYDQ]ZDDUPDWHULHHO ]RDOVWUDFWRUHQPHWPDDLEDON NDQ
+HWLVRQGXLGHOLMNRIGHULHWYHJHWDWLH]LFK]HOIRSWHUPLMQLQVWDQGKRXGWRIGDWHURQGHUKRXGQRGLJ
LVRPGDWWHEHUHLNHQ8LWJDQJVSXQWLVGDDUELMGDWKHWZHQVHOLMNHQQRRG]DNHOLMNLVGHULHWYHJHW DWLH
WHEHKRXGHQYDQZHJHKHWDIYDQJHQYDQQXWULsQWHQHQVHGLPHQW'RRUJDDQGHVHGLPHQWDWLH]DODOV
GLWQLHWJHFRPSHQVHHUGZRUGWGRRUFRPSDFWLHYDQGHRQGHUOLJJHQGHODJHQYHUODJLQJYDQKHWPDDL
YHOGRIGRRUYHUKRJLQJYDQKHWZDWHUSHLOOHLGHQWRWHHQGURJHUPLOLHXHQVXFFHVVLHELMY RRUEHHOG
QDDUHHQ]HJJHQYHJHWDWLH YHUERQG0DJQRFDULFLRQ HQGDQHYHQWXHHORSWHUPLMQQDDUERRPULMNHUH
YHJHWDWLHV

(IIHFWHQYDQYHUZDFKWHK\GURORJLVFKHHQK\GURFKHPLVFKHYHUDQGHULQJHQ
'HK\GURORJLVFKHYHUDQGHULQJHQLQKHWNDGHUYDQGHQDWXXURQWZLNNHOLQJHQZDWHUEHUJLQJYDOOHQ
JORE DDOXLWHHQLQYHUDQGHULQJHQLQKHWJURQGHQRSSHUYODNWHZDWHUSHLO LQXQGDWLH HQYHUDQGHU LQ
JHQLQJURQGZDWHUVWURPLQJ LQILOWUDWLHNZHO 'DDUQDDVWNXQQHQGH]HK\GURORJLVFKHYHUDQGHULQJHQ
JHSDDUGJDDQPHWYHUVFKXLYLQJHQLQGH JURQG ZDWHUVDPHQVWHOOLQJ'HUHODWLHWXVVHQKHWK\GUROR
JLVFKHV\VWHHPHQKHWFRQVHUYHUHQGYHUPRJHQYDQGHERGHPLVXLWYRHULJEHVFKUHYHQLQ9DQGHQ
%HUJHD  +LHUXLWNRPWQDDUYRUHQGDW]RZHOJURQGZDWHUSHLO HQIOXFWXDWLHVGDDULQ DOVGH
K\GURFKHPLHYDQKHWJURQGZDWHULQYORHGKHEEHQRSGHGHJUDGDWLHYDQKHWDUFKHRORJLVFKHUIJRHG

,QXQGDWLH
7HQEHKRHYHYDQGHQDWXXURQWZLNNHOLQJHQGHZDWHUEHUJLQJLVJHNR]HQYRRUHHQVFHQDULRZDDUE LM
LQJURWHGHOHQYDQKHWSODQJHELHGHHQYORHGPRHUDV]DORQWVWDDQ'LWKRXGWK\GURORJLVFKJH]LHQLQ
GDWGHJURQGZDWHUVWDQGRSRIERYHQKHWPDDLYHOGNRPWWHVWDDQHQGHRQYHU]DGLJGH]RQHYHUNOHLQG
ZRUGWRIKHOHPDDOYHUGZLMQW+HWLVRYHUKHWDOJHPHHQ]RGDWGHGHJUDGDWLHSURFHVVHQ PHHVWDOR[L
GDWLHSURFHVVHQ MXLVWLQGHRQYHU]DGLJGH]RQHVQHOYHUORSHQGRRUGHJURWHUHEHVFKLNEDDUKHLGYDQ
]XXUVWRI,QGHYHU]DGLJGH]RQHLVGHKRHYHHOKHLGYRRUGHJUDGDWLHSURFHVVHQEHVFKLNEDUH]XXUVWRI
EHSHUNWWRWGHKRHYHHOKHLGLQZDWHURSJHORVWH]XXUVWRIHQGH]XXUVWRIGLHSODDWVHOLMNURQGGLHSHUH
SODQWHQZRUWHOVDDQZH]LJLV'HGHJUDGDWLHSURFHVVHQ YRRU]RYHUKHWR[LGDWLHEHWUHIW ]XOOHQKLHU
GXVQLHWRIODQJ]DPHUYHUORSHQ,QXQGDWLHKHHIWGXVXLWDUFKHRORJLVFKRRJSXQWHHQSRVLWLHIHIIHFW
+HWHQLJHQDGHHOGDWLQXQGDWLH]DOKHEEHQLVGDWHYHQWXHHOLQGHERGHPDDQZH]LJHDUFKHRORJLVFKH
UHVWHQ]RJRHGDOVRQEHUHLNEDDUZRUGHQYRRURQGHU]RHN
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7RHQDPHLQILOWUDWLHLQKHWSODQJHELHG
+HWEHODQJULMNVWHHIIHFWYDQGHYRRU]LHQHWRHQDPHYDQLQ¿OWUDWLHLQKHWSODQJHELHGLVHHQWRHQDPHYDQ
GH]XXUVWRIVSDQQLQJRSGLHSWH=RDOVKLHUERYHQLVEHVFKUHYHQLV]XXUVWRIHHQYDQGHYHUHLVWHQYRRUGH
PHHVWHGHJUDGDWLHSURFHVVHQ'LWLVHHQQHJDWLHIHIIHFW7HJHOLMNHUWLMGUHVXOWHHUWGHWRHJHQRPHQLQ¿OWUD
WLHLQHHQNRUWHUHYHUEOLMIWLMGYDQKHW ]XXUVWRIULMNH ZDWHULQGHµJHYDUHQ]RQH¶GDWZLO]HJJHQGHQLYHDXV
PHWDUFKHRORJLH+HWQHWWRHIIHFWYDQWRHJHQRPHQLQ¿OWUDWLHOLMNWGXVYHUZDDUORRVEDDU

7RHQDPHNZHOLQUDQG]RQH
9RRUGHWRHQDPHYDQNZHOLQGHUDQG]RQHYDQKHWSODQJHELHGJHOGHQGH]HOIGHDUJXPHQWHQDOV
YRRUGHKLHUERYHQEHVFKUHYHQWRHQDPHYDQLQILOWUDWLH

9HUDQGHUHQGHK\GURFKHPLH
9ROJHQVKHWWHQEHKRHYHYDQGH0(5RSJHVWHOGHK\GURORJLVFKHUDSSRUW 5XVHD NDQELM
WRHQHPHQGHLQILOWUDWLHGHUHGR[SRWHQWLDDOYHUVFKXLYHQZDDUGRRURRNRQGHUDQR[LVFKHRPVWDQGLJ
KHGHQGHJUDGDWLH GRRUPHWKDQRJHQHVH RS]DOWUHGHQ2IGLWLQGHUGDDGKHWJHYDO]DO]LMQLV
YRRUD ODIKDQNHOLMNYDQORNDOHRPVWDQGLJKHGHQ]RDOVGHKRHYHHOKHLGUHDFWLHYHRUJDQLVFKHVWRILQ
GHERGHPHQGHFKHPLVFKHVDPHQVWHOOLQJYDQ]RZHOGHERGHPDOVJURQGZDWHU'HVQHOKHLGZDDU
PHHDQR[LVFKHGHJUDGDWLHSURFHVVHQRYHUKHWDOJHPHHQRSWUHGHQLVHFKWHUYHHOODJHUGDQGLHYDQ
R[LGDWLHSURFHVVHQ PRQGHOLQJHPHGHGHOLQJ09RUHQKRXW9ULMH8QLYHUVLWHLW$PVWHUGDP 
2RNGHWRHQDPHLQNZHOVWURPLQJNDQYHUDQGHULQJHQLQGHK\GURFKHPLHPHW]LFKPHHEUHQJHQ+HW
LVEHNHQGGDWMXLVWLQNZHO]RQHVYDDNPLQHUDOHQ ZDDURQGHULM]HU QHHUVODDQXLWKHWJURQGZDWHU+HW
HIIHFWKLHUYDQRSDUFKHRORJLVFKHUHVWHQLVQLHWRIQDXZHOLMNVEHNHQG2YHULJHQVLVKHWQLHWGHYHU
ZDFKWLQJGDWGLWSURFHVHHQJURWHURO]DOVSHOHQRPGDWHUYDQZHJHGHIXQFWLHYDQKHWSODQJHELHGDOV
ZDWHUZLQJHELHGVWUHQJHHLVHQDDQGHNZDOLWHLWYDQKHWJURQGHQRSSHUYODNWHZDWHUJHVWHOGZRUGHQ

 6FHQDULR¶VHQLQULFKWLQJVDOWHUQDWLHYHQ
7HQEHKRHYHYDQGHPHU]LMQLQKHWVFKHWVRQWZHUS *URQWPLMELMODJH LQULFKWLQJV
VFHQDULR¶VHQHHQVXEYDULDQWRSJHVWHOG'HHIIHFWHQYDQHONYDQGH]HVFHQDULR¶VRSKHWDUFKHR
ORJLVFKHERGHPDUFKLHIZRUGHQKLHURQGHUNRUWEHVSURNHQ9RRUHHQXLWJHEUHLGHUHEHVFKULMYLQJ
YDQGHVFHQDULR¶VHQGHELMEHKRUHQGHLQJUHSHQZRUGWYHUZH]HQQDDUKHWUDSSRUWYDQGH*URQWPLM
ELMODJHQHQ 

6FHQDULRRSHQZDWHU
,QGLWVFHQDULRZRUGWJHVWUHHIGQDDUHHQV\VWHHPPHW]RPLQPRJHOLMNVWXULQJ'RRUKHWYHUZLMGHUHQ
YDQGHEHVWDDQGHNDGHQKHWDIVOXLWHQYDQKHWEHQHGHQVWURRPVHGHHOYDQGHKXLGLJH+XQ]HORRSHQ
KHWXLWJUDYHQYDQGHRRUVSURQNHOLMNHPHHUZHVWHOLMNJHOHJHQORRSYDQGH+XQ]H]DOKHWORNDOHZDWHU
SHLOJHOLMNZRUGHQDDQGDWYDQKHW=XLGODDUGHUPHHU'DDUELM]DOFLUFDKDJHwQXQGHHUGZRUGHQ
9HUGHU]XOOHQGHERGHPLQJUHSHQ]LFKEHSHUNHQWRW NOHLQVFKDOLJH NXQVWZHUNHQHQPRJHOLMNKHW
RSKRJHQYDQGHZDWHUZLQSXWWHQHQKXQGLUHFWHRPJHYLQJ
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+HWQDGHHOYDQRQGLHSRSHQZDWHULVGDWHURQGDQNVGH]HHUJHULQJHVWURRPVQHOKHGHQPDNNHOLMNHURVLH
YDQGHERGHPHQHYHQWXHHOGDDULQDDQZH]LJHDUFKHRORJLVFKHUHVWHQGRRUJROIVODJHQZLQGZHUNLQJ
RS]DOWUHGHQ'HYHUKRJLQJYDQKHWZDWHUSHLORS]LFKKHHIWHHQSRVLWLHIHIIHFWRSGHFRQVHUYHUHQGH
ZHUNLQJYDQGHERGHP ]LH (UZRUGHQJHHQEHNHQGHDUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVHQEHGUHLJG
GRRUGHJHSODQGHJUDDIZHUN]DDPKHGHQ'HXLWWHJUDYHQRXGHORRSOLJWLQHHQEHHNGDOPHWHHQKRJH
DUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ,QXQGDWLHPDDNWHYHQWXHHODDQZH]LJHDUFKHRORJLHLQKHWJHELHGYHUGHU
SHUPDQHQW RQWRHJDQNHOLMN2YHULJHQVGLHQWLQGLWJHYDORYHUOHJJHYRHUGWHZRUGHQPHWGHSURYLQFLDDO
DUFKHRORRJRIZDDUHQLQZHONHYRUPQRJDUFKHRORJLVFKHRQGHU]RHNGLHQWSODDWVWHYLQGHQ

6FHQDULRYORHGPRHUDV
+HWVFHQDULRµYORHGPRHUDV¶LVLQJURWHOLMQHQLGHQWLHNDDQKHWKLHUERYHQEHVFKUHYHQVFHQDULRPDDU
ZRUGWGHYULMHRQWZLNNHOLQJLQJHSHUNWGRRUDDQOHJYDQNDGHQ'DDUQDDVWZRUGHQRRNGHDIJHVQH
GHQERFKWHQRSQLHXZLQJHEUXLNJHQRPHQ'RRUGHUHJXODWLHYDQGHGRRUVWURPLQJNDQYHJHWDWLH]LFK
PDNNHOLMNHUYHVWLJHQHQ]XOOHQRSJURWHVFKDDOULHWPRHUDVVHQRQWVWDDQ'H]HPRHUDVVHQGLHQHQDOV
ZDWHUEHUJLQJWHUZLMO]HRRNVHGLPHQWHQQXWULsQWHQ]XOOHQDIYDQJHQ9HUGHU]XOOHQGHERGHPLQJUH
SHQ]LFKEHSHUNHQWRW NOHLQVFKDOLJH NXQVWZHUNHQHQPRJHOLMNKHWRSKRJHQYDQGHZDWHUZLQSXWWHQ
HQKXQGLUHFWHRPJHYLQJ'RRUGHEHJURHLLQJ]DOKHWJHYDDUYRRUHURVLHGRRUJROIVODJYHUZDDUORRV
EDDU]LMQPDDUGRRUZRUWHOLQJYRUPWHHQJURWHUHEHGUHLJLQJYRRUKHWERGHPDUFKLHI'HSHLOYHUKRJLQJ
]DOHHQSRVLWLHIHIIHFWKHEEHQ(UZRUGHQJHHQEHNHQGHDUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVHQEHGUHLJGGRRU
GHJHSODQGHJUDDIZHUN]DDPKHGHQ2RNHHQYORHGPRHUDV]DOGHHYHQWXHHODDQZH]LJHDUFKHRORJLH
LQKHWJHELHGYHUGHU SHUPDQHQW RQWRHJDQNHOLMNPDNHQ2YHULJHQVGLHQWLQGLWJHYDORYHUOHJJHYRHUG
WHZRUGHQPHWGHSURYLQFLDDODUFKHRORRJRIZDDUHQLQZHONHYRUPQRJDUFKHRORJLVFKHRQGHU]RHN
GLHQWSODDWVWHYLQGHQ

6FHQDULRJURQGZDWHU
,QGLWVFHQDULRZRUGWGHYHUQDWWLQJYDQKHWJHELHGJHUHDOLVHHUGGRRUDFWLHIEHKHHUYDQKHWJURQG
ZDWHUSHLO+RHZHOQLHWH[SOLFLHWEHVFKUHYHQZRUGWRRNLQGLWVFHQDULRGHRRUVSURQNHOLMNHPHHUZHV
WHOLMNJHOHJHQORRSYDQGH+XQ]HXLWJHJUDYHQ'HORNDOHZDWHUVWDQGHQNXQQHQIOXFWXHUHQWXVVHQ
PERYHQHQPRQGHUPDDLYHOG 0Y +HWHIIHFWYDQGH]HZLVVHOLQJHQLQZDWHUVWDQGRSKHW
DUFKHRORJLVFKERGHPDUFKLHI]LMQ]HHUQHJDWLHI]HNHULQYHUJHOLMNLQJPHWGHSHUPDQHQWHQDWWHUH
VLWXDWLHGLHLQVFHQDULR¶VHQEHRRJGZRUGW9RRUKHWSHLOEHKHHU]LMQZDDUVFKLMQOLMNPHHUNXQVW
ZHUNHQHQGXVERGHPLQJUHSHQQRGLJ(UZRUGHQJHHQQLHXZHNDGHQDDQJHOHJG+RHZHOLQELMODJH
 *URQWPLM JHVWHOGZRUGWGDWHURVLHYDQGHEXLWHQERFKWHQYDQGHEHHNORRSHHQEHGUHLJLQJ
YRRUDUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVHQNDQYRUPHQ]DOGLWLQGHSUDNWLMNHUJPHHYDOOHQ'HVWURRPVQHO
KHGHQ]XOOHQYDQZHJHKHWJHULQJHYHUKDQJQLHWHUJJURRW]LMQ'DDUQDDVW]XOOHQGHRHYHUVYDQGH
EHHNPHHVWDOXLWYHHQEHVWDDQGDWGRRUGHLQWHUQHVDPHQKDQJGRRUGHGRRUZRUWHOLQJUHODWLHIJRHG
EHVWDQGLVWHJHQHURVLH$OOHHQZDDUGHEHHNORRSLQKHWGHN]DQGZRUGWDDQJHOHJGLVKHWULVLFRRS
HURVLHJURWHU

6XEYDULDQWVFHQDULRNZHO
=RZHOELMVFHQDULRDOVELMVFHQDULREHVWDDWGHNDQVGDWGHNZHOVWURPLQJQDDUKHW+XQ]HGDOWRH
DIQHHPW'LWLVPHWQDPHXLWKHWRRJSXQWYDQQDWXXURQWZLNNHOLQJQLHWZHQVHOLMN'RRUKHWKXLGLJH
EHQHGHQVWURRPVHGHHOYDQGH+XQ]HLQWDFWWHODWHQHQPDDUHHQGHHOYDQGHDIYRHUYLDGHQLHXZ
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WHJUDYHQEHHNORRSWHOHLGHQLVGLWSUREOHHPRSWHORVVHQ'DDUQDDVWPRHWLQGHNZHOU LMNHUDQG
]RQHVKHWZDWHUSHLODFWLHIODJHU GDQLQGHKLHUERYHQEHVFKUHYHQVFHQDULR¶V JHKRXGHQZRUGHQ
ZDDUELMKHWNZHOZDWHURRNYLDGHQLHXZHEHHNORRSZRUGWDIJHYRHUG0HWQDPHGH]HODJHUH JURQG
ZDWHU SHLOHQ]LMQQHJDWLHIYRRUKHWDUFKHRORJLVFKHERGHPDUFKLHI
,QJHHQYDQGHKLHUERYHQEHVFKUHYHQVFHQDULR¶VLVVSUDNHYDQKHWDISODJJHQYDQ HHQJURRWGHHO
YDQ KHWJHELHG8LWJDDQGHYDQGH]HEHVFKULMYLQJHQHQXLWKHWRRJSXQWYDQEHVFKHUPLQJYDQKHW
DUFKHRORJLVFKERGHPDUFKLHIJHQLHWKHWVFHQDULRPHWGHPLQVWHERGHPLQJUHSHQHQKHWKRRJVWH
ZDWHUSHLOGHYRRUNHXU:DWGDWEHWUHIW]LMQVFHQDULR¶VHQWHYHUNLH]HQERYHQVFHQDULR(HQ
NHXVWXVVHQVFHQDULRHQLVPRHLOLMNHUWHPDNHQ,QVFHQDULRORRSWKHWERGHPDUFKLHIULVLFR
GRRUHURVLHGRRUZLQGHQJROIZHUNLQJLQVFHQDULR]DOHURVLHPLQGHUHHQUROVSHOHQPDDULV
GRRUZRUWHOLQJGRRUYHJHWDWLHHHQELMNRPHQGHEHGUHLJLQJ

9RRUNHXUVYDULDQW
,QGHVWDUWQRWLWLHPHU /XLQHQEXUJ JDDWGHYRRUNHXUXLWQDDUVFHQDULR KHWYORHGPRHUDV 
RPGDWGLWKHWJXQVWLJVWLVYRRUQDWXXURQWZLNNHOLQJHQGHZDWHUNZDOLWHLWYDQKHWSODQJHELHGHQKHW=XLG
ODDUGHUPHHU'DDUQDDVWZRUGWJHVWHOGGDWHHQJURRWGHHOYDQKHWKDJURWHWHLQXQGHUHQJHELHG
DIJHSODJG]DOZRUGHQRPWHYRRUNRPHQGDWQXWULsQWHQXLWGHYRHGVHOULMNHERXZYRRUXLWVSRHOHQHQLQ
KHWQDWXXUJHELHGWHUHFKWNRPHQ /XLQHQEXUJ 'H]HLQJUHHSLVGXVQLHWPHHJHZRJHQLQGH
HHUGHUHDUFKHRORJLVFKHZHJLQJYDQGHVFHQDULR¶V *URQWPLMELMODJH 

,QULFKWLQJVDOWHUQDWLHYHQ
,QGHVWDUWQRWLWLHYRRUGHPHU /XLQHQEXUJ ZRUGWJHVWHOGGDWGHJHIRUPXOHHUGHGRHOVWHOOLQJHQ
ZHLQLJUXLPWHODWHQYRRULQULFKWLQJVDOWHUQDWLHYHQ%LMRQGHU]RHNQDDUHHQLQULFKWLQJVDOWHUQDWLHI]DODDQ
GDFKWEHVWHHGZRUGHQDDQGHDVSHFWHQERGHPLQJUHSHQZDWHUSHLONDGHQERVRSVODJFXOWXXUKLVWRULH
UHFUHDWLHHQKHWYHUSODDWVHQYDQZDWHUZLQSXWWHQ0HWQDPHRSKHWDVSHFWERGHPLQJUHSHQOLJJHQNDQVHQ
RPGHQHJDWLHYHHIIHFWHQYRRUGHDUFKHRORJLHWHEHSHUNHQ+HWLVZHOOLFKWPRJHOLMNGDWHHQNOHLQHUJHELHG
]DOZRUGHQDIJHSODJGRIGDWGHGLHSWHYDQGHDIWHJUDYHQERYHQJURQGJHYDULHHUGNDQZRUGHQ 

 &RQFOXVLHV
(UZRUGWJHDGYLVHHUGELMERGHPLQJUHSHQGHEHNHQGHYLQGSODDWVHQWHRQW]LHQ:DDUGLWQLHWPRJH
OLMNLVZRUGWDIKDQNHOLMNYDQKHWW\SHYLQGSODDWVDUFKHRORJLVFKYRRURQGHU]RHNRIDUFKHRORJ LVFKH
EHJHOHLGLQJJHDGYLVHHUG'H]HDGYLH]HQ]LMQYHU]DPHOGLQWDEHO2RNYRRUGHN]DQGNRSMHVLQKHW
EHHNGDOZRUGWJHDGYLVHHUG]HWHRQW]LHQYDQZHJHKXQKRJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ2RNKLHU
JHOGWGDWDOVRQW]LHQQLHWPRJHOLMNLVHUYRRUDIJDDQGDDQGHERGHPLQJUHSHQDUFKHRORJLVFKRQGHU
]RHNSODDWV]DOPRHWHQYLQGHQ
8LWDUFKHRORJLVFKRRJSXQWZRUGWJHDGYLVHHUGHHQLQULFKWLQJYDQKHWSODQJHELHGPHWHHQPLQLPXP
DDQERGHPLQJUHSHQWHNLH]HQ0HWQDPHKHWRSJURWHVFKDDODISODJJHQYDQKHWJHELHG]DOHHQ]HHU
 

2YHULJHQVZRUGWLQGH]HOIGHSDUDJUDDIJHVWHOGGDWGH]HLQJUHSHQLQYORHGKHEEHQRSGHJURQGEDODQVHQGDWKHWXLWPLOLHXRYHUZHJLQJHQYRRUGHOLJ

LVJHHQJURQGDIWHYRHUHQ'LWEHWHNHQWGXVGDWGHYRHGVHOULMNHJURQGGLHDIJHSODJGPRHWZRUGHQRPXLWVSRHOLQJYDQQXWULsQWHQWHYRRUNRPHQ
HOGHUVLQKHWJHELHGNRPWWHOLJJHQ



7DEHO$GYLH]HQYRRUEHNHQGHHQSRWHQWLsOHYLQGSODDWVHQ
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RQW]LHQHQZDQQHHUGDWQLHWPRJHOLMNLVLRPSURYLQFLDDODUFKHRORRJQDGHUZDDUGHUHQGRQGHU]RHN

RQW]LHQELQQHQGHEXIIHU]RQHHQZDQQHHUGDWQLHWPRJHOLMNLVLRPSURYLQFLDDODUFKHRORRJQDGHUZDDUGH
UHQGRQGHU]RHN

RQW]LHQHQZDQQHHUGDWQLHWPRJHOLMNLVZDDUGHUHQGRQGHU]RHNELQQHQEXIIHU]RQH

RQW]LHQHQZDQQHHUGDWQLHWPRJHOLMNLVZDDUGHUHQGRQGHU]RHNELQQHQEXIIHU]RQH
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$GYLHV
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$GYLHV

RQW]LHQHQZDQQHHUGDWQLHWPRJHOLMNLVYHUNHQQHQGHQNDUWHUHQGERRURQGHU]RHN

GHN]DQGNRS
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GHN]DQGNRS

ZHVWHOLMNHKHOIWJHHQRQGHU]RHNKHWRQGHUOLJJHQGHDGYLHVLVZHOJHOGHQG
RRVWHOLMNHKHOIWRQW]LHQHQZDQQHHUGDWQLHWPRJHOLMNLVZDDUGHUHQGERRURQGHU]RHN

JHHQRQGHU]RHNQDDUGHGHN]DQGNRSRQW]LHQLVQLHWQRGLJKHWRQGHUOLJJHQGHDGYLHVLVZHOJHOGHQG

GHN]DQGNRS
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JHHQRQGHU]RHNQDDUGHGHN]DQGNRSRQW]LHQLVQLHWQRGLJKHWRQGHUOLJJHQGHDGYLHVLVZHOJHOGHQG
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QHJDWLHIHIIHFWRSKHWDUFKHRORJLVFKHERGHPDUFKLHIKHEEHQHQ]RZHOEHNHQGHDOVRQEHNHQGH
DUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVHQEHGUHLJHQHQGXVWRWYHHODUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNOHLGHQ+HWKHU
VWHOYDQRXGHEHHNORSHQ PHDQGHUV KHUEHUJWHYHQHHQVHHQJURRWULVLFRYRRUGHDDQWDVWLQJYDQ
KHWERGHPDUFKLHI2RNKHWULMGHQPHW]ZDDUPDWHULHHO WEYGHZHUN]DDPKHGHQHQEHKHHU ]RQGHU
EHVFKHUPHQGHPDDWUHJHOHQNDQJURWHVFKDGHWRHEUHQJHQDDQKHWERGHPDUFKLHIHQPRHW]RYHHO
PRJHOLMNYHUPHGHQZRUGHQ'HYRRU]LHQHK\GURORJLVFKHYHUDQGHULQJHQ]LMQRYHUKHWDOJHPHHQJXQ
VWLJYRRUKHWFRQVHUYHUHQGYHUPRJHQYDQGHERGHP,QXQGDWLHOHLGWWRWKRJHUHJURQGZDWHUVWDQGHQ
HQPLQGHUEHVFKLNEDUH]XXUVWRILQKHWERGHPSURILHOZDDUGRRUGHGHJUDGDWLHDDQ]LHQOLMNYHUWUDDJG
]DOZRUGHQPDDUQLHWVWRSJH]HW'HFKHPLVFKHVDPHQVWHOOLQJYDQKHWZDWHULQKHWSODQJHELHG]DO
RRNDOYDQZHJHGHGULQNZDWHUZLQQLQJQLHWHVVHQWLHHOJDDQYHUVFKLOOHQ
'HDUFKHRORJLVFKHDGYLH]HQ]LMQJHSUHVHQWHHUGRSNDDUWELMODJH,QLVHHQEHVFKULMYLQJ
JHJHYHQYDQGHPDDWUHJHOHQGLHJHQRHPGZRUGHQLQGHVWDUWQRWLWLH'HSUHFLH]HRPYDQJHQ
ORFDWLHYDQGHJHSODQGHLQJUHSHQZDUHQELMKHWRSVWHOOHQYDQRQGHUKDYLJUDSSRUWHFKWHUQRJQLHW
EHNHQG'DDURPLVKHWYDQEHODQJRPKHWXLWHLQGHOLMNHRQWZHUSLQFOXVLHIGHELMEHKRUHQGHPDDW
UHJHOHQRYHUGHDUFKHRORJLVFKHDGYLHVNDDUW NDDUWELMODJH WHSURMHFWHUHQ2SEDVLVKLHUYDQNDQ
ZRUGHQEHSDDOGZDDUZHONW\SHDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNGLHQWSODDWVWHYLQGHQ9HUYROJHQVGLHQW
WHQEHKRHYHYDQHYHQWXHHODUFKHRORJLVFKYHUYROJRQGHU]RHNHHQ3ODQYDQ$DQSDNWHZRUGHQRSJH
VWHOGGDWGLHQWWHZRUGHQYRRUJHOHJGDDQGHSURYLQFLDDODUFKHRORRJ
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 &RQFOXVLHVHQDDQEHYHOLQJHQ
 &RQFOXVLHV
2SJURQGYDQKHWEXUHDXRQGHU]RHNOLJJHQLQKHWSODQJHELHGLQWRWDDO$0.WHUUHLQHQEHNHQG H
DUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVHQ $5&+,6ZDDUQHPLQJHQ HQSRWHQWLsOHYLQGSODDWVHQ ]DQGNRSMHV
FXOWXXUKLVWRULVFKLQWHUHVVDQWHORFDWLHVHQYLQGSODDWVHQRSEDVLVYDQKHW$+1 $OOHYLQGSODDWVHQ
]LMQDIJHEHHOGRSNDDUWELMODJH$HQZRUGHQEHVFKUHYHQLQGHYLQGSODDWVHQFDWDORJXV ELMODJH 
'HYURHJVWHEHZRQLQJLQKHWSODQJHELHGGDWHHUWXLWKHW/DDW3DOHROLWKLFXP'H]HEHZRQLQJEHYLQG
]LFKRSGHGHN]DQGUXJJHQHQNRSSHQZDDURRNPHVROLWKLVFKHEHZRQLQJVUHVWHQDDQZH]LJ]LMQ1D
KHW0HVROLWKLFXPYHUSODDWVWHGHEHZRQLQJ]LFKQDDUGHKRJHUH]DQGJURQGHQRSGH+RQGVUXJ,QKHW
EHHNGDOZHUGQRJZHOJHMDDJGHQZHUGHQRIIHUVDDQKHWERYHQQDWXXUOLMNHJHEUDFKW1DDVWUHVWHQ
GLHVDPHQKDQJHQPHWMDFKWHQULWXHOHGHSRVLWLHV RIIHUV NXQQHQLQKHWEHHNGDORRNUHVWHQYRRUNR
PHQYDQLQIUDVWUXFWXXU GLMNHQZHJHQYRRUGHQEUXJJHQ VFKHHSVYDDUW DDQOHJVWHLJHUVVFKHSHQ 
LQGXVWULH PROHQVWXUIZLQQLQJ HQGHIHQVLH EXUFKWHQ 7HYHQV]DOYDQZHJHGHQDWWHFRQWH[WYDQKHW
EHHNGDOYHUJDQNHOLMNPDWHULDDO]RDOVERWKRXWHQRRN]DGHQHQSROOHQJRHGEHZDDUG]LMQJHEOHYHQ
'HUJHOLMNHUHVWHQRQWEUHNHQYDDNRSYLQGSODDWVHQRSGHKRJHUHGHN]DQGJURQGHQZDDUGHFRQVHUYH
ULQJVRPVWDQGLJKHGHQYHHOPLQGHUJRHG]LMQ=H]LMQGDDURPYDQJURRWEHODQJRPGDW]HHHQKLDDW
LQGHDUFKHRORJLVFKHGDWDRSYXOOHQ
2SEDVLVYDQGHEHVFKLNEDUHERGHPNDDUWHQGHJHRPRUIRORJLVFKHNDDUWHQKHW$+1]LMQODQG
VFKDSSHOLMNHHHQKHGHQJHGHILQLHHUGGLHGHEDVLVYRUPHQYRRUKHWDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJV
PRGHO$DQHONHODQGVFKDSSHOLMNHHHQKHLGLVHHQDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ KRRJPLGGHOKRRJ
ODDJRIRQEHNHQG JHNRSSHOG'HDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJHQHQGHEHNHQGHYLQGSODDWVHQ]LMQ
YHUZHUNWRWHHQDUFKHRORJLVFKHDGYLHVNDDUW NDDUWELMODJH 

 $DQEHYHOLQJHQ
(UZRUGWJHDGYLVHHUGELMERGHPLQJUHSHQGHEHNHQGHYLQGSODDWVHQWHRQW]LHQ:DDUGLWQLHWPRJH
OLMNLVZRUGWDIKDQNHOLMNYDQKHWW\SHYLQGSODDWVDUFKHRORJLVFKYRRURQGHU]RHNRIDUFKHRORJLVFKH
EHJHOHLGLQJJHDGYLVHHUG'H]HDGYLH]HQ]LMQYHU]DPHOGLQWDEHO2RNYRRUGHN]DQGNRSMHVLQ
KHWEHHNGDOZRUGWJHDGYLVHHUG]HWHRQW]LHQYDQZHJHKXQKRJHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ2RN
KLHUJHOGWGDWDOVRQW]LHQQLHWPRJHOLMNLVHUYRRUDIJDDQGDDQGHERGHPLQJUHSHQDUFKHRORJLVFK
RQGHU] RHNSODDWV]DOPRHWHQYLQGHQ
8LWDUFKHRORJLVFKRRJSXQWZRUGWJHDGYLVHHUGHHQLQULFKWLQJYDQKHWSODQJHELHGPHWHHQPLQLPXP
DDQERGHPLQJUHSHQWHNLH]HQ0HWQDPHKHWRSJURWHVFKDDODISODJJHQYDQKHWJHELHG]DOHHQ
]HHUQHJDWLHIHIIHFWRSKHWDUFKHRORJLVFKHERGHPDUFKLHIKHEEHQHQ]RZHOEHNHQGHDOVRQEHNHQGH
DUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVHQEHGUHLJHQHQGXVWRWYHHODUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNOHLGHQ+HWKHU
VWHOYDQRXGHEHHNORSHQ PHDQGHUV KHUEHUJWHYHQHHQVHHQJURRWULVLFRYRRUGHDDQWDVWLQJYDQ
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KHWERGHPDUFKLHI2RNKHWULMGHQPHW]ZDDUPDWHULHHO WEYGHZHUN]DDPKHGHQHQEHKHHU ]RQ
GHUEHVFKHUPHQGHPDDWUHJHOHQNDQJURWHVFKDGHWRHEUHQJHQDDQKHWERGHPDUFKLHIHQPRHW]RYHHO
PRJHOLMNYHUPHGHQZRUGHQ'HYRRU]LHQHK\GURORJLVFKHYHUDQGHULQJHQ]LMQRYHUKHWDOJHPHHQJXQ
VWLJYRRUKHWFRQVHUYHUHQGYHUPRJHQYDQGHERGHP,QXQGDWLHOHLGWWRWKRJHUHJURQGZDWHUVWDQGHQ
HQPLQGHUEHVFKLNEDUH]XXUVWRILQKHWERGHPSURILHOZDDUGRRUGHGHJUDGDWLHDDQ]LHQOLMNYHUWUDDJG
]DOZRUGHQPDDUQLHWVWRSJH]HW'HFKHPLVFKHVDPHQVWHOOLQJYDQKHWZDWHULQKHWSODQJHELHG]DO
RRNDOYDQZHJHGHGULQNZDWHUZLQQLQJQLHWHVVHQWLHHOJDDQYHUVFKLOOHQ
'HDUFKHRORJLVFKHDGYLH]HQ]LMQJHSUHVHQWHHUGRSNDDUWELMODJH'HSUHFLH]HRPYDQJHQORFDWLH
YDQGHJHSODQGHLQJUHSHQZDUHQELMKHWRSVWHOOHQYDQRQGHUKDYLJUDSSRUWQRJQLHWEHNHQG'DDUR P
LVKHWYDQEHODQJRPKHWXLWHLQGHOLMNHRQWZHUSLQFOXVLHIGHELMEHKRUHQGHPDDWUHJHOHQRYHUGH
DUFKHRORJLVFKHDGYLHVNDDUW NDDUWELMODJH WHSURMHFWHUHQ2SEDVLVKLHUYDQNDQZRUGHQEHSDDOG
ZDDUZHONW\SHDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNGLHQWSODDWVWHYLQGHQ9HUYROJHQVGLHQWWHQEHKRHYHYDQ
HYHQWXHHODUFKHRORJLVFKYHUYROJRQGHU]RHNHHQ3ODQYDQ$DQSDNWHZRUGHQRSJHVWHOGGDWGLHQWWH
ZRUGHQYRRUJHOHJGDDQGHSURYLQFLDDODUFKHRORRJ



5$$35$33257
1DWXXURQWZLNNHOLQJVJHELHG7XVVFKHQZDWHUJHPHHQWH7\QDDUOR
(HQDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUWHQDGYLH]HQWHQEHKRHYHYDQKHW0(5

/LWHUDWXXU
%DNNHU$0'OD)qEHU -7ROVPD%XUHDXRQGHU]RHNJDVOHLGLQJWUDFp1RUJ6DSSHP HHU
$UFKHRORJLVFKH5DSSRUWHQ2UDQMHZRXGD2UDQMHZRXG%9
%HUJ00YDQGHQ*$DOEHUVEHUJ 5+YDQ+HHULQJHQ$UFKHRORJLVFKHNZDOLWHLWRS
SHLO%HVWDDQGHJURQGZDWHUPHHWQHWWHQHQKHWHUIJRHGEHKHHU*HRDUFKDHRORJLFDODQG%LRDU
FKDHRORJLFDO6WXGLHV,QVWLWXWHIRU*HRDQG%LRDUFKDHRORJ\9ULMH8QLYHUVLWHLW$PVWHUGDP
&R[0&(DUZRRG(%*-RQHV--RQHV96WUDNHU05RELQVRQ07LEEHWW 6:HVW
$QDVVHVVPHQWRIWKHLPSDFWRIWUHHVXSRQDUFKDHRORJ\ZLWKLQDUHOLFWZHWODQG-RXUQDORI
$UFKDHRORJLFDO6FLHQFH
'UHQWV3ODWHDX5LFKWOLMQHQYRRUDUFKHRORJLVFKEHHNGDORQGHU]RHNLQGHSURYLQFLH'UHQWKH
YHUVLHMXQL 'UHQWV3ODWHDX$VVHQ
(OHULH-+16:-DJHU 7K6SHN/DQGVFKDSVJHVFKLHGHQLVYDQ'H6WUXEEHQ.QLSKRUVW
ERV$UFKHRORJLVFKHHQKLVWRULVFKHFRORJLVFKHVWXGLHVYDQHHQQDWXXUJHELHGRSGH+RQGVUXJ
5HJLRHQODQGVFKDSVVWXGLHV9DQ'LMN )RRUWKXLV5(*,235RMHNW*URQLQJHQ
)LMPD31DWXXURQWZLNNHOLQJVSURMHFW7XVVFKHQZDWHU5DSSRUWDJH$UFKHRORJLVFK9HOG
RQGHU]RHN*URQWPLMGRFXPHQWQU*URQWPLM$GYLHV 7HFKQLHNEY$VVHQ
*URHQHQGLMN+(HQ0LGGHOHHXZVHYHUVWHUNLQJELMKHW=XLGODDUGHUPHHU1RRUGHUEUHHGWH

*URHQHQGLMN+$ :$%YDQGHU6DQGHQ(HQYHUGURQNHQZHJLQKHW=XLGODDUGHUP HHU
YHUVODJYDQHHQRQJHZRRQRQGHU]RHN1LHXZH'UHQWVH9RONVDOPDQDN
*URQWPLM1DWXXURQWZLNNHOLQJVSURMHFW7XVVFKHQZDWHU5DSSRUWDJHIDVHVFKHWVRQWZHUS
*URQWPLM$GYLHV 7HFKQLHNEY$VVHQ
*URQWPLM:DDUGHUHQGDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHN7XVVFKHQZDWHU*URQWPLMEULHIQXPPHU
(%UGNHQPHUN'5*URQWPLM$GYLHV 7HFKQLHNEY$VVHQ
,VDULQ5)%7KHFOLPDWHLQQRUWKZHVWHUQ(XURSHGXULQJWKH<RXQJHU'U\DV$FRPSDULVRQ
RIPXOWLSUR[\FOLPDWHUHFRQVWUXFWLRQVZLWKVLPXODWLRQH[SHULPHQWV'UXNNHULM(OLQNZLM8WUHFKW
9ULMH8QLYHUVLWHLW$PVWHUGDP
.UDDN-D9HOGQDPHQLQKHW+XQ]HGDO1RRUGHUEUHHGWH
.UDDN-E'H]RHNWRFKWQDDUGHGHUGHULQJEXUFKWQDELM=XLGODUHQFRQFHSWDUWLNHO
/RRQVWUD-*2YHUGLHS 06FKURRU7LHQHHXZHQ+XQ]HUHQDLVVDQFHYDQHHQRHU
VWURRPGDO5(*,235RMHNW8LWJHYHUV*URQLQJHQ
/XLQHQEXUJ$6WDUWQRWLWLHPHU7XVVFKHQZDWHU*URQWPLM1HGHUODQGEY$VVHQ
1LFROD\-$: UHG 2SJUDYLQJHQELM0LGODUHQMDDUZRQHQWXVVHQ+RQGVUXJHQ+XQ
]HGDO*URQLQJHQ$UFKDHRORJLFDO6WXGLHV GHHO,HQ,, %DUNKXLV8QLYHUVLWHLWYDQ*URQLQJHQ
(HOGH*URQLQJHQ
1LFROD\-$: 3GHQ+HQJVW6\QWKHVH'H%ORHPHUWLQHHQUHJLRQDOHFRQWH[W,Q-$:
1LFROD\ UHG 2SJUDYLQJHQELM0LGODUHQMDDUZRQHQWXVVHQ+RQGVUXJHQ+XQ]HGDO*UR
QLQJHQ$UFKDHRORJLFDO6WXGLHV GHHO,HQ,, %DUNKXLV8QLYHUVLWHLWYDQ*URQLQJHQ
(HOGH*URQLQJHQ
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1LHNXV0-/7K(HQDDQYXOOHQGHDUFKHRORJLVFKHLQYHQWDULVDWLH $$, LQKHWODQGLQULFK
WLQJVJHELHG2RVW*URQLQJHQHQGH*URQLQJV'UHQWVH9HHQNRORQLsQ'HHOJHELHG2XGH9HHQNR
ORQLsQ+HUYHUNDYHOLQJVEORN,9$5&SXEOLFDWLHV$5&*URQLQJHQ
5DHPDHNHUV'&0%,6PLW 0-/7K1LHNXV%HZRQLQJXLWGHYURHJHSUHKLVWRULH
ODDWSDOHROLWKLFXPWRWHQPHWYURHJHLM]HUWLMG,Q-$:1LFROD\ UHG 2SJUDYLQJHQELM0LGODUHQ
MDDUZRQHQWXVVHQ+RQGVUXJHQ+XQ]HGDO*URQLQJHQ$UFKDHRORJLFDO6WXGLHV GHHO,HQ
,, %DUNKXLV8QLYHUVLWHLWYDQ*URQLQJHQ(HOGH*URQLQJHQ
5HQVLQN(.1$/HLGUDDG%HHNGDOHQLQ3OHLVWRFHHQ1HGHUODQG>WHUDDGSOHJHQRSKWWS
ZZZVLNEQOXSORDGGRFXPHQWVDUFKHROHLGUDGHQ.1$/HLGUDDG%HHNGDOHQLQ3OHLVWRFHHQ1HGHU
ODQGYHUVLHBSGI@
5REDV3URGXFWLHV+LVWRULVFKH$WODV'UHQWKH&KURPRWRSRJUDILVFKH.DDUWGHV5LMNVVFKDDO
8LWJHYHULM5REDV3URGXFWLHV'HQ,OS
5XV-6+%DNNHU,)ROPHU&YDQGHQ%ULQN -'9HUGHO+\GURORJLVFKRQGHU]RHN
QDWXXURQWZLNNHOLQJVSURMHFW7XVVFKHQZDWHU5R\DO+DVNRQLQJUDSSRUW65-65
*URQ5R\DO+DVNRQLQJ%9*URQLQJHQ
6FKROWH/XEEHULQN+%*$UFKHRORJLVFKRQGHU]RHNLQKHW+XQ]HGDO SURYLQFLH'UHQWKH 
DGYLH]HQPHWEHWUHNNLQJWRWGHEHVFKHUPLQJYDQDUFKHRORJLVFKHZDDUGHQ5$$3UDSSRUW
6WLFKWLQJ5$$3$PVWHUGDP
6SHN7+HW'UHQWVHHVGRUSHQODQGVFKDSHHQKLVWRULVFKJHRJUD¿VFKHVWXGLH0DWULMV8WUHFKW
6WLERND%RGHPNDDUWYDQ1HGHUODQGVFKDDO%ODG2RVW$VVHQ6WLFKWLQJYRRU
%RGHPNDUWHULQJ:DJHQLQJHQ
9HUVIHOW+- 06FKURRU'H)UDQVHNDDUWHQYDQ'UHQWKHHQGHQRRUGHOLMNHNXVW
+HYHVNHV8LWJHYHUV*URQLQJHQ
:DOGXV:% +0YDQGHU9HOGH UHG $UFKHRORJLHLQYRJHOYOXFKW7RHSDVVLQJVP RJH
OLMNKHGHQYDQKHW$+1LQGHDUFKHRORJLH*HRDUFKDHRORJLFDODQG%LRDUFKDHRORJLFDO6WXGLHV
9ULMH8QLYHUVLWHLW$PVWHUGDP$PVWHUGDP
:HVWLQJ+YDQ3-)ULNNHQHD(HQPLGGHOHHXZVHFRQVWUXFWLHLQKHWVWURRPGDOYDQGH
+XQ]H1LHXZH'UHQWVH9RONVDOPDQDN
:ROWHUV1RRUGKRII$WODVSURGXNWLHV*URWH+LVWRULVFKH$WODVYDQ1HGHUODQGVFKDDO
'HHO1RRUG1HGHUODQG:ROWHUV1RRUGKRII*URQLQJHQ
:XOOLQN$-(HQDUFKHRORJLVFKLQYHQWDULVHUHQGYHOGRQGHU]RHN ,92 GRRUPLGGHOYDQ
EXUHDXRQGHU]RHNHQERULQJHQRSKHWWUDMHFWYDQHHQSHUVOHLGLQJWXVVHQ=XLGODUHQJHPHHQWH
7\QDDUOR 'U HQ)R[KROJHPHHQWH+RRJH]DQG6DSSHPHHU *U $5&UDSSRUW$5&
EY*URQLQJHQ
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*HEUXLNWHDINRUWLQJHQ
$+1

$FWXHHO+RRJWHEHVWDQG1HGHUODQG

$0.

$UFKHRORJLVFKH0RQXPHQWHQ.DDUW

$5&+,6

$5&+HRORJLVFK,QIRUPDWLH6\VWHHP

.,&+

.HQQLV,QIUDVWUXFWXXU&XOWXXU+LVWRULH

.1$

.ZDOLWHLWVQRUP1HGHUODQGVH$UFKHRORJLH

0(5

KHW0LOLHX(IIHFW5DSSRUW

PHU

GHPLOLHXHIIHFWUDSSRUWDJH

0Y

EHQHGHQPDDLYHOG

1$3

1RUPDDO$PVWHUGDPV3HLO

6,.%

6WLFKWLQJ,QIUDVWUXFWXXU.ZDOLWHLWVERUJLQJ%RGHPEHKHHU

9HUNODUHQGHZRRUGHQOLMVW
DUWHIDFW
$OOHGRRUGHPHQVJHPDDNWHRIJHEUXLNW HYRRUZHUSHQ
&HOWLF)LHOGV
$NNHUFRPSOH[XLWGH/DWH%URQVWLMGHQ,-]HUWLMGPHWHHQUHJHOPDW LJSDW URRQHQGDPPHWMHV
WXVVHQGHSHUFHOHQ UDDWD NN HUV 
GHN]DQG
)LMQ]DQGLJHDI]HWWLQJHQGLHRQGHUSHULJODFLDOHRPVWDQGLJKHGHQYRRUQDP HOLMNGRRUZLQGZHUN LQJ
RQWVWDDQ]LMQGHGHN]DQGHQYDQKHW:HLFKV HOLHQYRUPHQLQJURWHGHOHQYDQ1HGHUODQGHHQ
µGHN¶ 6DDOLHQ)RUPDW LHYDQ(LQGKRYHQ:HLFKVHOLHQ)RUPDWLHYDQ7ZHQWH 
HV GHN
2XGDNNHUODQGGRRUHHXZHQODQJHEHP HVWLQJRSJHK RRJGHQGDWGDDUG RRUHHQUHODWLHIKRJH
OLJJLQJHQHHQKXP HX]HERGHP HQNHHUGJURQG KHHIW 'HWHUPHVZRUGWLQ1RRUGHQ2RVW
1HGHUODQGJHE UXLNW,Q0LGG HQ1HGHUODQGVSUHHNWPHQYDQHQNRIHQJHQLQ=XLG1HGHUODQG
YDQDNNHURIYHOG 
HVWXDULXP
7UHFKWHUYRUPLJHULYLHUPRQGLQJPHWHEHQYORHGZHUN LQJ
JODFLDDO
$ ,-VWLMGNRXGHSHULRGHXLWKHW3OHLVWRFHHQE EHWUHNNLQJKHEEHQGHRSKHWODQGLMV
LQVLWX
$FKWHUJHEOHYHQRSH[DFWGHSODDWVZDDUGHODDWVWHJHEUXLN HUKHWKHHIWJHGHSRQ HHUGZHJJH
JRRLGRIYHUORUHQ
NZHO
'RRUK\GURVWDWLVFKHGUXNDDQKHWRSSHUY ODNWHWUHGHQYDQJURQGZ DWHU
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PHDQGHU
0LQRIPHHUUHJHOPDWLJHOXVYRUPLJHULYLHUERFKW PHDQGHUHQ ]LFKERFKWLJGRRUKHWODQGVFKDS
VOLQJ HUHQ 
RHYHUZDO
/DQJJHUHNWHUXJODQJVHHQULYLHURINUHHNRQWVWDDQGRRUGDWELMKHWEXLWHQGHRHYHUVWUHGHQYDQ
GHVWURRPKHWJURYHUHPDWHULDDOKHWHHUVWEH]LQNW
R[LGDWLH
5HDFWLHPHW]XXUVWRI URHVWHQFRUURVLHELMPHWDOHQµYHUEUDQGLQJ¶ELMYHHQ 
3OHLVWRFHHQ
*HRORJ LVFKWLMGSHUNGDWFDPLOMRHQMDDUJHOHGHQEHJRQ*HGXU HQGHGH]HSHULRGHZDUHQHU
VWHUNHNOLPDDWVZLVVHOLQJHQYDQJHPDWLJGZDUPWRW]HHUNRXG GHYLHUEHNHQGH,-VWLMG HQ 1D
GHODDWV WH,-VWLMGEHJLQWKHW+RORF HHQ FDYRRU&KU 
SRG]RO
%RGHPPHWHHQXLWVSRHOLQJVODDJ (KRUL]RQW HQHHQLQVSRHOLQJVODDJ %KRUL]RQW +HWSURFHV
YDQKHWXLWORJHQYDQGH(KRUL]RQWHQGHYRUP LQJYDQHHQ%KRUL]RQWGRRULQVSRHOLQJYDQ
DPRUIHKXPXVHQLM]HUZRUGWSRG]ROHU LQJJHQRHPG
3UHKLVWRULH
'DWGHHOYDQGHJHVFKLHGHQLVZDDUYDQJHHQJHVFKUHYHQEURQQHQEHZ DDUG]LMQJHEOHYHQ
6DDOLHQ
9RRUODDWVWHJODFLDDOZDDULQKHWODQGLMVWRWLQ1HGHUODQGGRRUG URQJ YRUPLQJVWXZZDOOHQ FD
MDDUJHOHGHQ
VWURRPJRUGHO
+HWJHKHHOYDQULYLHURHYHUZDOULYLHUEHGGLQJHQNURQNHOZDDUGDI] HWWLQJHQDOGDQQLHWPHW
UHVWJHXO HQ 
YRRUGH
'RRUZDDGEDUHSOHNLQHHQULYLHURIEHHN
:HLFKVHOLHQ
*HRORJLVFKHSHULRGH ODDWVWHLMVWLMGZDDULQKHWODQGLMV1HGHUODQGQLHWEHUHLNWH FD
MDDUJHOHGHQ
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2YHU]LFKWYDQILJXUHQWDEHOOHQHQ ORVVH
NDDUW ELMODJHQ
)LJXXU /LJJLQJYDQKHWSODQJHELHGLQ]HWOLJJLQJLQ1HGHUODQG VWHU 
7DEHO

*HRORJLVFKHHQDUFKHRORJLVFKHWLMGVFKDDO

7DEHO

$UFKHRORJLVFKH YHOG RQGHU]RHNHQLQKHWSODQJHELHG

7DEHO

$GYLH]HQYRRUEHNHQGHHQSRWHQWLsOHYLQGSODDWVHQ

%LMODJH 9LQGSODDWVHQFDWDORJXV
.DDUWELMODJH$ %URQQHQNDDUW
.DDUWELMODJH% $FWXHHO+RRJWHEHVWDQG1HGHUODQG
.DDUWELMODJH& $UFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUW
.DDUWELMODJH

$UFKHRORJLVFKHDGYLHVNDDUW
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%LMODJH9LQGSODDWVHQFDWDORJXV
9LQGSODDWVHQRSEDVLVYDQGH$0.HQ$5&+,6ZDDUQHPLQJHQ
0RQXPHQWQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V HQ
FR|UGLQDWHQ
VWDWXVWHUUHLQYDQDUFKHRORJLVFKHZDDUGH
YRQGVWPDWHULDDOKDQGJHYRUPGDDUGHZHUN
GDWHULQJ,-]HUWLMGWP0LGGHOHHXZHQ
RSPHUNLQJHQQLHWYDQWRHSDVVLQJ
DGYLHVYRRUDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNEHKRXGLQVLWXZDQQHHUGDWQLHWPRJHOLMNLVZDDUG HUHQG
RQGHU]RHN2YHUGHDDQSDNHQYRUPKLHUYDQGLHQWRYHUOHJSODDWVWHYLQGHQPHWGHSURYLQFLDDO
DUFKHRORRJ
0RQXPHQWQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V HQ
FR|UGLQDWHQ
VWDWXVWHUUHLQYDQDUFKHRORJLVFKHZDDUGH
YRQGVWPDWHULDDOYXXUVWHHQKDQGJHYRUPGDDUGHZHUN
GDWHULQJ3DOHROLWKLFXP%URQVWLMG,-]HUWLMGWP0LGGHOHHXZHQ
RSPHUNLQJHQQLHWYDQWRHSDVVLQJ
DGYLHVYRRUDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNEHKRXGLQVLWXZDQQHHUGDWQLHWPRJHOLMNLVZDDUG HUHQG
RQGHU]RHN2YHUGHDDQSDNHQYRUPKLHUYDQGLHQWRYHUOHJSODDWVWHYLQGHQPHWGHSURYLQFLDDO
DUFKHRORRJ
0RQXPHQWQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V 
FR|UGLQDWHQ
VWDWXVWHUUHLQYDQDUFKHRORJLVFKHZDDUGH
YRQGVWPDWHULDDOYXXUVWHHQKDQGJHYRUPGDDUGHZHUN
GDWHULQJ0HVROLWKLFXP5RPHLQVHWLMG
RSPHUNLQJHQDOKRHZHOQLHWDOV]RGDQLJLQ$5&+,6LQJHYRHUGLVKHWZDDUVFKLMQOLMNGDWKHWWHUS
DDUGHZHUNDINRPVWLJLVYDQEHPHVWLQJPHWWHUSDDUGHHQGXVQLHWZLMVWRSHHQQHGHU] HW
WLQJVW HUUHLQXLWGH,-]HUWLMG5RPHLQVHWLMGWHUSODDWVH'HPHVROLWKLVFKHDUWHIDFWHQZLM]HQ
KRRJVWZDDUVFKLMQOLMNZHORSHHQDUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWV
DGYLHVYRRUDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNEHKRXGLQVLWXZDQQHHUGDWQLHWPRJHOLMNLVZDDUG HUHQG
RQGHU]RHN2YHUGHDDQSDNHQYRUPKLHUYDQGLHQWRYHUOHJSODDWVWHYLQGHQPHWGHSURYLQFLDDO
DUFKHRORRJ
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9LQGSODDWVQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V 
FR|UGLQDWHQ
YRQGVWPDWHULDDOELMOYDQGLRULHWRIJDEEUR
GDWHULQJ1HROLWKLFXP
RSPHUNLQJHQGHELMOLVRSKHWPDDLYHOGJHYRQGHQ/RVVHYRQGVWHQ]RDOVGH]HNXQQHQZLM]HQRS
HHQSUHKLVWRULVFKQHGHU]HWWLQJVWHUUHLQWHUSODDWVHPDDUKHWNDQRRNJDDQRPJHwVROHHUGH
YRQGVWHQ]RDOV ULWXHOH GHSRVLWLHV,QLVRSGH]HORFDWLHHHQERRURQGHU]RHNXLWJHYRHUG
)LMPDYLQGSODDWV +LHUELM]LMQERULQJHQLQHHQ[PJULGJH]HW,QGHERULQ
JHQ]LMQJHHQDDQZLM]LQJHQJHYRQGHQYRRUHHQDUFKHRORJLVFKHQHGHU]HWWLQJWHUSODDWVH7HU
SODDWVHYDQGHYLQGSODDWVEHYLQGW]LFKHHQNOHLQHGHN]DQGRSGXLNLQJLQGHRQGHUJURQGPDDU
GHWRSKLHUYDQOLJWPLQLPDDOP0Y'LWPDDNWHHQLQWHUSUHWDWLHYDQGHYRQGVWDOVGHSRW
RIULWXHOHGHSRVLWLHZDDUVFKLMQOLMNHU
DGYLHVYRRUDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVLQFOXVLHIEXIIHU]RQH
WHRQW]LHQ:DQQHHUGLWQLHWPRJHOLMNLVGLHQHQHYHQWXHOHERGHPLQJUHSHQRSGH]HORFDWLH
RQGHUDUFKHRORJLVFKHEHJHOHLGLQJXLWJHYRHUGWHZRUGHQ
9LQGSODDWVQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V 
FR|UGLQDWHQ
YRQGVWPDWHULDDOYXXUVWHQHQVLNNHOXLWGH/DWH%URQVWLMGRI,-]HUWLMG
GDWHULQJ/DWH%URQVWLMGWP,-]HUWLMG
RSPHUNLQJHQGHVLNNHOLVELMHHQDUFKHRORJLVFKHNDUWHULQJJHYRQGHQ/RVVHYRQGVWHQ]RDOVGH]H
NXQQHQZLM]HQRSHHQSUHKLVWRULVFKQHGHU]HWWLQJVWHUUHLQWHUSODDWVHPDDUKHWNDQRRNJDDQ
RPJHwVROHHUGHYRQGVWHQ]RDOV ULWXHOH GHSRVLWLHV
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVLQFOXVLHIEXIIHU]RQHWHRQW
]LHQ:DQQHHUGLWQLHWPRJHOLMNLVGLHQHQHYHQWXHOHERGHPLQJUHSHQRSGH]HORFDWLHRQGHU
DUFKHRORJLVFKHEHJHOHLGLQJXLWJHYRHUGWHZRUGHQ
9LQGSODDWVQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V 
FR|UGLQDWHQ
YRQGVWPDWHULDDOYXXUVWHHQ
GDWHULQJ0HVROLWKLFXP
RSPHUNLQJHQJHHQQDGHUHEHVFKULMYLQJ2SEDVLVYDQKHW$+1OLMNWGHYLQGSODDWV]LFKRSKHW]XLG
RRVWHOLMNHXLWHLQGHYDQHHQGHN]DQGUXJWHEHYLQGHQ'H]HGHN]DQGUXJOLMNWGHHOXLWWHPDNHQ
YDQHHQODQJJHUHNWHGHN]DQGUXJGLHKHWGHN]DQGFRPSOH[ZDDU'H*URHYHRSOLJWHQKHWGHN
]DQGFRPSOH[ZDDU=XLGODDUGHUYHHQRSOLJWPHWHONDDUYHUELQGW'LWPDDNWGHORFDWLHH[WUDDDQ
WUHNNHOLMNYRRUQHGHU]HWWLQJHQPDDURRNYRRUELMYRRUEHHOG SUHKLVWRULVFKH ZHJHQHQSDGHQ
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVLQFOXVLHIEXIIHU]RQHWHRQW
]LHQ:DQQHHUGLWQLHWPRJHOLMNLVPRHWYRRUDIJDDQGDDQGHERGHPLQJUHSHQHHQZDDUG HUHQG
ERRURQGHU]RHNSODDWVYLQGHQRPGHDDUGRPYDQJGLHSWHOLJJLQJGDWHULQJHQNZDOLWHLWYDQGH
YLQGSODDWVYDVWWHVWHOOHQ
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9LQGSODDWVQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V 
FR|UGLQDWHQ
YRQGVWPDWHULDDOYXXUVWHHQHQKDQGJHYRUPGDDUGHZHUN
GDWHULQJ/DDW3DOHROLWKLFXP0HVROLWKLFXPHQ0LGGHOHHXZHQ
RSPHUNLQJHQGH]HYRQGVWHQOLMNHQWZHHPDDOWH]LMQLQJHYRHUG,QLVRSGH]HYLQGSODDWVHHQ
ZDDUGHUHQGERRURQGHU]RHNXLWJHYRHUG *URQWPLM 'HYLQGSODDWVLVRQGHU]RFKWPHW
PHJDERULQJHQ7LMGHQVKHWERRURQGHU]RHNLVJHFRQVWDWHHUGGDWGHWRSYDQGHGHN] DQGUXJ
ZDDURSGHYLQGSODDWVOLJWYHUSORHJGLVHQGDWHUJHHQDDQZLM]LQJHQ]LMQYRRUEHZRQ LQJLQ
KHWYHUOHGHQ2YHUGHKHUNRPVWYDQGHYRQGVWHQZRUGWJHHQXLWVSUDDNJHGDDQ
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNRPGDWGHORFDWLHDOLVRQGHU]RFKWHQELMGDDURSYROJHQGH
ERGHPLQJUHSHQZDDUVFKLMQOLMNLVYHUVWRRUGLVRQGHU]RHNQDDUGH]HYLQGSODDWVQLHW]LQYRO
9LQGSODDWVQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V HQ
FR|UGLQDWHQ
YRQGVWPDWHULDDOKDQGJHYRUPGDDUGHZHUN
GDWHULQJ,-]HUWLMG/DWH0LGGHOHHXZHQ
RSPHUNLQJHQGH]HYRQGVWHQOLMNHQWZHHPDDOWH]LMQLQJHYRHUG
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVLQFOXVLHIEXIIHU]RQHWHRQW
]LHQ:DQQHHUGLWQLHWPRJHOLMNLVPRHWYRRUDIJDDQGDDQGHERGHPLQJUHSHQHHQZDDUGHUHQG
ERRURQGHU]RHNSODDWVYLQGHQRPGHDDUGRPYDQJGLHSWHOLJJLQJGDWHULQJHQNZDOLWHLWYDQGH
YLQGSODDWVYDVWWHVWHOOHQ
9LQGSODDWVQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V 
FR|UGLQDWHQ
YRQGVWPDWHULDDOKDQGJHYRUPGDDUGHZHUN
GDWHULQJ,-]HUWLMG/DWH0LGGHOHHXZHQ
RSPHUNLQJHQQLHWYDQWRHSDVVLQJ
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVLQFOXVLHIEXIIHU]RQHWHRQW
]LHQ:DQQHHUGLWQLHWPRJHOLMNLVPRHWYRRUDIJDDQGDDQGHERGHPLQJUHSHQHHQZDDUGHUHQG
ERRURQGHU]RHNSODDWVYLQGHQRPGHDDUGRPYDQJGLHSWHOLJJLQJGDWHULQJHQNZDOLWHLWYDQGH
YLQGSODDWVYDVWWHVWHOOHQ
9LQGSODDWVQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V HQ
FR|UGLQDWHQ
YRQGVWPDWHULDDOKDQGJHYRUPGDDUGHZHUN
GDWHULQJ,-]HUWLMG0LGGHOHHXZHQ
RSPHUNLQJHQGH]HYRQGVWHQOLMNHQWZHHPDDOWH]LMQLQJHYRHUG
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DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVLQFOXVLHIEXIIHU]RQHWHRQW
]LHQ:DQQHHUGLWQLHWPRJHOLMNLVPRHWYRRUDIJDDQGDDQGHERGHPLQJUHSHQHHQZDDUGHUHQG
ERRURQGHU]RHNSODDWVYLQGHQRPGHDDUGRPYDQJGLHSWHOLJJLQJGDWHULQJHQNZDOLWHLWYDQ
GHYLQGSODDWVYDVWWHVWHOOHQ
9LQGSODDWVQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V HQ
FR|UGLQDWHQ
YRQGVWPDWHULDDOYXXUVWHHQKDQGJHYRUPGDDUGHZHUN
GDWHULQJ0HVROLWKLFXP,-]HUWLMG0LGGHOHHXZHQ
RSPHUNLQJHQGHYLQGSODDWVOLJWFLUFDPWHQ]XLGZHVWHQYDQYLQGSODDWV0RJHOLMNKRUHQGH]H
YLQGSODDWVHQELMHONDDU
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVLQFOXVLHIEXIIHU]RQHWHRQW
]LHQ:DQQHHUGLWQLHWPRJHOLMNLVPRHWYRRUDIJDDQGDDQGHERGHPLQJUHSHQHHQZDDUGHUHQG
ERRURQGHU]RHNSODDWVYLQGHQRPGHDDUGRPYDQJGLHSWHOLJJLQJGDWHULQJHQNZDOLWHLWYDQGH
YLQGSODDWVYDVWWHVWHOOHQ
9LQGSODDWVQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V HQ
FR|UGLQDWHQ
YRQGVWPDWHULDDOYXXUVWHHQKDQGJHYRUPGDDUGHZHUN
GDWHULQJ0HVROLWKLFXP,-]HUWLMG0LGGHOHHXZHQ
RSPHUNLQJHQGH]HYRQGVWHQOLMNHQWZHHPDDOWH]LMQLQJHYRHUG'HYLQGSODDWVOLJWFLUFDPWHQ
QRRUGRRVWHQYDQYLQGSODDWV0RJHOLMNKRUHQGH]HYLQGSODDWVHQELMHONDDU
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVLQFOXVLHIEXIIHU]RQHWHRQW
]LHQ:DQQHHUGLWQLHWPRJHOLMNLVPRHWYRRUDIJDDQGDDQGHERGHPLQJUHSHQHHQZDDUG HUHQG
ERRURQGHU]RHNSODDWVYLQGHQRPGHDDUGRPYDQJGLHSWHOLJJLQJGDWHULQJHQNZDOLWHLWYDQGH
YLQGSODDWVYDVWWHVWHOOHQ
9LQGSODDWVQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V HQ
FR|UGLQDWHQ
YRQGVWPDWHULDDOYXXUVWHHQKDQGJHYRUPGDDUGHZHUN
GDWHULQJ/DDW3DOHROLWKLFXP1HROLWKLFXP1HROLWKLFXP0LGGHOHHXZHQ
RSPHUNLQJHQGH]HYRQGVWHQOLMNHQWZHHPDDOWH]LMQLQJHYRHUG
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVLQFOXVLHIEXIIHU]RQHWHRQW
]LHQ:DQQHHUGLWQLHWPRJHOLMNLVPRHWYRRUDIJDDQGDDQGHERGHPLQJUHSHQHHQZDDUGHUHQG
ERRURQGHU]RHNSODDWVYLQGHQRPGHDDUGRPYDQJGLHSWHOLJJLQJGDWHULQJHQNZDOLWHLWYDQGH
YLQGSODDWVYDVWWHVWHOOHQ
9LQGSODDWVQXPPHU
$5&+,6ZDDUQHPLQJVQXPPHU V 
FR|UGLQDWHQ
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YRQGVWPDWHULDDOYXXUVWHHQKDQGJHYRUPGDDUGHZHUN
GDWHULQJ/DDW3DOHROLWKLFXP0HVROLWKLFXP0LGGHOHHXZHQ
RSPHUNLQJHQQLHWYDQWRHSDVVLQJ
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVLQFOXVLHIEXIIHU]RQHWHRQW
]LHQ:DQQHHUGLWQLHWPRJHOLMNLVPRHWYRRUDIJDDQGDDQGHERGHPLQJUHSHQHHQZDDUGHUHQG
ERRURQGHU]RHNSODDWVYLQGHQRPGHDDUGRPYDQJGLHSWHOLJJLQJGDWHULQJHQNZDOLWHLWYDQGH
YLQGSODDWVYDVWWHVWHOOHQ

9LQGSODDWVHQXLWDQGHUHEURQQHQ
9LQGSODDWVQXPPHU
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWV SROGHU PROHQ
EURQYHOGPLQXXW  VWDDWQLHWRS)UDQVHNDDUW  HQ.DGDVWUDOHPLQXXW FD
GDWHULQJ1LHXZHWLMG
RSPHUNLQJHQQLHWYDQWRHSDVVLQJ
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVLQFOXVLHIEXIIHU]RQHWHRQW
]LHQ:DQQHHUGDWQLHWPRJHOLMNLVZDDUGHUHQGRQGHU]RHN2YHUGHDDQSDNHQYRUPKLHUYDQ
GLHQWRYHUOHJSODDWVWHYLQGHQPHWGHSURYLQFLDDODUFKHRORRJ
9LQGSODDWVQXPPHU
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVRSYDOOHQGSHUFHHO
EURQDDQZH]LJRS)UDQVHNDDUW  .DGDVWUDOHPLQXXW FD HQGHYHOGPLQXXW  
QLHWPHHUZHHUJHJHYHQRSGH&KURPRWRSRJUDILVFKHNDDUWGHV5LMNV KHU]LHQ 
GDWHULQJRQEHNHQG
RSPHUNLQJHQKHWOLMNWWHJDDQRPHHQRYDOHYLMYHU FD[P PHWHHQHLODQG FD[P 
LQKHWPLGGHQ2PGDWKHWRPHHQUHODWLHINOHLQREMHFWJDDWLVKHWRSGHEHVWXGHHUGHNDDUWHQ
QLHWWH]LHQRIHUEHERXZLQJRSKHWHLODQGKHHIWJHVWDDQ(HQGHUJHOLMNHYLMYHUZRUGWYRRUDO
ELMZHOJHVWHOGHYRRUQDPHUHKXL]HQYHUZDFKW(HQDQGHUHPRJHOLMNKHLGLVGDWKHWRPHHQ
ELMYRRUEHHOGHHQERHUHQVFKDQVJDDW
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWV]RDOVZHHUJHJHYHQRS
NDDUWELMODJHWHRQW]LHQ:DQQHHUGDWQLHWPRJHOLMNLVZDDUGHUHQGRQGHU]RHN2YHUGH
DDQSDNHQYRUPKLHUYDQGLHQWRYHUOHJSODDWVWHYLQGHQPHWGHSURYLQFLDDODUFKHRORRJ
9LQGSODDWVQXPPHU
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGZDQJEXUFKW
EURQKLVWRULVFKRQGHU]RHN$+1
GDWHULQJ0LGGHOHHXZHQ HHHXZ
RSPHUNLQJHQRSKHW$+1LVHHQFLUNHOYRUPLJHYHUKRJLQJPHWHHQGLDPHWHUYDQFLUFDPWH]LHQ ]LH
NDDUWELMODJH% 'LWLVPRJHOLMNHHQUHVWDQWYDQHHQZDOYDQHHQGZDQJEXUFKW'H]HLVRRNLQKHW
YHOGWHKHUNHQQHQ .UDDN 'HORFDWLHLVDDQJHPHUNWDOV3URYLQFLDDO%HODQJ$UFKHRORJLH
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DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGKLHUHHQZDDUGHUHQGRQGHU]RHNXLWWHYRHUHQ
2YHUGHDDQSDNHQYRUPKLHUYDQGLHQWRYHUOHJSODDWVWHYLQGHQPHWGHSURYLQFLDDODUFKHRORRJ

'HN]DQGRSGXLNLQJHQ RQGHU]RHN*URQWPLM
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOQLHWYDQWRHSDVVLQJ
GDWHULQJQLHWYDQWRHSDVVLQJ
RSPHUNLQJHQKLHUKHHIWRQGHU]RHNSODDWVJHYRQGHQWHQEHKRHYHYDQGHDDQOHJYDQHHQSHUVOHL
GLQJ :XOOLQN 
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNGHNDQVLVJURRWGDWGH]HORFDWLHELMGHDDQOHJYDQHHQSHUV
OHLGLQJ :XOOLQN JHKHHOYHUVWRRUGLV(UKRHIWGHUKDOYHJHHQRQGHU]RHNPHHUQDDU
SODDWVWHYLQGHQ'HORFDWLHKRHIWQLHWRQW]LHQWHZRUGHQ
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOJHHQ
GDWHULQJQLHWYDQWRHSDVVLQJ
RSPHUNLQJHQGHORFDWLHLVRQGHU]RFKWPHWERULQJHQLQHHQ[PJULG'HWRSYDQKHW
GHN]DQGLVYULMZHORYHUDOLQWDFWPDDUHU]LMQJHHQDDQZLM]LQJHQYRRUHHQJURWHUHDUFKHR
ORJLVFKHQHGHU]HWWLQJDDQJHWURIIHQ2SJURQGYDQKHW$+1OLJWGH]HORFDWLHRSKHW]XLGHOLMNH
XLWHLQGHYDQHHQJURWHUHGHN]DQGRSGXLNLQJ
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHHQRQGHU]RHNQDDUGHGHN]DQGNRSRQW]LHQLVQLHWQRGLJ
+HWRQGHUOLJJHQGHDGYLHVLVZHOJHOGHQG
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOQLHWYDQWRHSDVVLQJ
GDWHULQJQLHWYDQWRHSDVVLQJ
RSPHUNLQJHQRSJURQGYDQppQERULQJEXLWHQKHWRSGHNDDUWDDQJHJHYHQJHELHGZDDUGH]DQG
NRS]RXOLJJHQLVJHFRQVWDWHHUGGDWKHWRPHHQPHWYHHQJHYXOGHGHSUHVVLHJDDW'LWOLMNW
WHZRUGHQEHYHVWLJGGRRUKHW$+1
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHHQRQGHU]RHNQDDUGHGHN]DQGNRSRQW]LHQLVQLHWQRGLJ
+HWRQGHUOLJJHQGHDGYLHVLVZHOJHOGHQG
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOJHHQ



5$$35$33257
1DWXXURQWZLNNHOLQJVJHELHG7XVVFKHQZDWHUJHPHHQWH7\QDDUOR
(HQDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJVNDDUWHQDGYLH]HQWHQEHKRHYHYDQKHW0(5

GDWHULQJQLHWYDQWRHSDVVLQJ
RSPHUNLQJHQGHORFDWLHLVRQGHU]RFKWPHWERULQJHQLQHHQ[PJULG'HWRSYDQKHWGHN
]DQGLVSODDWVHOLMNYHUVWRRUG(U]LMQJHHQDDQZLM]LQJHQYRRUHHQJURWHUHDUFKHRORJ LVFKH
QHGHU]HWWLQJDDQJHWURIIHQ'HYRUPYDQGH]DQGNRSEOLMNWDQGHUVWH]LMQGDQRSEDVLVYDQGH
ERGHPNDDUWZHUGDDQJHQRPHQPDDUNRPWELQQHQKHWPHWHHQERULQJRQGHU]RFKWHJHELHG
JRHGRYHUHHQPHWGHRSJURQGYDQKHW$+1EHSDDOGHFRQWRXUYDQGHGHN]DQGNRS
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHHQRQGHU]RHNQDDUGHGHN]DQGNRSRQW]LHQLVQLHWQRGLJ
+HWRQGHUOLJJHQGHDGYLHVLVZHOJHOGHQG
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOKD]HOQRRW
GDWHULQJRQEHNHQG
RSPHUNLQJHQRQGHU]RFKWPHWERULQJHQLQHHQ[PJULG'HWRSYDQKHWGHN]DQGLVYULMZ HO
RYHUDOLQWDFW,QERULQJLVHHQKD]HOQRRWDDQJHWURIIHQLQGHYHHQODDJRSGHQRRUGI ODQN
YDQGHGHN]DQGRSGXLNLQJ'H]HYRQGVWNDQZLM]HQRSGHDDQZH]LJKHLGYDQHHQDUFKHROR
JLVFKHYLQGSODDWV2SJURQGYDQKHW$+1LVGHGHN]DQGNRSYHHOJURWHUGDQGHGRRUGH
*URQWPLMDDQJHZH]HQORFDWLH
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHN=YDOWVDPHQPHWHHQGHN]DQGRSGXLNLQJYDQKHW$+1HQ
ZRUGWEHVFKRXZGDOVHHQYLQGSODDWV*HDGYLVHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVWHRQW]LHQ$OVGLW
QLHWPRJHOLMNLV]DOHHUVWHHQZDDUGHUHQGERRURQGHU]RHNPRHWHQSODDWVYLQGHQRPGHDDUG
RPYDQJHQGLHSWHOLJJLQJYDQGHYLQGSODDWVWHEHSDOHQ
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOQLHWYDQWRHSDVVLQJ
GDWHULQJQLHWYDQWRHSDVVLQJ
RSPHUNLQJHQQRJQLHWPHWERRURQGHU]RHNRQGHU]RFKW2SJURQGYDQKHW$+1OLMNWGH]H]DQGN RS
QRRUGHOLMNHUWHOLJJHQHQGHHOXLWWHPDNHQYDQHHQJURWHUGHN]DQGFRPSOH[
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHGHN]DQGNRSWHRQW]LHQ$OVGLWQLHWPRJH
OLMNLVGLHQWHHQYHUNHQQHQGHQ]RQRGLJNDUWHUHQGERRURQGHU]RHNXLWJHYRHUGWHZRUGHQ
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDO RQYHUEUDQG ERW
GDWHULQJRQEHNHQG
RSPHUNLQJHQRQGHU]RFKWPHWERULQJHQLQHHQ[PJULG'HWRSYDQKHWGHN]DQGLVYULMZ HO
RYHUDOLQWDFW,QHHQERULQJDDQGH]XLGNDQWYDQGH]DQGNRSLVRSP0YHHQKLHOEHHQ
YDQHHQUXQGJHYRQGHQ9ROJHQVGHERRUEHVFKULMYLQJNRPWGH]HYRQGVWXLWHHQODDJ]HHUILMQ
]DQGPHWYHHQEURNNHQ0RJHOLMNLVGHERGHPKLHUYHUVWRRUGGDWNDQHFKWHUQLHWXLWKHWUDS
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SRUWYDQKHWERRURQGHU]RHNZRUGHQRSJHPDDNW(ULVYRRUJHNR]HQGH]HORFDWLHWHEHVFKRX
ZHQDOVHHQPRJHOLMNHYLQGSODDWV
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHN=ZRUGWEHVFKRXZGDOVHHQPRJHOLMNHYLQGSODDWV*HDGYL
VHHUGZRUGWGHYLQGSODDWVWHRQW]LHQ$OVGLWQLHWPRJHOLMNLV]DOHHUVWHHQZDDUGHUHQGERRU
RQGHU]RHNPRHWHQSODDWVYLQGHQRPGHDDUGRPYDQJHQGLHSWHOLJJLQJYDQGHYLQGS ODDWVWH
EHSDOHQ
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOJHHQ
GDWHULQJQLHWYDQWRHSDVVLQJ
RSPHUNLQJHQRQGHU]RFKWPHWERULQJHQLQHHQ[PJULG'HWRSYDQKHWGHN]DQGLVYULMZHO
RYHUDOLQWDFWPDDUHU]LMQJHHQDDQZLM]LQJHQYRRUHHQJURWHUHDUFKHRORJLVFKHQHGHU]HWWLQJ
DDQJHWURIIHQ%LQQHQGHGRRUGH*URQWPLMDDQJHJHYHQORFDWLHLVJHHQVSUDNHYDQHHQGHN
]DQGNRS$DQGHQRRUG]LMGHYDQGHORFDWLHOLJWKHWGHN]DQGRSSHUYODNZHORQGLHSHU'LWLV
ZDDUVFKLMQOLMNGHUDQGYDQKHWGHN]DQGFRPSOH[GDWRSKHW$+1JRHG]LFKWEDDULV
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHHQRQGHU]RHNQDDUGHGHN]DQGNRSRQW]LHQLVQLHWQRGLJ
+HWRQGHUOLJJHQGHDGYLHVLVZHOJHOGHQG
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOKRXWVNRRO
GDWHULQJRQEHNHQG
RSPHUNLQJHQRQGHU]RFKWPHWERULQJHQLQHHQ[PJULG'HWRSYDQKHWGHN]DQGLVSODDW
VHOLMNYHUVWRRUG,QERULQJLVKRXWVNRRODDQJHWURIIHQLQGHWRSYDQKHWGHN]DQG'LW
NDQHHQDDQZLM]LQJ]LMQYRRUHHQDUFKHRORJLVFKHYLQGSODDWVRSGH]DQGNRS,QERULQJ
LVKRXWVNRRODDQJHWURIIHQLQGHYHHQODDJRSGHIODQNYDQGH]DQGNRS'LWKRXWVNRRONDQ
DINRPVWLJ]LMQXLWHHQDIYDOODDJGLHELMHHQQHGHU]HWWLQJRSGH]DQGNRSKRRUWPDDUKHWNDQ
RRNYHUVSRHOG]LMQ2SJURQGYDQGHERRUJHJHYHQVHQKHW$+1EHYLQGWGH]HORFDWLH]LFK
QLHWRSHHQJHwVROHHUGH]DQGNRSPDDURSGHIODQNYDQHHQJURWHUGHN]DQGFRPSOH[
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNHUZRUGWJHDGYLVHHUGGH]HORFDWLHWHRQW]LHQ2PGDWXLWKHW
ERRURQGHU]RHNQRJQLHWGXLGHOLMNLVJHZRUGHQZDWGHRPYDQJYDQGHYLQGSODDWVLVHQGLW
RRNQLHWRSJURQGYDQGHPRPHQWHHOEHVFKLNEDUHJHJHYHQVYDVWJHVWHOGNDQZRUGHQZRUGW
JHDGYLVHHUGHHQUXLPH]RQHURQGRPGHORFDWLHWHYULMZDUHQYDQLQJUHSHQ$OVGLWQLHWPRJH
OLMNLV]DOHHUVWHHQZDDUGHUHQGERRURQGHU]RHNPRHWHQSODDWVYLQGHQRPGHDDUGRPYDQJ
GLHSWHOLJJLQJGDWHULQJHQNZDOLWHLWYDQGHYLQGSODDWVWHEHSDOHQ
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOQLHWYDQWRHSDVVLQJ
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GDWHULQJQLHWYDQWRHSDVVLQJ
RSPHUNLQJHQQRJQLHWRQGHU]RFKW
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHGHN]DQGNRSWHRQW]LHQ$OVGLWQLHW
PRJHOLMNLVGLHQWHHQYHUNHQQHQGHQ]RQRGLJNDUWHUHQGERRURQGHU]RHNXLWJHYRHUGWH
ZRUGHQ
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOJHHQ
GDWHULQJQLHWYDQWRHSDVVLQJ
RSPHUNLQJHQRQGHU]RFKWPHWERULQJHQLQHHQ[PJULG'HWRSYDQKHWGHN]DQGLVYULMZHO
RYHUDOLQWDFWPDDUHU]LMQJHHQDDQZLM]LQJHQYRRUHHQJURWHUHDUFKHRORJLVFKHQHGHU]HWWLQJ
DDQJHWURIIHQ2PGDWGHYRUPYDQGH]DQGNRSDQGHUVZDVGDQRSJURQGYDQGHERGHPN DDUW
ZHUGDDQJHQRPHQEHVODDWKHWERRURQGHU]RHNPDDUHHQGHHOYDQGH]DQGNRS2SJURQG
YDQGHDQDO\VHYDQGHERRUJHJHYHQVOLMNWHUJHHQVSUDNHWH]LMQYDQHHQGHN]DQGNRS2RN
RSKHW$+1LVJHHQYHUKRJLQJWH]LHQ
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHHQRQGHU]RHNQDDUGHGHN]DQGNRSRQW]LHQLVQLHWQRGLJ
+HWRQGHUOLJJHQGHDGYLHVLVZHOJHOGHQG
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOJHHQ
GDWHULQJQLHWYDQWRHSDVVLQJ
RSPHUNLQJHQRQGHU]RFKWPHWERULQJHQLQHHQ[PJULG'HWRSYDQKHWGHN]DQGLVYULMZ HO
RYHUDOLQWDFWPDDUHU]LMQJHHQDDQZLM]LQJHQYRRUHHQJURWHUHDUFKHRORJLVFKHQHGHU]HWWLQJ
DDQJHWURIIHQ2SJURQGYDQKHW$+1HQGHERGHPNDDUWEHWUHIWGH]HORFDWLHHHQXLWORSHUYDQ
KHWGHN]DQGFRPSOH[
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHHQRQGHU]RHNQDDUGHGHN]DQGNRSRQW]LHQLVQLHWQRGLJ
+HWRQGHUOLJJHQGHDGYLHVLVZHOJHOGHQG
9LQGSODDWVQXPPHU=
FR|UGLQDWHQ
W\SHYLQGSODDWVGHN]DQGRSGXLNLQJ
YRQGVWPDWHULDDOQLHWYDQWRHSDVVLQJ
GDWHULQJQLHWYDQWRHSDVVLQJ
RSPHUNLQJHQQRJQLHWRQGHU]RFKWPHWERRURQGHU]RHN
DGYLHVYRRUHHUVWHIDVHRQGHU]RHNJHDGYLVHHUGZRUGWGHGHN]DQGNRSWHRQW]LHQ$OVGLWQLHW
PRJHOLMNLVGLHQWHHQYHUNHQQHQGHQ]RQRGLJNDUWHUHQGERRURQGHU]RHNXLWJHYRHUGWH
ZRUGHQ
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BIJLAGE IV

Achtergrondrapportage natuur en waterkwaliteit
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