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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
Ten westen van Assen is een plan ontwikkeld voor de uitbreiding van woonwijk Kloosterveen 
met Kloosterveen III in combinatie met het herzien van het knooppunt van de provinciale wegen 
N 371 en N 373. Deze ontwikkelingen spelen zich af in de nabijheid van de Natura 2000 gebie
den Fochteloerveen en Witterveld. 

De Natuurbeschermingswet voorziet in bescherming van aangewezen gebieden: de Natura 
2000 gebieden en de Beschermde en Staatsnatuurmonumenten. Voor deze gebieden geldt dat 
er zonder toestemming van het bevoegd gezag geen activiteiten, plannen of projecten mogen 
plaatsvinden in of in de nabijheid van het betreffende gebied die een verslechterend of signifi
cant verstorend effect kunnen hebben op de habitats en soorten waarvoor het gebied is aange
wezen. Een uitgebreide effectenstudie in de vorm van een passende beoordeling is nodig wan
neer significant verslechterende effecten niet uitgesloten kunnen worden. 

1.2 Procedure 
De gebiedsontwikkeling ligt op korte afstand van het Natura 2000-gebied Fochteloerveen en op 
iets grotere afstand van Natura 2000 gebied Witterveld. Een opgestelde voortoets gaf inzicht in 
de mogelijke effecten op de Natura 2000 gebieden Fochteloerveen en Witterveld. Omdat signi
ficante effecten op Fochteloerveen vanwege verstoring op voorhand niet kon worden uitgeslo
ten, is een passende beoordeling noodzakelijk. 

1.3 Verkenning effecten in voortoets 
In de Voortoets is een beoordeling gemaakt van aile mogelijk optredende effecten op de habi
tattypen en soorten waarvoor Fochteloerveen en Witterveld zijn aangewezen in relatie tot de 
instandhoudingsdoelen. Uit deze voortoets is ten aanzien van de broedvogels het volgende ge
bleken: 

Natura 2000 gebied Fochteloerveen: 

• Broedvogels: op de broedvogels paapje, roodborsttapuit, geoorde fuut en porseleinhoen 
kunnen mogelijk negatieve effecten optreden door de activiteit 'gebiedsgebruik door recrea
tie'. Dit gebruik kan lei den tot aantasting van de kwaliteit van leefgebied (verstoring) en aan
tasting van de ruimtelijke samenhang. 

In de voorliggende passende beoordeling zal dieper ingegaan worden op de in de voortoets 
beschreven activiteiten en effecten. 

1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op de voorgenomen gebiedsontwikkeling Norgerbrug. In hoofdstuk 3 wor
den het wettelijk kader en de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000 gebieden Fochteloer
veen en Witterveld beschreven. In hoofdstuk 4 worden de effecten op het Fochteloerveen en de 
mogelijke mitigerende maatregelen beschreven en in hoofdstuk 5 de effecten op het Witterveld 
en eventuele mitigerende maatregelen. Hoofdstuk 5 beschrijft ook de cumulatie van effecten. 
De beoordeling van effecten is beschreven in hoofdstuk 7. Gebruikte bronnen staan vermeld in 
hoofdstuk 8. Achterin het rapport zijn de bijlagen aanwezig . 
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2 Uitgangspunten Gebiedsontwikkeling 
Norgerbrug 

2.1 Ligging projectgebied 
De gemeenten Assen en Midden-Drenthe en de provincie Drenthe hebben gezamenlijk beslo
ten tot gebiedsontwikkeling in het plangebied Norgerbrug. De Gebiedsontwikkeling behelst de 
uitbreiding van de woonwijk Kloosterveen, de aanpassing van de provinciale wegen N371 en 
N373, de opwaardering van de buurtschap Norgerbrug en het leveren van een bijdrage aan de 
ecologische verbindingszone Fochteloerveen-Witterveld. Het plangebied voor de Gebiedsont
wikkeling wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met Noordenveld in het noorden, de 
Norgervaart inclusief omlegging N373 in het westen, de nog te ontwikkelen ecologische verbin
dingszone Fochteloerveen-Witterveld en het Pelinckbosgebied in het zuiden en Kloosterveen II 
in het oosten. Het gedeelte van de N371 dat wordt verdubbeld valt ook onder het plangebied. 
Het plangebied ten opzichte van de Natura 2000 gebieden is in onderstaande figuur 2.1 indica
tief weergegeven. 

/ 
Figuur 2. 1 G/obale ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000 gebieden 

2.2 Voorgenomen ontwikkelingen 
De gebiedsontwikkeling betreft: 
• Uitbreiden en afronden woonwijk Kloosterveen 

Deze uitbreiding betreft de bouw van ca 1200 woningen, waarvan 700 - 800 in Kloosterveen 
III West en 300 tot 350 in Kloosterveen III zuid. 
Aan de westrand van de nieuwe wijk wordt voorzien in de aanleg van een brede zone met 
een waterlandschap. Deze water- en moeraszone is enkele tientallen meters breed en biedt 
voorzieningen voor recreatief gebruik (fietspad, paden, vissteigers). 

• Aanpassen trace N371 en N373 
Ten behoeve van de ontsluiting van de wijk en de doorstroming van verkeer wordt het trace 
van de N371 en van de N373 in beide alternatieven aangepast. De verbinding wordt bui
tenom het buurtschap Norgerbrug gesitueerd (alternatief 1) of binnen de begrenzing van de 
wijk (alternatief 2) . 
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Uitgangspunten Gebiedsontwikkeling Norgerbrug 

• Upgraden en versterken buurtschap Kloosterveen 
Voor het oorspronkelijke buurtschap Kloosterveen, bij de Norgerbrug, wordt voorzien in een 
herinrichting van de openbare ruimte. Het gebied wordt autoluw gemaakt, daarnaast worden 
enkele woningen opgeknapt en zal mogelijk een tankstation worden verplaatst. 

• Realiseren van enkele elementen (bij het kanaal) van de ontbrekende schakel van de ecolo
gische verbindingszone Fochteloerveen - Pelinckbos - WiUerveld . 

Voor de gebiedsontwikkeling zijn twee alternatieven ontwikkeld, weergegeven in figuur 2.2. On
derscheiden wordt een woninguitbreiding aan de noord- en aan de zuidzijde van de Drentse 
Hoofdvaart. Bij alternatief 2 is de oppervlakte van de zuidelijke woninguitbreiding kleiner dan bij 
alternatief 1. De westelijke grens van de noordelijke uitbreiding is de Norgervaart. In deze pas
sende beoordeling wordt het Voorkeursalternatief uit het MER (dat is gebaseerd op alternatief 
1) beoordeeld . Overigens zijn de beide alternatieven voor wat betreft recreatiedruk niet onder
scheidend. 

Figuur 2.2 De twee alternatieven van de gebiedsontwikkeling Norgerbrug . 
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3 Natura 2000 gebieden Fochteloerveen en 
Witterveld 

3.1 Ligging Natura 2000 gebieden 
De ligging is beschreven in hoofdstuk 2.1 en weergegeven in figuur 2.1 

3.2 Wettelijk kader 
Voor Natura-2000-gebieden zijn vooral de beschermende bepalingen uit artikel 19 van de Na
tuurbeschermingswet van belang. Allereerst moet op grond van art. 19a voor Natura 2000-
gebiedenen een beheerplan worden opgesteld, waarin beschreven wordt wat de instandhou
dingdoelstellingen voor dat gebied zijn, en welke beheermaatregelen getroffen moeten worden 
ten behoeve van die doelstellingen. 
Voorts geldt op grond van art. 19d dat er zonder vergunning (van Gedeputeerde Staten of de 
Minister) geen handelingen, projecten mogen plaatsvinden in of in de nabijheid van het be
schermde gebied, die de kwaliteit van de habitats kunnen verslechteren of die een significant 
verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Daarvan 
is sprake indien die handelingen, projecten en plannen de natuurlijke kenmerken van het gebied 
aantasten. Gaat het om activiteiten of projecten die niet direct verband houden met, of nodig 
zijn voor het beheer van het gebied, en die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen 
significant verslechterend zouden kunnen zijn voor de aangewezen natuurwaarden, dan geldt 
dat er een passende beoordeling gemaakt moet worden naar de 'reikwijdte' van de effecten op 
die natuurwaarden (art. 19f Nb-wet). Zijn gevolgen inderdaad significant dan kan er aileen on
der strenge voorwaarden een vergunning afgegeven worden (art. 199 en h). 

Voor bestemmingsplannen geldt artikel 19j. In dit artikel is hetzelfde beschermingsregime als in 
artikel 19d opgenomen, maar dan specifiek voor plannen. Bij artikel 19j geldt dat het bevoegd 
gezag het beschermingsregime moet toepassen bij de voorbereiding van het plan. 

Toetsing aan het afwegingskader Nb-wet moet in het licht van de instandhoudings
doelstellingen worden gezien. De instandhoudingdoelstellingen worden definitief vastgesteld in 
de aanwijzingsbesluiten. In de beheerplannen worden die verder uitgewerkt. De aanwijzingsbe
sluiten zijn nagenoeg afgerond. Voor zover de aanwijzingsbesluiten nog niet definitief zijn vast
gesteld, kunnen de instandhoudingsdoelen worden afgeleid uit de soorten en habitats zoals 
deze zijn aangegeven in de ontwerpbesluiten. 

3.3 Natura 2000 gebied Fochteloerveen 

3.3.1 Karakteristiek 
Het Fochteloerveen maakte in het verleden onderdeel uit van de uitgestrekte Smildigervenen 
die ooit grote delen van NW-Drenthe en aangrenzend Fryslan bedekten. Vrijwel het gehele oor
spronkelijke hoogveengebied is afgegraven. Het Fochteloerveen lag aan de westelijke rand van 
dit grote veen en wordt nu, omdat het tot de randen abrupt is afgegraven, gerekend tot 'hoog
veenrestant' (Schouten et al 1996). Het hoogveen bestaat uit een naar verhouding jong en on
diep (tot 2 meter) veenpakket. Er zijn maatregelen genomen om de groei van het hoogveen te 
stimuleren, zoals het plaatsen van damwanden en het aanbrengen van stuwen. Na een stil
standfase in de veengroei bevat het Fochteloerveen nu een relatief grote kern met actief hoog
veen. Dit gebied wordt verder gekenmerkt door zijn uitgestrektheid en boomloosheid (buiten de 
boswachterij aan de noordkant). Het gebied is circa 2600 ha groot en bestaat, naast het leven-
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Natura 2000 gebieden Fochteloerveen en Witterveld 

de hoogveen in het centrale deel, uit droge en vochtige heide en vennen, enige graslanden en 
in het noorden enkele naaldbossen. Ondiep, open water ligt onder andere in de Vloeiweiden, 
Zuidwestplassen en Esmeer. Het Esmeer is een pingoru"lne. Karakteristieke diersoorten die in 
deze milieus aangetroffen worden zijn onder andere adder, gladde slang, ringslang, veenhooi
beestje en libellensoorten noordse glazenmaker en venglazenmaker, en sinds 2001 ook weer 
broedend de kraanvogel. Het gebied staat met 118 broedvogelsoorten in de top-10 van de vo
gelsoortenrijkste gebieden van Nedeland (Hustings & Vergeer 2002). Van deze broedvogel
soorten zijn vier soorten kwalificerend voor het Natura 2000 gebied. Het gebied en de omgeving 
is verder van belang voor trek- en wintervogels die in het Fochteloerveen slapen en daarbuiten 
foerageren. Een groot aantal trek- en wintervogels is kwalificerend voor het Natura 2000 ge
bied. 

3.3.2 Instandhoudingsdoelen 
Het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor dit gebied is door de minister van LNV op 8 januari 2007 
gepubliceerd. De terinzagelegging duurde van 9 januari 2007 tot en met 19 februari 2007. Het is 
nog niet bekend wanneer het gebied definitief aangewezen wordt. Bij de beschrijving van het 
gebied en de mogelijke effecten van de gebiedsontwikkeling op het Fochteloerveen is uitge
gaan van het ontwerp-aanwijzingsbesluit Fochteloerveen, zoals gepubliceerd door de minister 
van LNV in 2009 (LNV, 2009a). In tabel 3.1 zijn de instandhoudingsdoelen samengevat. De in
standhoudingsdoelen conform het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor de vier kwalificerende 
broedvogels zijn uitgewerkt in bijlage 1 . 
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Natura 2000 gebieden Fochteloerveen en Witterveld 

Tabel 3.1 Samenvatting van de instandhoudingsdoelen (Essentietabel van het ontwerp
aanwijzingsbesluit Ministerie van LNV 2009) 

I ostand h Dudi"9 sdoelsteU ingen 

Habitattypen 
fi3160 . .. 

H4010A 
H4(l30 
H7110A 
H7120 
Broedvogels 

AOOS 
11119 

A275 

'Vo:chtige 'heiden' (hogere zan'dgronden) 

Droge heiden 

*Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 
"Herstelfend'e ho'ogvenen ... .. . 

:'Geoorde fu'ut 

;Porseleinhoen 

Paapje 

SVI Doelst.' Doelst. ~ Doelst.: Draagkracht ' Oraagkracht ' Kernopgaven 
LaJtqe!Jjk: OD,D,V!..: Kwal. J~9P., i aantal,voCJe:I$,; ,aantat paren, 

10 
20 

60 

, 7,03,0,W" 

, 7,03,0 ,W 

A276 : Roodborsttapuit 
Niet:broedvogels' -

60 

'A037 ;Kleine Zwaan 
A038 . Wilde Zwaan 

,A039b 
'A041 
'A052 

A056 

Legenda 
W 

SVllandelijk 

=«) 

:Toendrarietgans 

: Wintertaling 
:Slobeend 

Kernopgave met wateropgave 

Sense of urgency: beheeropgave 
Sense of urgency opgave m.b.t. watereondlties 
Landelijke Staat van Instandhouding (- zeerongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 
8ehoudsdoelstelling 
Verbeter- of uitbreidingsdoelsteliing 
Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

600 

40 

deze tabel is gebaseerd op het ontwerp~aan\Nijzingsbesluit 
Gebruik deze essentietabel in combinatie met de leeswijzer 

Behalve deze instandhoudingsdoelen zijn de volgende kernopgaven van toepassing: 

Kernopgaven 

7,01 

7.02 

7.03 

Opgave landschappelijke samenhang en Voor herstel en kwaliteitsverbetering van de resten hoogveenlandsehap is een essentiele 
interne compleetheid (Hoogvenen) randvoorwaarde dat de hydrologie (zowel intern als extern) op orde kornt. Vorming van funetionerende 

hoogvenen door kwaliteitsverbetering hoogveenresten en herstel randzones en vergroting van de 
interne en externe samenhang ten behoeve van fauna. Herstel keten van kornvenen langs de Duitse 
grens. 

Uitbreiding actieve kern 

Initii~ren hoogveenvorming 

Overgangszonzes grate venen 

Uitbreiding kernen van aetieve hoogvenen (hoogveenlandsehap) *H711 O_A. 

Op gang brengen of eontinueren van hoogveenvorming in herstellende hoogvenen H7120 in kansrijke 
situaties, met het oog op ontwikkeling van aetieve hoogvenen (hoogveenlandsehap) *H7110_A (waar 
nodig uitbreiding oppervlakte H7120). Instandhouding van huidige relieten als bronpopulaties fauna. 
Herstel van grate veengebieden met voldoende rust onder andere voor de niet-broedvogel 

Ontwikkeling van overgangszones van aetieve hoogvenen (hoogveenlandsehap) *H7110_A incl. 
laggzones (met o.a. hoogveenbossen) ,zure vennen H3160 en porseleinhoen A119, paapje 
A275 en .), 

3.3.3 Voorkomen van kwalificerende broedvogelsoorten 
De ruimtelijke spreiding van de kwalificerende vogelsoorten over meerdere jaren is weergege
yen in figuur 3,1 (Tauw & BugelHajema 2009. Concept beheerplan), De gegevens van het 
meest oostelijke deel, het Esmeergebied, zijn in deze figuren niet compleet. De inventarisatie
gegevens, zoals vermeldt in de tabel met de aantallen broedparen (tabel 4.1), waren nog niet 
verwerkt in de kaartdata, 

De spreiding van de afgelopen jaren is weergegeven in bijlage 2 en 3, In bijlage 2 zijn versprei
dingsgegevens (zonder de gegevens van het Esmeergebied) van het jaar 2009 opgenomen. In 
en bijlage 3 zijn verspeidingsgegevens opgenomen voor 2007-2008 (inclusief de gegevens van 
het Esmeergebied) en voor noordelijke randzone gegevens van 2003, De gehanteerde bronnen 
zijn: Natuurmonumenten voor de jaren 2007, 2008 en 2009 en Feenstra/Staatsbosbeheer voor 
het jaar 2003 
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Natura 2000 gebieden Fochteloerveen en Witferveld 

Figuur 3. 1 Globale spreiding van de kwalificerende broedvogels in het Fochteloerveen over 
meerdere jaren, gebaseerd op data van Natuurmonumenten. De spreiding in het meest oostelij
ke deel, het Esmeergebied, en de noordelijke randzone ontbreekt in deze figuren (Tauw & Bu
gelHajema 2009. Concept beheerplan). 
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Natura 2000 gebieden Fochteloerveen en Witterveld 

3.3.4 Ontwikkelingen 

Dutch Crane Resort 
Voor het meest oostelijke gebied rond het Esmeer is het Life-Nature project Dutch Crane Resort 
in voorbereiding. Dit gebied zal vanaf midden 2011 worden uitgevoerd . De in dit gebied uit te 
voeren maatregelen en na te streven gewenste natuur is op kaart weergegeven in bijlage 4 (Na
tuurmonumenten 2010). Een groot aantal habitattypen (en meerdere kwalificerende soorten) is 
in dit gebied al aanwezig. Met de maatregelen wordt beoogd de kwaliteit van habitattypen of 
soorten te verbeteren en/of de oppervlakte van het habitattype te vergroten. Het Esmeergebied 
zal door de maatregelen geschikter worden voor onder andere de kwalificerende broedvogels 
roodborsttapuit, paapje, geoorde fuut en porseleinhoen. 

Natuurvisie Natuurmonumenten 
De Natuurvisie Fochteloerveen 2009 - 2029 (Natuurmonumenten 2010) voorziet onder andere 
in het opener maken van de noordelijke bosranden bij Bankenbos en Veenhuizen en het afslui
ten van zand/graspaden in het Esmeergebied (zie figuur 3.2). Deze maatregelen zullen op 
meerdere kwalificerende broedvogels een positieve invloed hebben omdat nieuw broedgebied 
beschikbaar komt en de mate van rust vergroot wordt. In het kader van het project Dutch Crane 
Resort wordt op korte termijn een aantal van deze maatregelen al uitgevoerd . Het is niet be
kend op welke termijn aanvullende voorstellen uit de visie geconcretiseerd gaan worden. 

Figuur 3.2 Uitsnede uit de Natuurvisie Fochteloerveen 2009 - 2029 met de toekomstige paden
structuur in het Esmeergebied. De uitkijktoren zal op een andere locatie worden gerealiseerd 
dan op deze tekening weergegeven (Vereniging Natuurmonumenten & Staatsbosbeheer 2010) 

Toekomslige recrealieve 
voorzieningen Fochleloerveen 

recreatie 

; erfgoedcenb1Jm 

~ invalide parkeecptaats 

Q infopaneel 

?i picknickbank 

* kijkscherm 

+ beslaand pla~O(m 

ffJ parkeerplaals 

o inroruimte 

.s Grontmij 

. ..... . .. ~ . /' 

~ uitkijkloren 

(}] wgelkijkhul 

- wandelroute 

- wandelroute (verplaatsen 2de module) 

+ + pad (half veman:l) 

••• kanoroute 

...... fie tspad 

:;~}I{f~~~·£Oekgeb ied nieuw fietspad 

opens/filing 

o overig natuurgebied nie t loegankelijk 

toegankelijk , honden los 

, /~ toegankelijk . honden vast 

o begrenzing nabJurgebied 
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Nieuwe natuur Compagnonsveld 
Recent is ruim 200 ha nieuwe natuur (Compagnonsveld) aan het reservaat toegevoegd. Dit ge
bied wordt ook geschikt voor roodborsttapuit. Omdat dit gebied buiten de begrenzing ligt van 
Natura 2000 kan dit gebied echter niet gezien worden als nieuw geschikt leefgebied uit het 
oogpunt van de natuurbeschermingswet. Dit gebied vormt ruimtelijk echter wei een geheel met 
het Fochteloerveen. 

3.4 Natura 2000 gebied Witterveld 

3.4.1 Karakteristiek 
Het Witterveld is een heide- en hoogveengebied ten zuidwesten van Assen. Het gebied maakte 
in het verleden onderdeel uit van de uitgestrekte Smildigervenen die ooit grote delen van NW
Drenthe en aangrenzend Fryslan bedekten. Vrijwel het gehele oorspronkelijke hoogveengebied 
is afgegraven. Het hoogveengebied Witterveld wordt gekenmerkt als 'hoogveen in dekzand
landschap' (Schouten et al 1996). Dit terrein is echter door een samenloop van omstandighe
den gespaard gebleven van ernstige ontwatering en afgraving. In het gebied worden vochtige 
en droge heidevegetaties, rustend hoogveen en levende hoogveenvegetaties en plaatselijk op
gaand bos waaronder zeer goed ontwikkeld hoogveenbos, enkele schraalgraslanden en open 
water aangetroffen. Er is een goed ontwikkelde gradient van hoogveen naar droge heide op 
zandgrond aanwezig, waarin aile bijbehorende habitattypen goed ontwikkeld voorkomen. In de 
he ide liggen enkele pingoru"lnes en in het levende hoogveen zijn zeer waardevolle meerstallen 
aanwezig. In het Witterveld wordt een groot aantal bijzondere mossoorten aangetroffen waar
onder het hoogveenveenmos, en het uitgestorven gewaande kruikmos. 
Het Witterveld is van belang voor broedvogels, waaronder soorten van heide en hoogveen zo
als onder andere roodborsttapuit, dodaars en boomleeuwerik, en onder andere van belang voor 
adder, levendbarende hagedis en heideblauwtje. 

3.4.2 Instandhoudingsdoelen 
Het Witterveld is op 10 september 2009 door de minister van LNV definitief aangewezen als 
Natura 2000-gebied. De aanwijzing tot beschermd natuurmonument (1991) is daarmee komen 
te vervallen. De instandhoudingsdoelstellingen hebben echter mede betrekking op de doelstel
lingen ten aanzien van behoud, herstel en de ontwikkeling van natuurschoon of de natuurwe
tenschappelijke betekenis zoals bepaald in het vervallen besluit van 1991. De doelstellingen uit 
het besluit tot aanwijzing als beschermd natuurmonument (1991) ten aanzien van de voor de 
fauna noodzakelijk rust, zullen in het kader van het vast te stellen beheerplan Natura 2000 na
der worden bezien (Uitspraak Raad van State 20 oktober 2010). 

De instandhoudingsdoelen zoals in 2009 vastgesteld hebben betrekking op habitattypen en zijn 
samengevat in tabel 3.2. 

Tabel3.2 Samenvatting van de instandhoudingsdoelen Witterveld (Ministerie van LNV 2010) 
Ins t,an,d hou di n9 sdo elstell ingen 

: Habitattypen 
H4010A 

H4030 
'H7110A 

'H711QB 

H7120 
H91DO 

Legenda 

W 
o 

Vc)chtige heiden (hogere zandgronden) 
Droge 'heiden '''' 

,; Acti8ve' hoogven en'(hoogveenlandschap) 
*Actieve hoogvenen (heideveentjes) 

Herstellende hoogvenen 

*Hoogveenbossen 

Kernopgave met wateropgave 

Sense of urgency: beheeropgave 

Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 

SVI Doelst. Doelst.: Doelst. Draagkracht Draagkracht Kernopgaven 
Landeliik Opp.vI., Kwal. I:'()P. ~an~al yO!1el~ aal:lt~1 par.en 

7.01.W 7.03,W 

~ «) 
7,03.W 

deze tabel is gebaseerd op het definitief aanwijzingsbesluit 

Gebruik deze essentietabel in combinatie met de leeswijzer 

SVllandelijk Lande!ijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

8ehoudsdoelste!ling 

Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

::«) Ontwerp-aanwijzlngsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 
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Behalve deze instandhoudingsdoelen zijn de volgende kernopgaven van toepassing: 

KernoP9aven 

7.01 

7.03 

Opgave landschappelijke samenhang en Vaor herstel en kwaliteitsverbetering van de resten hoogveenlandschap is een essentiele 
interne compleetheid (Hoogvenen) randvoorwaarde dat de hydrologie (zowel intern als extern) op orde komt. Vorming van functlonerende 

hoogvenen door kwaliteitsverbetering hoogveenresten en herstel randzones en vergroting van de 
interne en externe samenhang ten behoeve van fauna. Herstel keten van komvenen fangs de Duitse 
grens. 

Uitbreiding aetieve kern Uitbreiding kernen van aetieve hoogvenen (hoogveenlandschap) *H7110_A. 

Overgangszonzes grote vene" Ontwikkefing van overgangszones van actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) *H7110_A incl. 
laggzones (met o.a. hoogveenbossen) *H91 DO, en 

en ). 

3.4.3 Voorkomen van habitattypen (en broedvogels) 
Het Witterveld is niet toegankelijk, behoudens het meest westelijke deel buiten de onveilige zo
ne: het Hoedveen, met natte heide, rustend hoogveen, de helft van een pingoru"lne en graslan
den. Betreding van het grootste deel van het Witterveld door recreanten is zodoende niet aan 
de orde, ook omdat het Witterveld voor wandelaars te ver van Kloosterveen "I ligt. 
Toetsing aan de instandhoudingsdoelen betreft aileen de habitattypen. 

Op dit moment is voor de toetsing van mogelijke effecten sprake van een overgangsfase. Het 
besluit tot aanwijzing als beschermd natuurmonument (1991) is vervangen door de definitieve 
aanwijzing als Natura 2000 gebied met instandhoudingsdoelen voor habitattypen. De doelstel
ling in het oorspronkelijke besluit uit 1991 ten aanzien van de "v~~r de fauna noodzakelijke rust" 
zal in het kader van het beheerplan Natura 2000 nader worden besproken en uitgewerkt (Raad 
van State 2010). Dit aspect "v~~r de fauna noodzakelijke rust" wordt deze passende beoorde
ling voor de volledigheid behandeld. 

De rust komt mede tot uiting in het voorkomen van ongeveer 60 broedvogelsoorten in het Wit
terveld. Enkele specifieke soorten van heide- en hoogveengebied van het Witterveld zijn dod
aars, wintertaling, wulp, paapje, roodborsttapuit (beschreven in de aanwijzing beschermd na
tuurmonument 1991), maar ook bijvoorbeeld boomleeuwerik, blauwborst en tapuit. Van de stelt
lopers is onder andere de watersnip karakteristiek (beschreven in de aanwijzing beschermd 
natuurmonument 1991). 

De ruimtelijke spreiding van de karakteristieke broedvogels en enkele steltlopers is weergege
yen op kaart (bijlage 5). De gegevens zijn afkomstig uit het in 2004 uitgevoerde broedvogelon
derzoek (Feenstra 2005) . 
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4 Effecten op Natura 2000 gebied Foch
teloerveen 

4.1 Uitgangspunten 

4.1.1 Gevolgde werkwijze 
De werkwijze voor de effectbepaling op broedvogels is uitgevoerd voor de broedvogels waar
voor het Fochteloerveen is aangewezen. 

Gebruik is gemaakt van beschikbare vogeltellingen van 2007 en 2008 (Vereniging Natuurmo
numenten 2007 & 2008) en van 2009 (Feenstra 2009; data Vereniging Natuurmonumenten), . 
In de data van 2009 zijn de gegevens van de broedvogels in het Esmeergebied nog niet ver
werkt. De aantallen broedparen in dit gebied zijn door Grontmij op basis van mondelinge mede
deling van de waarnemer, vooruitlopend op de verwerking op kaart 2009, aan de tabellen toe
gevoegd. Voor de noordelijke rand (Boswachterij Veenhuizen) is de meest actuele broedvogel
kartering van 2003 gebruikt (Feenstra 2003). 

De aantallen broedparen zijn afgezet ten opzichte van eerdere jaren, zoals gepresenteerd door 
de SOVON (2004 Um 2008) en een eerdere publicatie (van der Heijden et al 2005). Niet bekend 
is in hoeverre de door de SOVON gepresenteerde gegevens compleet zijn en het Esmeerge
bied omvatten. 

De gevoeligheid van broedvogels voor verstoring wordt inzichtelijk gemaakt. Daarbij is gebruik 
gemaakt van het profielendocument van het Ministerie van LNV (2010) en beschikbare weten
schappelijke literatuur. 

De verandering van het effectgebied door de toename van de recreatiedruk wordt aangegeven. 
Deze verandering is mede gebaseerd op de berekende recreatieve druk als gevolg van de rea
lisatie van de Kloosterveen III (Grontmij 2011). 

De volgende onderwerpen zullen achtereenvolgens worden behandeld: 

1. 8roedvogels: om welke broedvogels gaat het en waar zitten zij in het gebied? 
2. Paden: waar /iggen de fiets- en wandelpaden waar een toename van recreatiedruk wordt 
voorzien? Hoe is het huidige gebruik? en welke toename is berekend? 
3. Verstoring door recreatief gebruik: kunnen de kwalificerende broedvogels verstoord worden 
als de recreatiedruk veranderd? Zo ja, hoe gevoe/ig zijn de kwalificerende broedvogels voor 
verstoring? 
4. Verstoring door toename van de geluidsbelasting vanaf wegen? Zo ja, hoe gevoe/ig zijn de 
kwalificerende broedvogels voor verstoring? 
5. Achtergrond effectbepaling: tot hoe ver in het gebied reikt het effect op broedvogels als ge
volg van de toename van recreatiedruk en als gevolg van geluidsbelasting? 
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4.2 Broedvogels 

Kwalificerende soorten 
In deze passende beoordeling zal de beoordeling gebaseerd worden op de instandhoudings
doelen van de vier kwalificerende broedvogels. In onderstaande tabel worden de aantallen 
broedparen in verschillende jaren afgezet ten opzichte van het instandhoudingsdoel. De ruimte
lijke spreiding van deze broedvogels is weergegeven in paragraaf 3.3.3 en voor de afgelopen 
jaren in bijlage 2 en 3. 

Tabel 4.1 Aantal broedparen kwalificerende broedvogels ten opzichte van het instandhoudings
doel (Basisbestand periode 2004 tim 2008 van SOVON 2010; aanvulling met de aangegeven 
bronnen). 

Natura 2000 gebied Fochteloerveen (23) 

broedvoQels 
Doel· Aantal Doel Start Trend 

Soort soort Functie in instand· 1994 1998 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009* trend sinds 
houding start 

Geoorde Fuut x b paren 10 2 11 18 10 9 7 11 2 6+1 1990 ? 
Paapje x b paren 60 44 63 60 52 56 60 76 86 107+4<15 1990 + 
Porseleinhoen x b paren 20 1 9 28 1 0 2 0 0 6+1 1992 ? 
Roodborsttapuit x b paren 60 42 62 65 54 - - - 59 62+10 1990 + 
Penode 2004 tim 2008 © Netwerk Ecologlsche Monltonng (SOVON, RWS, CBS), 1994 tim 2001: Heiden, M. van der, H. Feenstra & 

N. Straathof, 2005; 2009* Feenstra, H., 2009 aangevuld met gegevens Esmeergebied (B. van Os) aangegeven met + .... 

Doe/soort: voor deze soorten zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd of worden aanvullende specifieke funcUes aangegeven in de 
toelichting op de doe/en. Zie voor de actue/e stand van zaken van doe/so orten en doelformu/eringen de aanwijzingsbes/uiten 

Functie: b broeden, ffoerageren, s slapen (slaapplaats) 

4.3 Paden 
In en om het Fochteloerveen zijn enkele fietspaden en wandel paden aanwezig (figuur 4.1 en 
bijlage 8). De wijze waarop de fietspaden zijn aangekoppeld aan Kloosterveen III is weergege
ven in bijlage 8. Ook is in deze bijlage een kaart opgenomen met de actieradius van de wande
laars die afkomstig zijn uit Kloosterveen III. 
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Figuur 4. 1 Fiets- en wande/paden in en om het Fochte/oerveen. De fietspaden zijn gestreept en 
de wande/paden gestippe/d weergegeven. De fietspaden worden ook a/s wande/pad gebruikt. 
Links in het midden /igt het fietspad Fochte/oerveen-Veenhuizen en centraa/ligt het fietspad 
Meesterswijk-Veenhuizen (S/uis Hut). Wande/paden bevinden zich in het Esmeergebied 
(rechts) en er zijn twee korle routes die gekoppe/d zijn aan het meer weste/ijk ge/egen fie tspa d. 

Het invloedsgebied van de recreatie afkomstig uit Kloosterveen omvat voor fietsers het gehele 
Fochteloerveen en ten aanzien van wandelaars vooral het oostelijke deel, het zogenoemde 
Esmeergebied. Dit is gebaseerd op het onderzoek naar de recreatiedruk van Kloosterveen III 
en de spreiding in de omgeving (Grontmij 2011). 

Hoe intensief is het huidige gebruik van de paden? 
Het huidige gebruik van de paden is niet bekend. Wei zijn enkele gegevens uit 2005 beschik
baar voor de fietsroute door het Fochteloerveen. Het gebruik is voor deze routes ingeschat, zie 
bijlage 7. In tabel 4.2 wordt het huidige gebruik gepresenteerd van de paden. 

In deze tabel is het aantal recreanten uitgedrukt in aantal groepen per uur op de 10e drukste 
dag van het jaar. Op deze dag wordt 0,6 % van het jaarbezoek verwacht. De 10e drukste dag 
wordt als representatief gezien voor het deelnemingspercentage op een dag . Een groep bestaat 
uit 2,8 personen (Henkens et al 2003) . 
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Tabel4.2 Huidige gebruik van de fietspaden, deels op basis van telling (fietspad Fochteloer-
veen-Veenhuizen) en van andere fietspaden en wandelpaden oQbasis van een inschatting. 

Omschrijving Aantal groepen Aantal groepen per 
perdag uur (aantal groe-

pen per dag/9) 
Wandelaars 
Wandelaars Esmeergebied op lOe drukste dag 9-36 1-4 
Fietsers 
Fietsers op fietspad Fochteloerveen-Veenhuizen op 10e druk- 72-99 8-11 
ste daq 

Fietsers op fietspad Meesterswijk-Veenhuizen op 10e drukste 18-36 2-4 
dag 
Fietsers langs zuidrand Fochteloerveen (Norgervaart- 72-135 8-15 
Meesterswijk) op 10e drukste dag 

Welke toe name wordt berekend voor de paden? 
In het onderzoek 'Recreatiedruk Kloosterveen III' (Grantmij 2011) is de veranderingen in het 
gebiedsgebruik rand Kloosterveen als gevolg van de realisatie van Kloosterveen III onderzocht. 
In tabel 4.3 worden de resultaten samengevat. De achterliggende berekeningen voor de bepa
ling van de recreatiedruk op de 106 drukste dag staan in bijlage 7. 

Tabel4.3 Berekende verandering in het recreatiegebruik van het Fochteloerveengebied als ge-
I KI t 11/ vOlg van oos erveen 

Omschrijving Aantal groepen Aantal groepen per 
uur 

Wandelaars 
Wandelaars Esmeergebied op 10e drukste dag 70 Ca8 
Fietsers 
Fietsers op fietspad Fochteloerveen-Veenhuizen op 10e druk- 30 Ca3 
ste dag 
Fietsers op fietspad Meesterswijk-Veenhuizen op 10e drukste 30 Ca 3 
dag 
Fietsers langs zuidrand Fochteloerveen (Norgervaart- 30 Ca 3 
Meesterswijk) op 10e drukste dag 

Het fietspad Meesterswijk-Veenhuizen en het fietspad langs de zuidrand van het Fochteloer
veen ook kunnen wordengebruikt door wandelaars die lange afstanden lopen. Ten gevolge van 
Kloosterveen III betreft dit 4-5 graepen per uur op de 106 drukste dag, oftewel ca 1 groep per 
uur op de 106 drukste dag. In onderstaande tabel zijn de berekende totalen weergegeven. 

TabeI4.4. Totalen recreatiegebruik Fochteloerveengebied (huidige plus toename als gevolg van 
Kloosterveen 11/). 

Omschrijving 

Wandelaars 
Wandelaars Esmeergebied op 10e drukste daq 
Fietsers 
Fietsers op fietspad Fochteloerveen-Veenhuizen op 10e druk-
ste daq 
Fietsers en wandelaars lange afstand op fietspad Meesters-
wijk-Veenhuizen op lOe drukste dag 
Fietsers en wandelaars lange afstand langs zuidrand Fochtelo-
erveen (Norgervaart-Meesterswijk) op 106 drukste dag 

.s Grontmij 

Aantal groepen 

79-106 

102-129 

52-71 

106-170 

Aantal groepen per 
uur 

Ca 9-13 

Ca 11-14 

Ca 6-8 

Ca 12-19 

, revisie 5 

Pagina 18 van 38 



Effecten op Natura 2000 gebied Fochteloerveen 

4.4 Verstoring 

Definitie verstoring 
In het kader van de passende beoordeling wordt onder verstoring verstaan 'aile reacties van 
gedragsmatige of fysiologische aard ten gevolge van aanwezigheid van mensen' (Krijgsveld et 
aI2008). 

Op de website van het ministerie van LNV (2010) is in de gebiedendatabase de gevoeligheid 
van habitattypen en soorten voor de meest voorkomende be"lnvloedende factoren weergegeven 
in een gevoeligheidsmatrix. Uit deze gevoeligheidsmatrix af te leiden dat de kwalificerende 
broedvogels geoorde fuut, paapje, porseleinhoen en roodborsttapuit gevoelig zijn voor versto
ring door mensen en dat paapje en roodborsttapuit gevoelig zijn voor geluid. 

Op de vraag "kunnen de kwalificerende broedvogels verstoord worden als de recreatiedruk ver
andert en geluid toeneemt?" kan dus met ja worden geantwoord, want ze zijn aile vier gevoelig 
voor verstoring door mensen en twee soorten zijn gevoelig voor geluid. 

Eerst zal de verstoring door recreatief gebruik worden besproken, en daarna verstoring door 
geluid. 

4.5 Verstoring door recreatief gebruik 
Hoe gevoelig zijn de broedvogels? 
De gevoeligheid van de kwalificerende broedvogels voor verstoring door mensen is niet voor 
aile soorten gelijk. Op basis van beschikbare kennis (Krijgsveld et al 2008; Henkens et al 2003) 
zijn de broedvogels in te delen naar hun gevoeligheid. Er bestaat een indeling in drie klassen 
(Ministerie LNV; Krijgsveld 2008) of vier klassen (Hen kens et al 2003). 

Omdat de later te gebruiken dosis-effectrelaties (zie volgende paragraaf) gebaseerd zijn op de 
indeling van Henkens et al (2003), wordt in deze passende beoordeling uitgegaan van de inde
ling in vier klassen. 

In volgorde van aflopende gevoeligheid is de geoorde fuut zeer gevoelig, zijn paapje en rood
borsttapuit gevoelig, en is porseleinhoen vrij gevoelig. Er komen in het Fochteloerveen geen 
kwalificerende broedvogels voor die vallen in de vierde klasse 'tamelijk ongevoelig'. 

Kader 
De verstoringsgvoeligheid van broedvoge/s is het grootst aan het begin van hun voortplan
tingsperiode, in de eerste fasen van territoriumvorming, paarvorming en vestiging. Het gedrag 
bij territorium- en paarvorming speelt zich dan vaak af buiten de dekking van opgaande be
plantingen. Verstoring kan op deze wijze invloed hebben op de vestiging van territoria en het 
beiiwloede gebied kan door verstoring daarmee zijn belang verliezen a/s vestigings- en 
broedbiotoop. So orten zullen in dat geval proberen uit te wijken naar een vestigingsplaats in 
de omgeving. Of dat mogelijk is hangt af van verschillende factoren, zoa/s de geschiktheid van 
het gebied en de aanwezigheid van bezette territoria. Indien er op bovenlokale schaal vol
doende biotopen beschikbaar zijn, is er op populatieniveau geen effect te verwachten. Indien 
voldoende geschikte biotopen ontbreken wordt het broedareaal verkleind en zal er concurren
tie optreden, met in de meeste gevallen aileen maar verliezers (toename energieverlies, verla
ging broeddichtheid, afname broedsucces e.d.). Oit kan leiden tot een effect op populatieni
veau. Naarmate een vogel groter is zal deze eerder wegvluchten voor dezelfde verstorings
bron (Henkens et al 2003). 

Is de mate van verstoring door recreanten gelijk? 
De grootste invloed gaat uit van wandelaars met honden, met name van loslopende honden 
(Krijgsveld et al. 1994). Ten aanzien van wandelaars met en zonder hond, of geen wandelaars 
in gebied geldt: vogels worden door wandelaars met loslopende honden significant vaker en 
eerder verstoord dan wandelaars zonder hond. Vooral in open (heide )terreinen is het effect 
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groot. Het aanlijnen van een hond kan voor sommige vogelsoorten tot een verbetering leiden 
(Krijgsveld 2008). 
In een bosrijk landschap leidde wandelaars met hond tot een achteruitgang van 35 % in diversi
teit en 41 % in dichtheid van de vogelbevolking ten opzichte van een vergelijkbaar gebied zon
der wandelaars. Een analyse naar aileen grondgebonden vogels leidde voor deze groep tot een 
achteruitgang in dichtheid van 50 %. Bij wandelaars zonder hond is het genoemde effect de 
helft van het effect van wandelaars met hond (Banks & Bryant 2007). 

Over het effect van fietsers is in tegenstelling tot wandelaars weinig bekend. Toch valt er wei 
iets over te zeggen . De gemiddelde fietser zal zich voornamelijk verplaatsen over de aangege
ven fietspaden en zich nauwelijks buiten de paden bewegen. Omdat de fietser zich relatief snel 
en soms ook geruisloos over een pad beweegt, is te verwachten dat de verstoring door fietsers 
minder zal zijn dan door wandelaars of gemotoriseerd verkeer. Immers de voorspelbaarheid 
van de beweging is groter en de duur van de verstoring is minder lang (Krijgsveld et a/2008). 

4.6 Achtergrond effectbepaling recreatief gebruik 
Uit de voorgaande hoofdstukken is af te leiden dat de gevoeligheid van de kwalificerende 
broedvogels verschillend blijkt te zijn. Ook leidt niet elke recreatievorm tot dezelfde mate van 
verstoring . 
In deze paragraaf wordt nagegaan tot hoe ver de verstoring leidt bij een bepaalde recreatievorm 
en bij een bepaald aantal recreanten . Met behulp van een dosis-effectrelatie wordt de relatie 
uitgedrukt tussen een hoeveelheid be"lnvloedende factor (bijv. geluid, beweging, licht) en het 
effect op de broedvogels . Voor het bepalen van deze relaties zijn onder andere de soortendata
base van het Ministerie van LNV, het literatuuronderzoek van Krijgsveld et al (2008), het onder
zoek naar verstoring van heidevogels (Bijlsma 2006) en de verkenning van het effect van recre
atie op broedvogels (Henkens et al 2003; Elands et al 2005) geraadpleegd . 

Voorbeeld van verstoring 
Ter illustratie is het effect van verschillende aantallen wandelaars op broedvogels met een ver
schillende gevoeligheid in figuur 4.2 opgenomen. Op de horizontale as onderaan staat het ge
middeld aantal groepen recreanten per uur dat passeert (een groep is 2,8 personen groot), en 
op de vertikale as links staat het percentage van de populatie broedvogels . Bijvoorbeeld: een 
gemiddeld aantal groepen van 30 per uur leidt bij de zeer gevoelige soorten zoals geoorde fuut 
(klasse 1) tot een afname van de populatie van 100 %, bij de gevoelige soorten zoals paapje en 
roodborsttapuit (klasse 2) tot een afname van circa 92 %, en bij de vrij gevoelige soorten zoals 
porseleinhoen (klasse 3) tot een afname van circa 50 %. 
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Figuur 4.2 Afname van de populatie broedvogels door verstoring in de gevoe/igheidsklassen 1 
tim 4 in relatie tot het aantal passanten (groepen) in de periode 09.00 - 18.00 uur op 10e druk
ste dag van hetjaar (Henkens et al 2005). 

Hoe groot is de afstand waarop de verstoring optreedt? 
De afstand waarop een enkelvoudige verstoring tot uiting komt in het gedrag van de broedvogel 
is globaal bekend. Inzicht in deze afstanden geeft een beeld van de gevoeligheid van de soort 
en in globale zin de reikwijdte van verstoring. Deze effectafstanden zijn weergegeven in 
tabel4.5 

Tabel4.5 Effectafstand als gevolg van een enkelvoudige verstoring. Deze effectafstand geeft 
inzicht in de mate van gevoe/igheid van de betreffende soori. 

Soort Effectafstand Verantwoording 

Geoorde fuut A008 100 - 300 m Profielendocument 2008 
(Podiceps nigricollis) 
Paapje A275 71 ± 21 m Bijlsma 2006 
Saxicola rubetra) (terugkeerafstand *) 

Porseleinhoen A 119 < 100 m Profielendocument 2008 
(Porzana Porzana) 
Roodborsttapuit A276 < 100 m Profielendocument 2008 
Saxicola torquata) Bijlsma 2006 

70-80 m 
* Gemiddelde terugkeerafstand bij enkelvoudige verstoring 

Uit figuur 4.2 en tabel 4.5 is echter niet af te leiden in welke mate de effectafstand toeneemt als 
het aantal recreanten toeneemt. In tabel 4.6 wordt juist deze dosis-effectrelatie uitgewerkt. 

Tabel4.6 Verstoringszone per broedvogel-gevoe/igheidsklasse, uitgezet tegen het aantal groe
pen recreanten (wandelaars) per uur op de 10e drukste dag (Henkens 1998, Vos et al 2003. In: 
Elands et al 2005). 

Reikwijdte van de verstoringszone (in meter per gevoeligheidsklasse 

Aantal groepen Tamelijk ongevoe- Vrij gevoelig Gevoelig Zeer gevoelig 
recreanten per lig voor recreatie (Porseleinhoen) (paapje, rood- (geoorde fuut) 
uur op 10e druk- (klasse 4) (klasse 3) borsttapuit) (klasse 1) 
ste dag (klasse 2) 

0-1 0-30 0-30 31-60 101-200 

2-5 0-30 0-30 61-100 201-300 

6-15 0-30 31-60 101-200 301-400 
16-30 0-30 61-100 201-300 401-600 
31-60 31-60 101-200 301-400 601-800 

61-100 61-100 201-300 401-600 801-1200 
>100 >100 >300 >600 >1200 

Indien de effectafstand bij een bepaalde hoeveelheid recreanten wordt overschreden, betekent dit dat 
de reproductiviteit verlaagd is tot 37,5 % van de potentiele draagkracht van de soort (Henkens 2003). 

4.6.1 Effectafstand ten gevolge van veranderd gebruik 
In de huidige situatie is sprake van een bepaalde effectafstand. In de toekomstige situatie zal 
deze kunnen toenemen als gevolg van de toename van de recreatiedruk. Het verschil tussen 
beide effectafstanden is het te beoordelen effect als gevolg van de realisatie van Kloosterveen 
III. 

De dosis-effectrelaties (zie tabel 4.6) zijn opgesteld voor wandelaars. Omdat er op fietspaden 
een gecombineerd gebruik is van fietsers en wandelaars, en omdat voor fietsers geen dosis
effectrelaties bekend zijn, is bij de beoordeling uitgegaan van een totaal aantal fietsers + wan-
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delaars, en wordt beoordeeld als waren het allemaal wandelaars. Het is mogelijk dat door deze 
benadering de effectafstand enigszins te hoog wordt ingeschat. 

In tabel 4.7 is de effectafstand per gevoeligheid van de vogelsoort en recreatievorm aangege
ven voor de toekomstige situatie als gevolg van de realisatie van Kloosterveen III ten opzichte 
van de huidige situatie. Op de fietspaden Meesterswijk-Veenhuizen en zuidrand Fochteloerveen 
is de effectafstand op basis van het totaal van de passeerfrequenties van fietsers en wande
laars (lange afstand) aangegeven. 

Tabel 4.7 Effectafstanden door recreatie huidige (2005) en toekomstige situatie op de kwalifice
rende broedvogels en de vogelrichtlijnsoorten in het Fochteloerveen ten gevolge van wande-
I fi t f b . d I h t d d b'd dt b "kt aars en Ie sers, 0 . gecom !neef, as e pa oor el e groepen WOf, qe rUl 

Gebiedl Gevoeligheidsklasse 1 Gevoeligheidsklasse 2 Gevoeligheidsklasse 3 
route huidig toekomstig huidig toekomstig huidig toekomstig 
Wandel paden 101-300 m 301-400 m 31-100 m 101-200 m 0-30 m 31-60 m 
Esmeergebied 

Fietspad door 301-400 m 301 - 400 m 101-200 101-200 m 31-60 m 31-60 m 
Fochteloerveen 
tussen de weg 
Fochteloerveen 
en Veenhuizen 

Fietspad door 201-300 m 301-400 m 61-100 m 101-200 m 0-30 m 31-60 m 
F ochteloerveen 
tussen Mees-
terswijk en 
Veenhuizen 

Fietspad langs 301 -400m 301 - 600m 101-200 101-300 31-60 31-100 
zuidrand Foch-
teloerveen 

4.7 Mitigerende maatregelen recreatief gebruik 
Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die voorzien worden in het plan voor de gebiedsont
wikkeling Norgerbrug om effecten in de buurt van fiets- en wandel paden op kwalificerende 
broedvogels te voorkomen of te beperken. Het voorgenomen plan voorziet niet in mitigerende 
maatregelen. 

4.8 Verstoring door geluid 

Hoe gevoelig zijn de broedvogels? 
De gevoeligheid van de kwalificerende broedvogels paapje en roodborsttapuit voor verstoring 
door geluid is voor de individuele soort niet precies bekend. Van roodborsttapuit is op landelijk 
niveau wei bekend dat zij hogere aantallen territoria heeft in onbelaste kilometerhokken dan in 
belaste, maar de verschillen zijn niet significant (Foppen et al 2002). Veel broedvogels zijn ge
voelig voor verstoring door verkeersgeluid. Op bosvogels wordt negatieve invloed waargeno
men bij geluidsniveau hoger dan gemiddeld circa 42 dB(A), met een bandbreedte van circa 36 
dB(A) tot 58 dB(A), en op weidevogels bij geluidsniveaus hoger dan gemiddeld circa 47 dB(A), 
met een bandbreedte van circa 43 dB(A) tot 60 dB(A) (Reijnen et al 1992; Reijnen 1995). V~~r 
paapje en roodborsttapuit is, omdat het soorten betreft van open gebied (heide), in de effectbe
schrijving en beoordeling uitgegaan van de gemiddelde gevoeligheid voor weidevogels. 

Waar doet verstoring door geluid zich voor? 
De verstoring doet zich langs de hele noordrand van het Natura 2000 gebied voor waar de pro
vinciale weg N919 aan het gebied grenst. Deze noordrand bestaat overwegend uit bos en voor 
een klein deel uit heide temidden van bos. Het meest actueel beschikbare broedvogelonder
zoek in de boswachterij (Feenstra 2003; bijlage 3) laat zien dat er in het betreffende heidege
bied geen territoria van paapje zijn waargenomen en twee territoria van roodborsttapuit. 
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5 Effecten op Natura 2000 gebied Witter
veld 

5.1 Uitgangspunten 
5.1.1 Gevolgde werkwijze 
Het WiUerveld is definitief aangewezen als Natura 2000 gebied. Het gebied is niet aangewezen 
voor kwalificerende broedvogels of andere kwalificerende soorten. 
Het beheerplan Natura 2000 is nag niet vastgesteld. Hierin zal de voor fauna noodzakelijk rust 
nader worden bezien. In afwachting daarvan is er in deze passende beoordeling aandacht be
steed aan het aspect 'rust' vanwege haar betekenis voor natuurschoon en natuurwetenschap
pelijke betekenis. Dit aspect zal beoordeeld worden aan de hand van enkele specifieke broed
vogelsoorten en enkele foeragerende en pleisterende vogelsoorten, zoals genoemd in de oor
spronkelijke aanwijzing van beschermd natuurmonument (1991) en aangevuld met enkele an
dere karakteristieke soorten voor heide en hoogveen. 
Opgemerkt wordt dat deze beoordeling in Nbwet-procedures niet dezelfde zwaarte heeft als 
een toetsing aan instandhoudingsdoelen voor kwalificerende soorten. Op dit moment is verder 
de Crisis- en herstelwet van belang in de eindbeoordeling van effecten in het WiUerveld door 
het bevoegd gezag. 

De werkwijze voor de effectbepaling op broedvogels is uitgevoerd voor de broedvogels die ka
rakteristiek zijn het WiUerveld. Er is gebruik gemaakt van de beschikbare vogeltelling van 2004. 
In 2005, 2006 en 2008 is oak vogelonderzoek uitgevoerd, maar dit onderzoek yond gedeeltelijk 
of helemaal plaats buiten de broedperiode. Deze latere inzichten zijn aileen gebruikt am na te 
gaan in hoeverre karakteristieke soorten recent nag worden aangetroffen (Feenstra 2005, 
Feenstra & Grontmij 2004, 2005, 2006 en 2008a en 2008b). 
Per vogelsoort is nagegaan in hoeverre deze in de rand van het WiUerveld aangetroffen wordt 
of kan worden. Voor deze "randsoorten" is de gevoeligheid van de betreffende soort voor de 
factor verstoring bepaald. 
Oak het voorkomen van voor verstoring gevoelige niet-broedvogels, die in naUe laagten in de 
rand kunnen foerageren of pleisteren, is hierbij meegenomen. 
De gevoeligheid is daarna van deze soorten zo nauwkeurig mogelijk uitgedrukt in een dosis
effectrelatie, zoals in hoofdstuk 4 is beschreven. Gebruik is gemaakt van beschikbare weten
schappelijke bronnen. 
TensloUe is het gebied bepaald waar be"lnvloeding van de broedvogels en niet-broedvogels kan 
optreden. Deze invloed is afgeleid uit de berekende veranderingen in de recreatieve druk 
(Grontmij 2011). 

5.1 .2 Potentiele effecten 
Omdat het WiUerveld aileen voor habitaUypen is aangewezen en niet voor soorten, is er geen 
gevoeligheidsmatrix voor de vogels beschikbaar (Ministerie van LNV 2010). 

Bekend is dat de meeste vogelsoorten gevoelig zijn voor verstoring (Krijgsveld 2008). Voor het 
bepalen van de gevoeligheid en de dosis-effectrelaties is gebruik gemaakt van de indeling in 
gevoeligheidsklassen van de Nederlandse broedvogels (Henkens et al 2003), vergelijkbaar 
maar de werkwijze zoals beschreven in hoofdstuk 4. 

5.1.3 Invloedsgebied van gebiedsontwikkeling 
De realisatie van Kloosterveen III kan invloed hebben op het aantal fietsers dat gebruik maakt 
van het fietspad langs/door de westelijke zijde van het WiUerveld (Grontmij 2011). Een toename 
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leidt mogelijk tot een afname van de kwaliteit van de randzone als broedgebied voor vogels. 
Een toename van wandelaars wordt bij het Witterveld niet verwacht omdat het Witterveld niet 
toegankelijk is. Er zal daarom aileen, zoals eerder aangegeven, een beoordeling plaats vinden 
van de effecten op broedvogels als gevolg van verandering in het aantal fietsers. 

5.1.4 Bepaling effecten 
Allereerst wordt bepaald welke karakteristieke broedvogelsoorten en overige vogelsoorten in de 
westelijke randzone van het Witterveld voorkomen. Aileen van de mogelijk voorkomende soor
ten wordt de gevoeligheid voor verstoring aangegeven. 
Daarna zal bepaald worden welke toename in fietsverkeer te verwachten is. 
Vervolgens wordt in beeld gebracht wat de dosis-effectrelatie is in de huidige situatie en de toe
komstige. 

8roedvogefs in westefijke rand van Wittervefd 
Op basis van de vogelkartering 2004 zijn de karakteristieke broedvogels voor heide- en hoog
veengebied geselecteerd. In tabel 5.1 worden deze soorten genoemd en aangegeven is in hoe
verre ze in de randzone kunnen worden aangetroffen. Ais definitie voor randzone wordt een 
breedte van 400 m aangehouden. Van de mogelijk aan te treffen soorten is de gevoeligheid 
voor verstoring aangegeven. De in de rand aangetroffen broedvogelsoorten zullen worden be
oordeeld. 

Tabef 5.1 Karakteristieke broed- en niet-broedvogefs die mogefijk in de randzone fangs het 
fietspad voor kunnen komen, en hun gevoe/igheid voor verstoring. 

Karakteristiek broedvogel In westelijke randzone ja/nee Te beoordelen broedvogels, 
(tussen haakjes aantal (breedte circa 400 m) met hun gevoeligheid voor 
broedparen in Witterveld in verstoring 1) 
2004) 
Dodaars (3)* Nee 
Wintertaling (6)* Nee 
Wulp (2)* Ja (Hoedveen). Vanaf 2005 geen Zeer gevoelig - Klasse 1 

waarneminqen meer 
Boomleeuwerik (7) Ja Vrij gevoelig - Klasse 3 
Blauwborst (8) Ja Vrij gevoelig - Klasse 3 
Paapje (3)* Nee 
Roodborsttapuit (38)* Ja Gevoelig - Klasse 2 
Tapuit (2) Nee. Vanaf 2005 geen waarnemin-

qen meer. 
Karakteristieke overige 
vogelsoorten (2004) 
Watersnip* Ja Gevoelig - Klasse 2 
Witgatje Ja Vrij gevoelig - Klasse 3 
1) Klasse-indeling naar Henkens et al 2003 

* Ook qenoemd in de oorspronkelijke aanwijzinq Beschermd Natuurmonument (1991) 

Dosis-effectrefatie huidige en toekomstige situatie 
Er zijn geen tellingen bekend van het gebruik van het fietspad langs de westzijde. Het fietspad 
vervult wei een belangrijke functie als recreatieve route op korte afstand rond de stad Assen. 
Aan deze route ligt dagrecreatiegebied Baggelhuizen, meerdere bungalowparken/campings, 
TT-circuit en Verkeerspark. De route ontsluit de dorpen Witten, Bovensmilde, Smilde en Laag
halerveen. Via de Baggelhuizerplas zijn er twee routes die gekoppeld zijn aan de wijk Klooster
veen. Door deze ligging kan het huidige recreatieve gebruik kwalitatief gekarakteriseerd worden 
als intensief. 

Om een vergelijking te kunnen maken is de aanname gedaan, dat er in de huidige situatie circa 
10-13 groepen per uur op een 10e drukste dag aanwezig zijn. Dit aantal is 2 groepen per uur 
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hoger dan van het fietspad Fochteloerveen - Veenhuizen omdat rond het Witterveld grote 
woonkernen en brongebieden van recreanten op korte afstand van elkaar aanwezig zijn terwijl 
er bij het fietspad Fochteloerveen - Veenhuizen minder kernen en recreatieve voorzieningen in 
de buurt aanwezig zijn. De volgende berekening wordt gehanteerd: 13 groepen per uur (huidig) 
+ 3 groepen (toekomstig) = 16 groepen/uur op een 10e drukste dag. 

De effectafstand op enkele broedvogelsoorten in de toekomstige situatie is in tabel 5.2 aange
geven op basis van de berekende verandering in gebruik van het fietspad. Ook op de overige 
niet-broedende maar rustende, slapende of ruiende vogelsoorten zullen effecten optreden. De 
gevoeligheid van watersnip is vergelijkbaar met die van tureluur. Daarom is de effectafstand 
voor watersnip afgeleid van die voor tureluur, en ligt tussen 150 en 300 m (gemiddeld 225 m) 
(Krijgsveld 2008). 

Tabel5.2 Toekomstige verandering en grootte van de effectafstand op de geselecteerde broed
vogels en niet-broefvogels in de randzone van het Witterveld ten gevolge van verandering in het 
aantal fietsers. De grootte van de effectafstand is de som van het aangenomen gebruik in 
200412005 (inschatting) en de toename als gevolg van Kloosterveen III. 

Gebiedl Gevoeligheidsklasse 1 Gevoeligheidsklasse 2 Gevoeligheidsklasse 3 
route Huidig Toekomstig Huidig Toekomstig Huidig Toekomstig 

Fietspad 301-400 m 401-600 m 101-200 m 201 - 300 m 31-60 m 61-100 m 
westzijde 
Witterveld 

Noot bij de tabel: vanwege het ontbreken van inzicht in het huidige gebruik is er enige onzeker
heid over de gepresenteerde effectafstand. Ais resulterende effectafstand is de ondergrens van 
de in de tabel gepresenteerde bandbreedte aangehouden. 

In onderhavig onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de niet-broedvogels ten aanzien van rust 
en verstoring vergelijkbaar zijn met de broedvogels in gevoeligheidsklasse 2, zoals watersnip 
en tureluur. 

5.2 Mitigerende maatregelen 
Het project gebiedsontwikkeling Norgerbrug voorziet niet in mitigerende maatregelen om effec
ten op broedvogels in de randzone van het Witterveld te voorkomen of te beperken . 
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6 Beoordeling effecten 

6.1 8eoordeling effecten Fochteloerveen 

6.1.1 Beoordeling kwalificerende broedvogels ten aanzien van recreatief gebruik 
De paden in en om het gebied zullen ten gevolge van de realisatie van Kloosterveen III inten
siever worden gebruikt. Dit leidt tot een toename van de effectafstanden van de (zeer) gevoeli
ge vogelsoorten (klasse 1 en 2). Voor de kwalificerende soorten zal nagegaan worden in hoe
verre deze ontwikkeling invloed heeft op de instandhoudingsdoelstellingen. 

Geoorde fuut 
Deze soort behoort tot de zeer gevoelige broedvogels (klasse 1). Geoorde fuut komt pleksge
wijs voor in het Fochteloerveen. Het aantal broedparen kent door de jaren heen sterke fluctua
ties (zie tabel 4.1). Het aantal broedparen geoorde fuut ligt sedert 2004 onder het instandhou
dingsdoel van 10 broedparen. De landelijke staat van instandhouding is gunstig en het landelij
ke aantal broedparen vertoont een positieve trend (zie www.sovon.nIlN2000). De trend in het 
Fochteloerveen is grillig en de aantallen schommelen rond de 10 broedparen, maar liggen in de 
meeste jaren vanaf aanmelding onder het instandhoudingsdoel. In het Fochteloerveen is in de 
periode 2007-2008 een concentratie van broedparen geoorde fuut waargenomen in de plassen 
achter de Brunstingerplas, zie figuur 6.1 (bij de weg Fochteloerveen) en een broedpaar in de 
plasjes nabij Gebed zonder eind, zie figuur 6.2. In 2009 is er een concentratie van 6 broedparen 
geoorde fuut in de plassen achter de Brunstingerplas en een broedpaar in het Esmeer (ver
spreidingskaarten 2007-2008 en 2009 in bijlage 2 en 3; op de kaart 2009 zijn de broedlocaties 
in het meest oostelijke deel van het Fochteloerveen nog niet opgenomen). De broedlocaties 
over een groot aantal jaren zijn in paragraaf 3.3.3 op kaart weergegeven (bron: concept be
heerplan; Tauw & BugelHajema 2009). 

De oevers van de plas achter de Brunstingerplas, waar geoorde futen broeden, liggen circa 100 
m tot circa 400 meter van het fietspad Fochteloerveen - Veenhuizen en het wandel pad door het 
veen. In de periode 2007-2008 broedden de meeste paren in het plasgedeelte die het dichtst bij 
de paden ligt, maar in 2009 is dat niet meer het geval. Deze verschuiving heeft zich hier ook al 
eerder voorgedaan als gevolg van verandering van het waterpeil en het vermijden van predatie 
door de vos. De kolonie verschoof toen naar het eiland, centraal in de Brunstingerplassen. De 
afname van het aantal broedparen is zeer waarschijnlijk het gevolg van de sterke achteruitgang 
van het aantal kokmeeuwen sedert 1990. Het aantal locaties met kolonies kokmeeuwen is af
genomen en het aantal kokmeeuwen nam af van ruim 3000 naar enkele honderden (Feenstra 
et al 1994). Geoorde fuut heeft een voorkeur voor broeden in een meeuwenkolonie. De Brun
stingerplas is nu de enige broedlocatie voor 100den kokmeeuwen (Feenstra 2009), maar in het 
verleden (1994) verhuisden er ook kokmeeuwen via de vloeivelden naar de locatie 'Gebed zon
der eind'. De geoorde fuut verhuisde toen vermoedelijk ook mee naar deze locatie. De aanwe
zigheid van kokmeeuwen verklaart zeer waarschijnlijk de spreiding van geoorde fuut. De ver
schuiving van de broedlocatie Brunstingerplas naar een grotere afstand van het pad is zeer 
waarschijnlijk het gevolg van het meeverhuizen met de kokmeeuwen, en niet of in mindere ma
te het gevolg van de autonome toename van het recreatieve gebruik. 

Het door het bestaand recreatief gebruik be"invloede gebied ligt in de huidige situatie tot circa 
300-400 m van het fietspad. In de toekomstige situatie kan de gebruiksintensiteit van het fiets
pad toenemen. De effectafstand zal hierdoor binnen de bandbreedte van de verstoringsklasse 
(301-400 m) opschuiven. Het areaal potentieel geschikt broedbiotoop kan daardoor, vergeleken 
met de actuele situatie, afnemen. Hierbij wordt opgemerkt dat (bij gebrek aan verstoringsaf-
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standen voor fietsers) in dit onderzoek verstoringsafstanden voor wandelaars zijn gehanteerd. 
Zoals eerder vermeld gaat van wandelaars een grater verstorend effect uitgaat dan van fietsers. 
Daarnaast is een overschatting ten aanzien van aantallen fietsers aangehouden (geen rekening 
gehouden met 50% vermindering als gevolg van grate fietsafstand tot Kloosterveen). 

'. 
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Figuur 6. 1 Effectafstanden bij de pfas achter de Brunstingerpfas (i. V.m. geoorde futen) 

Bij het Esmeer ligt het door bestaand recreatief gebruik be"lnvloed gebied tot ca 300 meter van 
de paden. Zie figuur 6.2. De zuidelijke oever van het Esmeer met een braedbiotoop voor sen 
broedpaar bevindt zich in het rustige deel van de oever. In de nieuwe situatie kan de intensiteit 
van het gebruik van het pad rond het Esmeer toenemen en de effectafstand toenemen naar 
301-400 m. De oeverlengte die verstoord wordt neemt dan ook toe . Het areaal potentieel ge
schikt braedbiotoop zal door deze verandering afnemen of in kwaliteit verslechteren. Er blijft 
een beperkte lengte ongestoorde oeverzone beschikbaar voor sen of enkele braedparen ge
oorde fuut. Het fietspad aan de zuidzijde van het Fochteloerveen is uit een oogpunt van versto
ring niet relevant vanwege de dichte afschermende bosbeplanting. 

"'" ~ ~ ~~. ....... ....... .............. 

. "' ~ "" "'. .......... fO.8 """ } 0 ·1 
:,F!~~IV~ I '.. 12. , "'" " .......... -"""" 'r. • 

~L. "'~:.:' . '. J ' . " . ' . 
• • ::r- A" '": ,, ". I . .' "'. 

Figuur 6.2 Effectafstanden bij het Esmeer (i.v.m. geoorde fuut en porsefeinhoen) en fangs de 
fiets- en wandefpaden (i. V.m. paapje en roodborsttapuit) . 
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Bij het gebied 'Gebed zonder Eind' ligt het door bestaand recreatief gebruik be'fnvloed gebied 
ligt tot ca 300 meter van de paden. In voorgaande jaren is een broedlocatie ten westen van het 
fietspad Meesterswijk - Veenhuizen (Gebed zonder eind; zie figuur 6.3) in gebruik geweest 
door een broedpaar (2007-2008) of enkele broedparen. Deze locatie bevindt zich aanvankelijk 
circa 200 meter van het schelpenfietspad en daarmee binnen de effectafstand . In 2009 beyond 
deze broedlocatie zich op meer dan 300 m vanaf het pad. Door de mogelijke toename van het 
aantal fietsers als gevolg van Kloosterveen III kan de effectafstand kunnen toenemen naar 400 
m. Deze broedlocatie kan daardoor minder geschikt worden uit het oogpunt van rust. 

Figuur 6.3 Effectafstanden bij het de locatie 'Gebed zonder eind' (i. v.m. geoorde fuut) 

De andere in het verleden gebruikte broedlocaties in het Fochteloerveen bevinden zich niet in 
de buurt van fiets- of wandelpaden en zullen niet be'fnvloed worden door veranderingen in het 
gebruik. Waarom deze locaties al meerdere jaren niet meer door geoorde fuut gebruikt worden 
is niet bekend . Het is mogelijk dat er onvoldoende bescherming is tegen predatie, of dat het 
voedselaanbod hierbij van belang is. In zure voedselarme milieus is het voedselaanbod voor 
deze soort over het algemeen beperkter dan in voedselrijke systemen. Vooralsnog wordt ervan 
uitgegaan dat deze ongestoorde locaties fysiek geschikt lijken maar niet of onvoldoende ge
schikt zijn als broedbiotoop. 

Samenvattend : verspreid in het Fochteloerveen liggen verschillende potentieel geschikte broed
biotopen buiten de invloedssfeer van paden. De broedbiotopen bij Brunstingerplas, het Esmeer 
en het 'Gebed zonder Eind' kunnen door de toename van verstoring in oppervlakte en kwaliteit 
verslechteren. De landelijke staat van instandhouding van geoorde fuut is gunstig. In het Foch
teloerveen ligt het aantal broedparen sinds 2005, met uitzondering van 2007, onder het in
standhoudingsdoel. Geconcludeerd wordt dat de intensivering van het gebruik van de paden 
leidt tot een negatief effect op de geoorde fuut in het Fochteloerveen. Dit effect wordt in samen
hang beoordeeld met de ontwikkeling van de kokmeeuwenkolonie. 

Paapje 
Het paapje behoort tot de gevoelige broedvogels (klasse 2). Deze soort komt in het Fochteloer
veen voor in het open gedeelte met plaatselijk opslag (verspreidingskaarten2007-2008 en 2009 
in bijlage 2 en 3; op de kaart 2009 zijn de broedlocaties in het meest oostelijke deel van het 
Fochteloerveen nog niet opgenomen). Het aantal broedparen vertoont sedert 2004 een licht 
stijgende lijn (tabel 4.1). Vanaf 2006 is het aantal broedparen gelijk aan of hoger dan het in
standhoudingsdoel van 60 broedparen. De landelijke staat van instandhouding is zeer ongun
stig en het landelijk aantal broedparen vertoont een dalende trend (zie www.sovon.nl/N2000) . 
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Van de circa 111/112 broedparen paapjes die in 2009 zijn waargenomen, broedde circa 90 % 
van het totaal aantal broedparen op een afstand groter dan 150 meter van een pad en circa 10 
% van het aantal broedparen op een afstand van circa 60/80 meter tot 150 m vanaf het fiets
en/of wandelpad. 

Bij het fietspad Fochteloerveen-Veenhuizen ligt het door het bestaande recreatief gebruik be'in
vloede gebied op ca 101 - 200 meter vanaf het pad. Na de mogelijke toename van fietsers door 
ontwikkeling van Kloosterveen III geldt nog steeds een maximale verstoringsafstand van 200 
meter (er is sprake van een verschuiving binnen de verstoringsklasse). 

Bij het Esmeergebied kan er bij het fietspad Meesterswijk-Veenhuizen een verschuiving plaats
vinden van een effectafstand van 61-100 m naar 101-200 m. Bij de wandel paden in het Es
meergebied kan een verschuiving plaatsvinden van een effectafstand van 31-100 m naar 101-
200 m. In het Esmeergebied kan hierdoor een grote oppervlakte in kwaliteit afnemen. Het fiets
pad aan de zuidzijde van het Fochteloerveen is uit een oogpunt van verstoring niet relevant 
vanwege de dichte afschermende bosbeplanting. 

Samenvattend: In het Fochteloerveen is een grote oppervlakte geschikt leefgebied aanwezig. 
Voor een klein aantal broedparen treedt mogelijk lokaal enige verslechtering op als gevolg van 
de toename van het gebruik van paden. Deze kan in het Fochteloerveen opgevangen worden 
binnen de grote oppervlakte geschikt broedbiotoop. 

Porseleinhoen 
De porseleinhoen behoort tot de vrij gevoelige broedvogels (klasse 3). Deze soort is de afgelo
pen jaren verspreid in het hele Fochteloerveen in de natte terreingedeelten met zeer geringe 
aantallen waargenomen. De nachtactieve soort is moeilijk waarneembaar en het aantal avond
bezoeken tijdens inventarisaties is gering. De aantallen porseleinhoen in het Fochteloerveen 
liggen sedert 1994 ruim onder het instandhoudingdoel van 20 broedparen, met 2001 als uitzon
dering toen 28 broedparen zijn waargenomen. In 2009 zijn 7 broedparen waargenomen waar
van 6 in het Kleine Veen (op basis van een avondronde) en 1 broedpaar in het Esmeergebied. 
Het is niet uit te sluiten dat er meer broedparen in het Fochteloerveen aanwezig zijn als het 
avond- en nachtonderzoek tijdens inventarisaties wordt uitgebreid. De landelijke staat van in
standhouding is zeer ongunstig en de landelijke aantallen vertonen grote fluctuaties. De laatste 
jaren is er landelijk een lichte toename te zien (zie www.sovon.nl/N2000). 

Van de 7 broedparen die in 2009 zijn waargenomen, broedden aile op ruime afstand van wan
del- en fietspaden, ruim buiten de effectafstand van recreatief gebruik. 

Samenvattend: in de toekomst kan de gebruiksintensiteit op de paden toenemen. De in het ver
leden gebruikte broedbiotopen zullen door een toename van de effectafstand echter niet ge
raakt kunnen worden. Bij het Esmeer kan door toename van recreatief gebruik op de paden het 
areaal geschikt leefgebied afnemen. Gelet op het grate aantal geschikte biotopen in het Foch
teloerveen die op ruime afstand van paden liggen, en de relatief brede range in voedsel 
(schaaldiertjes, kleine kikkers, insecten, wormen, slakken, maar ook planten en zaden), wordt 
geconcludeerd dat er per saldo beperkte verslechtering optreedt. 

Roodborsttapuit 
De roodborsttapuit behoort tot de gevoelige broedvogels (klasse 2). Deze soort komt vooral 
langs randen, kaden en paden in het Fochteloerveen voor waar ook plaatselijk opslag aanwezig 
is (zie verspreidingskaarten 2007 tim 2009 en 2003 in bijlage 2 en 3; op de kaart 2009 zijn de 
broedlocaties in het meest oostelijke deel van het Fochteloerveen nog niet opgenomen; op de 
kaart van 2003 aileen de noordelijke locaties). Het aantal broedparen ligt vanaf 2004 onder het 
instandhoudingsdoel. In 2009 ligt dit aantal boven het instandhoudingsdoel van 60 broedparen. 
De landelijke staat van instandhouding is gunstig en de trend vertoont een toename. In het 
Fochteloerveen is de trend licht fluctuerend rond het instandhoudingsdoel. 

In het Fochteloerveen worden roodborsttapuiten relatief dicht langs fiets- en wandelpaden aan
getroffen. Dit heeft mogelijk te maken met de aanwezige vegetatiegradienten en vooral de op-
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slag van struiken langs deze paden. Opslag komt aileen voor als het niet te nat is. Het patroon 
in het voorkomen van deze soort wijkt daarmee duidelijk af van die het paapje, een soort die 
juist van nattigheid houdt. 

Bij het fietspad Fochteloerveen-Veenhuizen ligt het door het bestaande recreatief gebruik be"in
vloede gebied op ca 101 - 200 meter vanaf het pad. Na de mogelijke toename van fietsers door 
ontwikkeling van Kloosterveen III geldt nog steeds een maximale verstoringsafstand van 200 
meter (verschuiving binnen de verstoringsklasse). 

Bij het Esmeergebied kan er bij het fietspad Meesterswijk-Veenhuizen een verschuiving plaats
vinden van een effectafstand van 61-100 m naar 101-200 m. Bij het Esmeergebied kan er voor 
de wandel paden een verschuiving plaatsvinden van een effectafstand van 31-100 m naar 101-
200 m. Het fietspad aan de zuidzijde van het Fochteloerveen is uit een oogpunt van verstoring 
niet relevant vanwege de dichte afschermende bosbeplanting. 

In het Fochteloerveen kan de kwaliteit van broedbiotoop die nu relatief dicht bij de paden ligt 
afnemen (broedgebied voor ca 10-20 paren). Ter plaatse van het noordelijk gelegen heidege
bied nabij de N919 (zie volgende hfdst. 6.1.2) kan er op een broedpaar (kaart in bijlage 3) een 
beperkte cumulatie zijn van effecten als gevolg van verstoring door recreatief gebruik en door 
geluid. Dit broedpaar heeft haar territorium in de huidige situatie dicht bij het bestaande en te 
hand haven fietspad en het bevindt zich dicht bij de N919. 

Samenvattend: Een relatief groot aantal broedbiotopen dicht bij paden kan door toename van 
de effectafstand kunnen verslechteren. Sommige broedparen roodborsttapuiten kunnen uitwij
ken naar ongestoord biotoop op grotere afstand van de paden, indien deze gedeelten voldoen
de voedsel kunnen bieden en indien er enige opslag en bomen aanwezig is. Grote delen van 
het Fochteloerveen zijn echter te nat en weinig geschikt als leefgebied. Geschikte omstandig
heden waardoor deze soort zich kon vestigen zijn recent gemaakt door kap van bos in de ran
den bij Bankenbos. Geconcludeerd wordt dat voor de roodborsttapuit verslechtering van leefge
bied kan optreden. Deze verslechtering wordt deels teniet gedaan door pleksgewijze verschui
ving van territoria naar minder verstoorde droge tot vochtige milieus met opslag zoals die op de 
kaden zijn ontstaan, en door de beschikbaarheid van nieuwe oppervlakte leefgebied in de rand
zones, met name de bosranden waar open plekken zijn gemaakt. 

6.1.2 Beoordeling effecten verstoring door geluid 
In het heidegebied aan de noordzijde van het Fochteloerveen, nabij de provinciale weg N919, 
zouden zich effecten als gevolg van een toename van het wegverkeer kunnen voordoen op 
roodborsttapuit. De roodborsttapuit is gevoelig voor geluid. De te hanteren effectafstand is 47 
dB(A). 

In de huidige situatie (2010) ligt de effectafstand op 74 meter. Bij de autonome ontwikkeling van 
het verkeer zal deze opschuiven naar 79 meter. In figuur 6.4 zijn de bestaande en toekomstige 
geluidscontouren langs de N919 ingetekend. 
Realisatie van Kloosterveen III en de aanpassingen aan de N373 leiden bij alternatief 1 en 2 
beide tot een effectafstand van 82 meter (Goudappel Coffeng 2010). Ten opzichte van de auto
nome ontwikkeling (zonder Kloosterveen III) is er sprake van een toename van de effectafstand 
van 3 meter. Omdat het heidegebied ook doorsneden is door een bestaand fietspad, als verbin
dende schakel tussen twee andere fietspaden (zie figuur 4.1 en bijlage 8) wordt de toename 
van verstoring door recreatief gebruik als dominant beoordeeld ten opzichte van de geringe 
toename van verstoring door geluid, zie ook paragraaf 6.1.1. De toename van geluid leidt op 
zichzelf bezien tot een geringe verslechtering van de kwaliteit van leefgebied van €len broed
paar roodborsttapuit. 
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Figuur 6.4 Berekende ge/uidscontouren fangs de N919. De bruine contour/ijn geeft de huidige 
situatie weer" in b/auw de situatie a/s gevo/g van de autonome ontwikkeling en in lila de con
tour/ijn 42 dB(A) en 47 dB(A) (Goudappe/ Coffeng 2010). De 47dB(A) /ijn va/t nagenoeg samen 
met die van de autonome ontwikke/ing. De driehoekige opperv/akte heide in de bocht (rose, 
links van het midden in de figuur) is /eefgebied van enke/e broedparen roodborsttapuit. 

6.2 Beoordeling effecten Witterveld 

Status 
De beoordeling betreft enkele voor heide en hoogveen karakteristieke broedvogels die in de 
brede randzone van het Witterveld aanwezig zijn en enkele pleisterende vogels (2004). Het Wit
terveld is niet aangewezen voor soorten. Omdat het aspect rust nog niet verder bezien is in het 
kader van het beheerplan is dit aspect in deze passende beoordeling meegenomen. De beoor
deling geeft een indruk van een mogelijke verandering van de kwaliteit van het gebied ten aan
zien van het aspect "rust" als gevolg van de ontwikkeling van Kloosterveen III. Voor effecten op 
deze niet-kwalificerende vogelsoorten vloeien geen verplichtingen voort uit Europese richtlijnen 
en de Natuurbeschermingswet. 

Beoordeling 
In de toekomst kan het gebruik van het fietspad toenemen. De effectafstand kan daardoor toe
nemen met 100-200 meter (zeer gevoelige soort wulp, klasse1) of 100 m (gevoelige soort rood
borsttapuit, klasse 2) of 40 m (vrij gevoelige soorten blauwborst en boomleeuwerik, klasse 3). 

Wulp is de laatste jaren niet meer in het Witterveld waargenomen. De broedlocatie in het Hoed
veen zal, mede door de aanwezigheid van een wandelpad, ook in de toekomst weinig geschikt 
zijn voor de wulp. Het intensievere gebruik van het fietspad kan leiden tot effecten op enkele 
paren roodborsttapuit en een broedpaar boomleeuwerik. De randzone, met bomen, kan voor 
deze soorten in kwaliteit afnemen en ongeschikt worden als broedgebied. Blauwborst broedt nu 
op circa 150 m vanaf het fietspad . Er wordt van uitgegaan dat er op deze soort geen effecten 
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optreden. Het huidige gebruik is bij de beoordeling van de verandering in de verstoring echter 
een onzekere factor (Ieemte in kennis). Op foeragerende of pleisterende niet-broedvogels in 
laagten langs de rand van het Witterveld zullen effecten optreden omdat deze locaties binnen 
de effectafstand van 201-300 m liggen. 

6.3 Cumulatie 
In deze paragraaf worden twee ontwikkelingen genoemd die relevant zijn voor de effectbeoor
deling vanwege cumulatie. Het betreft hier de nog te realiseren woningen in Kloosterveen II, en 
de uitvoering van het natuurontwikkelingsproject Dutch Crane Resort. Er wordt een beschrijving 
gegeven van het cumulatieve effect. 

Kloosterveen II 
Realisatie van circa 1100 woningen in Kloosterveen II. Deze realisatie kan leiden tot een toe
name van het recreatieve gebruik in de omgeving. Het westelijke deel van Kloosterveen II ligt 
op ruim 600 meter vanaf de Norgervaart. De afstand naar het Fochteloerveen is voor heel 
Kloosterveen II groter dan 2 km en zal daarom niet aan de orde zijn voor een ommetje of een 
wandeling met de hondo Voor een langere wandeling (4 km) is het Esmeergebied wei bereik
baar vanuit Kloosterveen II. Fietsers leggen grotere afstanden af, vanuit heel Kloosterveen II 
kan het Fochteloerveen en het Witterveld worden bereikt. Voor wandelaars (Iangere afstand) en 
fietsers is ook uitgegaan van 1100 woningen als brongebied. In bijlage 7 is een berekening op
genomen van de aantallen groepen wandelaars (lange afstand) en fietsers op de 1 Oe drukste 
dag. 

Realisatie van Kloosterveen II kan leiden tot een toename van het aantal wandelaars in het 
Esmeergebied met 4-5 groepen per dag oftewel ca 1 groep per uur op de 10e drukste dag. Wat 
betreft fietsers kan de realisatie van Kloosterveen II leiden tot een toename van 28 groepen per 
dag oftewel ca 3 groepen fietsers per uur op de 10e drukste dag. In de onderstaande tabel zijn 
deze toenames opgeteld bij de totale aantallen in tabel 4.4. Net als in tabel 4.4 zijn ook hier de 
lange afstand wandelaars meegeteld bij de fietspaden Meesterswijk en zuidrand Fochteloer
veen. 

Tabel 6.1 Totalen als gevolg van cumulatie Kloosterveen 11/ en Kloosterveen II. 

Omschrijving Aantal groepen per uur Aantal groepen per uur 
KV III (uit tabel 4.4) KV III + KV II 

Wandelaars Esmeergebied langere wandeling Ca 9-13 Ca 10-14 

Fietsers op fietspad Fochteloerveen-Veenhuizen Ca 11-14 Ca 14-17 
op 10e drukste dag 

Fietsers en wandelaars lange afstand op fietspad Ca 6-8 Ca 10-12 
Meesterswijk-Veenhuizen op 10e drukste dag 

Fietsers en wandelaars lange afstand langs zuid- Ca 12-19 Ca 16-23 
rand Fochteloerveen op 10e drukste dag 

Het aantal wandelaars in het Esmeergebied leidt na cumulatie niet tot een verschuiving van 
verstoringsafstand. Dit geldt zowel voor de gevoeligheidsklasse 1,2 als 3. 

Het aantal fietsers op het fietspad Fochteloerveen-Veenhuizen leidt na cumulatie mogelijk tot 
een verschuiving van de verstoringsafstand. Waar de verstoringsafstand voor klasse 1 bij aileen 
Kloosterveen III aan de bovenkant van de verstoringsklasse 301-400 meter zat, is er na cumu
latie sprake van de klasse 401-600 meter. Gelet op de marges in de aantallen groepen kan 
worden aangenomen dat in beide situaties de verstoringsafstand rond de 400 meter bedraagt. 
Hierbij wordt opgemerkt dat (bij gebrek aan verstoringsafstanden voor fietsers) in dit onderzoek 
verstoringsafstanden voor wandelaars zijn gehanteerd. Zoals eerder vermeld gaat van wande
laars een groter verstorend effect uitgaat dan van fietsers. Daarnaast is een overschatting ten 
aanzien van aantallen fietsers aangehouden (geen rekening gehouden met 50% vermindering 
als gevolg van grote fietsafstand tot Kloosterveen; dit geldt ook voor fietsers vanuit Klooster
veen II) . 
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Het aantal fietsers en wandelaars lange afstand op het fietspad Meesterswijk-Veenhuizen leidt 
na cumulatie niet tot een verschuiving van de verstoringsafstand. Hetzelfde geldt voor het fiets
pad zuidrand Fochteloerveen. 

Voor het Witterveld geldt dat door de toename van 3 groepen fietsers per uur op de 1 Oe drukste 
dag niet leidt tot een verschuiving in de verstoringsafstand. Dit geldt zowel voor de gevoelig
heids klasse 1, 2 als 3. 

Dutch Crane Resort 
Voor het Esmeergebied is/wordt een inrichtingsplan opgesteld dat in 2011-2012 gerealiseerd 
zal worden. Dit inrichtingsplan voorziet in: 

• het afsluiten van een groot aantal wandelpaden 
• het realiseren van een deels nieuwe fietsroute tussen Meesterswijk en Veenhuizen 
• verdergaande vernatting van het gebied. 

Inmiddels is bekend geworden dat er geen uitkijktoren in de bosrand ten zuiden van het Esmeer 
komt (anders dan op de kaart is aangegeven). 

Door de realisatie van het project Dutch Crane Resort (vanaf 2011) zal in het Esmeergebied het 
aantal recreatieve wandel paden sterk worden verminderd ten opzichte van de huidige situatie. 
Voor diverse broedvogelsoorten zal het areaal ongestoord leefgebied in het Esmeergebied 
aanmerkelijk toenemen. Ook zal de huidige verstoring van het gebied Gebed zonder Eind af
nemen door verlegging van het fietspad Meesterswijk-Veenhuizen. 

Op de paden die verdwijnen zullen de berekende toenames van wandelaars in het Esmeerge
bied als gevolg van Kloosterveen III (korte en lange wandelingen) en Kloosterveen II (aileen 
lange wandelingen) niet optreden . 
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7 Eindbeoordeling Fochteloerveen en Wit
terveld en conclusies 

7.1.1 Fochteloerveen 

Geoorde fuut 
Het aantal broedparen ligt sinds 2004 onder het instandhoudingdoel van 10 paren. De broed
biotopen die de laatste jaren in gebruik zijn liggen nabij paden. Het recreatieve gebruik van de 
paden kan toenemen. In het verleden gebruikte territoria blijken onvoldoende geschikt te zijn als 
leefgebied, zeer waarschijnlijk als gevolg van de sterke afname van de kokmeeuwenkolonies en 
de verschuiving van kolonies als gevolg van grondpredatie. De matig ongunstige tot gunstige 
staat van instandhouding en de kwaliteit van bestaande geschikte broedlocaties kan worden 
aangetast door de toename van recreatief gebruik. De trend van de afgelopen jaren tussen 
2004 en heden fluctueert en ligt rond het instandhoudingsdoel of er iets onder. Zoals beschre
ven in paragraaf. 6.1 wordt het voorkomen van deze soort ook mede bepaald door grondpreda
tie in relatie tot de meeuwenkolonie en het voedselaanbod. Geoorde fuut heeft een voorkeur 
voor broeden in een meeuwenkolonie. Het is niet bekend hoe deze invloeden zich verhouden 
tot de recreatieve invloed. Geconcludeerd wordt dat de toename van recreatie kan leiden tot 
een (beperkte) toe name van een negatief effect op de geoorde fuut. 

Nieuwe ontwikkelingen in het Fochteloerveen zelf (uitvoering Dutch Crane Resort en Natuurvi
sie) zullen naar verwachting leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leefgebied. De 
broedlocatie Gebed zonder eind zal ten aanzien van het aspect rust in kwaliteit sterk verbeteren 
door de verlegging van het fietspad. Het afsluiten van paden rond het Esmeer is zeer gunstig 
om de rust in een grote lengte oevers te vergroten. 

Indien rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen kan de kwaliteit van leefge
bied Brunstingerplas onder invloed van de toename van recreatief gebruik afnemen en in het 
Esmeergebied op de locaties Esmeer en Gebed zonder eind toenemen. Verwacht wordt dat de 
ontwikkeling van de kokmeeuwenkolonie, mede in relatie tot grondpredatie, en de voedselbe
schikbaarheid voor geoorde fuut (zure, voedselarme omstandigheden) van grotere invloed is 
dan de veranderingen in recreatief gebruik. 

De mate van instandhouding van geoorde fuut wordt mede bepaald door de voedselbeschik
baarheid en de ontwikkeling van meeuwenkolonie en grondpredatie, dit alles in samenhang met 
de toename van recreatief gebruik. Deze toename leidt tot verslechtering van de locatie Brun
stingerplas, terwijl bij Gebed zonder eind en het Esmeer verbetering zal optreden als gevolg 
van Dutch Crane Resort. Gelet op de landelijk gunstige staat van instandhouding, en de gunsti
ge tot matig ongunstige staat van instandhouding in het Fochteloerveen vanwege de voorko
men de sterke fluctuaties in aantal, en door rekening te houden met ontwikkelingen binnen de 
grenzen van Natura 2000 op korte termijn, zal de toename van recreatief gebruik van paden 
geen invloed hebben op het instandhoudingsdoel. In deze afweging is ook rekening gehouden 
met de waarschijnlijk aanwezige relatie met de afname van meeuwenkolonies en het aantal 
meeuwen sedert 1990, en de beperkingen in voedsel. 

Eindconclusie 
Er is geen sprake van (significant) negatieve effecten op het instandhoudingsdoel. De staat van 
instandhouding komt niet in het geding . 
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Paapje 
Het aantal broedparen is vanaf 2006 gelijk aan of hoger dan het instandhoudingsdoel van 60 
broedparen. Grote delen van het Fochteloerveen zijn geschikt leefgebied. De toename van re
creatief gebruik kan op een klein aantal broedparen, die dicht bij paden broeden, effect kunnen 
hebben. Het grootste aantal territoria ligt op ruime afstand van paden en kunnen niet door men
selijke (recreatieve) verstoring be"invloed worden. Geconcludeerd wordt dat het instandhou
dingsdoel voor deze soort door de recreatieve ontwikkeling niet in gevaar komt. Nieuwe ontwik
kelingen die gepaard gaan met vernatting (Dutch Crane Resort) zullen in de nabije toekomst 
(2011-2013) leiden tot een verdere toename van geschikt leefgebied, met name in het Esmeer
gebied. 

Eindconclusie 
Er is geen sprake van (significant) negatieve effecten op het instandhoudingsdoel. De staat van 
instandhouding komt niet in het geding. 

Porseleinhoen 
Het aantal broedparen ligt sedert 1994 ruim onder het instandhoudingsdoel van 20 broedparen, 
met uitzondering van 2001. In 2009 zijn 7 broedparen waargenomen. Omdat deze soort moeilijk 
te inventariseren is, is het aannemelijk dat er een onderschatting is van het werkelijk aantal 
aanwezige broedparen. De landelijke staat van instandhouding is ongunstig. In het Fochteloer
veen zijn vanuit het verleden veel geschikte broedlocaties bekend. Deze liggen bijna allemaal 
op ruime afstand van paden, behoudens bij het Esmeer. De toename van recreatief gebruik kan 
bij het Esmeer leiden tot een verslechtering van het leefgebied. Per saldo is de conclusie, gelet 
op het beschikbare aanbod van ongestoorde broedlocaties en het ruime voedselmenu, dat de 
gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt. Nieuwe ontwikkelingen die gepaard 
gaan met vernatting en afsluiting van paden (Dutch Crane Resort) zullen in de nabije toekomst 
(2011-2013) leiden tot een toename van geschikt leefgebied voor deze soort, in het bijzonder bij 
het Esmeer. 

Eindconclusie 
Er is geen sprake van (significant) negatieve effecten op het instandhoudingsdoel. De staat van 
instandhouding komt niet in het geding. 

Roodborsttapuit 
Het aantal broedparen ligt vanaf 2004 onder het instandhoudingdoel van 60 broedparen, met 
2009 als uitzondering toen het aantal hoger was. De landelijke staat van instandhouding is gun
stig, en in het Fochteloerveen is de trend licht fluctuerend rond het instandhoudingsdoel. De 
soort komt in het Fochteloerveen van oudsher vooral voor langs de wat drogere randen, met 
opslag van struiken en bomen. De toename van recreatief gebruik kan effecten hebben op de 
broedparen die relatief dicht bij de paden broeden (ca 10-20 paren). De toename van de ge
luidsbelasting vanaf de N919 raakt een broedpaar in het heideterrein nabij deze weg. De ge
luidstoename is bijna gelijk aan de autonome ontwikkeling. Geluid en recreatieve druk kan lei
den tot een gecombineerd effect. De toename van recreatief gebruik zal qua effect meer bepa
lend zijn dan de toename van verkeersgeluid. 
Een aantal van de be"invloede paren in het Fochteloerveen kan binnen het gebied mogelijk ver
schuiven naar minder verstoord en relatief droog biotoop (bijvoorbeeld de kaden). Ook zijn re
cent open gedeelten in bosranden gerealiseerd waar zich roodborsttapuiten hebben gevestigd. 
Per saldo wordt geconcludeerd, ook gelet op de recente ontwikkelingen, dat er enig kwaliteits
verlies optreedt maar dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt. 
Nieuwe ontwikkelingen in het Esmeergebied spelen zich af in de overgangszone tussen droog 
en nat. De maatregelen gaan gepaard met vernatting en afsluiting van paden. Grote gedeelten 
blijven echter ook droog tot vochtig (Dutch Crane Resort). In de nabije toekomst (2011-2013) 
zal dit leiden tot een toename van oppervlakte geschikt leefgebied en een toename van rust. 
Verder voorziet de natuurvisie 2009-2029 in het verder open maken van de bosranden. Deze 
bevinden zich ook in de overgangszone van droog en nat. Hier zal op termijn eveneens een 
vergroting/verbetering van leefgebied voor deze soort plaats vinden (aangezien deze natuurvi
sie geen cumulerend project is weegt dit niet mee in de eindbeoordeling) . 
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Eindconclusie 
Er is geen sprake van (significant) negatieve effecten op het instandhoudingsdoel. De staat van 
instandhouding komt niet in het geding. 

7.1 .2 Witterveld 
Het Witterveld is niet aangewezen voor kwalificerende dieren. Het aspect rust zal nog in het 
kader van het beheerplan nader worden bezien. Het aspect rust wordt in onderhavig onderzoek, 
in afwachting van de verdere uitwerking en vaststelling van het beheerplan, beoordeeld. Nage
gaan is in hoeverre de voorgenomen ontwikkelingen invloed heeft op de 'rust'. 

(8roed)voge/s en 'rust' 
De mogelijke effecten zijn bepaald aan de hand van voor verstoring gevoelige dieren, namelijk 
broedvogels en steltlopers. Nagegaan is in hoeverre het aspect 'rust' voor deze soorten in de 
nabijheid van het fietspad kan veranderen. 
Wulp: is de laatste jaren niet meer in het Witterveld waargenomen. De broedlocatie in het Hoed
veen zal, mede door de aanwezigheid van een wandelpad, ook in de toekomst niet of weinig 
geschikt zijn vanwege het gebrek aan rust. 
Roodborsttapuit en boomleeuwerik: het intensievere gebruik van het fietspad kan leiden tot ef
fecten op enkele paren roodborsttapuit en een broedpaar boomleeuwerik. De rust in deze rand
zone, met bomen, kan afnemen, waardoor deze zone minder of ongeschikt wordt als broedge
bied voor deze soorten. 
Blauwborst: broedt nu op circa 150 m vanaf het fietspad. Deze locatie bevindt zich in de huidige 
situatie buiten de effectafstand. Dit zal in de nieuwe situatie zo blijven. De rust zal in dit broed
biotoop niet afnemen. 
Watersnip en witgatje: worden nu vlak bij het fietspad in natte laagten of poe len aangetroffen. 
Deze soorten zijn gevoelig voor verstoring. De rust zal voor deze steltlopers afnemen. 

Samenvattend: de "v~~r de fauna noodzakelijke rust" kan langs de rand van het Witterveld af
nemen als gevolg van de toename van het recreatieve gebruik van het fietspad. Het gevolg is 
dat in een bredere zone langs het fietspad geschikt broedbiotoop voor karakteristieke broedvo
gels en overige vogels in kwaliteit kan afnemen of ongeschikt kan worden. Het betreft een be"in
vloede zone die in breedte varieert van 400 meter voor de gevoeligste soorten tot 100 meter 
voor de vrij gevoelige soorten. Aangenomen is dat de huidige be"invloeding groot is, en dat er in 
het Witterveld voldoende geschikte broed- en pleisterlocaties aanwezig zijn voor de betreffende 
soorten, ook omdat het Witterveld niet toegankelijk is. Daarom wordt geconcludeerd dat on
danks de verslechtering van de mate van rust, de toename van de recreatiedruk geen negatief 
effect heeft op de populatie wulp, boomleeuwerik, roodborsttapuit, blauwborst en steltlopers 
zoals watersnip en witgatje . 
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Bran: ONTWERPBESLUIT FOCHTELOERVEEN N2K023 WB HV Fochteloerveen.doc 9 

4.4 Vogelrichtlijn: broedvogels 

A008 Geoorde fuut 
Doel Behoud omvang en kwaliteit Ieefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 10 
paren. 
Toelichting Sedert 1918 is de geoorde fuut broedvogel in Nederland met tot in de 70- er jaren bescheiden 
aantallen. In het Fochteloerveen is de soort pas een regeimatige broedvogel vanafhaivelwege de 80-er 
jaren in geIeideIijk toenemende aantallen. Het aantal paren fluctueert sterk met het aanbod aan geschikte 
waterpartijen ten gevolge van schommelingen in de waterstand. Maximaal werden 28 paren geteid in 
1990 en 23 in 2000. Gezien de Iandelijk gunstige staat van instandhouding is behoud 
voidoende. Het gebied Ievert onvoidoende draagkracht voor een sieuteipopulatie, maar draagt weI bij aan 
de draagkracht in de regio Fries-Drentse grensstreek ten behoeve van een regionale sieuteipopulatie. 

A 119 Porseleinhoen 
Doel Behoud omvang en kwaliteit Ieefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 20 
paren. 
Toelichting AfbankeIijk van de waterstand in mei en juni kunnen zich enkele tientallen porseleinhoentjes 
vestigen (maximaal28 in 2001); in droge jaren minder dan 10. Randen van hoogvenen zijn in potentie 
stabiele broedplaatsen door een pelmanent gunstige waterstand in de zomennaanden. Het gewenste aantal 
paren heeft betrekking op gunstige jaren. Gezien de landeIijk zeer ongunstige staat van instandhouding is 
behoud van de populatie op een relatief hoog niveau gewenst. Het betreft een relatief getsoleerde broed
plaats; het gebied Ievert onvoidoende draagkracht voor een sieuteipopulatie. 

A275 Paapje 
Doel Behoud omvang en kwaliteit Ieefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 60 
paren. 
Toelichting Vochtige heideveiden en open veengebieden zijn tegenwoordig een zeer belangrijk broedha
bitat voor het paapje. Het aantal paren is de Iaatste 2 decennia sterk toegenomen en momenteel herbergt 
het Fochteloerveen de grootste populatie in Nederland met jaarlijks ten minste 50 paren 
(maximaal67 in 1999). Gezien de landeIijk zeer ongunstige staat van instandhouding is behoud van de 
populatie op het recente, relatief hoge, niveau gewenst. Het gebied Ievert onvoidoende draagkracht voor 
een sieuteipopulatie, maar draagt weI bij aan de draagkracht in de regio Fries-Drentse grensstreek ten 
behoeve van een regionale sieuteipopulatie. 

A276 Roodborsttapuit 
Doel Behoud omvang en kwaliteit Ieefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 60 
paren. 
Toelichting Mits niet al te nat, vonnen open heidegebieden een belangrijk broedhabitat voor de roodborst
tapuit. De populatie in het Fochteloerveen is in de afgelopen decennia sterk toegenomen. In 2000 
werd een (voorlopig) maximum van 77 paren bereikt. Gezien de landeIijk gunstige staat van instandhou
ding is behoud voidoende. Het gebied Ievert onvoidoende draagkracht voor een sieuteipopulatie, maar 
draagt weI bij aan de draagkracht in de regio Fries-Drentse grensstreek ten behoeve van een regionale 
sieuteipopulatie. 
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8ijlage 4: Gewenste natuur Dutch Crane Resort (Vervolg 3) 

Bijlage 4 

Gewenste natuur Dutch Crane Resort 
(Vereniging Natuurmonumenten 2010) 

IN KAART GEBRACHT 

: ( 

MAATREGELEN 

c:::::J Plangebied 

c=J zoekgebied plaggen 

: ' " ! ontgraven/plaggen 

f ';,::=~] zoekgebied verwijderen bosopslag 

_ bos aanplanten 

........ dempen wijk 

___ dempen sloot 

paden die komen te vervallen 

te behouden/ nieuw fietspad 

• aanleg uitzichtsplatform 

GEWENSTE NATUUR 

L J schraal grasland i 
c=J levend hoogveen 

c=J hoogveen 

c::=J moeras 

c=J veenbos 

c=J heide 

c=J slenk/water 
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Bijlage 5 

Broedvogels en overige vogels Witterveld 
(Feenstra 2004) 
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Bij/age 5: Broedvoge/s en overige voge/s Witterve/d (Vervo/g 1) 

Stippenkaart territoria Wulp 2004:· Stippenkaart territoria Boomleeuwerik 2004. 

Stippenkaart territoria Blauwborst2004. Stippenkaart territoria Roodborsttapuit 2004. 
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8ijlage 5: 8roedvogels en overige vogels Witterveld (Vervolg 2) 

Waargenomen Watersnip, Regenwulp, 
Witgatje en Oeverloper. . 

Watmnip". Regenwulp"')( Wilgatje= I Oeverlop~ + 
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Bijlage 6 

Dosis-effectrelaties verstoringsgevoeligheidsklassen 
broedvogels 

Indeling van de kwalificerende broedvogels en enkele overige vogelsoorten die in het 
Fochteloerveen worden aangetroffen (Henkens et al 2003) 

Broedvogelsoort Gevoeligheid vogels t.a.v. 
recreatie aangegeven 
als klasse: 
1 = zeer gevoelig, 
2 = gevoelig, 
3 = vrij gevoelig 
4 = tamelijk ongevoelig 

Kwalificerende soort 
Geoorde fuut 1 
Paapje 2 
Porseleinhoen 3 
Roodborsttapuit 2 

Overige voge/soort 
Kraanvogel l' 
Watersnip 2 
Blauwborst 3 
Bruine kiekendief 2 
Grauwe klauwier 2 
Nachtzwaluw 1 
Roerdomp 1 

* extreem gevoelig (Profielendocument 2008. Ministerie 
van LNV). 
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Broedvoge/s hebben een verschillende gevoe/igheid voor verstoring 
Het verschil in gevoeligheid van broedvogels voor verstoring blijkt uit het verschil in de effectaf
stand bij een enkelvoudige verstoring. Verder zijn enkele in het veld gemeten effectafstanden 
opgenomen in onderstaande tabel. 
Uit bovenstaande tabel is echter niet af te leiden hoe groot de effectafstand is als het aantal 
mensen toeneemt. 
Daarom is in onderstaande tabel de relatie uitgewerkt tussen het aantal recreanten en de ef
fectafstand per gevoeligheidsklasse. 

Bron: Tabel 3.1 Verstoringszone per broedvogels gevoeligheidsklasse uitgezet tegen het aantal 
recreanten per uur op een normdag (Henkens 1998, Vos et al 2003. In: Elands et aI2005). 

Reikwijdte van de verstorinQszone (in meter per gevoeligheidsklasse 
Aantal groepen Tamelijk onge- Vrij gevoelig Gevoelig Zeer gevoelig 
recreanten per voelig voor re- (Porseleinhoen) (paapje, rood- (geoorde fuut) 
uur op 10e druk- creatie borsttapuit) 
ste dag van het 
jaar 
0-1 0-30 0-30 31-60 101-200 
2-5 0-30 0-30 61-100 201-300 
6-15 0-30 31-60 101-200 301-400 
16-30 0-30 61-100 201-300 401-600 
31-60 31-60 101-200 301-400 601-800 
61-100 61-100 201-300 401-600 801-1200 
>100 >100 >300 >600 >1200 
Indien de effectafstand bij een bepaalde hoeveelheid recreanten wordt overschreden, betekent 
dit dat de reproductiviteit verlaagd is tot 37,5 % van de potentiele draagkracht van de soort 
(Henkens 2003). 
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Bijlage 7 

Achtergrondberekeningen ten behoeve van effectbe
paling 
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In het onderzoek 'Recreatiedruk Kloosterveen III' (Grontmij 2011) is op basis van telgegevens 
uit september 2005 en landelijk gebruikte kengetallen, berekend hoe groot de toename wordt 
van het aantal recreanten. In tabel 1 zijn deze aantallen gepresenteerd. Hierbij is rekening ge
houden met de ophoging van 4,5% (zie paragraaf 3.3 van recreatiedrukonderzoek). NB: Er is in 
deze cijfers geen rekening gehouden met de 50% vermindering die in het recreatiedrukonder
zoek wordt aangehouden voor het fietspad over het Fochteloerveen (vanwege wijksamenstel
ling Kloosterveen en afstand tot dit fietspad). Deze 50% vermindering wordt in de beoordeling 
kwalitatief meegewogen. 

Fochteloerveen 

Tabel1 Samenvatting van de berekende veranderingen in het gebiedsgebruik als gevolg van 
de KloostelVeen 11/ (Grontmij 2011). De 10e drukste dag, die beschouwd wordt als maatgevend 
voor het deelnemingspercentage, is berekend op basis van het verwachte jaarbezoek en be
draagt 0,6 % van hetjaarbezoek. De groepsgrootte is gemiddeld 2,8 person en en de periode 
waarbinnen het recreatieve gebruik zich overwegend afspee/t is van 09.00 tot 18.00 uur. oit 
komt overeen met 9 uren (Henkens et al 2003). 

Gebiedsge- Toelichting Berekende toename Berekende Berekend 
bruik door: jaar- toename 10e aantal groe-

bezoek drukste dag pen op 10e 

(= 0,6% van drukste dag 
toename 
jaarbezoek) 

Wandelaars 

Wandelaars Uit KV III West: Vanwege 14.357 + 4,5 % = 90 32 
naar Esmeer- de afstand van de wande- 15.003 
gebied met ling (rondje is ca. 5 km) 
hond wordt verwacht dat dit aan-

tal in de praktijk lager zal 
uitvallen. Er zijn kortere 
alternatieven. Ook mogen 
honden bij het Esmeer niet 
loslopen 

Wandelaars Uit KV III West: een korte 14.801 + 4,5 % = 93 33 
Esmeergebied wandeling met een lengte 15.467 
korte wande- van ca. 2-4 km (half uur tot 
ling 1 uur) 

Wandelaars Uit KV III West: een langere 1.500 + 4,5% 9 3 
Esmeergebied wandeling met een lengte = 1568 
langere wande- van 4-14 km (1-4 uur) 
ling 

Wandelaars Uit KV III Zuid: een langere 656 + 4,5% 4 1-2 
Esmeergebied wandeling met een lengte = 686 
langere wande- van 4-14 km (1-4 uur) 
ling 

Fietsers 

Fietsers Uit KV III West en KV III 13.582 + 4,5% = 85 30 
in/langs Foch- Zuid: rondje Fochteloerveen 14.193 
teloerveen vanuit de wijk van ca. 22 

km, zowel langs de rand als 
door het Fveen 

Totalen 

Totale toename wandelaars Esmeerqebied op 10e drukste daq 196 70 
Totale toename fietsers op rand en in Fochteloerveen op 10e drukste 85 30 
dag 
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8ijlage 7: Achtergrondberekeningen ten behoeve van effectbepaling (Vervolg 1) 

Huidig gebruik paden 
Het huidige gebruik van het Esmeergebied door wandelaars is niet bekend. Voor wandelaars 
zijn toegangen aanwezig in het noorden (P-plaats bij bos van de toekomst aan Kolonievaart), 
het oosten (naar NorgervaartlKloosterveen) en zuiden (3 toegangen vanaf zuidoost
rand/Bovensmilde). De wandelaars komen per voet, of starten bij een van de toegangen als ze 
gekomen zijn per fiets of auto. De wandelaars die per fiets of auto komen zijn niet meegenomen 
in de berekende toekomstige situatie omdat de herkomst van deze bezoekers niet bekend is. 
De wandelroutes in het Fochteloerveen worden ook door ATB'ers gebruikt. 

De huidige druk (in 2005) van fietsers in de kern van het Fochteloerveen is 79.560 fietsers (in: 
Grontmij 2011). Er zijn twee lange fietspaden die het Natura 2000 gebied doorkruisen: tussen 
de weg Fochteloerveen (bij vogelkijkhut en wandelroute) naar Veenhuizen, en vanaf de Mees
terswijk (Bovensmilde) naar Veenhuizen (Sluis Hut). Laatst genoemd smal schelpenfietspad 
was oorspronkelijk van en voor Justitie, maar is geleidelijk in gebruik genomen door fietsers. 
Sinds voorjaar 2010 is deze route ook opgenomen in het landelijke fietsknooppuntennetwerk. 
De gebruiksintensiteit van dit pad is niet bekend. 

Vergelijking van de huidige en de toekomstige recreatiedruk 
De huidige aantallen recreanten en de toekomstige zijn in tabel 2 samengevat. Deze vergelij
king geeft inzicht in de verwachte verandering. 

Tabel2 Berekende verandering van het gebruik in het Fochteloerveen als gevolg van Klooster
veen 11/ op de 10e drukste dag in hetjaar. De groepsgrootte is 2,8 personen, en de gebruikspe
riode per dag is van 09.00 tot 18.00 uur (= 9 uur). 

Route Huidige gebruik (2005) Verantwoording 
op 10e drukste dag 

Wandel paden Es- Onbekend, lage aantallen Schatting op basis van 10 jaar veldbezoe-
meerQebied (Qeschat 1-4 groepen/uur ken. 
Fietspad door Foch- Werkdagen: 11 groe- Toename berekend op basis van de tellin-
teloerveen tussen de pen/uur gen september 2005, omgerekend naar een 
weg Fochteloerveen en Weekend: 8 groepen/uur jaarsituatie. 
Veenhuizen 

Fietspad door Foch- Onbekend, lage aantallen Smal en slecht begaanbaar fietspad 
teloerveen tussen (geschat 2-4 groepen/uur) 
Meesterswijk en Veen-
huizen 
Fietspad langs zuid- Onbekend (geschat 8-15 Goed begaanbaar betonfietspad 
rand Fochteloerveen groepen/uur) 
(tussen Norgervaart en 
Meesterswiik) 
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aij/age 7: Achtergrondberekeningen ten behoeve van effectbepaling (Vervo/g 2) 

Witterveld 

Toename fietsverkeer 
In het onderzoek naar de recreatiedruk is berekend dat het aantal fietsers random het Witter
veld kan toenemen met circa 14.193 fietsers. Omgerekend bedraagt het bezoek op een 10e 

drukste dag 0,6 % van het jaarbezoek, circa 85 bezoekers. Dit komt overeen met een toename 
van circa 30 groepen op de 10e drukste dag, wat weer overeenkomst met 3-4 graepen per uur 
op de 1 De drukste dag. 

Gebiedsge- Toelichting Berekende toename Berekende Berekend 
bruik door: jaar- toename 10e aantal groe-

bezoek drukste dag pen op 10e 

(= 0,6% van drukste dag 
toename 
jaarbezoek) 

Fietsers langs Vanuit KVIII goed bereik- 13.582 + 4,5% = 85 30 
Witterveld baar. 14.193 

Cumulatie met Kloosterveen II 

Toename fietsverkeer 
Het totale woningaantal in KVII is 92% van het woningaantal van Kloosterveen III. Aangenomen 
wordt daarom dat Kloosterveen Illeidt tot een toename van 92% van de toename door Kloos
terveen III. Zie onderstaande tabel. 

Gebiedsge- Toelichting Berekende toename Berekende Berekend 
bruik door: jaar- toename 10e aantal groe-

bezoek drukste dag pen op 10e 

(= 0,6% van drukste dag 
toename 
jaarbezoek) 

Wandelaars 
Wandelaars Uit KVII KVIII West+ Zuid is 12 4-5 
Esmeergebied 1568 +686 = 2254; 
langere wande- hiervan 92% is 2074 
ling 

Fietsers 
Fietsers UitKV II 14.193 x 92% = 79 28 
in/langs Foch- 13.200 
teloerveen 

Fietsers Uit KV II 14.193 x 92% = 79 28 
in/langs Witter- 13.200 
veld 
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aij/age 8: Fiets- en wande/paden inlrond Fochte/oerveen (Vervo/g 3) 

Bijlage 8 

Fiets- en wandelpaden in/rond Fochteloerveen 
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Bij/age 8: Fiets- en wande/paden inlrond Fochte/oerveen 
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Bij/age 8: Fiets- en wande/paden inlrond Fochte/oerveen (Vervo/g 1) 
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Bijlage 8: Fiets- en wandelpaden inlrond Fochteloerveen (Vervolg 2) 

Fietspaden zijn gestreept aangegeven en wandelpaden gestippeld. De fietspaden worden oak 
gebruikt als wandelpad. 
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