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1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding 

De FlorijnAs is het belangrijkste ontwikkelingsgebied van de gemeente Assen. Tot 2030 vinden 

hier de meeste ontwikkelingen plaats die de groei naar 80.000 inwoners faciliteren. Naast de 

opwaardering van hoofdinfrastructuur bestaat de FlorijnAs uit een breed programma van ruimte-

lijke ontwikkelingen, transformatie en revitalisering van bestaand bebouwd gebied.  

 

Om deze ontwikkelingen binnen de FlorijnAs versneld te kunnen realiseren, en hiermee de 

Noordelijke economie te kunnen stimuleren, heeft de gemeente Assen besloten de FlorijnAs bij 

het Rijk aan te melden als lokaal project met nationale betekenis. De Crisis- en Herstelwet biedt 

hiermee een middel om de werkgelegenheid te behouden en de ambities met prioriteit te kun-

nen realiseren. Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de versnellingsmogelijkheden 

die de wet biedt, is de Structuurvisie FlorijnAs en het plan-MER opgesteld.  

 
Binnen de FlorijnAs zijn zes samenhangende deelprojecten gedefinieerd: 

• Stadsboulevard en Stationsgebied: herinrichting stationsgebied en ontsluiting door de stad 
van noord naar zuid; 

• Revitalisering Stadsbedrijvenpark (noordelijk deel); 

• Havenkwartier: transformatie van Stadsbedrijvenpark (zuidelijk deel) naar 
woon/werklocaties; 

• Blauwe As tweede fase: het bevaarbaar maken van Het Kanaal als vervolg op het bevaar-
baar maken van De Vaart; 

• Assen Zuid: ontwikkeling van een werklandschap, infrastructuur en Toeristisch Recreatieve 
Zone (TRZ) aan de zuidkant van Assen; 

• Landschapsontwikkeling Assen aan de Aa: het geven van een groene kwaliteitsimpuls aan 
de oostelijke stadsrand (Drentsche Aa-gebied). 

 
De verschillende deelprojecten binnen de FlorijnAs vertonen een grote mate van samenhang, 
waarbij de Stadsboulevard de verbindende factor vormt. 
 

Naast de planontwikkeling met betrekking tot de FlorijnAs is de gemeente bezig met de heront-

wikkeling van Park Diepstroeten. In dit gebied direct ten oosten van de Stadsboulevard is wo-

ningbouw gepland. Vanwege de ligging in het plangebied van de FlorijnAs wordt dit project ook 

meegenomen in het plan-MER.
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1.2 Doelstelling 

In dit achtergronddocument natuur worden de natuurwaarden in het kader van de Ecologische 

Hoofdstructuur, Groenstructuurvisie Assen en de soortbescherming van Flora- en faunawet be-

handeld. Op basis van bestaande natuurwaarden en voorgenomen ontwikkeling wordt een ef-

fectbeoordeling uitgevoerd. De Natuurbeschermingswet wordt buiten beschouwing gelaten en is 

apart behandeld in een Passende Beoordeling. 

 

Er is voor gekozen om per ontwikkeling en dus per deelgebied de huidige natuurwaarden in 

kaart te brengen en deze ook per ontwikkeling te toetsen. Hierbij worden de voorgenomen ont-

wikkelingen en bijbehorende deelgebieden uit hoofdstuk 3 aangehouden. 

 
1.3 Methode  

Per deelproject wordt eerst de ligging ten opzichte van de Provinciale Ecologische Hoofdstruc-

tuur (PEHS) beschreven, waarbij tevens de relevante natuurdoeltypen van het gebied worden 

benoemd. Daarnaast wordt ingegaan op de Asser Ecologische Hoofdstructuur (AEHS) zoals 

opgenomen in de beleidsnota Het Groene Frame (2009). Zowel de PEHS als de AEHS is een 

netwerk van natuurgebieden die (zoveel mogelijk) onderling met elkaar zijn verbonden. In bijla-

ge 1 en 2 zijn de kaarten van de PEHS (incl. natuurdoeltypen) en de Asser Ecologische Hoofd-

structuur opgenomen.  

 

Tot slot wordt per soortgroep het voorkomen van zwaar beschermde soorten van Flora- en fau-

nawet en rode lijst beschreven. Het voorkomen van zwaar beschermde flora & fauna soorten 

van tabel 2 en 3 Flora- en faunawet en rode lijst soorten is vastgesteld op basis van Nationale 

Databank Flora en Fauna. In deze databank zijn alle geleverde gegevens van flora en fauna 
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waarnemingen het meest recent, gevalideerd en op het hoogst beschikbare detailniveau uitge-

leverd. 

 

Het nadeel van het NDFF- systeem is echter dat er een deel van de waarnemingen een uurhok, 

kmhok of zelfs 5 km hok betreft. Deze waarnemingen hebben wij terug gebracht tot een puntlo-

catie op de kaart, zie bijlage 3. Dit betekent echter dat de soort niet specifiek op deze ene loca-

tie is aangetroffen waar binnen een grotere range. Op basis van gebiedskenmerken en expert 

judgement is uiteindelijk beoordeeld welke beschermde soorten binnen elk deelgebied voor 

kunnen komen. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van waarneming.nl, op deze site zijn vele 

waarnemingen ingevoerd door particulieren. Door deze te combineren met gegevens uit het 

NDFF, kan vaak worden vastgesteld waar de poel met de Alpenwatersalamander nu precies 

aanwezig is. Let wel, het gaat hierbij om een inschatting. Voor het vaststellen van het daadwer-

kelijk voorkomen, is vaak nog nader onderzoek noodzakelijk.  

 

Park Diepstroeten en werklandschap Assen-zuid (een onderdeel van deelproject Assen Zuid) 

zijn een uitzondering hierop. Voor deze twee deelgebieden heeft reeds een uitgebreide inventa-

risatie plaatsgevonden en is dit ook als uitgangspunt aangehouden. 

 
1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het juridisch kader van de wet- en regelgeving behandeld. Vervolgens 

wordt in hoofdstuk 3 de huidige natuurwaarden per deelgebied beschreven, en wordt ingegaan 

op autonome ontwikkelingen. In hoofdstuk 4 is de effectbeoordeling opgenomen en in hoofdstuk 

5 wordt ingegaan op eventuele mitigerende maatregelen.  
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2 Wet- en regelgeving  

2.1 Inleiding 

De natuurbeschermingswetgeving in Nederland valt uiteen in gebiedsbescherming en in  

soortenbescherming. Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in bescherming van aangewe-

zen natuurgebieden en wordt geregeld in de nieuwe gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998. 

Soortenbescherming is vastgelegd in de Flora- en faunawet. Deze wet ziet toe op bescherming 

van soorten planten en dieren zowel binnen als buiten beschermde natuurgebieden. Daarnaast 

zijn er ook beleidsmatig beschermde gebieden en soorten. 

 
2.2 Natuurbeschermingswet 

Handelingen die leiden tot (significante) negatieve effecten op de natuurwaarden binnen Natura 

2000-gebieden mogen niet plaatsvinden zonder vergunning (artikel 19d, eerste lid). 

Voor alle Natura 2000-gebieden worden beheerplannen opgesteld, waarin wordt vastgesteld 

hoe en wanneer de doelen voor een gebied gehaald worden (instandhoudingdoelstellingen). 

Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (landbouw, recreatie, waterbeheer), die geen 

significante schade toebrengen aan de natuurwaarden, worden in een beheerplan opgenomen. 

Voor deze activiteiten dient een toetsing bestaand gebruik te worden uitgevoerd, waarbij de be-

staande activiteiten ingedeeld zijn in één of meerdere categorieën:  
1. Gebruiksvorm in beheerplan zonder wijzigingen/maatregelen; 
2. Gebruiksvorm in beheerplan met wijzigingen/maatregelen; 
3. Gebruiksvorm niet in beheerplan, vergunningsprocedure; 
4. Gebruiksvorm niet in beheerplan.  

 

Als het project niet is vermeld in het beheerplan en niet kan worden beschouwd als “bestaand 

gebruik”, betekent dat na moet worden gegaan in hoeverre een vergunning nodig is door middel 

van een voortoets. Het toetsingsschema in bijlage 3 van de Natuurbeschermingswet geeft de te 

nemen stappen weer, doch om één en ander wat te verduidelijken daarom een korte toelichting.  

 

De voortoets geeft een indicatie of de geplande werkzaamheden leiden tot (significante) nega-

tieve effecten op de gekwalificeerde habitattypen en habitatsoorten aan de hand van checklists 

van het Regiebureau Natura 2000. De volgende uitkomsten zijn mogelijk: 
1. Geen te verwachten negatieve effecten, een vergunning is niet nodig.  
2. Negatief, niet significant effect verwacht. In deze situatie wordt een verslechteringtoets 

voorgeschreven. Dit is een verdiepingslag van de voortoets met tevens hierin een voor-
stel voor mitigerende maatregelen. Deze toets heeft twee uitkomsten: 

a. De verslechtering is aanvaardbaar, de vergunning wordt door bevoegd gezag 
verleend. 

b. De vergunning is niet aanvaardbaar, de vergunning wordt geweigerd. 
 

3. Significant negatief effect verwacht. In deze situatie wordt een passende beoordeling 
voorgeschreven. Op basis van de beste wetenschappelijke kennis en het nemen van 
mitigerende maatregelen worden alle aspecten van de activiteit op zichzelf en in combi-
natie van cumulatieve activiteiten of plannen getoetst. De passende beoordeling heeft 
drie uitkomsten: 

a. Er treedt geen verslechtering op, een vergunning is niet nodig. 
b. Er treedt een niet significante verslechtering, vergunning wordt verleend. 
c. Er treedt een significant effect op, dan wordt een ADC-toets voorgeschreven 

bestaande uit een onderzoek naar Alternatieven, Dwingende redenen van groot 
openbaar belang en Compensatie van de verloren gaande waarden. Er zijn dan 
twee situaties: 
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i. Het voldoet aan de ADC-voorwaarden, vergunning wordt verleend. 
ii. Het voldoet niet hieraan, vergunning wordt geweigerd. 

 
2.3 Natuurbeleid 

De Nota Ruimte vervangt het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) en geeft het beleidskader 

voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig grondgebruik in het landelijke 

gebied in onder andere de vorm van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een sa-

menhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt ge-

vormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. De 

EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt tot de PEHS. 

 

De afweging voor ingrepen in de EHS gaat volgens het ‘nee, tenzij principe’. In onderstaand 

schema is dit stapsgewijs weergegeven. Indien bij een ingreep schade wordt aangericht aan 

een EHS gebied dient dit in ieder geval gemitigeerd te worden. De resteffecten aan verlies in 

kwaliteit en oppervlak dient te worden gecompenseerd. 

2.4 Flora- en faunawet 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht, deze is gericht op de duurzame instand-

houding van soorten. De Flora- en faunawet vervangt o.a. de Vogelwet, de Jachtwet en de 

soortbescherming uit de Natuurbeschermingswet. In deze nieuwe wet zijn (nagenoeg) alle van 

nature in het wild voorkomende amfibieën, zoogdieren en vogels beschermt. Daarnaast is een 

beperkt aantal plantensoorten en ongewervelde beschermt. Voor soorten die vallen onder de 

bescherming van de wet gelden de volgende verbodsbepalingen met betrekking tot werkzaam-

heden in het buitengebied:  

 

Artikel 8 

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op eni-

gerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Artikel 9 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te ver-

wonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

 

Artikel 10 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te ver-

ontrusten. 

 

Artikel 11 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 

dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 

halen, weg te nemen of te verstoren. 

 

Artikel 12 

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoe-

ken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
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Artikel 13 

Het is niet toegestaan beschermde soorten planten en dieren te vervoeren, of onder zich te 

hebben. 

 

Vrijstelling en ontheffing 

Conform artikel 75 is het mogelijk om in bepaalde gevallen ontheffing of vrijstelling te verlenen 

van de verbodsbepalingen genoemd in artikelen 8 t/m 12. Sinds het vrijstellingsbesluit van 23 

februari 2005 kent de Flora- en faunawet drie beschermingsniveaus, veelal aangeduid met tabel 

1, tabel 2 en tabel 3. 

 

tabel 1 Algemene soorten Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen, onderhoud en beheer 

geldt een vrijstelling. Er hoeft voor deze activiteiten geen 

ontheffing aangevraagd te worden. 

tabel 2 Overige soorten Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling, 

mits wordt gewerkt volgens een door de minister van LNV 

goedgekeurde gedragscode. Is er geen gedragscode dan 

moet ontheffing aangevraagd worden, deze valt onder de 

lichte toets (geen aantasting van de duurzame instandhou-

ding van de soort). 

tabel 3 Soorten, genoemd in 

bijlage IV van de Habi-

tatrichtlijn en in bijlage 

1 van de AMVB 

Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Voor 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt ten aanzien van 

deze soorten dat er altijd een ontheffing moet worden aan-

gevraagd waarvoor een uitgebreide toets geldt. De onthef-

fingsaanvraag valt onder de zware toets: 1) er is sprake van 

een bij de wet genoemd belang, 2) er is geen alternatief, 3) 

doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhou-

ding van de soort. Voor beheer en onderhoud is wel vrijstel-

ling mogelijk indien gewerkt wordt volgens een goedgekeur-

de gedragscode. 

 Vogels Vogels vormen een aparte categorie. Vogels worden vooral 

negatief geraakt in hun broedperiode. Voor het verstoren 

van nesten wordt over het algemeen geen ontheffing ver-

leend. Buiten de broedperiode betreft bescherming van vo-

gels vooral de vaste verblijfplaatsen van standvogels zoals 

uilen, huismus en buizerd. Die zijn jaarrond beschermd. Een 

ontheffingsaanvraag voor het aantasten van deze verblijf-

plaatsen zal getoetst worden aan de zware toets (als bij ta-

bel 3). 

Er is geen ontheffing mogelijk bij “een ruimtelijke inrichting 

of ontwikkeling”, noch in het geval van “dwingende redenen 

van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk 

gunstige effecten”(Ministerie LNV, augustus 2009). 
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3 Huidige situatie natuurwaarden  

In dit hoofdstuk wordt per deelgebied de huidige situatie beschreven. Er wordt ingegaan op ge-
bieden en op soorten. Tevens wordt waar relevant ingegaan op autonome ontwikkelingen. Een 
autonome ontwikkeling is de ontwikkeling die plaatsvindt als de voorgenomen activiteit niet 
wordt uitgevoerd. 

 
3.1 Stadsboulevard en Stationsgebied 

 

Gebieden en groenstructuren 

 

Beschermd natuurmonument Landgoed Overcingel 

Het beschermde natuurmonument ‘Landgoed Overcingel’ bestaat uit circa 4 hectare loofbos, 

lanen, houtwallen en singels met sloten/ waterpartijen en gazon en grasvelden. Landgoed 

Overcingel ligt in het centrum van Assen, ten westen van het NS-station. Het gebied is particu-

lier eigendom en bestaat uit een geheel van een oud loofbos, een lanenstelsel en een perktuin 

met waterpartij en grasvelden, in totaal bijna vier hectare groot. Het beschermde natuurmonu-

ment Overcingel is opgenomen binnen de Ecologische Hoofdstructuur en is bestemd met het 

natuurdoeltype eiken- beukenbos van lemige zandgronden 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Het deelgebied ligt buiten de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur. Wel liggen er nabij 

het zuidelijke deel van de Stadsboulevard (de huidige Europaweg Zuid) enkele EHS-gebieden. 

Ten eerste ligt ten noordwesten van de Europaweg het EHS-gebied Asserbos. Voor dit bos 

wordt het natuurdoeltype “eiken- en beukenbos van lemige zandgronden” gehanteerd. Het bos 

is tevens brongebied voor enkele bovenloopjes van de Drentse Aa. Het Asserbos heeft grote 

ecologische waarde voor diverse soortgroepen.  

 

Tussen de N33 en de Europaweg Zuid ligt het beekdal van het Witterdiep/Anreperdiep. Hier 

bevindt zich een kleinschalig beekdallandschap met oude meanders, weilanden en bosjes. De 

weilanden hebben het natuurdoeltype “bloemrijk grasland”. De bosgebiedjes hebben als na-

tuurdoeltype “eiken- en haagbeukenbos van zandgronden”, “bos van arme zandgronden” en 

“eiken- en beukenbos van lemige zandgronden”. Al deze bosgebiedjes hebben de EHS-status 

(de beek en de graslanden niet). Het hier beschreven gebied heeft een belangrijke functie als 

ecologische schakel tussen het Asserbos en het buitengebied ten zuidwesten van Assen (o.a. 

dal Witterdiep, Witterveld) en als brongebied van de Drentse Aa. 

 

De genoemde PEHS-gebieden zijn ook opgenomen in de gemeentelijke AEHS als “robuust 

groen” (zie afbeelding volgende pagina). Daarnaast is in de AEHS ook het bosgebied rondom 

het Wilhelmina Ziekenhuis opgenomen als “robuust groen”. Dit betreft een oud bosgebied dat 

vroeger tot het landgoed Port Natal behoorde. Het bos tussen de Europaweg Zuid en het spoor 

heeft in de AEHS geen status. Deze bosstrook heeft echter ook ecologische waarde. 

 

De Stadsboulevard kruist daarnaast twee bovenloopjes van de Drentse Aa (de derde boven-

loop, het Anreperdiep is hierboven reeds genoemd). Van noord naar zuid betreft dit de Nij-

landsloop (bij het kruispunt Overcingellaan-Port Natalweg), de Stadsbroekloop (ter hoogte van 

het Rijkskantorencomplex). Deze beekjes zijn in de AEHS aangemerkt als “waterverbinding” en 

als “te ontwikkelen eco-passages”. In de huidige situaties is de kruising met de beekjes niet 

goed waarneembaar. Bovendien is de situatie ecologisch niet optimaal nu de beekjes door mid-

del van duikers onder de infrastructuur (weg en spoor) door worden geleid.  
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Soorten 

 

Flora 

Binnen de geraadpleegde bronnen zijn geen waarnemingen bekend van beschermde planten-

soorten binnen het plangebied. De Stadsboulevard bestaat uit een doorgaande weg door het 

centrum van Assen. Groenelementen bestaan hier uit (plaatselijke) bermzone en solitaire bo-

men (lijnelementen). Het Stationsgebied biedt, naast parktuin Overcingel, ook nauwelijks na-

tuurwaarden. Gezien het ontbreken van waarnemingen en gelet op de aanwezige biotopen wor-

den geen zwaar beschermde plantensoorten verwacht. 

 

Zoogdieren 

In het centrumgebied van Assen zijn waarnemingen bekend van foeragerende gewone dwerg-

vleermuis. Ten oosten van het spoor (buiten plangebied) zijn tevens waarnemingen bekend van 

tweekleurige vleermuis en laatvlieger (Waarneming.nl). 

 

Bestaande lijnelementen zoals lanen en brede watergangen zoals bijvoorbeeld het Havenka-

naal en langs de Overcingellaan vormen naar verwachting een onderdeel van een vliegroute 

van vleermuizen. Naast de genoemde soorten kunnen hier ook watervleermuis, baardvleer-

muis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuis gebruik van maken. 

Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij voor de oriëntatie gebruik maken van (groen) struc-

turen om van hun verblijfplaats naar de foerageergebieden te trekken. Vanwege dit terugkeren-

de gedrag van vleermuizen kunnen bepaalde structuren een onmisbaar onderdeel van een 

vliegroute vormen en daardoor beschermd zijn als geen alternatieve vliegroutes voorhanden 

zijn. Naast de vliegroutes biedt Assen plaatselijk ook geschikt foerageergebied voor vleermui-

zen, met name de groene gebied zoals parktuin Overcingel (zie bijlage 2)  lijkt hierbij van be-

lang. De groene gebieden bieden een insectenrijke situatie waar vleermuizen op jagen.  

Tot slot geldt dat bebouwing met elementen zoals bijvoorbeeld spouwmuur, dakpannen, gevel-

betimmering, zolders en kelders en oude dikke bomen met holtes en/of spleten geschikte vaste 

verblijfplaats kan bieden voor vleermuizen. 

Bebouwing naast parktuin Overcingel (binnen Stationsgebied) bieden mogelijk een vaste ver-

blijfplaats voor vleermuizen welke foerageren binnen Overcingel. Stadsboulevard bestaat uit 

een bestaande weg (bebouwing valt buiten deelgebied), mogelijk vormen oude dikke bomen 

met holtes/ spleten langs de boulevard ook vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen. 

 

Vogels 

In de NDFF databank zijn waarnemingen bekend van grote gele kwikstaart, gierzwaluw, sper-

wer, roek en ooievaar. Dit zijn alle soorten met een jaarrond beschermd nest. Uit de databank 

van NDFF is niet op te maken of de soorten ook daadwerkelijk broedend zijn waargenomen, 

wel is duidelijk dat de het terrein onderdeel uit maakt van hun leefgebied. Het deelgebied biedt 

echter zeker geen geschikt broedbiotoop voor grote gele kwikstraat en ooievaar. Gierzwaluw, 

sperwer en roek kunnen hier broedend niet worden uitgesloten. Naast deze soorten zijn een 

aantal waarnemingen bekend van kwetsbare en gevoelige rode lijstsoorten, zie bijlage 3. 

 

Vissen 

De Stadsboulevard kruist het Havenkanaal, dit kanaal staat in verbinding met het Drentsche Aa- 

systeem. Beschermde vissoorten die in het Havenkanaal theorie kunnen voorkomen zijn kleine 

modderkruiper, bittervoorn, bermpje en vetje. Deze soorten zijn beschermd onder tabel 2 en 3 

van Flora- en faunawet en Rode Lijst. De oevers van het watersysteem bieden mogelijk ge-

schikt voortplantingsbiotoop, foerageergebied en schuilgelegenheden voor de vissen. Het die-

pere water wordt vaak in de winterrust opgezocht. Locaties waar beschoeiing aanwezig is, is 

minder aantrekkelijk leefgebied. Omtrent Stadsboulevard en Stationsgebied vinden geen werk-

zaamheden in Havenkanaal plaats. De Stadsboulevard kruist alleen het kanaal, maar bevindt 

zich buiten de begrenzing van het deelgebied. In dit kader treden ook geen (negatieve) effecten 

op. 
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Figuur x. Het Havenkanaal nabij kruising met Stadsboulevard (in oostelijke richting gezien) 

 

Amfibieën  

Het stedelijk gebied van Assen biedt, ter plaatsen van waterelementen, geschikt biotoop voor 

soorten zoals gewone pad, bruine kikker, bastaard kikker en kleine watersalamander. Dit zijn 

alle algemene soorten van tabel 1 Flora- en faunawet. In het centrumgebied zijn meerdere 

waarnemingslocatie van de alpenwatersalamander bekend. Alpenwatersalamander is zwaar 

beschermd onder tabel 2 Flora- en faunawet. Er zijn onder andere waarnemingen bekend ter 

plaatse van Vaart Z.Z./ Emmastraat, Asserbos en in de vijver ter hoogte van Parkstraat (Waar-

neming.nl). 

 

Reptielen 

Er zijn binnen het deelgebied geen waarnemingen bekend van reptielen. Het terrein bevindt 

zich midden in het stedelijk gebied van Assen, qua inrichting is het terrein ook niet geschikt voor 

reptielen en is daarnaast moeilijk te bereiken voor de soorten vanuit bijvoorbeeld Drentse Aa en 

Witterveld. Binnen dit plangebied worden geen reptielen verwacht. 

 

Overige soorten 

Binnen het plangebied van Stadsboulevard en Stationsgebied zijn geen waarnemingen bekend 

van overige zwaar beschermde soorten van de soortgroepen mossen, schimmels, dagvlinders, 

libellen en insecten. Gezien de ligging, inrichting en beheer van het terrein worden deze soorten 

hier ook niet verwacht  

 

Tabel 1: Samenvattend voorkomen van zwaar beschermde soorten binnen plangebied 

Stadsboulevard en Stationsgebied. 

Soortgroep Soort functie Bescherming Voorkomen 

Flora Nvt    

Zoogdieren gewone dwergvleermuis 

tweekleurige vleermuis  

laatvlieger 

watervleermuis 

baardvleermuis 

ruige dwergvleermuis 

foerageergebied 

vliegroute 

tabel 3 en bijlage 

IV HR 

vrijwel zeker 
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rosse vleermuis  

gewone grootoorvleermuis  

Vogels gierzwaluw 

roek 

sperwer 

 

overige broedvogels 

jaarrond beschermde 

nesten  

 

 

broedbiotoop 

 

 

 

 

rode lijst 

onzeker  

 

 

 

vrijwel zeker 

Vissen kleine modderkruiper 

bittervoorn 

bermpje 

vetje 

leefgebied tabel 2 en 3 Onzeker 

Amfibieën alpen watersalamander leefgebied tabel 2 Zeker 

Reptielen Nvt    

Overige  Nvt    

 

 

3.2 Stadsbedrijvenpark  

Het deelgebied Stadsbedrijvenpark bestaat uit bestaande bedrijven/ industrieterrein ten noord-

oosten van het centrum van Assen. Ten zuiden van het Havenkanaal bevindt zich ook nog een 

smalle zone met bedrijven en industriegebied.  

 

Gebieden  

Het deelgebied bevindt zich buiten de begrenzing van de Provinciale Ecologische Hoofdstruc-

tuur. Ten oosten van het deelgebieden liggen twee terreinen die tot de PEHS behoren. Dit be-

treft het Amelterbosch op ca 500 meter en de waterwinning Lonerstraat op ca 100 meter. Beide 

bosgebieden hebben als natuurdoeltypen “bos van arme zandgronden” en “eiken- en beuken-

bos van lemige zandgronden” en kent een multifunctioneel gebruik. 

 

De genoemde PEHS-gebieden zijn ook opgenomen in de gemeentelijke AEHS als “robuust 

groen”. Op grond van de AEHS moet het Havenkanaal fungeren als ecologische waterverbin-

ding. Daarnaast is er in de AEHS een verbinding voorzien tussen het Stadsbedrijvenpark en het 

buitengebied.  

 

Soorten 

 

Flora 

Binnen de geraadpleegde bronnen zijn geen waarnemingen bekend van beschermde planten-

soorten binnen het plangebied. Het stadsbedrijvenpark bestaat uit verhard oppervlakte en be-

bouwing en lijkt gezien deze inrichting geen geschikt habitat voor beschermde plantensoorten 

te bieden. Gezien het ontbreken van waarnemingen en de aanwezige biotopen worden geen 

zwaar beschermde plantensoorten verwacht. 

 

Zoogdieren 

Binnen het plangebied van Stadsbedrijvenpark is een waarneming bekend van een steenmarter 

(nabij Marsdijk, aldus waarneming.nl). Daarnaast is net buiten het plangebied in het parkje ten 

zuiden van het spoor een waarneming van een eekhoorn. Het leefgebied van de eekhoorn be-

staat uit een bosrijk gebied waarin hij verschillende nesten/ verblijven heeft. Het Stadsbedrij-

venpark is qua inrichting en beheer niet geschikt als leefgebied voor de eekhoorn en maakt hier 

naar verwachting ook geen gebruik van. De steenmarter wordt op meerdere locaties in en rond 

Assen aangetroffen, de verblijfplaatsen van de steenmarter zijn echter niet inzichtelijk gemaakt. 

De steenmarter verblijft in stenige objecten zoals steengroeven, rotsige hellingen en gebouwen. 

Het deelgebied van Stadsbedrijvenpark vormt geen optimaal leefgebied voor teenmarter en 

eekhoorn. 

 

In het centrumgebied van Assen zijn waarnemingen bekend van foeragerende gewone dwerg-

vleermuis. Ten oosten van het spoor (buiten plangebied) zijn tevens waarnemingen bekend van 

tweekleurige vleermuis en laatvlieger. 
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Bestaande lijnelementen zoals lanen en brede watergangen zoals bijvoorbeeld het Havenka-

naal vormen naar verwachting een onderdeel van een vliegroute van vleermuizen naast de ge-

noemde soorten kunnen hier ook watervleermuis, baardvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse 

vleermuis en gewone grootoorvleermuis gebruik van maken. Van veel vleermuissoorten is be-

kend dat zij voor de oriëntatie gebruik maken van (groen) structuren om van hun verblijfplaats 

naar de foerageergebieden te trekken. Vanwege dit terugkerende gedrag van vleermuizen kun-

nen bepaalde structuren een onmisbaar onderdeel van een vliegroute vormen en daardoor be-

schermd zijn als geen alternatieve vliegroutes voorhanden zijn. Naast de vliegroutes, biedt As-

sen plaatselijk ook geschikt foerageergebied voor vleermuizen, met name de groene gebieden 

in bijlage 2 lijken hierbij van belang. De groene gebieden bieden een insectenrijke situatie waar 

vleermuizen graag jagen. Tot slot geldt dat bebouwing met elementen zoals bijvoorbeeld 

spouwmuur, dakpannen, gevelbetimmering, zolders en kelders en oude dikke bomen met hol-

tes en/of spleten geschikte vaste verblijfplaats kan bieden voor vleermuizen. 

 

Vogels 

In de NDFF databank zijn waarnemingen bekend van grote gele kwikstaart en enkele exempla-

ren van gierzwaluw, roek en net buiten het plangebied drie ransuilen. Dit zijn alle soorten met 

een jaarrond beschermd nest. Uit de databank van NDFF is niet op te maken of de soorten ook 

daadwerkelijk broedend zijn waargenomen. Gezien de functie en inrichting van Stadsbedrijven-

park kunnen broedlocaties van gierzwaluw en roek niet worden uitgesloten maar grote gele 

kwikstaart zal hier niet tot broeden komen. Naast de jaarrond beschermde nesten kunnen al-

gemene vogelsoorten ook tot broeden komen. 

 

Vissen 

Te midden van het Stadsbedrijvenpark loopt het Havenkanaal, dit kanaal staat in verbinding het 

Drentsche Aa- systeem. Beschermde vissoorten die hier in theorie kunnen voorkomen zijn klei-

ne modderkruiper, bittervoorn, bermpje en vetje. Deze soorten zijn beschermd onder tabel 2 en 

3 van Flora- en faunawet en Rode Lijst. De oevers van het watersysteem bieden mogelijk ge-

schikt voortplantingsbiotoop, foerageergebied en schuilgelegenheden voor de vissen. Het die-

pere water wordt vaak in de winterrust opgezocht. Locaties waar beschoeiing aanwezig is, is 

minder aantrekkelijk leefgebied voor bovenstaande soorten. 

 

Amfibieën 

Watergangen en poelen binnen het plangebied bieden geschikt biotoop voor algemene soorten 

zoals gewone pad, bruine kikker, bastaard kikker en klein watersalamander. Gezien de functie 

en inrichting van het gebied, is het echter geen optimaal leefgebied maar zal het gaan om plaat-

selijk biotoop. Ten zuiden van het kanaal tegen het spoor aan (zie bijlage 3) zijn vele waarne-

mingen bekend van de alpenwatersalamander (waarneming.nl). 

 

Reptielen 

Er zijn binnen het plangebied van Stadbedrijvenpark geen waarnemingen bekend van reptielen. 

Het terrein bevindt zich midden in het stedelijk gebied van Assen, qua inrichting is het terrein 

ook niet geschikt voor reptielen. Het is daarnaast moeilijk te bereiken voor de soorten vanuit 

bijvoorbeeld Drentsche Aa en Witterveld. Binnen dit plangebied worden geen reptielen ver-

wacht. 

 

Overige soorten 

Binnen het plangebied van Stadsboulevard zijn geen waarnemingen bekend van overige zwaar 

beschermde soorten van de soortgroepen mossen, schimmels, dagvlinders, libellen en insec-

ten. Gezien de ligging, inrichting en beheer van het terrein worden deze soorten hier ook niet 

verwacht  
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Tabel 2: Samenvattend voorkomen van zwaar beschermde soorten binnen plangebied 

Stadsbedrijvenpark. 

Soortgroep Soort Functie Bescherming Voorkomen 

Flora nvt    

Zoogdieren gewone dwergvleermuis 

tweekleurige vleermuis  

laatvlieger 

watervleermuis 

baardvleermuis 

ruige dwergvleermuis 

rosse vleermuis  

gewone grootoorvleermuis 

migratieroute 

vliegroute 

foerageergebied 

verblijfplaats 

tabel 3 en bijlage 

IV HR 

onzeker 

Vogels gierzwaluw 

roek 

 

overige broedvogels 

jaarrond beschermde 

nesten  

 

Broedbiotoop 

 

 

 

rode lijst 

onzeker 

 

 

vrijwel zeker 

Vissen kleine modderkruiper 

bittervoorn 

bermpje 

vetje 

Leefgebied tabel 2/3 onzeker 

Amfibieën alpenwatersalamander Leefgebied tabel 2 zeker 

Reptielen Nvt    

Overige  Nvt    

 
3.3 Havenkwartier 

Het plangebied van Havenkwartier bevindt binnen de begrenzing van het Stadbedrijvenpark. 

Havenkwartier maakt in de huidige situatie onderdeel uit van het deelgebied Stadsbedrijven-

park. In deze paragraaf wordt daarom voor de beschrijving van de huidige situatie verwezen 

naar paragraaf 3.2. 

 
3.4 Blauwe As tweede fase 

 

Gebieden  

Het deelgebied bevindt zich buiten de begrenzing van de PEHS. Op enkele honderden meters 

vanaf de zuidelijke grens van het deelgebied (daar waar het Kanaal zich afsplitst van de Vaart) 

ligt de noordrand van PEHS-gebied Asserbos. De ecologische kenmerken van het Asserbos 

zijn beschreven bij deelgebied Stadsboulevard en Stationsgebied.  

 

De genoemde PEHS-gebieden zijn ook opgenomen in de gemeentelijke AEHS als “robuust 

groen”. Op grond van de AEHS moet het Kanaal fungeren als ecologische waterverbinding. 

 

Soorten 

 

Flora 

Er zijn geen waarnemingen (NDFF, waarneming.nl) bekend van beschermd en plantensoorten 

binnen het Havenkanaal. Door de damwand ontbreekt enige vorm van oever/ waterplanten. 

Volgens informatie van de gemeente Assen komt er in het Havenkanaal krabbenscheer voor.  

 

Zoogdieren 

Het Havenkanaal binnen het plangebied van Blauwe As tweede fase vormt mogelijk een onder-

deel van een vaste vliegroute van de watervleermuis maar gewone dwergvleermuis en laatvlie-

ger (NDFF) en tweekleurige vleermuis en ruige dwergvleermuis (waarneming.nl). In de huidige 

situatie wordt deze (potentieel) vliegroute versnipperd door het kruispunt Groningerstraat/ Het 

Kanaal. Binnen Blauwe As en de gewenste varroute bestaat het voornemen om hier een sluisje 

te realiseren, 
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Vogels 

In de NDFF databank zijn waarnemingen bekend van gierzwaluw en slechtvalk. Dit zijn beide 

soorten met een jaarrond beschermd nest. Uit de databank van NDFF is niet op te maken of de 

soorten ook daadwerkelijk broedend zijn waargenomen. Gezien de inrichting van de directe 

omgeving van Blauwe As kunnen broedlocaties van beide soorten niet worden uitgesloten. Bei-

de soorten zullen echter niet op het kanaal of de oeverzone tot broeden komen. Naast de jaar-

rond beschermde nesten kunnen algemene vogelsoorten aan de oeverzone wel tot broeden 

komen. 

 

Vissen 

Het Havenkanaal aan de westzijde van Assen is (grotendeels) beschoeid met een damwand en 

biedt daarmee geen optimaal leefgebied voor vissen. Beschermde vissoorten die hier in theorie 

kunnen voorkomen zijn kleine modderkruiper, bittervoorn, bermpje en vetje. Deze soorten zijn 

beschermd onder tabel 2 en 3 van Flora- en faunawet en Rode Lijst. Door de damwand ont-

breekt vrijwel enige vorm van oever/ waterplanten en biedt dan ook geen voortplantingsbiotoop 

voor bovenstaande soorten.  

 

Amfibieën 

Door de steile damwand biedt het havenkanaal geen geschikt leefgebied voor amfibieën, daar-

naast ontbreekt door de damwand enige vorm van oever/ waterplanten. Het plangebied van 

Blauwe As biedt dan ook geen optimaal leefgebied voor amfibieën, mogelijk dat plaatselijk de 

algemene soorten bruine kikker, bastaard kikker of kleine watersalamander kan worden aange-

troffen. 

 

Reptielen 

Er zijn binnen het plangebied van Blauwe As geen waarnemingen bekend van reptielen. Het 

terrein bevindt zich midden in het stedelijk gebied van Assen, qua inrichting is het terrein ook 

niet geschikt voor reptielen. Binnen dit plangebied worden geen reptielen verwacht. 

 

Tabel 3: Samenvattend voorkomen van zwaar beschermde soorten binnen plangebied 

Blauwe As (tweede fase). 

Soortgroep Soort functie Bescherming Voorkomen 

Flora nvt    

Zoogdieren gewone dwergvleermuis 

tweekleurige vleermuis  

laatvlieger 

watervleermuis 

ruige dwergvleermuis 

migratieroute 

vliegroute 

foerageergebied 

verblijfplaats 

tabel 3 en bijlage 

IV HR 

onzeker 

Vogels overige broedvogels broedbiotoop  zeker 

Vissen kleine modderkruiper 

bittervoorn 

bermpje 

vetje 

leefgebied tabel 2/3 onzeker 

Amfibieën nvt    

Reptielen Nvt    

Overige  Nvt    

 

 

 
3.5 Assen- Zuid 

Dit project bestaat uit twee onderdelen, te weten het werklandschap Assen-Zuid en de Toeris-

tisch Recreatieve Zone. Deze twee onderdelen liggen op enige afstand van elkaar, en verschil-

len ook in hun ecologische kenmerken. De beide onderdelen worden hieronder separaat be-

handeld.  

 
3.5.1 Werklandschap Assen Zuid 
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Gebieden en structuren  

In het Structuurvisie-deelgebied ‘Werklandschap Assen Zuid’ ligt een klein gedeelte van de 

PEHS. Het betreft een gedeelte aan de zuidzijde met als natuurdoeltype “nat matig voedselrijk 

grasland”. Direct ten oosten van het werklandschap ligt het EHS-gebied bestaand uit de natuur-

doeltypen “bloemrijk grasland” en “dotterbloemgrasland van beekdalen/schraalgrasland”. Dit 

gebied behoort tevens tot het Natura 2000-gebied Drentse Aa (zie ook Passende Beoordeling). 

 

In het plangebied van werklandschap Assen- Zuid liggen diverse terreintjes die niet tot de 

PEHS behoren, maar wel natuurwaarden hebben. Er zijn terreinen met de natuurdoeltypen 

“natte heide” en “bos van arme zandgronden” (multifunctioneel gebruik) aanwezig. Daarnaast 

bevinden zich in het zuidelijk deel twee veentjes. In de AEHS is het gehele deelgebied aange-

merkt als ”zoekgebied groen en natuur”. Bij het huidige knooppunt A28/N33 en de kruising 

graswijk-N33 zijn eco-passages voorzien.  

 

Soorten 

In 2009 is een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde flora 

en faunasoorten. In dit onderzoek is slechts het voorkomen van beschermde soorten in kaart 

gebracht. In dit Achtergronddocument natuur wordt gebruik gemaakt van deze Ecologische Be-

oordeling en is eventueel aangevuld met gegevens uit NDFF. 

 

Flora 

Tijdens flora-inventarisatie in 2009 zijn de beschermde plantensoorten jeneverbes, rietorchis, 

waterdrieblad en kleine zonnedauw van tabel 2 Flora- en faunawet aangetroffen. Daarnaast zijn 

de rode lijstsoorten dubbelloof, gewone veenbies, bruine snavelbies, dwergviltkruid, hondsviool-

tje en wateraardbei aangetroffen.  

 

Relatief hoog is de soortenrijkdom in de bermen en bermsloten van de A28 en van de spoorlijn 

Groningen-Zwolle. Een geïsoleerd heideterrein met ven in het midden van het plangebied, 

springt er qua soortenrijkdom en beschermde soorten echter uit. Hier zijn onder andere gewone 

veenbies, kleine zonnedauw en bruine snavelbies aangetroffen. Verder staan er een aantal je-

neverbessen. Noemenswaardig zijn verder de aanwezige oude boselementen, variërend van 

nat soortenrijk elzenbos tot dotterbloem in de ondergroei tot drogere bossen met grove den. 

Lokaal is de invloed van regionale kwel zichtbaar in de slootvegetatie met soorten als grote 

waterranonkel, snavelzegge, waterviolier en kleine watereppe (Salomons, 2009). 

 

Zoogdieren 

Het plangebied biedt geschikt leefgebied voor algemene soorten zoals vos, ree, haas, egel, 

muizen en spitsmuizen van tabel 1 Flora- en faunawet. Langs de spoorsloot is mogelijk biotoop 

van de waterspitsmuis (tabel 2 Flora- en faunawet) aanwezig. Indien hier ontwikkelingen zijn 

gepland, dient nader onderzoek plaats te vinden. Tijdens onderzoek in 2009 is steenmarter of 

sporen van steenmarter niet aangetroffen. Binnen het gebied zijn wel meerdere vliegroutes 

aanwezig van gewone dwergvleermuis en laatvlieger, zie figuur 11 naast deze vliegroute lijken 

de vleermuizen ook met name gebruik te maken van Graswijk. Tijdens het onderzoek in 2009 is 

tevens foerageergebied van gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis vastge-

steld. 

 

Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij voor de oriëntatie gebruik maken van (groen) struc-

turen om van hun verblijfplaats naar de foerageergebieden te trekken. Vanwege dit terugkeren-

de gedrag van vleermuizen kunnen bepaalde structuren een onmisbaar onderdeel van een 

vliegroute vormen en daardoor beschermd zijn als geen alternatieve vliegroutes voorhanden 

zijn. bovenvermelde (lijn)elementen zijn dan ook behoudenswaardig. 
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Figuur 3: Waarneming locaties van vleermuizen binnen Werklandschap Assen- Zuid (Sa-

lomons, 2009). 

 

Vogels 

Tijdens broedvogelonderzoek in 2009 zijn broedende exemplaren van buizerd, grote bonte 

specht, ransuil, steenuil en kerkuil aangetroffen. Nesten van deze soorten zijn alle jaarrond be-

schermd. Naast deze soorten is tevens het voorkomen van de rode lijstsoorten huismus, ring-

mus, boerenzwaluw en grauwe vliegenvanger vastgesteld, deze soorten zijn niet broeden maar 

slechts vliegend/ foeragerend aangetroffen. 
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Vissen 

Tijdens vissenonderzoek in 2009 zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen. Op twee loca-

ties is het voorkomen van de zonnebaars vastgesteld (Salomons, 2009). De zonnebaars is een 

exoot die hier van nature niet voorkomt en kent geen beschermde status. 

 

Amfibieën 

Tijdens inventarisatie in 2009 zijn de zwaar beschermde amfibieën poelkikker, alpenwatersala-

mander en heikikker binnen het plangebied waargenomen. Tijdens dit onderzoek is tevens 

voortplanting van alpenwatersalamander en heikikker vastgesteld. Van de poelkikker is dit niet 

met zekerheid vastgesteld, maar wordt dit wel verwacht (Salomons, 2009). 

 

Reptielen 
Op het geïsoleerde heideterreintje binnen het plangebied is in 2009 de levendbarende hagedis 
waargenomen. Naar verwachting is de soort een al een langere tijd gevestigd in dit gebied. De 
geïsoleerde ligging van het heideterrein maakt uitwisseling met populaties uit de omgeving las-
tig (Salomons, 2009). Behoud van dit heideterreintje is dan ook van belang voor deze plaatselij-
ke populatie. 

 

Overige soorten 

Binnen het onderzoeksgebied zijn geen beschermde insecten aangetroffen en voortplanting van 

beschermde soorten wordt niet verwacht. Ook zijn geen soorten van de Rode Lijst aangetroffen. 

Aanwezigheid van Bruine vuurvlinder wordt mogelijk geacht op enkele heischrale delen. De 

soort is uit deze omgeving bekend (M. Salomons, 2009). De bruine vuurvlinder is niet be-

schermd onder Flora- en faunawet, maar is wel opgenomen op rode lijst als Kwetsbaar. 

 

Tabel 4: Samenvattend voorkomen van zwaar beschermde soorten binnen plangebied 

Werklandschap Assen- Zuid. 

Soortgroep Soort Functie Bescherming Voorkomen 

Flora Jeneverbes 

rietorchis 

waterdrieblad  

kleine zonnedauw 

Habitat tabel 2 zeker 

Zoogdieren gewone dwergvleermuis 

laatvlieger  

rosse vleermuis 

 

waterspitsmuis 

Vliegroute 

foerageergebied 

 

 

leefgebied 

tabel 3 en bijlage 

IV HR 

 

 

tabel 2 

zeker 

 

 

 

onzeker 

Vogels Divers Broedbiotoop RL/ FFW zeker 

 Buizerd 

grote bonte specht 

ransuil 

steenuil  

kerkuil 

jaarrond be-

schermd nest 

 zeker 

Vissen Nvt    

Amfibieën aplenwatersalamander 

poelkikker 

heikikker 

Leefgebied tabel 2 en 3 

 

zeker 

Reptielen levendbarende hagedis Leefgebied tabel 2 zeker 

Overige  bruine vuurvlinder leefgebied RL onzeker 
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Figuur x Ree in deelgebied Werklandschap Assen-Zuid 

 

 

3.5.2 Toeristisch- Recreatieve Zone 

 

Gebieden en structuren 

In westelijke deel van het deelgebied ligt het bestaande recreatiegebied Baggelhuizerplas. Ten 

noorden van de recreatieplas ligt PEHS-gebied bestaand uit een heideterrein omzoomd door 

bos. Het heideterrein heeft als natuurdoeptype “droge heide”, het bos heeft natuurdoeltypen 

“bos van arme zandgronden”, “eiken en beukenbos van lemige zandgronden” en “bos van bron 

en beek”. De bospercelen kennen een multifunctioneel gebruik. Voorts grenst het plangebied 

van de Toeristisch Recreatieve Zone in het zuiden aan PEHS-gebied Witterveld. Hier zijn o.a. 

de natuurdoeltypen “natte heide” en “hoogveenbos” aanwezig. Het Witterveld is tevens Natura 

2000-gebied (zie verder de Passende Beoordeling).  

 

De genoemde PEHS-gebieden zijn ook opgenomen in de gemeentelijke AEHS als “robuust 

groen”. Het plangebied voor de Toeristisch Recreatieve Zone tussen de Witterhoofdweg en de 

weg De Haar is aangemerkt als “zoekgebied groen en natuur”.  

 

Tussen de weg Witterhaar en het Witterveld ligt een terrein van de gemeente Assen dat dient 

als buffergebied. Het terrein kent een extensief agrarisch gebruik, en heeft als doel een buffer te 

creëren voor de natuurwaarden op het Witterveld. Deze bufferzone is (samen met de noordrand 

van het Witterveld) in de AEHS aangemerkt als “te ontwikkelen ecologische groenverbinding”. 

 

Aan de oostzijde van de Toeristisch Recreatieve Zone ligt het beekdal van het Witterdiep, een 

bovenloop van de Drentse Aa. Dit beekdal is in de AEHS aangemerkt als “waterverbinding” en 

“te ontwikkelen ecologische groenverbinding”.  

 

Bij het huidige knooppunt A28/N33 en de kruising A28-Witterhoofdweg zijn eco-passages ge-

wenst.  
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Figuur x: vispassage in het Witterdiep  

 

Soorten 

 

Flora 

Binnen het plangebied zijn waarnemingen bekend van gewone dotterbloem (tabel 1) en daslook 

(tabel 2) en nog een aantal algemene soorten zonder beschermde status. Daslook kent een 

middel zware bescherming onder tabel 2 Flora- en faunawet en is een stinzeplant welke in bos-

rijk gebied is gevestigd. Indien groeiplaatsen van daslook worden vernietigd dient ontheffing te 

worden aangevraagd (waarneming.nl). 

 

Zoogdieren 

Het plangebied biedt geschikt leefgebied voor de algemene soorten haas, mol, konijn, ree, vos 

en egel. Dit zijn alle algemene soorten van tabel 1 Flora- en faunawet. In het kader van ruimte-

lijke ingrepen geldt voor deze soorten een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen Flora- 

en faunawet. Naast de algemene soorten maken tevens zwaar beschermde soorten van tabel 

2/3 gebruik van het plangebied. In de woonwijk Baggelhuizen zijn meerdere waarnemingen be-

kend van de eekhoorn. De eekhoorn is middel zwaar beschermd onder tabel 2 Flora- en fauna-

wet. Ter hoogte van de rotonde Balkenweg/ A28 is een vondst gedaan van een dode steenmar-

ter (verkeersslachtoffer, waarneming.nl). Dit wijst erop dat de soort in de buurt verbleef. De ver-

spreiding van de steenmarter in/ rondom Assen is onvoldoende in kaart gebracht. Tot slot zijn 

er waarnemingen bekend van foeragerende/ overvliegende vleermuizen. Deze waarnemingen 

zijn niet op soort gebracht, zie ook bijlage 3. 

 

Vogels 

In het NDFF systeem zijn meerde waarnemingen bekend van buizerd (veel rondom de Baggel-

huizerplas) en ooievaar (dal Witterdiep). Dit zijn soorten met een jaarrond beschermd nest. Uit 

de databank van NDFF is niet op te maken of de soorten ook daadwerkelijk broedend zijn 

waargenomen, wel is duidelijk dat het terrein onderdeel uit maakt van hun leefgebied. Naast 

deze soorten zijn een aantal waarnemingen bekend van ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsba-

re en gevoelige rode lijstsoorten, zie bijlage 3. 
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Vissen 

De recreatieplassen Baggelhuizerplas en Forellenplas zijn beide diepe zandwinputten en zijn 

beide een bekend spot voor sportvissers. De Forellenplas is in beheer van De Noord Neder-

landse Vliegvis Vereniging (NNVV). In de forellenplas zijn onder andere regenboogforellen uit-

gezet. Beide plassen betreffen een diepe zandwinput, in de Baggelhuizerplas is een natuurlijke 

visstand (geen forellen) aanwezig maar betreft ook een afgesloten systeem. Er zijn geen waar-

nemingen bekend van beschermde vissoorten. 

 

Amfibieën 

Het plangebied voor de toeristisch- recreatieve zone biedt geschikt leefgebied voor algemene 

soorten zoals gewone pad, bruine kikker, bastaard kikker en kleine watersalamander. Er zijn 

echter ook waarnemingen van zwaar beschermde soorten van tabel 2/3 Flora- en faunawet. 

In de woonwijk Kloosterveen (ten zuiden van het kanaal) is een waarneming bekend van de 

alpenwatersalamander (waarneming.nl). Deze soort is ook bekend binnen de woonwijk Baggel-

huizen. De alpenwatersalamander kent een middelzware bescherming onder tabel 2 Flora- en 

faunawet. In het Natura 2000-gebied Witterveld is tevens een waarneming bekend van een 

poelkikker, deze is echter buiten het plangebied gelegen.  

 

Reptielen 

Op het heideterrein van Baggelhuizen is een waarneming bekend van levendbarende hagedis. 

De soort is tevens ten westen van het TT- terrein waargenomen. In het dal van het Witterdiep is 

een waarneming van de ringslang geregistreerd (NDFF). Ten westen van het plangebied zijn 

ook waarnemingen bekend van hazelworm en ringslang, zie ook bijlage 3. Gezien het ontbre-

ken van waarnemingen binnen groengebied Baggelhuizen, worden deze soorten hier niet ver-

wacht. 

 

Overige soorten 

Binnen het plangebied van Toeristisch Recreatieve Zone zijn geen waarnemingen bekend van 

overige beschermde soorten van de soortgroepen mossen, schimmels, dagvlinders, libellen en 

insecten. Gezien de inrichting en beheer van het terrein worden deze soorten hier ook niet ver-

wacht  

 

Tabel 5: Samenvattend voorkomen van zwaar beschermde soorten binnen plangebied 

Toeristisch- recreatieve zone. 

Soortgroep Soort Functie Bescherming Voorkomen 

Flora daslook Habitat tabel 2 zeker 

Zoogdieren eekhoorn 

steenmarter 

gewone dwergvleermuis 

laatvlieger  

rosse vleermuis 

Leefgebied/ nest 

leefgebied/ verblijf 

foerageergebied/ 

vliegroute 

tabel 2/3 

 

vrijwel zeker/  

onzeker 

 

Vogels buizerd  

ooievaar 

 

Broedvogels divers 

jaarrond beschermd 

nest 

 

broedbiotoop 

 onzeker 

 

 

zeker 

Vissen onbekend    

Amfibieën alpenwatersalamander Leefgebied tabel 2 zeker 

Reptielen levendbarende hagedis Leefgebied tabel 2 vrijwel zeker 

Overige  nvt    
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3.6 Assen aan de Aa 

Het plangebied van Assen aan de Aa wordt aan de oostzijde begrensd door de gemeentegrens 

(die in het Anreeperdiep, Deurzerdiep en Loonerdiep ligt) en aan de westzijde door het stedelij-

ke gebied van Assen. Het deelgebied ligt deels binnen de begrenzing van het Natura 2000-

gebied Drentsche Aa-gebied. In de Passende Beoordeling wordt hier verder op ingegaan.   

 

Gebieden en structuren 

Het plangebied van Assen aan de Aa wordt aan de oostzijde begrensd door de gemeentegrens 

(die in het Anreeperdiep, Deurzerdiep en Loonerdiep ligt) en aan de westzijde door het stedelij-

ke gebied van Assen. Het deelgebied ligt deels binnen de begrenzing van het Natura 2000-

gebied Drentsche Aa-gebied. In de Passende Beoordeling wordt hier verder op ingegaan. 

 

Het deelgebied van Assen aan de Aa is voor een aanzienlijk deel aangemerkt als EHS (in en 

rondom het beekdal van de Drentse Aa). De graslanden direct aan de beek worden gekenmerkt 

door het natuurdoeltype “dotterbloemgrasland van beekdalen/nat schraalgrasland”. Iets hoger 

op de flank van het beekdal wordt het natuurdoeltype “bloemrijk grasland” nagestreefd. Aan 

weerszijden van een zijtak van het Deurzerdiep die vanuit Assen loopt (het Ossebroekenloopje) 

liggen bospercelen (natuurdoeltype “bos van arme zandgronden”, deels voor multifunctioneel 

gebruik). Deze bospercelen sluiten aan de westzijde aan op het Amelterbosch dat tot ver in de 

kern Assen reikt. Dit Amelterbosch is eveneens EHS-gebied. Verspreid op de flank van het 

beekdal liggen enkele kleine perceeltjes met natuurdoeltype “natte heide”.  

 

De genoemde PEHS-gebieden zijn ook opgenomen in de gemeentelijke AEHS als “robuust 

groen” of “zoekgebied groen en natuur”. Voorts zijn in de AEHS diverse “ecologische groenver-

bindingen” tussen groengebieden in de stad en buitengebied. Dergelijke verbindingen liggen in 

het noorden (bij de woonwijk Marsdijk), bij de bosgebieden waterwinning Lonerstraat en Amel-

terbosch, en bij de bovenloopjes Nijlandsloopje en Anreperdiep. 

 

 

 
Figuur x. Nijlandsloopje tussen woonwijk Assen Oost en GGZ terrein
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Soorten 

 

Flora 

Binnen het plangebied zijn waarnemingen bekend van de plantensoorten klein maagdenpalm 

en koningsvaren. Beide soorten zijn licht beschermd onder tabel 1 Flora- en faunawet. In het 

kader van ruimtelijke ingrepen geldt voor alle tabel 1 soorten een algehele vrijstelling. Daar-

naast zijn in NDFF waarnemingen bekend van zwaar beschermde kleine zonnedauw, ronde 

zonnedauw, tongvaren. Klokjesgentiaan, beenbreek, jeneverbes, moeraswespenorchis, rietor-

chis, daslook en wilde gagel. Al deze soorten zijn beschermd onder tabel 2 Flora- en faunawet. 

De groeiplaatsen van deze soorten zijn niet als puntlocaties in kaart gebracht, maar kunnen 

verspreid binnen het gehele plangebied worden aangetroffen. 

 

Zoogdieren 

Het plangebied is vrij uitgestrekt en bezit diverse habitattypen, het gebied biedt hiermee ge-

schikt leefgebied voor algemene soorten zoals mol, haas, egel, konijn, vos, wezel en hermelijn. 

Dit zijn alle algemene soorten van tabel 1 Flora- en faunawet. 

Daarnaast zijn er waarnemingen bekend van de zwaar beschermde soorten gewone dwerg-

vleermuis, laatvlieger, tweekleurige vleermuis, rosse vleermuis en eekhoorn. De vleermuizen 

zijn zwaar beschermd onder tabel 3 en de eekhoorn onder tabel 2 Flora- en faunawet. 

 

Bestaande lijnelementen zoals lanen en brede watergangen vormen naar verwachting een on-

derdeel van een vliegroute van vleermuizen. Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij voor 

de oriëntatie gebruik maken van (groene) structuren om van hun verblijfplaats naar de foera-

geergebieden te trekken. Vanwege dit terugkerende gedrag van vleermuizen kunnen bepaalde 

structuren een onmisbaar onderdeel van een vliegroute vormen en daardoor beschermd zijn als 

geen alternatieve vliegroutes voorhanden zijn. Naast de vliegroutes, biedt Assen plaatselijk ook 

geschikt foerageergebied voor vleermuizen, met name de groene gebieden in bijlage 2 lijken 

hierbij van belang. De groene gebieden bieden een insectenrijke situatie waar vleermuizen 

graag jagen. Tot slot geldt dat bebouwing met elementen zoals bijvoorbeeld spouwmuur, dak-

pannen, gevelbetimmering, zolders en kelders en oude dikke bomen met holtes en/of spleten 

geschikte vaste verblijfplaats kan bieden voor vleermuizen. 

 

Vogels 

In het NDFF systeem zijn waarnemingen bekend van buizerd, ooievaar, ransuil, havik, slecht-

valk, roek, boomvalk, ooievaar, wespendief en kerkuil. Dit zijn alle soorten met een jaarrond 

beschermd nest. Uit de databank van NDFF is niet op te maken of de soorten ook daadwerke-

lijk broedend zijn waargenomen, wel is duidelijk dat het terrein onderdeel uit maakt van hun 

leefgebied. Het plangebied Assen aan de Aa betreft een vrij uitgestrekt deelgebied, met vele 

verschillende habitattype. Het plangebied is in potentie dan ook geschikt als broedbiotoop voor 

alle bovenstaande vogelsoorten. Naast deze soorten zijn een aantal waarnemingen bekend van 

ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige rode lijstsoorten, zie ook bijlage 3. 

 

Vissen 

Binnen het bekensysteem van de Drentsche Aa met in het bijzonder Anreeperdiep, Deuzerdiep 

en Loonerdiep zijn waarnemingen bekend van driedoornige stekelbaars, graskarper, bittervoorn 

en zeelt. Van deze soorten kent slechts de bittervoorn een beschermde status van tabel 3 Flo-

ra- en faunawet. Dit zijn slechts een beperkt aantal waarnemingen. Uit NDFF systeem komt 

naar voren dat in het watersysteem de beschermde soorten bermpje en kleine modderkuiper 

van tabel 2 Flora- en faunawet voorkomen. De eveneens voorkomende soort vetje staat de Ro-

de lijst. 

 

Amfibieën  

Het Drentsche Aa- gebied biedt geschikt leefgebied voor de algemene soorten gewone pad, 

bruine kikker, bastaard kikker en kleine watersalamander. Dit zijn alle algemene soorten van 

tabel 1 Flora- en faunawet. Naast deze algemene soorten zijn in de woonwijk Assen Oost 

waarnemingen bekend van de alpenwatersalamander (tabel 2). In bijalge 3 is tevens te zien dat 

net buiten de begrenzing van het plangebied waarneminglocaties bekend zijn van de heikikker. 

 



Huidige situatie natuurwaarden 

 

, revisie 01

Pagina 25 van 50

 

Reptielen 

Binnen het plangebied van Assen aan de Aa zijn meerdere waarnemingen bekend van de Le-

vendbarende hagedis. De waarnemingen zijn met name aan de rand van plangebied met 

Drentsche Aa- gebied gemaakt. buiten het plangebied, verder ten oosten in Drentsche Aa ge-

bied, zijn tevens waarnemingen bekend van de Hazelworm (zie bijlage 3). 

 

Overige soorten 

Binnen het plangebied van Assen aan de Aa zijn geen waarnemingen bekend van overige 

zwaar beschermde soorten van de soortgroepen mossen, schimmels, dagvlinders, libellen en 

insecten. Gezien de inrichting en beheer van het terrein worden deze soorten hier ook niet ver-

wacht  

 

Tabel 6: Samenvattend voorkomen van zwaar beschermde soorten binnen plangebied 

Assen aan de Aa. 

Soortgroep Soort Functie Bescherming Voorkomen 

Flora kleine zonnedauw  

ronde zonnedauw tongva-

ren 

Klokjesgentiaan  

beenbreek 

jeneverbes moeraswes-

penorchis rietorchis 

daslook  

wilde gagel 

habitat tabel 2 onzeker 

Zoogdieren eekhoorn 

gewone dwergvleermuis 

laatvlieger 

tweekleurige vleermuis 

rosse vleermuis 

leefgebied 

foerageergebied/ 

vliegroute 

tabel 2/3 vrijwel zeker 

Vogels buizerd  

ooievaar 

ransuil 

havik 

slechtvalk 

roek 

boomvalk 

ooievaar 

wespendief  

kerkuil 

 

Broedvogels divers 

jaarrond beschermd 

nest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

broedbiotoop 

 onzeker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeker 

Vissen bittervoorn  

bermpje 

kleine modderkruiper 

vetje 

leefgebied tabel 2/ 3 en RL onzeker 

onzeker 

Amfibieën alpenwatersalamander 

poelkikker 

leefgebied tabel 2/3 vrijwel zeker 

onzeker 

Reptielen levendbarende hagedis leefgebied tabel 2 vrijwel zeker 

Overige  nvt    
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3.7 Park Diepstroeten 

Het plangebied van het Gezondheidskwartier en toekomstige woonwijk Diepstroeten bevindt 

zich aan de zuidoost zijde van Assen. Voor de herinrichting van Diepstroeten is reeds een Eco-

logische beoordeling
1
 gemaakt. Daarnaast heeft er in 2003 toetsing op natuurwaarden van 

Hendrik van Boeiienoord
2
 plaatsgevonden. De rapportage is enigszins verouderd, maar is wel 

geraadpleegd. Binnen dit Achtergronddocument natuur wordt voortgeborduurd op deze Ecolo-

gische Beoordelingen. 

 

Gebieden en structuren 

Het plangebied overlapt voor een klein deel met de begrenzing van de Provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur (PEHS). Het deel van de PEHS binnen het plangebied heeft natuurdoeltype 

“bloemrijk grasland”. Dit betreft graslanden in het dal van de Veensloot, een bovenloopje van 

het Anreperdiep. 

 

De hele oostgrens van het plangebied is aangemerkt als PEHS. Hier gelden de natuurdoeltypen 

“bloemrijk grasland”, “eiken- en beukenbos van lemige zandgronden”. Laatstgenoemd doeltype 

bestaat uit vrij laag tot matig hoog opgaand bos, van (matig) droge, zure en voedselarme zand-

gronden. Tot dit doeltype horen volgens het Handboek Natuurdoeltypen boomsoorten zoals 

Zomereik en Beuk, alsmede diersoorten als Boomklever, Glanskop en andere vogelsoorten, en 

zoogdieren als boommarter en eekhoorns. Naast de kenmerkende soorten van het beschreven 

natuurdoeltype zijn voor de PEHS ook zaken van belang die samenhangen met rust, duisternis 

en afwezigheid van verstoring.  

 

De genoemde PEHS-gebieden zijn ook opgenomen in de gemeentelijke AEHS als “robuust 

groen”. De beek is aangemerkt als “waterverbinding” en bij de kruisingen van het Anreperdiep 

met het spoor is een “eco-passage” voorzien. 

 

Soorten 

 

Flora 

In het uiterste zuidelijke deel van Diepstroeten, rond de daar aanwezige vijver, zijn door Van der 

Heijden (2003) verschillende door de Flora- en faunawet beschermde plantensoorten aangetrof-

fen: vleeskleurige orchis, rietorchis en moeraswespenorchis. Deze soorten vallen in de middel-

zware beschermingscategorie van tabel 2 Flora- en faunawet. Daarnaast komt volgens de be-

schikbare literatuur de licht beschermde plantensoorten gewone dotterbloem en de koningsva-

ren voor in het plangebied (tabel 1 Flora- en faunawet). In de omgeving van het plangebied zijn 

voorts de middelzwaar beschermde soorten welriekende nachtorchis, valkruid, gagel, klokjes-

gentiaan, parnassia en stengelloze sleutelbloem aanwezig. Gemeente Assen vermeldt dat deze 

soorten waarschijnlijk voorkomen bij de vochtige graslanden op de camping van het ‘Van Boeij-

enoord’. Ook de licht beschermde plantensoort grasklokje komt voor in de omgeving van het 

plangebied. Deze soort kan mogelijk ook in Diepstroeten worden aangetroffen. 

 

Zoogdieren 

Mogelijk foerageergebied van de steenmarter en voorkomen van algemene soorten van tabel 1 

Flora- en faunawet zoals wezel, haas, mol, egel, ree en diverse (spits)muizensoorten.  

 
De gebouwen in fasen 2 en 3 zijn in principe geschikt als vaste verblijfplaats voor de gebouw-
bewonende vleermuissoorten. In de inventarisatie van de Natuurwaarden van Hendrik van Boe-
ijenoord (E. van der Heijden, 2003) wordt opgemerkt, dat volgens de beheerders van het terrein 
in diverse paviljoens vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn. De gebouwen die in fase 1 zijn 
gerealiseerd, zijn nieuw, goed geïsoleerd en goed afgesloten, en daarmee minder geschikt om 
vleermuizen te huisvesten. Geschikte bomen zijn in het plangebied minder frequent aanwezig, 
maar kunnen aan de oostzijde (ter hoogte van het natuurpad) mogelijk worden gevonden. 
 

                                                                  
1
 J. Schut 2011. Ecologische beoordeling van de herinrichting park Diepstroeten, Assen, A&W rapport 1587. Altenburg 

& Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden  
2
 E. van de Heijden, 2003. De natuurwaarden van Hendrik van Boeijenoord, Oranjewoud. 
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Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij voor de oriëntatie gebruik maken van (groen) struc-

turen om van hun verblijfplaats naar de foerageergebieden te trekken. Vanwege dit terugkeren-

de gedrag van vleermuizen kunnen bepaalde structuren een onmisbaar onderdeel van een 

vliegroute vormen en daardoor beschermd zijn als geen alternatieve vliegroutes voorhanden 

zijn. 

 

Vogels 

In het NDFF systeem zijn waarnemingen bekend van buizerd, havik en ooievaar. Dit zijn alle 

soorten met een jaarrond beschermd nest. Uit de databank van NDFF is niet op te maken of de 

soorten ook daadwerkelijk broedend zijn waargenomen, wel is duidelijk dat de het terrein on-

derdeel uit maakt van hun leefgebied. Tijdens onderzoek van Altenburg& Wymenga (2011) zijn 

geen nesten/ holen van jaarrond beschermde broedvogels aangetroffen. Nestlocaties van bui-

zerd, havik en ooievaar kunnen dan ook worden uitgesloten. Naast deze soorten zijn een aantal 

waarnemingen bekend van kwetsbare en gevoelige rode lijstsoorten (NDFF), zie bijlage 3. 

 

Vissen 

In de omgeving van het plangebied komen verschillende door de Flora- en faunawet bescherm-

de vissoorten voor, te weten: bittervoorn, rivierprik (zwaar beschermd) en kleine modderkruiper 

(middelzwaar beschermd). Daarnaast zijn waarnemingen bekend van bermpje, zie bijlage 3 In 

het plangebied zijn in het Anreperdiep mogelijk geschikte biotopen aanwezig voor genoemde 

soorten. In de stilstaande, afgesloten oppervlaktewateren is het voorkomen van beschermde 

vissoorten onwaarschijnlijk. 

 

Amfibieën 

Wegens waarnemingen in de directe omgeving en de aanwezigheid van potentieel geschikt 

biotoop kan niet worden uitgesloten dat de poelkikker en/of de kamsalamander in het plange-

bied voorkomen. Met name de eikenhoutwal met sloot in het zuidelijk deel biedt geschikt bio-

toop voor de alpenwatersalamander (E. van der Heijden, 2003). Van de heikikker zijn geen 

waarnemingen bekend uit de directe omgeving van het park Diepstroeten. De dichtstbijzijnde 

waarnemingen van deze soort zijn afkomstig van meerdere km’s afstand tot het plangebied 

(Van Uchelen 2010). Tevens is er geen geschikt biotoop (zoals heidevennen, broekbos of hoog-

veen) aanwezig (Schut 2011). Er wordt daarom van uit gegaan dat de heikikker niet voorkomt in 

het plangebied. Ook in het NDFF zijn geen waarnemingen van heikikker binnen dit gebied be-

kend.  

 

Reptielen 
Van de middelzwaar beschermde levendbarende hagedis zijn waarnemingen bekend uit de di-
recte omgeving van het plangebied (Van Uchelen 2010). De soort is aangetroffen bij de Anre-
perstraat, op enkele honderden meters van Diepstroeten, Mogelijk kan de levendbarende ha-
gedis ook in het plangebied voorkomen. Rondom de vijver in het zuidelijke deel van het plange-
bied is geschikt biotoop (schraalland) voor deze soort aanwezig. De waarnemingen van hazel-
worm, ringslang en adder volgens de verspreidingsgegevens betreffen gebieden rond Assen, 
vooral ten oosten daarvan, zoals het Balloërveld. Het plangebied is voor genoemde zwaar be-
schermde soorten niet geschikt, ze komen er daarom naar verwachting niet voor. 

 

Overige soorten 

Binnen het plangebied van Diepstroeten zijn geen waarnemingen bekend van overige zwaar 

beschermde soorten van de soortgroepen mossen, schimmels, dagvlinders, libellen en insec-

ten. Gezien de inrichting en beheer van het terrein worden deze soorten hier ook niet verwacht  
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Tabel 7: Samenvattend voorkomen van zwaar beschermde soorten binnen plangebied 

Diepstroeten. 

Soortgroep Soort functie Bescherming Voorkomen 

Flora vleeskleurige orchis 

rietorchis 

moeraswespenorchis 

habitat  tabel 2 zeker 

Zoogdieren baardvleermuis 

watervleermuis 

gewone dwergvleermuis 

ruige dwergvleermuis 

rosse vleermuis 

laatvlieger 

gewone grootoorvleermuis 

vliegroute 

foerageergebied 

verblijfplaats 

tabel 3 vrijwel zeker 

Vogels overige broedvogels broedbiotoop  vrijwel zeker 

Vissen bittervoorn 

rivierprik  

kleine modderkruiper 

bermpje 

vetje 

leefgebied tabel 2/3 en RL onzeker 

Amfibieën poelkikker 

alpenwatersalamander 

leefgebied tabel 2/3 onzeker 

Reptielen levendbarende hagedis leefgebied tabel 2 onzeker 

Overige  Nvt    
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4 Effectbeoordeling  

In dit hoofdstuk wordt per ontwikkeling/ deelgebied een effectbeoordeling gemaakt. Per deelge-

bied wordt ingegaan op de gebiedsbescherming (beschermde , PEHS en AEHS) en de soort-

bescherming van Flora- en faunawet. De effectbeoordeling is op de grote lijnen van de Struc-

tuurvisie uitgevoerd. Voor het werklandschap Assen-Zuid (onderdeel van FlorijnAs-deelgebied 

Assen Zuid) en Park Diepstroeten wordt aangesloten bij het ecologisch onderzoek dat voor de-

ze projecten reeds is uitgevoerd. 

 
4.1 Stadsboulevard en Stationsgebied 

 

Beschermde gebieden  

Direct ten westen van de Overcingellaan bevindt zich het beschermd natuurmonument Land-

goed Overcingel. Het park is onder andere van belang voor (bij aanwijzing) circa 30 broedvo-

gelsoorten en een aantal vleermuissoorten. De rust van het park is van belang voor het leefge-

bied van deze soorten.  

 

Het stationsplein zal ingrijpend worden aangepast. Dit heeft in aanleg- en gebruiksfase mogelijk 

gevolgen op de grondwaterhuishouding. De bomen en waardevolle vegetaties op het landgoed 

Overcingel kunnen door deze grondwaterstandsverandering belangrijke negatieve effecten on-

dervinden. Dit kan gebeuren door bronnering, maar ook na realisatie door stuwing van grond-

water. In de variant ‘hellend plein’ zal een grote hoeveelheid grond worden afgegraven. Bij de 

variant ‘tunnel’ is het grondverzet mogelijk kleiner, maar kunnen ook grondwatereffecten optre-

den. De kans op optreden van negatieve grondwatereffecten is in beide varianten niet uit te slui-

ten. Door de constructiewijze zijn effecten mogelijk te beperken of te voorkomen.  

 

Ter hoogte van landgoed Overcingel wordt de Overcingellaan aangepast. In de variant ‘hellend 

plein’ blijft de weg op maaiveldniveau, maar komt wel verder van landgoed Overcingel af te lig-

gen. In de variant ‘tunnel’ komt de Overcingellaan ondergronds te liggen. In beide situaties zal 

de geluidsbelasting op het landgoed niet of nauwelijks toenemen. Effecten op de natuurwaar-

den vanwege extra geluidsbelasting worden daarom niet verwacht.  

 

Het eventueel aanbrengen van nieuwe verlichting met uitstraling op het park kan ook negatieve 

effecten veroorzaken. Hiermee kan bij de verdere uitwerking rekening worden gehouden. 

 

Het stadspark Overcingel is opgenomen binnen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur. De wezenlijke kenmerken en waarden van dit gebied bestaan uit ‘eiken- beukenbos’. Voor 

effectenbeoordeling worden verwezen naar de beschrijving bij “Beschermd natuurmonument 

Landgoed Overcingel”.  

 

Het PEHS-gebied Asserbos en de PEHS-gebieden in het beekdal van het Witterdiep (tussen 

N33 en Europaweg Zuid) ondervinden naar verwachting geen nadelige effecten. De infrastruc-

tuur is hier al toekomstklaar (2x2 rijbanen), hier zijn geen grootschalige aanpassingen meer 

voorzien. De beperkte toename van verkeer als gevolg van de Florijnas zal mogelijk leiden tot 

beperkte toename van geluidbelasting op de betreffende natuurgebieden.  

 

Ter hoogte van het AEHS-gebied rondom het Wilhelmina Ziekenhuis is een verdubbeling van 

de Europaweg Zuid voorzien. Het is niet bekend wat het ruimtebeslag na verdubbeling zal zijn, 

en of er voor uitvoering van de verdubbeling bomen gekapt moeten worden. Uitgaande van een 

profielbreedte van 30-40 (van bermsloot tot bermsloot) is het waarschijnlijk dat er bomenkap 
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nodig zal zijn. Dit kan aan beide zijden van de weg plaatsvinden. Hierdoor zullen negatieve ef-

fecten op het bosgebied kunnen optreden. Dit betreft dan oppervlakteverlies en toename van 

verstoring door geluid en licht. Dit is een negatief effect. 

 

Bij realisatie van de Stadsboulevard zullen de kruisingen met de Nijlandsloop en de Stadsboek-

loop zo worden vormgegeven, dat de ecologische functionaliteit verbetert. Planten en dieren 

kunnen als gevolg van deze aanpassingen de infrastructuur (weg en spoor) beter kruisen. Dit is 

een positief effect. 

 

Gelet op het voorgaande zijn de mogelijke negatieve effecten overheersend. De beoordeling 

voor het criterium “beschermde gebieden” is daarom negatief (-). 

 

Soorten 

In dit deelproject zijn met name de vleermuizen in het stationsgebied relevant. Hier komen di-

verse vleermuissoorten voor, onder andere door de aanwezigheid van oude bomen (o.a. op 

landgoed Overcingel) en oude bebouwing. 

 

Door grootschalige ingrepen in het stationsgebied, maar ook door het kappen van bomen langs 

de stadsboulevard, kunnen verblijfsplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen 

worden aangetast. Het slopen van bebouwing met potentiële vaste verblijfplaatsen, het vernieti-

gen/ versnipperen van vaste vliegroutes en het aanbrengen van nieuwe verlichting heeft nega-

tieve effecten op het leefgebied van vleermuizen. Indien bomen met holtes, spleten of jaarrond 

beschermde nesten verdwijnen, wordt mogelijk het leefgebied aangetast van beschermde 

vleermuizen.  

 

Daarnaast kunnen effecten op jaarrond beschermde vogels optreden, indien hun nesten of 

leefgebieden verdwijnen. Het aantal jaarrond beschermde vogels is echter beperkt. 

 

De beoordeling voor het criterium “soorten” is negatief (-). 

 

 
4.2 Revitalisering Stadbedrijvenpark 

 

Beschermde gebieden  

Het plangebied bevindt zich buiten de begrenzing van de PEHS/AEHS. De meest nabij gelegen 

PEHS/AEHS-gebieden betreffen de waterwinning Lonerstraat en het Amelterbosch. Het ver-

kleinen van de geluidszone in het kader van de revitalisering kan mogelijk enige positieve effec-

ten hebben op deze gebieden.  

 

De beoordeling voor het criterium “beschermde gebieden” is neutraal (0). 

 

Soorten 

Op het Stadsbedrijvenpark zijn ook verblijfsplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes van 

vleermuizen aanwezig. Door de revitalisering zullen oude gebouwen (met openingen) verdwij-

nen en nieuwe bebouwing worden gerealiseerd. Daarnaast wordt er een intensivering van het 

ruimtegebruik nagestreefd, waardoor open groene ruimte kunnen verdwijnen. Bij de uitwerking 

van de revitaliseringsplannen moet rekening worden gehouden met vleermuizen. Vooralsnog 

wordt uitgegaan van beperkte negatieve effecten. 

 

De beoordeling voor het criterium “soorten” is beperkt negatief (0/-). 
 

 
4.3 Havenkwartier  

 

Beschermde gebieden 

Het plangebied bevindt zich buiten de begrenzing van de PEHS. De meest nabij gelegen 

PEHS-gebieden betreffen de waterwinning Lonerstraat en het Amelterbosch. De voorgenomen 

plannen hebben geen negatieve effecten op deze gebieden. De inrichting tot woongebied ver-
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groot mogelijk de kansen voor een natuurvriendelijke inrichting van het Havenkanaal. Hierdoor 

kan de functionaliteit van het Havenkanaal als ecologische waterverbinding verbeteren.  

 

De beoordeling voor het criterium “beschermde gebieden” is beperkt positief (0/+). 

 

Soorten 

Op het Stadsbedrijvenpark zijn verblijfsplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes van vleer-

muizen aanwezig. Ook het Havenkanaal zelf is een belangrijk foerageergebied. 

 

Bij de herontwikkeling tot woongebied zullen oude gebouwen (met openingen) verdwijnen en 

nieuwe bebouwing en openbare verlichting worden gerealiseerd. In het nieuwe woongebied 

zullen ook veel groenstructuren worden opgenomen, waardoor nieuwe leefgebieden kunnen 

ontstaan (vliegroutes, foerageergebieden).  

 

De beoordeling voor het criterium “soorten” is neutraal (0). 

 

 
4.4 Blauwe As tweede fase  

 

Beschermde gebieden 

Het plangebied bevindt zich buiten de begrenzing van de PEHS. Het meest nabij gelegen 

PEHS-gebied is het Asserbos. De voorgenomen plannen hebben geen negatieve effecten op 

dit gebied. Door het maken van een verbinding tussen de Vaart en het Havenkanaal wordt een 

belangrijke ecologische waterverbinding gerealiseerd. De migratiemogelijkheden voor vissen en 

andere aquatische soorten worden hiermee aanmerkelijk vergroot. Dit is een positief effect.  

 

De beoordeling voor het criterium “beschermde gebieden” is positief (+). 

 

Soorten 

De Blauwe As voorziet in het verbinden van verschillende watersystemen wat tevens positief 

bijdraagt aan de migratie van verschillende vissoorten. De aanwezige krabbenscheer zal naar 

verwachting wel verdwijnen (doordat er geen sprake meer is van stilstaand water). Per saldo 

zijn de effecten echter positief.  

 

De beoordeling voor het criterium “soorten” is positief (+). 

 

 
4.5 Assen Zuid 

 

Beschermde gebieden 

De realisatie van het bedrijventerrein veroorzaakt geen fysieke aantasting van de EHS. De EHS 

kent geen externe werking. Een groot deel van de EHS in de omgeving van het plangebied valt 

samen met Natura 2000-gebied. Daar zal volgens de Natura 2000-beoordelingsmethodiek wel 

externe werking inzichtelijk gemaakt worden (zie Passende Beoordeling). 

 

Binnen het werklandschap liggen verspreid enkele natuurgebiedjes. Het gaat hierbij om natte 

heide en bos van arme zandgronden. De oppervlakte natte heide ten oosten van Graswijk blijft 

behouden. Echter net ten zuiden hiervan worden vijf blokken met bedrijven mogelijk worden 

gemaakt. Dit kan tot gevolg hebben dat de waterhuishouding/ vochtigheid van de natte heide 

veranderd met verdroging tot gevolg. Ditzelfde geldt voor het bos van arme zandgronden wat 

daarvan weer ten zuiden ligt. Bij de behandeling van het onderwerp soorten wordt hier verder 

op ingegaan. 

 

Binnen de Toeristisch Recreatieve Zone bevinden zich terreinen die behoren tot de PEHS. Het 

betreft hier het heideterrein met bos ten noorden van de Baggelhuizerplas. Deze terreinen wor-

den in beginsel niet fysiek aangetast. Wel kan intensivering van het recreatieve gebruik rondom 

de Baggelhuizerplas leiden tot verstorende effecten op dit PEHS-gebied (door geluid, licht en 

menselijke aanwezigheid). Dit kan negatieve effecten hebben op de natuurkwaliteit. Het PEHS-
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gebied Witterveld ligt buiten de plangrenzen. Invulling van de Toeristisch Recreatieve Zone lei-

den tot verstoring van het PEHS-Witterveld (zie ook de Passende beoordeling). 

 

Een recreatieve invulling van het buffergebied en de strook met natuurbestemming tussen het 

Witterveld en het Witterdiep heeft negatieve effecten op de uitwisseling van soorten. Een ecolo-

gische ontwikkeling van het gebied wordt belemmerd. 

 

De Toeristisch Recreatieve Zone wordt aan de oostzijde begrensd door de huidige ligging van 

het Witterdiep. Het Witterdiep is één van de bovenlopen van de Drentse Aa en verbindt het 

brongebied Witterveld met de Drentse Aa. Een recreatieve invulling in het dal van het Witterdiep 

heeft belangrijke negatieve effecten op de huidige waarden (door areaalverlies, waterhuishou-

ding, verstoring). Ook word de verdere ontwikkeling van ecologische verbindingen via het Wit-

terdiep belemmerd door recreatieve ontwikkelingen vlakbij of in het beekdal toe te staan. 

 

De nieuwe verbindingsweg tussen de afrit Assen Zuid-Zuid en de weg De Haar (de ‘TT Ring‘) 

doorsnijdt het dal van het Witterdiep (ter plaatse van het militair oefenterrein De Haar). Deze 

doorsnijding heeft ook negatieve gevolgen voor de ecologische kwaliteiten van het beekdal. 

 

De beoordeling voor het criterium “beschermde gebieden” is negatief (-). 

 

Soorten  

Binnen het Werklandschap Assen Zuid zijn meerdere waarnemingen bekend van zwaar be-

schermde plantensoorten. Ten behoeve van nieuwe bedrijven worden mogelijk groeiplaatsen 

vernietigd. Het slopen van bebouwing met potentiële vaste verblijfplaatsen, het vernietigen/ ver-

snipperen van vaste vliegroutes en het aanbrengen van nieuwe verlichting (zowel openbare 

verlichting als verlichting bij bedrijven) heeft negatieve effecten op het leefgebied van vleermui-

zen. Indien bomen met holtes, spleten of jaarrond beschermde nesten worden gekapt, wordt 

mogelijk het leefgebied aangetast van beschermde vleermuizen en broedvogels. Indien vijvers 

of poelen worden gedempt of vergraven wordt mogelijk leefgebied van Alpenwatersalamander, 

heikikker en poelkikker aangetast. Het geïsoleerde heideterrein maakt onderdeel uit van leefge-

bied van levendbarende hagedis. Dit biotoop blijft behouden en er treden ook geen negatieve 

effecten op. Dit deelgebied biedt geen geschikt leefgebied/ biotoop voor beschermde vissoorten 

of overige soorten. 

 

Binnen de Toeristisch Recreatieve Zone zijn waarnemingen bekend van zwaar beschermde 

plantensoorten. Ten behoeve van de nieuwe recreatieve functie (bebouwing, wegen, infrastruc-

tuur) worden mogelijk groeiplaatsen vernietigd. Het vernietigen/ versnipperen van vaste vlieg-

routes en het aanbrengen van nieuwe verlichting heeft negatieve effecten op het leefgebied van 

vleermuizen. Indien bomen met holtes, spleten of jaarrond beschermde nesten verdwijnen, 

wordt mogelijk het leefgebied aangetast van beschermde vleermuizen, eekhoorn en broedvo-

gels. Op het heideterrein van Baggelhuizen is leefgebied van levendbarende hagedis aanwezig. 

Indien hier ontwikkelingen zijn voorzien kan vernietiging van leefgebied optreden. Dit deelge-

bied biedt geen geschikt leefgebied/ biotoop voor beschermde vissoorten of overige soorten 

 

De beoordeling voor het criterium “soorten” is negatief (-). 

 

 
4.6 Assen aan de Aa 

 

Beschermde gebieden 

In dit deelgebied liggen diverse gebieden die behoren tot de PEHS. De PEHS-gebieden die na-

bij het stedelijk gebied van Assen liggen hebben in het algemeen een multifunctioneel gebruik 

(natuur en recreatie). Het voornemen bestaat uit het versterken van de natuur en creëren van 

nieuwe recreatie. De recreatie krijgt hier overwegend een extensief karakter. De voorgenomen 

ontwikkeling past in dit kader binnen deze multifunctionele functie. 

 

Voor de EHS-gebieden die dicht bij de Drentse Aa zelf liggen, hebben primair een natuurfunc-

tie. Enige toename van recreatief gebruik op bestaande wegen en paden zou kunnen leiden tot 
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verstoring (door menselijk aanwezigheid). Bij bestaande paden is al een verstoringsafstand 

aanwezig door het huidige recreatieve gebruik. Deze afstand zou bij intensivering van het ge-

bruik (door opname in een padennetwerk) kunnen toenemen. Bij de aanleg van nieuwe paden, 

kunnen tot dusver ongestoorde gebieden negatief worden beïnvloed door recreatie.  

 

Onderdeel van het project Assen aan de Aa is het ontwikkelen en versterken van natuurwaar-

den in het gebied. Deze worden vooral gekoppeld aan de beken en deze gewenste ontwikkelin-

gen liggen deels buiten de PEHS. Daarnaast wordt ook landbouwgrond uit productie genomen. 

Het versterken van natuurwaarden leidt tot positieve effecten voor beschermde gebieden. 

 

De beoordeling voor het criterium “beschermde gebieden” is beperkt positief (0/+). 

 

Soorten 

De ingrepen in dit deelproject zijn relatief kleinschalig en gericht op recreatie, maar ook op her-

stel van natuur en landschap. Binnen het deelproject is waarneming bekend van zwaar be-

schermde plantensoorten. Ten behoeve van nieuwe paden worden mogelijk groeiplaatsen ver-

nietigd. Het aanbrengen van nieuwe verlichting kan negatieve effecten hebben op het leefge-

bied van vleermuizen. De geschetste negatieve effecten kunnen worden voorkomen door bij de 

planuitwerking rekening gehouden worden met beschermde planten- en diersoorten. 

 

Herstel van beeksystemen is gunstig voor diverse watergebonden planten- en diersoorten. Door 

kwaliteitsverbetering van de beken wordt hun leefgebied vergroot. Dit is een positief effect. 

 

De beoordeling voor het criterium “soorten” is neutraal (0). 

 

 
4.7 Park Diepstroeten 

 

Beschermde gebieden 

Een klein deel van het plangebied maakt deel uit van de PEHS. Tevens grenst de oostzijde van 

het plangebied aan PEHS-gebied. Ingrepen in of in de nabijheid van de EHS mogen geen ne-

gatieve effecten veroorzaken op de wezenlijke waarden van gebieden die in het kader van de 

PEHS zijn aangewezen. Tevens mag er geen oppervlakteverlies ontstaan. In het onderhavige 

geval is wel sprake van oppervlakteverlies, omdat en deel van de graslanden en bosschages in 

het plangebied worden omgezet in bouwkavels met daarop bebouwing. De wezenlijke waarden 

van het dichtstbijzijnde deel van de ecologische hoofdstructuur zijn vastgesteld door de provin-

cie Drenthe, en ruim gedefinieerd in termen van rust, stilte, duisternis e.d. De rust en stilte in het 

gebied zal door voorgenomen herinrichting in zekere mate worden aangetast. In de bestaande 

situatie is echter al sprake van een bepaalde mate van uitstralende verstoring, ten gevolge van 

menselijke aanwezigheid (bewoning van de bebouwing), activiteit (ten gevolge van het gebruik 

van het terrein). Daarom wordt de verstoringstoename ten opzichte van de bestaande situatie 

gering ingeschat, mits wordt gekozen voor een extensieve opzet van de bebouwing, met veel 

ruimte voor groenvoorzieningen.  

 

In het kader van de herontwikkeling van Park Diepstroeten zullen ook positieve effecten optre-

den. Bestaande natuurwaarden op het Parkterrein zullen worden versterkt. Kansen doen zich 

met name voor gekoppeld aan het Anreperdiep. 

 

De beoordeling voor het criterium “beschermde gebieden” is beperkt negatief (0/-). 

 

Soorten 

Binnen het deelproject zijn meerdere waarnemingen bekend van zwaar beschermde planten-

soorten. Ten behoeve van de nieuwe woningbouw worden mogelijk groeiplaatsen vernietigd. 

Het slopen van bebouwing met potentiële vaste verblijfplaatsen, het vernietigen/ versnipperen 

van vaste vliegroutes en het aanbrengen van nieuwe verlichting heeft negatieve effecten op het 

leefgebied van vleermuizen. Indien bomen met holtes of spleten worden gekapt, wordt mogelijk 

het leefgebied aangetast van beschermde vleermuizen. Indien vijvers of poelen worden ge-

dempt of vergraven wordt mogelijk leefgebied van Alpenwatersalamander en poelkikker aange-
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tast. Indien werkzaamheden zijn gepland rondom de vijver in het zuidelijke deel van het plange-

bied (schraalland), kan verstoring, beschadiging en vernietiging leefgebied van levendbarende 

hagedis optreden. In het Anreperdiep zijn geen werkzaamheden voorzien, de hier voorkomende 

vissoorten ondervinden dan geen effecten. Dit deelgebied biedt geen geschikt leefgebied/ bio-

toop voor beschermde plantensoorten of overige soorten 

 

De beoordeling voor het criterium “soorten” is beperkt negatief (0/-). 

 

 
4.8 Samenvatting 

In de onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten opgenomen. Hierbij is onder-

scheid gemaakt tussen de toetsingcriteria “beschermde gebieden” en “soorten”. Tevens is on-

derscheid gemaakt tussen de structuurvisie FlorijnAs en Park Diepstroeten. 

 

Deelgebied Beschermde 

gebieden 

Beschermde 

soorten 

Stationsgebied en Stadsboulevard  - - 

Revitalisering Stadsbedrijvenpark 0 0/- 

Havenkwartier 0/+ 0 

Blauwe As tweede fase + + 

Assen Zuid - - 

Assen aan de Aa 0/+ 0 

Totaal Structuurvisie FlorijnAs 0/- - 

 

 

Deelgebied Beschermde 

gebieden 

Beschermde 

soorten 

Park Diepstroeten 0/- 0/- 
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5 Mitigerende maatregelen 

5.1 Mitigerende maatregelen 

In deze paragraaf worden mitigerende maatregelen aangedragen welke negatieve effecten be-

perken of geheel doen voorkomen. Omdat binnen de verschillende deelgebieden enige overlap 

zit met bestaande natuurwaarden worden de mitigerende maatregelen voor het gehele gebied 

van FlorijnAs beschreven. 

 

Realisatiefase 

Binnen de structuurvisie FlorijnAs wordt nog niet ingegaan op de realisatiefase van de ontwik-

kelingen. In dit stadium is nog niet bekend welke werkzaamheden daadwerkelijk plaatsvinden 

en worden slechts de grote lijnen geschetst. Voor het vervolg wordt aanbevolen om per deelge-

bied een ecologisch werkprotocol op te stellen waarin wordt beschreven welke zwaar be-

schermde soorten hier daadwerkelijk voorkomen en welke mitigerende maatregelen hiervoor 

kunnen worden getroffen om negatieve effecten te voorkomen. Indien negatieve effecten niet 

zijn uit te sluiten is hiervoor ontheffing van Flora- en faunawet noodzakelijk. Daarnaast is bij de 

verdere planuitwerking speciale aandacht nodig voor de aanleg van het Stationsgebied in rela-

tie tot de hydrologie van Park Overcingel. 

 

Groenstructuur 

Eén van de voornemens bestaat uit het creëren van een Stadsboulevard welke een belangrijke 

ader moet vormen voor het centrum van Assen. De Stadsboulevard moet een herkenbare groe-

ne route worden. Dit past geheel binnen de visie van de Groenstructuurvisie Assen. Door aan 

beide zijde van de Stadsboulevard lijnelementen van bomen aan te brengen ontstaat een sterke 

groene verbinding door de hele stad. Er wordt aanbevolen om dit door trekken in de hele stad 

en aan te laten sluiten op de bestaande groengebieden zoals Asserbos, Overcingel, Amelter-

bos, Baggelhuizen, Witterveld en Drentsche Aa-gebied. Op deze manier ontstaat één 

groenstructuur waar fauna tijdens het migreren gebruik van kan maken. Voor sommige soorten 

kan versnippering van verschillende leefgebieden worden opgeheven.  

 

Havenkwartier 

De noordelijke oever van het Kanaal krijgt in het deelproject Blauwe As tweede fase een groene 

invulling. Aanbevolen wordt deze groene structuur in het deelproject Havenkwartier (dat ten 

oosten van de Industrieweg ligt) door te trekken, zodat er een groenverbinding over de Indu-

strieweg ontstaat.  

Voorts is het Havenkanaal in de huidige situatie (grotendeels) beschoeid. Om de natuur te be-

vorderen wordt aanbevolen om een vooroever aan te leggen. Een vooroever creëert een luwe 

zone tussen kanaal en de kade waar vegetatie tot ontwikkeling kan komen. Dit biedt tevens ge-

schikt paaibiotoop voor vissen en leefgebied voor amfibieën, waterinsecten en libellen en foera-

geergebied voor vogels en vleermuizen. Een vooroever kan worden gerealiseerd door bijvoor-

beeld het plaatsen van een damwand (houtenpalen met wilgentakken). Deze damwand moet de 

golfslag/ erosie van de oever voorkomen.  

 

Beken 

Bij verschillende projecten doen zich kansen voor gekoppeld aan het beeksysteem van de 

Drentsche Aa. Er doen zich binnen de FlorijnAs mogelijkheden voor om doorgaan ecologische 

verbindingen te maken. Deze kansen zijn met name aanwezig bij het Witterdiep/Anreperdiep en 

het Nijlandsloopje.   

 

 



Mitigerende maatregelen 

 

, revisie 01

Pagina 36 van 50

 

Assen-Zuid 

In Assen-Zuid is speciale aandacht nodig voor het behouden en versterken van routes van 

vleermuizen. Naast aandacht voor openbare verlichting is er ook aandacht nodig voor verlich-

ting bij bedrijven op het terrein. Het verlies van gebied voor kerkuil en steenuil dient te worden 

gecompenseerd.  

 

Recreatie (uit PB) 

Binnen deelgebieden Assen aan de Aa en Assen Zuid (Toeristisch Recreatieve Zone) wordt 

bestaande recreatie mogelijk uitgebreid met nieuwe recreatieroutes voor wandelen en fietsen. 

Dit zal tot gevolg hebben dat deze gebieden meer verstoring van bezoekers (bewegingen en 

geluid) zullen ondervinden. Met name de aangewezen broedvogels binnen Drentsche Aa-

gebied zijn gevoelig voor deze verstoring. Ondanks dat de soorten in goede staat verkeren 

wordt aanbevolen om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande padenstructuren en 

nieuwe paden bij voorkeur niet in de buurt van broedlocaties van watersnip, paapje en grauwe 

klauwier aan te leggen. Zodat recreatie buiten de verstoringafstand van de soorten plaatsvindt. 

Daarnaast geldt in het kader van recreatie om geen loslopende honden toe te staan en paden/ 

locaties niet te verlichten. 

 

Verlichting (uit PB) 

Ten behoeve van de verlichting van het gebied wordt aanbevolen om een lichtplan op te stellen. 

In dit lichtplan worden richtlijnen voor de verlichting van het gehele gebied beschreven. Nieuwe 

verlichting, van bijvoorbeeld de stadsboulevard, kan uitstraling op de directe omgeving veroor-

zaken. Er wordt aanbevolen om gebruik te maken van zogenaamde dynamische verlichting en 

een kleur licht die geen hinder voor dieren veroorzaakt.  
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Bijlage 1. Ecologische Hoofdstructuur  
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Bijlage 2. Asser Ecologische Hoofdstructuur  
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Bijlage 3. Verspreidingskaarten beschermde 

soorten 

1. Vaatplanten 

2. Zoogdieren 

3. Vogels 

4. Vissen, amfibieën en reptielen 

5. Dagvlinders, libellen en insecten 

6. Mossen en schimmels 
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