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1 | Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De provincie Fryslân is bezig met het omvormen van de N381 tot een stroomweg, met gedeeltelijk 

twee rijstroken in beide richtingen en met ongelijkvloerse kruisingen. Eén van de nevendoelen van 

het omvormen van de N381 is de leefbaarheid in het gebied rond de N381 te verbeteren. Hiertoe zijn 

maatregelen in acht verschillende contractgebieden uitgewerkt op het gebied van bijvoorbeeld 

landbouw, natuur, landschap, water en recreatie. Deze voorgenomen maatregelen vanuit de 

gebiedsontwikkeling N381 zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381, maar 

vallen buiten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van het wegenproject. Het Inrichtingsplan is op 17 

december 2012 door Gedeputeerde Staten van Fryslân vastgesteld.  

 

De beoogde maatregelen hebben mogelijk effecten op door de Flora- en faunawet beschermde 

soorten. Daarnaast valt een deel van de maatregelen die ten behoeve van het wegenproject wordt 

gerealiseerd binnen Natura 2000-begrenzing en binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De 

beoogde ingrepen en activiteiten kunnen derhalve een direct effect hebben op de door de 

Natuurbeschermingswet en het wettelijke kader van de EHS beschermde natuurwaarden. Tenslotte 

kunnen de maatregelen vragen om een toetsing aan de Boswet indien er bomen worden gekapt. 

 

De maatregelen zijn onderverdeeld in acht contracten en worden per contract uitgewerkt. In deze 

rapportage worden de maatregelen besproken die onderdeel zijn van contract 10. Daarin worden 

enkele herinrichtingen beschreven in de omgeving van Wijnjewoude.  

 

1.2 Opzet 

De natuurtoets geeft antwoord op de volgende vragen: 

• Wat zijn de voorgenomen maatregelen? 

• Welke beschermde flora en fauna is aanwezig of mogelijk aanwezig op de locaties waar de 

maatregelen zijn voorzien en hoe kunnen eventuele negatieve effecten van de maatregelen op deze 

soorten zoveel mogelijk worden uitgesloten? 

• Wat zijn de huidige beschermde natuurwaarden van de twee in de omgeving gelegen Natura 2000-

gebieden (Wijnjeterper Schar en Drents Friese Wold & Leggelderveld) en wat zijn de effecten van de 

voorgenomen maatregelen op deze natuurwaarden? 

• Welke maatregelen worden genomen in gebieden die zijn aangewezen als Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) en zijn er significante effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van de 

EHS te verwachten als gevolg van deze maatregelen? 

• Worden er bomen gekapt en op welke manier kan invulling worden gegeven aan de Boswet? 

 

Voor de natuurtoets is gebruik gemaakt van bestaande gegevens, literatuur, en de informatiesite van 

het ministerie van Economische Zaken (EZ) over de natuurwetgeving, gebieden en soorten. Om een 

indruk te krijgen van de (potentiële) natuurwaarden van de locaties is op 25 juni 2014 een 

veldbezoek gebracht. Daarbij is gelet op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en zijn 

inschattingen gemaakt van het (mogelijke) voorkomen van beschermde soorten op basis van 

terreinkenmerken. Zo nodig is gebruik gemaakt van eerdere onderzoek en toetsingen die Buro 

Bakker heeft uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkelingen in het kader van het wegenproject. 
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2 | Wettelijk kader 

2.1 Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De wet beschermt 

een aantal veelal zeldzame of kwetsbare planten- en diersoorten. Relevant zijn in het kader van 

deze natuurtoets vooral de bepalingen die van toepassing zijn op ruimtelijke inrichting en 

ontwikkeling. De Flora- en faunawet is overal in Nederland van toepassing, ongeacht het type of de 

omvang van de werkzaamheden of activiteiten. 

 

Door de in april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet is de verplichting ontstaan om 

ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen. Het doel van de wet is om in het wild levende planten 

en dieren te beschermen. Voor dit project zijn de volgende artikelen van de wet relevant: 

 

• Artikel 2 legt een zorgplicht op. Dat houdt in dat ingrepen zodanig worden uitgevoerd dat de 

beïnvloeding van de in het wild levende soorten planten en dieren minimaal is;  

• Artikel 8 verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen 

of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van beschermde inheemse planten; 

• Artikel 9 verbiedt het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van 

beschermde inheemse dieren; 

• Artikel 10 verbiedt het verontrusten van beschermde dieren; 

• Artikel 11 verbiedt het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten of holen 

van beschermde inheemse dieren; 

• Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.  

 

De Flora- en faunawet, in samenhang met het Besluit en de Regeling beschermde dier- en 

plantensoorten, biedt de mogelijkheid tot het verkrijgen van vrijstellingen en ontheffingen van die 

verboden, mits aan voorwaarden wordt voldaan. De volgende beschermingsregimes worden 

onderscheiden:  

- Licht beschermde soorten: dit betreft een aantal beschermde, maar algemene soorten in 

Nederland, waarvan de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten 

geldt op voorhand een vrijstelling, mits bij ingrepen sprake is van de uitvoering van bepaalde 

werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of de 

uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  

- Matig beschermde soorten: dit betreft soorten waarvoor niet op voorhand vrijstelling of ontheffing 

wordt verleend. Voor deze soorten geldt een vrijstelling, als volgens een door de Minister van EZ 

(of voorlopers daarvan) goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Als niet volgens een 

goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt, dan zal voor deze soorten een ontheffing 

aangevraagd moeten worden. Deze ontheffing wordt verleend, als geen afbreuk wordt gedaan 

aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten (de zogenaamde lichte 

toets).  

- Zwaar beschermde soorten: Dit zijn soorten die vermeld zijn in bijlage 1 van het Besluit vrijstelling 

beschermde dier- en plantensoorten, alsmede soorten die voorkomen op bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn alsmede de van nature binnen de Europese Unie voorkomende vogelsoorten. Een 

ontheffing met betrekking tot deze soorten wordt verleend, als voldaan wordt aan drie criteria: 1) 

er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende 

soorten; 2) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang; 3) er is geen andere 

bevredigende oplossing. Aan alle drie de criteria moet worden voldaan. Deze vormen gezamenlijk 

de zogenaamde uitgebreide toets. 
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- Vogels: Voor deze groep geldt het zwaardere beschermingsregime. Dit beschermingsregime is 

aan de orde bij de ontheffingverlening. Werkzaamheden waarbij nesten of vaste rust- en 

verblijfplaatsen worden beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord, zijn op grond 

van artikel 11 Flora- en faunawet verboden. Voor veel vogels wordt aangenomen dat zij alleen 

tijdens het broedseizoen een nestplaats respectievelijk een vaste rust- en verblijfplaats hebben en 

buiten deze periode niet. Om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met het verbod van 

artikel 11 Flora- en faunawet, dient in dat geval het broedseizoen te worden ontzien. Voor een 

kleine groep vogels geldt dat zij hun nestplaatsen respectievelijk hun vaste rust- en 

verblijfplaatsen jaarrond in gebruik (kunnen) hebben. Deze plaatsen vallen dan ook jaarrond 

onder het beschermingsregime van artikel 11. De vogelsoorten waarvoor dit geldt, zijn door de 

Dienst Regelingen van het Ministerie van ELI vermeld op de "Aangepaste lijst jaarrond 

beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep" van augustus 2009. 

Door het treffen van mitigerende maatregelen kan worden voorkomen dat in strijd wordt 

gehandeld met de verbodsbepaling van artikel 11. Indien aantasting of verstoring van de 

nestplaats of de vaste rust- en verblijfplaats niet te voorkomen is, dient een ontheffingsaanvraag 

te worden ingediend 

 

2.2 Natuurbeschermingswet 

Per 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. In deze wet wordt een 

nationale invulling gegeven aan de internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn (1979) en de 

Habitatrichtlijn (1992). De Natuurbeschermingswet richt zich op het behoud van de leefgebieden van 

beschermde (dier)-soorten en belangrijke habitattypes. De wet wijst belangrijke leefgebieden aan als 

Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een samenhangend Europees netwerk van beschermde 

gebieden, met als doel de waardevolle en gevarieerde Europese natuur te behouden. 

 

In de aanwijzingsbesluiten is vastgelegd welke natuurdoelen in een gebied moeten worden 

gerealiseerd. Deze doelen (instandhoudingsdoelen) vormen tevens het toetsingskader voor het 

beoordelen van nieuwe plannen en projecten. 

 

Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of 

beperkingen, projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een 

Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorende effect kunnen hebben op 

soorten waarvoor het gebied is aangewezen (Art. 19d lid 1, Natuurbeschermingswet 1998). 

 

Voor de te nemen maatregelen zijn twee Natura 2000-gebieden relevant, te weten Wijnjeterper 

Schar en Drents-Friese Wold & Leggelderveld. Voor activiteiten in en buiten Natura 2000-gebieden 

die de kwaliteit van leefgebieden kunnen verslechteren en een significant verstorend effect kunnen 

hebben op soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen is een vergunning nodig. In dit 

rapport is een afstand van 3 kilometer aangehouden ter indicatie waarbinnen invloeden op 

beschermde natuurwaarden van de betreffende Natura 2000-gebieden mogelijk aan de orde zijn. De 

relatief kleine ingrepen die in het kader van dit contract worden uitgevoerd hebben alleen invloed op 

de directe omgeving. Significante effecten op grotere afstand kunnen worden uitgesloten. Door de 

Natuurbeschermingswet is in ons land een zorgvuldige afweging rond projecten die gevolgen kunnen 

hebben voor Natura 2000 gewaarborgd. Deze vergunningen worden verleend door de gemeente, 

provincie of door de minister van EZ. Daarnaast zal Nederland in de komende jaren voor alle 

gebieden die samen Natura 2000 vormen, beheerplannen opstellen. Hiermee wordt duidelijk welke 

activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en om die gebieden. Beheerplannen voor de drie hierboven 

genoemde Natura 2000-gebieden zijn in ontwikkeling. 

 

De natuurdoelen (habitattypen of soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn opgesteld) voor de 

twee relevante Natura 2000-gebieden worden hieronder per gebied kort behandeld: 
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2.2.1 Wijnjeterper Schar 

Het Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar is uitsluitend aangewezen op grond van de 

aanwezigheid van de volgende habitattypen: 

• H4010A – Vochtige heiden van hogere zandgronden 

• H4030 – Droge heiden 

• H6230 – Heischrale graslanden 

• H6410 – Blauwgraslanden 

• H7150 – Pioniervegetaties met snavelbiezen 

 

2.2.2 Drents Friese Wold & Leggelderveld 

De Natura 2000-status van het Drentse Friese Wold & Leggelderveld is ontleend aan de 

aanwezigheid van diverse habitattypen, habitatsoorten en broedvogelsoorten. Het betreft de 

volgende habitattypen: 

• H2310 – Stuifzandheiden met Struikhei 

• H2320 – Binnenlandse Kraaiheibegroeiingen 

• H2330 – Zandverstuivingen 

• H3110 – Zeer zwakgebufferde vennen 

• H3130 – Zwakgebufferde vennen 

• H3160 – Zure vennen 

• H3260A – Beken en rivieren met waterplanten (ranonkels) 

• H4010A – Vochtige heiden van hogere zandgronden 

• H4030 – Droge heiden 

• H5130 – Jeneverbesstruwelen 

• H6230 – Heischrale graslanden 

• H7110B – Actieve hoogvenen (heideveentjes) 

• H7150 – Pioniervegetaties met snavelbiezen 

• H9190 – Oude eikenbossen 

 

Daarnaast is het gebied aangewezen vanwege de aanwezigheid van de volgende soorten 

(habitatsoorten en broedvogels): 

• Kamsalamander 

• Drijvende waterweegbree 

• Dodaars 

• Wespendief 

• Draaihals 

• Zwarte specht 

• Boomleeuwerik 

• Paapje 

• Roodborsttapuit 

• Tapuit 

• Grauwe klauwier 
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2.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is onderdeel van het rijksbeleid en heeft als doel de 

versnipperde Nederlandse natuur te vergroten en te verbinden en op die wijze grotere eenheden 

natuur te realiseren. De EHS bestaat uit natuurgebieden (reservaten, inclusief Natura 2000-

gebieden), natuurontwikkelingsgebieden en droge en natte Ecologische Verbindingszones (EVZ; 

lijnvormige elementen).  

 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur 

(plant en dier) in feite voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in 

geïsoleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan 

worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. De EHS bestaat uit:  
 

• Bestaande natuurgebieden, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden, robuuste verbindingen en 

(natte en droge) verbindingszones tussen deze gebieden; 

• Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden);  

• Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  

 

De EHS is geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is nadien landelijk uitgewerkt in de Nota 

Ruimte. De provinciale uitwerking is opgenomen in het Streekplan Fryslân 2007 (provincie Fryslân, 

2006). Voor de aangewezen EHS-gebieden geldt een planologisch beschermingsregime.  

Het Wijnjeterper Schar, het Drents-Friese Wold en een deel van het Tsjongerdal vallen onder de 

bestaande natuurgebieden en daarom onder de EHS. Daarnaast vormen de Tsjonger en het Âlddjip 

een natte ecologische verbindingszone en zijn er enkele droge verbindingszones aanwezig ter 

hoogte van het Wijnjeterper Schar en in het Drents-Friese Wold. 

 

Voor het toetsingskader van deze EHS-toetsing is met name de provinciale uitwerking in het 

Streekplan 2007 relevant. Daarnaast dienen de door de ministeries van LNV en VROM en de 

gezamenlijke provincies afgesproken spelregels EHS gevolgd te worden. Uit het Streekplan 2007 

volgt dat nieuwe ruimtelijke plannen in of in de nabijheid van de EHS op grond van (inter)nationale 

regelgeving niet toegestaan zijn als deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 

significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van "redenen van groot 

openbaar belang" (nee, tenzij-principe) (Provincie Fryslân, 2006). Wordt een ingreep naar aanleiding 

van deze toets toch toegelaten, dan wordt de schade zoveel mogelijk door mitigerende maatregelen 

beperkt. Resterende schade wordt gecompenseerd (Streekplan provincie Fryslân, 2007). De 

wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de 

natuurdoelen voor het gebied. De relevante EHS-natuurdoelen en -kwaliteit zijn beschreven in 

provinciale natuurdoelenkaarten en/of natuurgebiedsplannen. Wanneer een nieuw ruimtelijk plan als 

onontkoombaar kan worden aangemerkt en aantoonbaar aan deze criteria voldoet, wordt schade 

zoveel mogelijk door mitigerende maatregelen beperkt. Resterende schade wordt gecompenseerd 

(Provincie Fryslân, 2006). Bevoegd gezag ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur is de 

Provincie Fryslân. 

 

 

2.4 Boswet 

Bossen en andere terreinen met veel bomen zijn beschermd door de Boswet. Het doel van deze 

nationale wet is het in stand houden van het bosareaal in Nederland, dat wil zeggen: de letterlijke 

oppervlakte aan bos. De Boswet kent drie instrumenten: 

 

• Meldingsplicht 

• Herplantplicht 

• Kapverbod 
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De Boswet is van toepassing op bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen, alle 

beplantingen van bomen groter dan 10 are en bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 

bomen bestaat. De Boswet is niet van toepassing op wegbeplantingen en eenrijige beplantingen die 

bestaan uit populieren of wilgen, beplantingen bestaande uit vruchtenbomen, Italiaanse populier, 

linde, paardekastanje en treurwilg, en houtopstanden die worden gekapt binnen de uitvoering van 

een goedgekeurd bestemmingsplan. 

 

De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ vast. Deze kan afwijken van de 

‘bebouwde kom Verkeerswet’. De Boswet kent geen vergunningstelsel, maar een meldingsplicht. 

Iedereen die in een bos bomen wil gaan kappen, moet dit van te voren melden middels het Formulier 

Opgave Kap Houtopstand bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gekapte bos moet 

vervolgens binnen drie jaar opnieuw worden ingeplant of op een andere plek worden 

gecompenseerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van EZ is het 

bevoegd gezag bij de Boswet, maar de feitelijke beoordeling van verzoeken en het toezicht op de 

herplant wordt uitgevoerd door de provincie. 
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3 | Voorgenomen maatregelen 

Binnen het contract 10 worden onderstaande werkzaamheden uitgevoerd. 

 

3.1 R2 – Wandelverbinding Bûtewei – Wijnjewoude  

Tussen de Bûtewei en Wijnjewoude wordt een nieuwe wandelverbinding aangelegd. De verbinding 

komt deels over de huidige N381 in de bocht bij Wijnjewoude. Dit deel van het tracé wordt verwijderd 

in een eerder stadium.  

  

 
Figuur 1 Het plangebied waar de wandelverbinding wordt aangelegd (maatregel R2). Bron: Provincie Fryslân. 

 

 

3.2 Herinrichting Nije Heawei 

De Nije Heawei loopt door het Wijnjeterper Schar. De locatie van de huidige weg wordt deels weer 

ingevuld met natuur. Daarvoor wordt het asfalt gesaneerd en worden bermsloten gedempt. Het asfalt 

zal worden afgeschraapt en het cunet worden afgegraven tot aan het moedermateriaal. Vervolgens 

worden de te dempen bermsloten en het cunet, voor zover dit veel lager komt te liggen dan het 

omringende maaiveld, opgevuld met gebiedseigen en voedselarm woudzand. 
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Figuur 2 Het deel van de Nije Heawei dat wordt gesaneerd. Bron: Provincie Fryslân.  

 

 

3.3 Herinrichting bocht Wijnjewoude 

De bocht bij Wijnjewoude zal worden verwijderd zoals reeds omschreven in §3.1. De vrijgekomen 

grond zal worden heringericht. Een deel zal een agrarische functie krijgen en een deel wordt 

betrokken bij bestaande natuur. 

 

  
Figuur 3 Herinrichting bocht bij Wijnjewoude (L1) Bron: Provincie Fryslân.
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4 | Toetsingen per maatregel 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van voorgenomen maatregelen en onderdelen 

van wetgeving die van invloed kunnen zijn op de manier waarop de maatregelen moeten worden 

uitgevoerd. In de paragrafen 4.1 t/m 4.3 zijn de wettelijke consequenties voor alle afzonderlijke 

maatregelen in het contract uitgewerkt. Indien er bij een onderdeel is aangegeven dat deze niet van 

toepassing is, betekent dit dat zwaarder beschermde soorten uit deze soortgroep kunnen worden 

uitgesloten op basis van habitateigenschappen, gebiedskennis en/of literatuurstudie. 

 

Tabel 1 Overzicht van relevante en niet-relevante onderdelen van natuurwetgeving voor de maatregelen in het 

contract. Indien relevant dan wordt dit in de tabel aangegeven met een oranje arcering en wordt dit in de volgende 

paragrafen nader behandeld. 

maatregel 

 R2 Nije Heawei 

Bocht 

Wijnjewoude 

FLORA- EN FAUNAWET 

Flora n.v.t. ja ja 

Vleermuizen ja ja ja 

Grondgebonden zoogdieren n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vogels met jaarrond beschermde nesten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Algemene broedvogels ja ja ja 

Amfibieën n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Reptielen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vissen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Overige soorten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

NATUURBESCHERMINGSWET    

Afstand tot N2000-gebied Drents-Friese Wold > 3km > 3km > 3km 

Afstand tot N2000-gebied Wijnjeterper Schar < 3km < 3km < 3 km 

ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR n.v.t. ja ja 

BOSWET n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

 

4.1 R2 – Wandelverbinding Bûtewei – Wijnjewoude  

Flora- en faunawet 

Vleermuizen 

Langs de bomenrij aan de noordoostkant van de huidige N381, parallel aan de Finne, staat een 

bomenrij die mogelijk kan dienen als vliegroute voor vleermuizen. Om te voorkomen dat de mogelijke 

vliegroute verstoord wordt, mag er geen verlichting geplaatst worden langs dat deel van de 

wandelverbinding. 
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Algemene broedvogels 

Op diverse locaties zijn potenties voor algemene broedvogels aanwezig. Dit geldt met name voor de 

bomenrij met ondergroei die evenwijdig loopt aan de Finne. Bij de aanleg van een wandelpad 

bestaat in het broedseizoen kans op verstoring van aanwezige nesten. Het deel van het pad langs 

het genoemde woonhuis moet daarom buiten het broedseizoen worden aangelegd, wat loopt van 

half maart tot en met juli. 

 

Natuurbeschermingswet 

De toekomstige wandelverbinding ligt op kleine afstand van het Natura 2000-gebied Wijnjeterper 

Schar. De afstand tot het Natura 2000-gebied bedraagt enkele honderden meters. Significante 

effecten op de instandhoudingsdoelen in het Wijnjeterper Schar kunnen worden uitgesloten door de 

kleinschaligheid van de ingreep en het latere gebruik en de afstand tot het Natura 2000-gebied. Een 

vervolgonderzoek ten behoeve van de Natuurbeschermingswet is niet aan de orde. 

 

EHS 

Het traject maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en doorsnijdt ook geen gebieden 

die zijn aangewezen als EHS. Vervolgstappen zijn daarom niet aan de orde. 

 

Boswet 

Er worden geen bomen gekapt. De Boswet is derhalve niet van toepassing. 

 

 

4.2 Sanering Nije Heawei 

Flora- en faunawet 

Algemene broedvogels 

De aanwezigheid van algemene broedvogels is aannemelijk in de bomen en struiken en de slootkant 

langs het tracé. Vogels die werden waargenomen en binnen de beïnvloedingssfeer van de 

werkzaamheden tot broeden kunnen komen zijn Wilde eend, Zwartkop, Tjiftjaf, Winterkoning, 

Houtduif, Zanglijster en Merel.  

 

Wanneer struiken of opgaande oevervegetatie moeten worden verwijderd dient dit te gebeuren na 

het broedseizoen, wat voor de aanwezige vogels loopt van half maart tot en met juli. Als dit niet 

mogelijk is moet het gebied vooraf op nesten worden gecontroleerd door een erkend ecoloog. 

Wanneer er geen nesten aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden alsnog doorgang vinden. Indien 

wel nesten worden gevonden moet gewacht worden met de werkzaamheden tot de vogels uit eigen 

beweging zijn vertrokken. 

 

Flora 

Langs de Nije Heawei is een grote groeiplaats van de Brede orchis aanwezig. Het gaat om een 

populatie aan de noordzijde en een grotere populatie aan de zuidzijde (fig. 4) en betreft tezamen 

ruim 100 exemplaren. De orchideeën komen op beide groeiplaatsen tot aan de witte reflectiepaaltjes 

in de berm (zie foto 1) en groeien daarmee op beide locaties tot op circa één meter van het asfalt. 
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Figuur 4  Groeiplaatsen van de Brede orchis langs de Nije Heawei. Luchtfoto: Google Earth Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foto 1 Impressie van de groeiplaats en 

locatie van de orchideeen ten zuiden van de Nije 

Heawei. Mei 2014. 

 

De Brede orchis is matig zwaar beschermd volgens de Flora- en faunawet. Derhalve dient gewerkt te 

worden volgens een door het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode. Voorbeelden van 

dergelijke gedragscodes zijn de Gedragscode Flora- en faunawet van Rijkswaterstaat (g.g. 17 

augustus 2010) en de gedragscode Provinciale Infrastructuur. Hierin staat over matig zwaar 

beschermde flora het volgende opgenomen:  
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• De groeiplaats sparen bij de werkzaamheden door de locaties te markeren op kaart en/of in het veld. 

• De werkzaamheden uitvoeren buiten de voor de aanwezige soort(en) kwetsbare periode(n) 

(indicatief en aan te geven door een erkend ecoloog). 

• De werkzaamheden in ruimte en tijd gefaseerd uitvoeren, zodanig dat niet alle planten in hetzelfde 

jaar worden aangetast. 

• Indien noodzakelijk maatregelen treffen, gericht op overleving zoals het uitgraven en verplaatsen van 

planten, het winnen van zaden of het in depot zetten van grond met zaden c.q. wortels onder leiding 

van een erkend ecoloog. 

 

Meer locatiespecifiek kan hierop aangevuld worden dat het werkgebied zo smal mogelijk dient te zijn 

en dat er zoveel mogelijk één kant op gewerkt dient te worden. Het sparen van de groeiplaatsen 

heeft de voorkeur. De specifieke gevolgde werkwijze dient vastgelegd te worden in een werkprotocol 

die op de locatie ten tijde van de ingreep aanwezig dient te zijn. 

 

De orchideeën groeien niet alleen in de berm van de Nije Heawei, maar, met name in het westelijke 

deel, ook in de naastgelegen percelen. Eén van deze percelen is in 2007 geplagd en de Brede 

orchis heeft zich hier vrij snel daarna gevestigd. Hierdoor is het aannemelijk dat de populatie zich na 

de geplande ingrepen zal kunnen vestigen ter plekke van het werkgebied en zich zelfs kan uitbreiden 

in het gehele gebied als gevolg van de verbeterde hydrologische condities (hogere beschikbaarheid 

kwelwater) na demping van de bermsloten. De werkzaamheden leiden dus niet tot blijvende 

negatieve effecten op de lokale populatie en uiteindelijk waarschijnlijk tot een positief effect.  

 

Natuurbeschermingswet 

De aangewezen habitattypen voor het Natura 2000-gebied het Wijnjeterper Schar zijn (website 

ministerie van EZ): 

• H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 

• H4030 - Droge heiden 

• H6230 - Heischrale graslanden 

• H6410 - Blauwgraslanden 

• H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 

 

De sanering van de Nije Heawei is één van de mitigerende maatregelen van de omvorming van de 

N381. De uiteindelijke situatie moet een verbetering voor de natuurwaarden zijn ten opzichte van de 

huidige situatie (Buro Bakker, 2011a, Eelerwoude, 2013).  

De weg zelf dient als barrière voor reptielen en amfibieën (Andrews et al. 2008). Bij het verwijderen 

van het asfalt heeft dit een betere uitwisseling van individuen tussen het noordelijke en zuidelijke 

deel van het Wijnjeterper Schar tot gevolg. Dit draagt bij aan sterkere populaties (Hansson, 1991). 

Reptielen- en amfibieën zijn typische soorten van diverse beschermde habitattypen in het 

Wijnjeterper Schar en een goede populatie van deze soorten draagt bij aan de compleetheid van het 

gehele systeem. 

Tot slot draagt het afsluiten van de weg bij tot het lokaal terugdringen van de stikstofdepositie en 

bijbehorende verzuring en vermesting (Eelerwoude, 2013). 

 

De Nije Heawei loopt door het Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. De huidige weg, inclusief de 

bermen en bermsloten (voor zover aanwezig), is echter geëxclaveerd van de begrenzing van het 

Natura 2000-gebied. De werkzaamheden vinden uitsluitend binnen dit geëxclaveerde gebied plaats. 

Directe negatieve effecten op habitattypen zijn daarmee uitgesloten.  

 

Het saneren van de weg en het dempen van de bermsloten is dermate kleinschalig dat dit ook geen 

indirecte negatieve effecten heeft op de beschermde habitattypen van het Wijnjeterper Schar. Het 

dempen van sloten en het opvullen van het cunet gebeurt met woudzand. Dit is relatief voedselarme 

grond, waardoor het toevoegen van nutriënten, die negatieve effecten op de vegetatieontwikkeling 

kunnen hebben, wordt voorkomen. 
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In de te dempen bermsloten komt in de huidige situatie zichtbaar kwelwater aan de oppervlakte 

(Buro Bakker, eigen waarneming). Dit kwelwater wordt in de sloten afgevangen en afgevoerd en 

komt daarmee niet in het hydrologische systeem van het natuurgebied terecht. Ook kan het 

kwelwater hierdoor moeilijker in de wortelzone van de gebiedsdelen rond de Nije Heawei komen. Dit 

werkt een natuurlijke doorstroming van het grondwater tegen, en beperkt het functioneren van de 

slenk in dit deel van het gebied, waarin onder andere de habitattypen Heischraal grasland en 

Blauwgrasland liggen dan wel ontwikkeld kunnen worden. Door het dempen van de bermsloten 

wordt de waterhuishouding meer natuurlijk, met voor bijzondere vegetaties betere hydrologische 

condities tot gevolg. Deze verwachte gevolgen worden in het kader van de vergunning inzake de 

Natuurbeschermingswet van de omvorming van de N381 gemonitord door middel van peilbuizen en 

vegetatieopnames (Buro Bakker, 2014).  

 

Na uitvoering van de werkzaamheden zullen de bermsloten geen kwelwater meer afvangen. 

Hierdoor komt er meer, kwalitatief goed grondwater in het systeem terecht, wat ook hoger in de 

wortelzone kan komen. Hierdoor zullen de condities van de grondwater gestuurde habitattypen 

Heischraal grasland en Blauwgrasland verbeteren, wat ten goede kan komen aan de kwaliteit en de 

oppervlakte ervan. Zowel de effecten op het grondwater als die op de vegetaties worden gemonitord. 

Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor het Wijnjeterper Schar zijn niet aan de orde.  

 

EHS 

De Nije Heawei grenst aan beide zijden van de weg aan de EHS. Uit de toetsing aan de 

Natuurbeschermingswet volgt dat er geen directe en indirecte negatieve effecten van de sanering 

zijn op de vegetaties aan weerszijden van de weg. Na uitvoering zullen deze zich nog beter kunnen 

gaan ontwikkelen en zal ook de natuurwaarde ter plekke van de weg verbeteren. De ingreep is 

kleinschalig en zal geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke waarden van de 

natuurdoeltypen binnen dit EHS-gebied. Vervolgstappen zijn derhalve niet aan de orde. 

 

Boswet 

Er worden geen bomen gekapt. De Boswet is derhalve niet van toepassing. 

 

 

4.3 Herinrichting bocht Wijnjewoude 

Flora- en faunawet 

Vleermuizen 

De gehele bosrand van De Marschen die grenst aan de huidige N381 kan worden gebruikt als 

vliegroute. Bij de herinrichting van het gebied mag geen verlichting worden geplaatst die uitstraalt op 

de bosrand. Verlichting mag wel naar beneden uitstralen, zolang de bosrand geheel onverlicht blijft. 

 

Algemene broedvogels 

De bosrand van De Marschen biedt potenties voor diverse soorten broedvogels. Het is derhalve niet 

toegestaan hier te werken in het broedseizoen, omdat de kans bestaat dat nesten worden verstoord 

of worden vernietigd. Het broedseizoen loopt van van half maart tot en met juli. 

 

Flora 

Tussen de te saneren N381 en de parallelweg, ter hoogte van de boerderij, bevindt zich een Brede 

orchis in de berm (zie foto 2). Deze groeiplaats zal met de herinrichting van het gebied verloren 

gaan.  

De Brede orchis is matig zwaar beschermd volgens de Flora- en faunawet. Derhalve dient gewerkt te 

worden volgens een door het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode. Voorbeelden van 

dergelijke gedragscodes zijn de Gedragscode Flora- en faunawet van Rijkswaterstaat (g.g. 17 

augustus 2010) en de gedragscode Provinciale Infrastructuur. Hierin staat over matig zwaar 

beschermde flora het volgende opgenomen:  



 

 

 

2014 | P14109-10 | Natuurtoets gebiedsontwikkeling N381 

 

 

20 

 

- De groeiplaats sparen bij de werkzaamheden door de locaties te markeren op kaart en/of in het 

veld. 

- De werkzaamheden uitvoeren buiten de voor de aanwezige soort(en) kwetsbare periode(n) 

(indicatief en aan te geven door een erkend ecoloog). 

- De werkzaamheden in ruimte en tijd gefaseerd uitvoeren, zodanig dat niet alle planten in 

hetzelfde jaar worden aangetast. Dit is in dit specifieke geval niet van toepassing omdat het één 

exemplaar betreft. 

- Maatregelen treffen, gericht op overleving zoals het uitgraven en verplaatsen van planten, het 

winnen van zaden of het in depot zetten van grond met zaden c.q. wortels onder leiding van een 

erkend ecoloog. 

 

De specifieke gevolgde werkwijze dient vastgelegd te worden in een werkprotocol die op de locatie 

ten tijde van de ingreep aanwezig dient te zijn. 

 

 
Foto 2 Locatie van de Brede orchis tussen de N381 en de parallelweg. De foto is haaks op de parallelweg ter 

hoogte van de orchidee genomen. De groeiplaats is rood omcirkeld. Mei 2014.  

 

 

Natuurbeschermingswet 

Een deel van het tracé in de bocht grenst aan De Marschen, onderdeel van het Natura 2000-gebied 

Wijnjeterper Schar. Significante effecten op de instandhoudingsdoelen van het Wijnjeterper Schar 

kunnen worden uitgesloten vanwege de beperkte omvang van de werkzaamheden, die niet reiken tot 

in het Natura 2000-gebied en bovendien tijdelijk van aard zijn. Een vervolgonderzoek ten behoeve 

van de Natuurbeschermingswet is niet aan de orde.  
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EHS 

Het traject grenst deels ter hoogte van De Marschen aan de Ecologische Hoofdstructuur. De 

ingrepen vinden echter niet binnen de begrenzing ervan plaats en zijn tijdelijk van aard. De ingreep 

zal daarom geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke waarden binnen de EHS. 

Vervolgstappen zijn niet aan de orde. 

 

Boswet 

Er worden geen bomen gekapt. De Boswet is derhalve niet van toepassing. 
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5 | Conclusies 

5.1 Conclusies ten aanzien van de Flora- en faunawet 

In tabel 2 worden de soortgroepen weergegeven waarvan soorten met een zwaarder 

beschermingsregime van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden. 

 

Tabel 2 Overzicht van onderdelen die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden. 

maatregel 

 R2 Nije Heawei 

Bocht 

Wijnjewoude 

Flora n.v.t. ja ja 

Vleermuizen ja ja ja 

Grondgebonden zoogdieren n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vogels met jaarrond beschermde nesten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Algemene broedvogels ja ja ja 

Amfibieën n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Reptielen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vissen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Overige soorten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

 

Vanwege de aanwezigheid of mogelijke aanwezigheid van soorten met een zware of matig zware 

bescherming in de Flora- en faunawet zijn de volgende randvoorwaarden relevant: 

 

R2 

Vleermuizen 

Langs de bomenrij aan de noordoostkant van de huidige N381, parallel aan de Finne, staat een 

bomenrij die mogelijk kan dienen als vliegroute voor vleermuizen. Om te voorkomen dat de mogelijke 

vliegroute verstoord wordt, mag er geen verlichting geplaatst worden langs dat deel van de 

wandelverbinding. 

 

Algemene broedvogels 

Op diverse locaties zijn potenties voor algemene broedvogels aanwezig. Dit geldt met name voor de 

bomenrij met ondergroei die evenwijdig loopt aan de Finne. Bij de aanleg van een wandelpad 

bestaat in het broedseizoen kans op verstoring van aanwezige nesten. Het deel van het pad langs 

de genoemde bomenrij moet daarom buiten het broedseizoen worden aangelegd, wat loopt van half 

maart tot half juli. 

 

Nije Heawei 

Algemene broedvogels 

Wanneer struiken of opgaande oevervegetatie moeten worden verwijderd dient dit te gebeuren na 

het broedseizoen, wat voor de aanwezige vogels loopt van half maart tot en met juli. Als dit niet 

mogelijk is, moet het gebied vooraf op nesten worden gecontroleerd door een erkend ecoloog. 
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Wanneer er geen nesten aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden alsnog doorgang vinden. Indien 

wel nesten worden gevonden moet gewacht worden met de werkzaamheden tot de vogels uit eigen 

beweging zijn vertrokken. 

 

Flora 

Door de aanwezigheid van de matig zwaar beschermde Brede orchis in de wegbermen dient 

gewerkt te worden volgens een door het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode.  

Voorbeelden van dergelijke gedragscodes zijn de Gedragscode Flora- en faunawet van 

Rijkswaterstaat (g.g. 17 augustus 2010) en de Gedragscode Provinciale Infrastructuur . Hierin staat 

over matig zwaar beschermde flora het volgende opgenomen: 

 

- De groeiplaats sparen bij de werkzaamheden door de locaties te markeren op kaart en/of in het 

veld. 

- De werkzaamheden uitvoeren buiten de voor de aanwezige soort(en) kwetsbare periode(n) 

(indicatief en aan te geven door een erkend ecoloog). 

- De werkzaamheden in ruimte en tijd gefaseerd uitvoeren, zodanig dat niet alle planten in 

hetzelfde jaar worden aangetast. 

- Maatregelen treffen, gericht op overleving zoals het uitgraven en verplaatsen van planten, het 

winnen van zaden of het in depot zetten van grond met zaden c.q. wortels onder leiding van een 

erkend ecoloog. 

 

Daarnaast dient het werkgebied zo smal mogelijk te zijn en dient er zoveel mogelijk één kant op 

gewerkt te worden. 

De specifieke gevolgde werkwijze dient vastgelegd te worden in een werkprotocol die op de locatie 

ten tijde van de ingreep aanwezig dient te zijn. 

 

Bocht Wijnjewoude 

Vleermuizen 

De gehele bosrand van De Marschen die grenst aan de huidige N381 kan worden gebruikt als 

vliegroute. Bij de herinrichting van het gebied mag geen verlichting worden geplaatst die uitstraalt op 

de bosrand. Verlichting mag wel naar beneden uitstralen zolang de bosrand geheel onverlicht blijft. 

  

Algemene broedvogels 

De bosrand van De Marschen biedt potenties voor diverse soorten broedvogels. Het is derhalve niet 

toegestaan te werken in het broedseizoen, omdat de kans bestaat dat nesten worden verstoord of 

worden vernietigd. Het broedseizoen loopt van half maart tot en met juli. 

 

Flora 

Door de aanwezigheid van een Brede orchis in de wegberm dient gewerkt te worden volgens een 

door het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode. Voorbeelden van dergelijke gedragscodes 

zijn de Gedragscode Flora- en faunawet van Rijkswaterstaat (g.g. 17 augustus 2010) en de 

gedragscode Provinciale Infrastructuur. Hierin is over matig zwaar beschermde flora het volgende 

opgenomen:  

 

- De groeiplaats sparen bij de werkzaamheden door de locaties te markeren op kaart en/of in het 

veld. 

- De werkzaamheden uitvoeren buiten de voor de aanwezige soort(en) kwetsbare periode(n) 

(indicatief en aan te geven door een erkend ecoloog). 

- De werkzaamheden in ruimte en tijd gefaseerd uitvoeren, zodanig dat niet alle planten in 

hetzelfde jaar worden aangetast. Dit is in dit specifieke geval niet van toepassing omdat het één 

exemplaar betreft. 

- Maatregelen treffen, gericht op overleving zoals het uitgraven en verplaatsen van planten, het 

winnen van zaden of het in depot zetten van grond met zaden c.q. wortels onder leiding van een 

erkend ecoloog. 
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De specifieke gevolgde werkwijze dient vastgelegd te worden in een werkprotocol die op de locatie 

ten tijde van de ingreep aanwezig dient te zijn. 

 

5.2 Conclusies ten aanzien van de Natuurbeschermingswet 

Alle drie de maatregelen worden uitgevoerd in- of op kleine afstand van Natura 2000-gebied 

Wijnjeterper Schar. De maatregelen zijn echter allemaal kleinschalig. Bij de Nije Heawei hebben de 

maatregelen de verbetering van de kwaliteit en oppervlakte van aangewezen habitattypen als doel. 

Significante effecten op de instandhoudingsdoelen in het betreffende Natura 2000-gebied kunnen 

worden uitgesloten. Een vervolgonderzoek ten behoeve van de Natuurbeschermingswet is niet aan 

de orde. 

 

5.3 Conclusies ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur 

De maatregelen ten behoeve van de herinrichting van de bocht bij Wijnjewoude en de herinrichting 

van de Nije Heawei grenzen (deels) aan de EHS. De maatregelen zijn echter kleinschalig en vinden 

niet in het EHS-gebied plaats en hebben daarmee geen direct negatief effect. De maatregelen doen 

derhalve niet af aan de wezenlijke waarden van de EHS. Vervolgstappen zijn niet aan de orde. 

 

5.4 Conclusies ten aanzien van de Boswet 

De kap van bomen is bij geen van de maatregelen aan de orde. De Boswet is daarom niet van 

toepassing. 
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