
 

 

 

Ruimteli jke onderbouwing herinrichting 

Nije Heawei te Wijnjewoude  

 

D E F I N I T I E F  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Ruimteli jke onderbouwing herinrichting 

Nije Heawei te Wijnjewoude  

 

D E F I N I T I E F  
 

Inhoud 

Ruimtelijke onderbouwing 

 

 

25 maart 2015 

Projectnummer 550.11.50.01.00 

 

 

 

 

 



 

 
550.11.50.01.00 
 

I n h o u d s o p g a v e  

1  I n l e i d i n g  5 

1.1 Aanleiding 5 

1.2 Bevoegd gezag 6 

1.3 Gegevens initiatiefnemer 7 

1.4 Leeswijzer 7 

2  B e l e i d s ka d er  9 

2.1 Inleiding 9 

2.2 Gemeentelijk beleid 9 

3  H e t  p l an  13 

3.1 Inhoud 13 

3.2 Motivering 15 

4  R a n d v o o r w aa r d en  17 

4.1 Inleiding 17 

4.2 Waterparagraaf 17 

4.3 Ecologie 18 

4.4 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 19 

5  J u r i d i s ch e  t o e l i ch t i n g  21 

5.1 Juridische vormgeving 21 

5.2 Procedure 21 

6  U i t v o er b a a r h e i d  23 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 23 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 23 

 

 

B i j l a g en  

 



 

  
550.11.50.01.00 - Ruimtelijke onderbouwing herinrichting Nije Heawei te Wijnjewoude  - 

25 maart 2015 
 

5 

1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

De Provincie Fryslân waardeert de N381 op tot een stroomweg met ongelijk-

vloerse kruisingen. Voor de opwaardering hebben Provinciale Staten, in sa-

menwerking met de gemeenten Opsterland, Heerenveen en Ooststellingwerf, 

het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N381 Drachten – Drentse grens, opgesteld. 

Dit PIP is op 31 oktober 2012 onherroepelijk geworden. 

 

In het PIP staan onder andere de benodigde maatregelen die moeten worden 

uitgevoerd onder andere ter mitigatie van negatieve effecten op het Natura 

2000-gebied Wijnjeterper Schar. Eén van deze maatregelen, is het verkeersluw 

maken van de Nije Heawei. Als vervolg daarop hebben Gedeputeerde Staten 

van Fryslân in overleg met de gemeente, op 3 december 2013, ingestemd met 

scenario 2 zoals omschreven in het Inrichtingsplan Nije Heawei (Eelerwoude, 1 

september 2013). Dit besluit is als bijlage bijgevoegd. Het scenario gaat uit 

van het verwijderen van de Nije Heawei tussen Opper Haudmare en Hege Hei-

de, het dichten van sloten, het inrichten van een boerderijerf
1
 ten behoeve 

van natuurontwikkeling en de aanleg van een wandelpad. De situering van het 

projectgebied is aangegeven in figuur 1. 

 

 
F i g u u r  1 .  L i g g i n g  p r o j e c t g e b i e d   

( b r o n :  T o p o g r a f i s c h e  D i e n s t  K a d a s t e r ,  2 0 1 4 )  

 

                                                   
1  Het herinrichten van boerderij Visser heeft al plaatsgevonden en maakt geen onderdeel uit 

van het project dat door middel van de omgevingsvergunning wordt mogelijk gemaakt.  
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Het project heeft in de voorbereiding een looptijd van enkele jaren. Daarvoor 

zijn de volgende proceduremomenten relevant: 

30 november 2011:  Vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan (PIP) N381 

Drachten-Drentse grens; 

31 oktober 2012: Onherroepelijk worden Provinciaal inpassingsplan (PIP) 

N381 Drachten-Drentse grens; 

3 december 2013: Instemming door Gedeputeerde Staten met scenario 2 uit 

het Inrichtingsplan Nije Heawei; 

16 juni 2014:  Besluit van de raad van Opsterland om de Nije Heawei aan 

de openbaarheid te onttrekken; 

30 juni 2014:  Vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied door 

de gemeenteraad; 

28 november 2014: Schorsing van de inwerkingtreding van het bestemmings-

plan Buitengebied.  

 

In het op 30 juni vastgestelde bestemmingsplan waren de werkzaamheden 

voorzien van een passende planologische regeling. Het erf van Boerderij Visser 

is voorzien van de bestemming ‘Natuur’ en in de bestemming ‘Verkeer’ is de 

ontwikkeling van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, alsmede 

de natuurlijke waarden onderdeel van de bestemming. Daarmee zou de in-

richting kunnen worden gerealiseerd. De huidige gebruiksregeling voor verkeer 

zou door middel van een wijzigingsbevoegdheid kunnen worden opgeheven. De 

inwerkingtreding van het plan is echter geschorst, dit overigens om redenen 

die geen relatie hebben met het voorliggende project. Voor het project is 

daarom de planologische basis nog niet aanwezig.  

 
Om die reden dient nu een procedure te worden gevolgd in het kader van de 

aanvraag van een ‘omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan’. Ten be-

hoeve daarvan dient een goede ruimtelijke onderbouwing te worden opge-

steld, waarin wordt gemotiveerd waarom de aanpassing van de bestemming 

verantwoord is en of het plan voldoet aan de te stellen milieueisen. De voor-

liggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin. 

1 . 2   

B e v o e g d  g e z a g  

De hoofdregel (art. 2.4, lid 1 Wabo) is dat burgemeester en wethouders van de 

gemeente waar het betrokken project in hoofdzaak wordt of zal worden uit-

gevoerd, beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning. In een aantal  

situaties moet worden afgeweken van de hoofdregel (art. 2.4, lid 2 t/m 5 

Wabo in relatie tot art. 3.1 t/m 3.4 Bor). Van deze uitzonderingen is bij het 

onderhavige project geen sprake. Het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Opsterland is het bevoegde gezag.  
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1 . 3   

G e g e v e n s  i n i t i a t i e f n e m e r  

De initiatiefnemer voor het project is de provincie Fryslân: 

Gedeputeerde Staten van Fryslân. 

Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden 

Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden  

1 . 4   

L e e s w i j z e r  

In het vervolg van deze ruimtelijke onderbouwing wordt in de eerste plaats in-

gegaan op de inhoud van het plan en de motivering ervan. Hoofdstuk 3 betreft 

het relevante beleid. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de planologische rand-

voorwaarden van het plan, waarna in hoofdstuk 5 de juridische toelichting 

volgt. In hoofdstuk 6 wordt de economische en maatschappelijke haalbaarheid 

van het plan behandeld. 

  





 

  
550.11.50.01.00 - Ruimtelijke onderbouwing herinrichting Nije Heawei te Wijnjewoude  - 

25 maart 2015 
 

9 

2 2  B e l e i d s k a d e r  

2 . 1   

I n l e i d i n g  

Het voorliggende project vloeit voort uit de Passende Beoordeling Wijnjeterper 

Schar
2
 voor de opwaardering van de N381 tot een stroomweg met ongelijk-

vloerse kruisingen. Voor de opwaardering hebben Provinciale Staten, in sa-

menwerking met de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf, het Provinci-

aal Inpassingsplan (PIP) N381 Drachten – Drentse grens, opgesteld. Dit PIP is op 

31 oktober 2012 onherroepelijk geworden. In dit inpassingplan is aangegeven 

op welke wijze het project passend is binnen de beleidskaders
3
. Voor deze 

ruimtelijke onderbouwing wordt daarom ingegaan op de wijze waarop het 

voornemen past binnen het gemeentelijk beleidskader. 

2 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

Het ruimtelijk beleid van de gemeente dat voor de projectlocatie geldt, is in 

belangrijke mate vastgelegd in de onderstaande beleidsdocumenten van de 

gemeente Opsterland.  

 

B e h e er s v e r o r d en i n g  B u i t en g e b i e d  

Het huidige planologische beleidskader dat geldt voor de locatie is de op 3 juni 

2013 vastgestelde beheersverordening Buitengebied. De beheerverordening 

bevat op in hoofdlijn de regeling zoals opgenomen in het bestemmingsplan 

Landelijk gebied (1990). Een fragment van de plankaart van dat bestemmings-

plan is in de navolgende figuur weergegeven. Het voornemen is niet passend 

binnen de regels van de beheersverordening.  

 

                                                   
2  Zie voor de Passende Beoordeling:  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9921.PIP2010N381-

VA01/tb_NL.IMRO.9921.PIP2010N381-VA01_separatebijlage38.pdf  
3  Zie voor een samenvatting van het beleidskader en de afwegingen in het kader van het PIP: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.9921.PIP2010N381-VA01  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9921.PIP2010N381-VA01/tb_NL.IMRO.9921.PIP2010N381-VA01_separatebijlage38.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9921.PIP2010N381-VA01/tb_NL.IMRO.9921.PIP2010N381-VA01_separatebijlage38.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.9921.PIP2010N381-VA01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.9921.PIP2010N381-VA01
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F i g u u r  2 .  k a a r t f r a g m e n t  v i g e r e n d e  p l a n o l o g s i c h e  r e g e l i n g  

 

B e s t e m m i n g s p l an  B u i t e n g e b i e d  

Het bestemmingsplan Buitengebied is op 30 juni door de gemeenteraad vast-

gesteld. Zie voor een fragment van de verbeelding de navolgende figuur. De 

boogde werkzaamheden zijn (strikt genomen) voorzien van een passende pla-

nologische regeling. In de bestemming ‘Verkeer’ is de ontwikkeling van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden, alsmede de natuurlijke waar-

den onderdeel van de bestemming. Daarmee zou de inrichting kunnen worden 

gerealiseerd. Vanwege de schorsing van het plan kunnen de beoogde werk-

zaamheden echter nog niet worden uitgevoerd.  

  

 

F i g u u r  3 :  F r a g m e n t  v e r b e e l d i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  B u i t e n g e b i e d  

v a s t g e s t e l d  3 0  j u n i  2 0 1 4  
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B e s lu i t  o n t t r e k k i n g  o p en b a a r h e i d  N i j e  He a w e i  

Voor het opheffen van een deel van de Nije Heawei is het onttrekken van deze 

weg aan de openbare ruimte nodig. De raad van de gemeente Opsterland heeft 

op 16 juni 2014 daartoe besloten. Het besluit heeft betrekking op het deel tus-

sen Opper Haudmare en Hege Heide. In de besluitvorming is uitgebreid inge-

gaan op de bereikbaarheid van percelen in de omgeving nadat de Nije Heawei 

is opgeheven. Deze zal ook na de realisatie van het project voldoende zijn.  
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3 3  H e t  p l a n  

3 . 1   

I n h o u d  

Momenteel wordt de verdubbeling van de N381 voorbereid, de weg die tussen 

de twee deelgebieden (Wijnjeterper Schar-west en De Marschen) van het Natu-

ra 2000-gebied Wijnjeterper Schar loopt. Onderdeel van het project zijn miti-

gatiemaatregelen waarmee (onder andere) de verdroging in het Natura 2000-

gebied Wijnjeterper Schar af zal nemen. Afwaardering van de Nije Heawei en 

het herinrichten van het erf van de daaraan gelegen boerderij maken deel uit 

van het de mitigerende maatregelen uit de Passende Beoordeling. De werk-

zaamheden voor de herinrichting van ‘boerderij Visser’ hebben al plaatsgevon-

den.  

 

Zoals aangegeven, zijn de werkzaamheden gericht de situatie in het Natura 

2000-gebied Wijnjeterper Schar te verbeteren. Dit heeft betrekking op de vol-

gende onderdelen van het gebied. Binnen het Wijnjeterper Schar zijn de 

blauwgraslandvegetaties bovenstrooms van de slenk en ten zuiden van de Nije 

Heawei, de dotterbloemhooilandjes op de flanken van de slenk en de slenk zelf 

van grote waarde. Het systeem is kwelwatergestuurd en wordt gevoed met 

kwelwater afstromend vanaf de hoge zandkop ten zuiden van de Nije Heawei. 

 

De Nije Heawei loopt dwars door het Natura 2000 - gebied Wijnjeterper Schar. 

De aanleg van de weg heeft de waterhuishouding in het gebied drastisch ver-

stoord, met name door de aanleg van diepe bermsloten, welke de grondwater-

stroom doorsnijden. Daarnaast vormt de weg een barrière voor aanwezige rep-

tielen en draagt het gebruik van de weg (in beperkte mate) bij aan de deposi-

tie van verzurende en vermestende stoffen in het gebied. De werkzaamheden 

daarvoor zien er als volgt uit.  

 

O p h e f f e n  b a r r i è r e  i n  g r on d w a t e r s t r o om :  v e r w i j d e r e n  w e g   

De functie van het grootste deel van de Nije Heawei wordt opgeheven. Het 

gaat om het stuk tussen beide parkeerplaatsen, zie figuur 4. Daardoor kan op 

dit tracé het asfalt en de fundering van de weg worden verwijderd en daarmee 

wordt de barrière in de grondwaterstroom veroorzaakt door het weglichaam en 

met name de naastgelegen bermsloten lokaal opgeheven. Het oostelijk deel 

van het huidige wegtracé is na het verwijderen van de weg het laagste punt in 

het gebied. De slenk zal dan ook deels over het (voormalige) wegtracé gaan 

lopen waardoor het gebied voor gemotoriseerd verkeer, fietsers of wandelaars 

via deze route niet meer bereikbaar is. 
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F i g u u r  4 :  S c h e m a t i s c h e  w e e r g a v e  v a n  d e  t o e k o m s t i g e  s i t u a t i e   

( b r o n :  E e l e r w o u d e  2 0 1 3 )  

 

Om het Wijnjeterper Schar voor recreanten toch toegankelijk te houden wordt 

vanaf de oostelijke parkeerplaats een nieuw pad aangelegd dat aansluit op de 

bestaande wandelroute. Vanaf de westelijke parkeerplaats wordt de huidige 

weg omgevormd tot zandpad zodat ontsluiting van het gebied voor de beheer-

der eveneens mogelijk blijft. Het agrarisch perceel (LPH00G 01037) houdt de 

huidige ontsluiting via de Nije Heawei (zie figuur 5). Van dit perceel in ooste-

lijke richting wordt de Nije Heawei gesloopt. De bereikbaarheid van het be-

treffende agrarische perceel is dus geborgd. 

 

 
F i g u u r  5 :  L o c a t i e  o n t s l u i t i n g  p e r c e e l  L P H 0 0 G  0 1 0 3 7  

( b r o n :  g e m e e n t e  O p s t e r l â n )  
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O p h e f f e n  d o o r s n i j d i n g  g r o nd w a t e r s t r o om :  s l o t e n  d e m p e n  

Met het opheffen van de weg vervalt de functie van de bermsloten en duikers. 

Zij hoeven immers niet meer te zorgen voor voldoende drooglegging van de 

weg en de gebouwen. Als onderdeel van de nieuwe inrichting worden de berm-

sloten gedempt en kunnen de duikers die zorgen voor het afvoeren van water 

vanuit de sloten richting Koningsdiep komen te vervallen. De sloten worden 

gedempt met woudzand, hetgeen er voor zal zorgen dat de grondwaterstroom 

niet meer onderbroken wordt door de (diepe) insnijding van de sloten.  

 

De zuidelijke bermsloot dient vooralsnog als afvoer van regenwater afkomstig 

uit andere delen van het natuurgebied (via licht blauwe lijn in figuur 4). Deze 

afvoer wordt op termijn opgeheven. Tot die tijd zal deze afvoer direct in de 

slenk uitmonden. Dit is een meer natuurlijke situatie dan het versneld afvoe-

ren van het water via een sloot.  

 

Ingevoegd is een kaart met de nieuwe inrichting geschetst. Tevens zijn de  

betreffende dwarsprofielen opgenomen. 

3 . 2   

M o t i v e r i n g  

De maatregelen beschreven in scenario 2 van het Inrichtingsplan Nije Heawei 

(Eelerwoude, 1 september 2013), waarin wordt uitgegaan van het verwijderen 

van de Nije Heawei tussen Opper Haudmare en Hege Heide, het dichten van 

sloten, ten behoeve van natuurontwikkeling en de aanleg van een wandelpad 

zijn als volgt te motiveren: 

1. Het plan is conform eerder geformuleerd beleid in het vastgestelde, 

maar nog niet in werking zijnde bestemmingsplan voor de locatie. Daar-

bij is het in overeenstemming met het overige beleid van zowel de  

gemeente als de provincie en het Rijk.  

2. De werkzaamheden zijn onderdeel van de mitigatie die voortvloeit uit 

de Passende Beoordeling voor het Natura 2000 gebied Wijnjeterper 

Schar en zijn beoogd om de situatie in het Natura 2000-gebied Wijnje-

terper Schar te verbeteren. 

3. Na de realisatie van het project zal de bereikbaarheid van percelen in 

de omgeving nog steeds voldoende zijn (zie paragraaf 2.2).  

4. De planologische randvoorwaarden (zie hoofdstuk 4) staan de uitvoering 

van het project niet in de weg. 
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4 4  R a n d v o o r w a a r d e n  

4 . 1   

I n l e i d i n g  

Een ruimtelijke onderbouwing moet inzicht geven in de omgevingsaspecten die 

van invloed kunnen zijn op de realisatie en uitvoering van het project. Vanwe-

ge de aard van het project (het verwijderen van bebouwing en van een weg) is 

een aantal aspecten niet van invloed op de uitvoerbaarheid van het plan. Er is 

daarom geen reden om onderzoek te doen naar de aspecten: geluidhinder 

(geen geluidgevoelige objecten en geen wijziging van een geluidzone), lucht-

kwaliteit, hinder van verkeer (beide geen verkeerstoename), externe veilig-

heid (geen risicotoename of kwetsbare objecten), archeologie (voor zover ont-

gravingen plaatsvinden, gaat het om bestaande aangelegde delen kelders, 

wegfundering e.d.), bodem hygiëne (de te verwijderen bouwstoffen worden 

zoals voorgeschreven afgevoerd, wat resteert, zijn schone gronden) en hinder 

van bedrijven (geen beperking of hinder ten gevolge van het plan). 

 

Onderstaand zal uitgebreider ingegaan worden op, ecologie, de watertoets en 

als laatste worden de milieugevolgen samengevat in een vormvrije m.e.r.- 

beoordeling. 

4 . 2   

W a t e r p a r a g r a a f  

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toe-

lichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen. De-

ze waterparagraaf doet verslag van de wijze waarop rekening is gehouden met 

de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie, dat wil zeg-

gen voor het grondwater en het oppervlaktewater. 

Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele pro-

ces van vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen 

en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 

besluiten’. 

 

De het project is ter beoordeling in het kader van de watertoets toegezonden 

aan Wetterskip Fryslân. Door Wetterskip Fryslân is aangegeven dat zij al vanaf 

de planvorming betrokken zijn bij het proces. De wateraspecten zijn hiermee 

geborgd in het plan en er wordt voldaan aan de uitgangspunten van het water-

toetsproces. Voor de zaken die betrekking hebben op het waterbeheer is al 

een watervergunning verleend. Door het wetterskip wordt daar kortheidshalve 

naar verwezen en geen nieuw wateradvies opgesteld.  
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4 . 3   

E c o l o g i e  

Door Buro Bakker is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Over de resultaten 

van het onderzoek is verslag gedaan in het rapport ‘Natuurtoets gebiedsont-

wikkeling N381 - Herinrichtingen Wijnjewoude’ (Buro Bakker, 1 september 

2014). Dit rapport is als bijlage bijgevoegd. De conclusies van het onderzoek 

zijn als volgt. 

 

G e b i e d s b e s c he r m i ng  

De maatregelen worden uitgevoerd in het Natura 2000-gebied Wijnjeterper 

Schar. De maatregelen zijn echter allemaal kleinschalig. Daarbij hebben bij de 

Nije Heawei de maatregelen de verbetering van de kwaliteit en oppervlakte 

van aangewezen habitattypen als doel. Significante effecten op de instandhou-

dingsdoelen in het betreffende Natura 2000-gebied kunnen worden uitgeslo-

ten. 

 

De maatregelen ten behoeve van 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. 

 

S o o r t e n b e s ch e r m i n g  

Ten aanzien van beschermde soorten worden in het rapport de volgende con-

clusies geformuleerd. 

  

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. In-

dien wel nesten worden gevonden moet gewacht worden met de werkzaamhe-

den tot de vogels uit eigen beweging zijn vertrokken. 

 

Door de aanwezigheid van de matig zwaar beschermde Brede orchis in de weg-

bermen dient gewerkt te worden volgens een door het Ministerie van EZ goed-

gekeurde gedragscode. Voorbeelden van dergelijke gedragscodes zijn de Ge-

dragscode Flora- en faunawet van Rijkswaterstaat (g.g. 17 augustus 2010) en 

de Gedragscode Provinciale Infrastructuur. Hierin staat over matig zwaar be-

schermde flora het volgende opgenomen: 

- De groeiplaats sparen bij de werkzaamheden door de locaties te marke-

ren 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 eco-

loog). 

NB-WET 

EHS 

BROEDVOGELS 

FLORA 
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- 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 ver-

plaatsen 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 werkpro-

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

4 . 4   

V o r m v r i j e  m . e . r . - b e o o r d e l i n g  

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Het aantal si-

tuaties waarvoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht moet worden 

uitgevoerd, is verminderd. Er zijn nu meer situaties waar eerst beoordeeld kan 

worden of een m.e.r. moet worden uitgevoerd. Het komt er op neer dat voor 

elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-

lijst van het Besluit die beneden de drempelwaarden vallen, een toets moet 

worden uitgevoerd of er belangrijk nadelige milieugevolgen zijn. De activiteit 

van het onderhavige project komt op de D-lijst voor onder II.10e. Het betreft 

de aanleg, wijziging of uitbreiding van een andere weg dan een autosnelweg, 

een autoweg, of een andere weg met vier of meer rijstroken. Er geldt geen 

drempelwaarde op grond van het Besluit m.e.r.
4
  

 

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt daarbij het begrip wijziging van een 

weg in ruime zin uitgelegd. Het deel van de weg verdwijnt immers volledig. In 

onderstaande tekst is daarom wel beoordeeld of sprake is van belangrijke mili-

eugevolgen. 

 

De milieueffecten van het project zijn in het voorafgaande hoofdstuk beschre-

ven. Hieruit blijkt dat de activiteiten geen belangrijk nadelige gevolgen voor 

het milieu hebben. De effecten zijn juist bedoeld om een positief effect te 

hebben op het Natura 2000 gebied Wijnjeterper Schar en komen ook als zoda-

nig voort uit de Passende Beoordeling die in verband met de omvorming van de 

N381 voor dit gebied is gemaakt. De verkeerskundige gevolgen van het afslui-

ten van de weg zijn beperkt, blijkens de onderbouwing van het besluit van de 

gemeente om de weg aan de openbaarheid te onttrekken. Naar alle overige 

Europese criteria voor de afweging hieromtrent, is gekeken. Dit project geeft 

                                                   
4  Het project wordt niet gezien als een landinrichtingsproject (D9), omdat er geen sprake is 

van een functiewijziging van water, natuur, recreatie of landbouw. De wijziging die plaats-

vindt, is een verkeersfunctie. 
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geen aanleiding voor een vervolgonderzoek in het kader van een m.e.r. of een 

m.e.r.-beoordeling. 
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4 5  J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

5 . 1   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Zoals in de inleiding is aangegeven, is ervoor gekozen het onderhavige project 

mogelijk te maken door middel van een omgevingsvergunning voor het afwij-

ken van een bestemmingsplan (hierna omgevingsvergunning) als bedoeld in ar-

tikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(voorheen een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro). 

 

De omgevingsvergunning bestaat in ieder geval uit een goede ruimtelijke on-

derbouwing (2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo) en uit een verbeelding die het 

mogelijk maakt om in een digitale omgeving de plannen weer te geven en de 

locatie (geometrische plaatsbepaling) vast te leggen. 

5 . 2   

P r o c e d u r e  

In artikel 3.10 Wabo is bepaald dat voor de in deze ruimtelijke onderbouwing 

bedoelde omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure als  

beschreven in dit artikel van toepassing is. 

 

De ontwerp-omgevingsvergunning wordt gedurende zes weken ter inzage  

gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zienswijzen omtrent het ont-

werp naar voren brengen. Deze procedure is vastgelegd in de Algemene wet 

bestuursrecht, afdeling 3.4. Tevens draagt het bevoegd gezag zorg voor het 

verkrijgen van een eventuele verklaring van geen bedenking (artikel 3.11 

Wabo). 

 

De beslistermijn op de ontwerp-omgevingsvergunning van zes maanden begint 

te lopen op de dag ná de dag van ontvangst van de aanvraag (artikel 3.12, lid 7 

Wabo). De beslistermijn van zes maanden mag eenmaal verlengd worden, met 

ten hoogste zes weken (artikel 3.12, lid 8 Wabo). Na de vaststelling van de 

omgevingsvergunning maakt het bevoegd gezag het vaststellingsbesluit  

bekend. De mededeling van het definitieve besluit wordt tevens langs elektro-

nische weg gedaan en beschikbaar gesteld (artikel 6.14 Bor jo. Regeling stan-

daarden ruimtelijke ordening 2012). 
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Op de ontwerp-omgevingsvergunning moet tevens het overleg als bedoeld in 

artikel 3.1.1 Wet ruimtelijke ordening worden gevoerd (artikel 6.18 Bor).  

Uiterlijk zes weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er beroep 

worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank en eventueel 

hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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7 6  U i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is opgesteld vanwege de inrichting van 

natuur ter mitigatie van de herinrichting van de N381. Deze mitigatie maakt 

onderdeel uit van het totaalproject N381. De kosten worden ook binnen dit 

programma uitgevoerd.  

 

Procedurekosten voor de omgevingsvergunning zullen via het heffen van leges 

worden vergoed. Er is geen aanleiding voor kostenverhaal anderszins.  

 

Een en ander betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende project 

niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd. 

6 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

O v e r l eg  

Artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om bij de voorbe-

reiding van een omgevingsvergunning overleg te voeren met het Rijk, de pro-

vincie en het waterschap. Dit overleg is vormvrij en de betreffende instanties 

kunnen ook aangeven wanneer overleg niet nodig is. 

 

O n t t r ek k i n g  o p en b aa r h e i d  d e e l  N i j e  H e aw e i  

Voorafgaand aan de omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestem-

mingsplan is op 16 juni 2014 door de raad van Opsterland besloten om de Nije 

Heawei aan de openbaarheid te onttrekken. Tegen dit besluit is door vier par-

tijen bezwaar gemaakt. De commissie bezwaren van de gemeente heeft op 15 

oktober 2014 geadviseerd om het besluit ongewijzigd in stand te laten. De ge-

meenteraad heeft op 8 2014 december besloten om dit advies te volgen. Hier-

uit wordt geconcludeerd dat het plan maatschappelijk uitvoerbaar is.     



 

 

 

 

B i j l a g e n  



 

 

B i j l a g e  1 :   

B e s l u i t  i n r i c h t i n g s -  

p l a n  N i j e  H e a w e i  v a n   

3  d e c e m b e r  2 0 1 3  

  



GEHEIM

Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / besliit D.S.
(kolleezjelid)

CIP B3. N381 Drachten - Drentse grens, inrichtingsplan Nije Heawei
(Kramer, Poepjes)

Koarte gearfettinci fan it ûnderwer:
Uw college heeft, in het kader van de ombouw van de N381
Drachten — Drentse grens, op 7 mei 2012 de Natuurbeschermings
wetvergunning 1998 verleend voor de Natura 2000-gebieden Wijnjeterper
Schar en het Drents-Friese Wold & Leggelderveld. Eén van de mitigerende
maatregelen voor de effecten van de ombouw van de N381 op het Natura
2000-gebied Wijnjeterper Schar is het verkeersluw maken van de Nije Heawei.
Door een deel van de asfaltverharding (circa 1/3 deel) te vervangen door een
zandweg en door de bermsloten te dempen, wordt de drainerende werking
van de Nije Heawei op het gebied opgeheven. Een verbetering van deze
maatregel is het verwijderen van de gehele Nije Heawei, het dempen van alle
naastliggende sloten en de sloop van de boerderij ‘voormalig Visser’.
Op deze wijze wordt structurele en maximale invulling gegeven aan het
verwezenlijken van de Natura 2000 doelstellingen. In het inrichtingsplan Nije
Heawei is deze ideale invulling neergelegd (scenario 2), naast het
oorspronkelijke (minimale) plan (scenario 1). Gevraagd wordt in te stemmen
met scenario 2 uit het Inrichtingsplan Nije Heawei, inclusief de voorgestelde
financiering.

D.S. beslute:
1. in te stemmen met het Inrichtingsplan Nije Heawei (Eelerwoude,

met kenmerk P66189 van 1 september 2013);
2. in te stemmen om scenario 2 uit het Inrichtingsplan Nije Heawei

verder voor te bereiden en uit te voeren;
3. in te stemmen om de bijdrage uit het pMJP (FYLG) die opgenomen

is in het jaarplan pMJP 2012-2013 ad. € 125.000,- definitief
beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van scenario 2 uit het
Inrichtingsplan Nije Heawei;

4. in te stemmen met de bijgevoegd begrotingswijziging.

Sa fêststeld yn ‘e gearkomste fan DS fan 10 desimber 2013.

Siktaris A.J. van den

gearkomste fan DS. 3 desimber 2013
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1 MITIGERENDE MAATREGELEN 
UITGEWERKT 

Opwaarderen N381 
De provincie Fryslân waardeert de N381 op tot een stroomweg met ongelijkvloerse 
kruisingen. In het Provinciaal Inpassingsplan (Provincie Fryslân, 2011) staan de 
benodigde maatregelen die op grond van het geldende beleid moeten worden uitgevoerd. 
Het gaat om maatregelen op het gebied van landschap, ecologie en hydrologie.  
 
Twee scenario’s voor mitigerende maatregel 
Voor het Natura 2000 – gebied Wijnjeterper Schar moeten vier mitigerende maatregelen 
worden getroffen. Eén van deze maatregelen is in deze rapportage uitgewerkt tot 
inrichtingsplan. Dit betreft de volgende maatregel: 
 

Het verkeersluw maken (alleen toestaan van voetgangers- en fietsverkeer), waaronder 
het verwijderen van de asfaltlaag en het dempen van de bermsloten, van een deel van de 

Nije Heawei. 
 
Voor deze maatregel zijn in dit plan twee scenario`s uitgewerkt: 
1. Verkeersluw maken van ongeveer 1/3 van de Nije Heawei: asfalt verwijderen en 

bermsloten opvullen.  
2. Verwijderen van de gehele Nije Heawei, sloop en herinrichting van boerderij 

Visser: afvoeren van materialen, sloten en kelders dempen en inrichten nieuw 
ontsluitingspad.  

 
Scenario 1 is de variant die Provincie Fryslân verplicht is uit te voeren, volgens de 
Passende Beoordeling Wijnjeterper Schar. Scenario 2 is een uitbreiding van scenario 1, 
waarbij een groter positief effect voor de natuur bereikt kan worden. Voor uitvoering van 
scenario 2 is aanvullende financiering noodzakelijk. Op het moment van het opstellen van 
voorliggend inrichtingsplan was nog geen zekerheid over deze aanvullende financiering. 
Daarom zijn beide scenario’s op dezelfde wijze uitgewerkt.  
 
Weg vormt barrière voor water en reptielen 
Binnen het Wijnjeterper Schar zijn de blauwgraslandvegetaties bovenstrooms van de 
slenk en ten zuiden van de Nije Heawei, de dotterbloemhooilandjes op de flanken van de 
slenk en de slenk zelf van grote waarde. Het systeem is kwelwatergestuurd en wordt 
gevoed met kwelwater afstromend vanaf de hoge zandkop ten zuiden van de Nije 
Heawei.  
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De Nije Heawei loopt dwars door het Natura 2000 - gebied Wijnjeterper Schar. De aanleg 
van de weg heeft de waterhuishouding in het gebied drastisch verstoord, met name door 
de aanleg van diepe bermsloten, welke de grondwaterstroom doorsnijden. Daarnaast 
vormt de weg een barrière voor aanwezige reptielen en draagt het gebruik van de weg (in 
beperkte mate) bij aan de depositie van verzurende en vermestende stoffen in het 
gebied.  
 
Herstellen waterhuishouding 
Met het verwijderen van (een deel van) de weg kunnen ook de bermsloten, welke nu 
zorgen voor de drooglegging van de weg, komen te vervallen. Hierdoor wordt de 
oorspronkelijke waterhuishouding enigszins hersteld. Het grondwater kan dan weer vanaf 
de hoge rug in het zuiden van het Wijnjeterper Schar naar de slenk in het noordelijke deel 
stromen (zie figuur 2). Dit leidt in het gebied tot betere, meer natuurlijke hydrologische 
condities voor bijzondere vegetaties.  
Verder wordt door het opheffen van de weg de barrièrewerking voor reptielen opgeheven 
en wordt als gevolg van een afname van het gemotoriseerde verkeer in het gebied een 
bijdrage geleverd aan het verkleinen van de stikstofdepositie op het Natura 2000 - 
gebied.  
 
 

 
Figuur 2: stoomrichting grondwater vanaf hoge rug naar slenk 

 
Benodigde maatregelen beschreven 
Voorliggend inrichtingsplan beschrijft voor beide scenario’s de benodigde technische 
maatregelen en de daarbij gemaakte keuzes. Het plan is gericht op de 
uitvoering/uitvoerder en vormt de basis voor het op te stellen bestek. De achtergrond van 
de scenario’s en de maatregelen is terug te vinden in andere rapporten (zie literatuurlijst). 
Het plan is opgesteld in overleg met alle betrokken partijen: Provincie Fryslân, gemeente 
Opsterland, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân.  
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3 SCENARIO 2: VERWIJDEREN NIJE 
HEAWEI EN BOERDERIJ VISSER 

3.1 Inhoudelijke beschrijving projectonderdeel 
Opheffen barrière in grondwaterstroom: verwijderen weg en boerderij 
In scenario 2 wordt de functie van het grootste deel van de Nije Heawei opgeheven. Het 
gaat om het stuk tussen beide parkeerplaatsen, zie figuur 4. Daardoor kan op dit tracé 
het asfalt en de fundering van de weg worden verwijderd en daarmee wordt de barrière in 
de grondwaterstroom veroorzaakt door het weglichaam en met name de naastgelegen 
bermsloten lokaal opgeheven. Het oostelijk deel van het huidige wegtracé is na het 
verwijderen van de weg het laagste punt in het gebied. De slenk zal dan ook deels over 
het (voormalige) wegtracé gaan lopen waardoor het gebied voor gemotoriseerd verkeer, 
fietsers of wandelaars via deze route niet meer bereikbaar is.  
 

 
Figuur 4 op te heffen deel Nije Heawei scenario 2. 
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Om het Wijnjeterper Schar voor recreanten toch toegankelijk te houden wordt vanaf de 
oostelijke parkeerplaats een nieuw pad aangelegd dat aansluit op de bestaande 
wandelroute. Vanaf de westelijke parkeerplaats wordt de huidige weg omgevormd tot 
zandpad zodat ontsluiting van het gebied voor de beheerder eveneens mogelijk blijft. De 
boerderij Visser verliest in dit scenario z’n functie en zal geheel worden verwijderd. Het 
verwijderen van de boerderij, en met name het verwijderen van de mestkelders, zorgt 
ervoor dat een deel van de blokkade in de grondwaterstroom wordt opgeheven. Het 
terrein van boerderij Visser wordt ingericht als grasland. 
 

Opheffen doorsnijding grondwaterstroom: sloten dempen 
Met het opheffen van de weg en het verwijderen van de boerderij vervalt de functie van 
de bermsloten en duikers. Zij hoeven immers niet meer te zorgen voor voldoende 
drooglegging van de weg en de gebouwen. Als onderdeel van de nieuwe inrichting 
worden de bermsloten gedempt en kunnen de duikers die zorgen voor het afvoeren van 
water vanuit de sloten richting Koningsdiep komen te vervallen. De sloten worden 
gedempt met woudzand, hetgeen er voor zal zorgen dat de grondwaterstroom niet meer 
onderbroken wordt door de (diepe) insnijding van de sloten. 
 
De zuidelijke bermsloot dient vooralsnog als afvoer van regenwater afkomstig uit andere 
delen van het natuurgebied (via licht blauwe lijn in figuur 4). Deze afvoer wordt op termijn 
opgeheven. Tot die tijd zal deze afvoer direct in de slenk uitmonden. Dit is een meer 
natuurlijke situatie dan het versneld afvoeren van het water via een sloot. 
 

3.2 Inrichtingsdoelen 
Met de maatregelen uit scenario 2 worden meerdere doelen gerealiseerd:  

- Het herstellen van de oorspronkelijke grondwaterstroom ten gunste van de 
vegetaties en waterkwaliteit in de slenk middels het opheffen van barrières in de 
grondwaterstroming. 

- Het opheffen van de barrièrewerking van de weg voor reptielen. 
- Het terugbrengen van de hoeveelheid lokale uitstoot van uitlaatgassen doordat 

gemotoriseerd verkeer niet meer door het Wijnjeterper Schar kan rijden. 
 

3.3 Inrichtingsschets 
In bijlage 5 is de nieuwe inrichting volgens scenario 2 geschetst. Tevens zijn in bijlage 5 
de betreffende dwarsprofielen opgenomen. 
 
3.3.1 Landschap 
 
Nije Heawei verstoort eeuwenoud landschap 
Een vergelijking van de historische kaarten met de huidige situatie laat zien dat de 
huidige verkaveling(srichting) van het Wijnjeterper Schar gelijk is aan de oorspronkelijke 
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verkaveling, die uit de Middeleeuwen stamt (zie bijlage 1). Het gaat om een opstrekkende 
verkaveling die haaks staat op de beekloop. Door de ouderdom en gaafheid van het 
patroon, wordt dit landschap door gemeente en provincie gezien als waardevol. De 
historische wegen lopen parallel aan het beekdal. De Nije Heawei doet dat niet en 
verstoort daarmee het waardevolle landschap.  
 
Verwijderen jongste elementen 
De Nije Heawei is aangelegd in de jaren ’60 en dus een relatief jong element. Ook 
boerderij Visser is gebouwd in de jaren ’60 en daarmee een ‘vreemd’ element in het oude 
landschap. In dit inrichtingsplan is gekozen voor het niet zichtbaar houden van de jongste 
geschiedenis. Het (herstellen van het) oorspronkelijke verkavelingpatroon wordt gezien 
als waardevoller en krijgt dus prioriteit. Daarom worden het weglichaam met 
begeleidende beplanting en de bebouwing geheel verwijderd en zullen niet meer 
zichtbaar zijn, behalve in de spontane (pioniers)vegetatie. Deze zal de komende 
decennia nog anders zijn dan van de omringende percelen.  
 
Maaiveldvolgend afwerken 
Alle bebouwing van boerderij Visser wordt verwijderd, inclusief de mestkelders. Op deze 
manier kunnen de oorspronkelijke bodemopbouw en het landschap beter worden 
hersteld. Het laten staan van bijvoorbeeld de woning als vleermuisverblijfplaats is 
onwenselijk in verband met de kans op vandalisme en vanwege de ontsiering van het 
landschap. De erfverharding en de beplanting op het erf worden volledig verwijderd, ten 
gunste van het landschap. De “singel” rond het erf blijft plaatselijk behouden om de 
noordwest – zuidoost verkaveling van het gebied te benadrukken. 
 
Na het opruimen van het erf wordt de kunstmatige verhoging van het erf afgegraven. De 
toekomstige hoogte sluit aan bij het omringende maaiveld, in een glooiende lijn, zodat het 
erf niet meer in het landschap zichtbaar is. Na het vergraven van het weglichaam en 
dempen van sloten wordt het terrein zodanig afgewerkt, dat het maaiveld een vloeiende, 
natuurlijke overgang vormt tussen de aangrenzende percelen. In bijlage 5 zijn de 
toekomstige profielen opgenomen.  
 
Het aanwezige, waardevolle reliëf wordt niet aangetast.  
 
3.3.2 Ecologie 
 
Verbetering waterkwaliteit slenk 
Door het verwijderen van de weg, de sloten, de duikers en de mestkelders zal de 
ondergrondse waterstroom van de zandrug naar de slenk herstellen. Deze kwelstroom 
loopt haaks op de Nije Heawei. De waterkwaliteit in de slenk zal verbeteren, waardoor 
ook omstandigheden ontstaan voor meer bijzondere kwelvegetaties. De 
(grond)waterstromen in het gebied zijn vrij complex, waardoor niet op voorhand exact in 
te schatten is welke effecten op zullen treden. Wel zijn alle betrokken deskundigen er van 
overtuigd dat de effecten positief zijn. In het slechtste geval treedt geen positief effect op 
en blijven de huidige vegetaties behouden.  
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Verbetering waterkwantiteit slenk 
Niet alleen de waterkwaliteit in de slenk zal toenemen, ook de waterkwantiteit. Dit 
betekent dat de nu aanwezige vegetaties gaan verschuiven naar een locatie iets hoger 
op de flank. Ook hiervoor geldt dat op voorhand de effecten niet kwantitatief kunnen 
worden ingeschat.  
 
Opheffing barrière 
Na het verwijderen van de weg kunnen de aanwezige reptielen zonder gevaar dit deel 
van het tracé oversteken. Dit komt de instandhouding van de lokale populaties ten goede. 
Minder dieren zullen vroegtijdig overlijden als verkeersslachtoffer en uitwisseling tussen 
deelpopulaties is eenvoudiger.  
 
Natuurlijke vegetatie 
Na het grondwerk wordt het voormalige tracé niet ingezaaid. Hiertoe is geen noodzaak 
(zoals bijvoorbeeld bij bermen of oevers) en zo wordt voorkomen dat planten van buiten 
het gebied worden geïntroduceerd. Mogelijk wordt maaisel uit het Wijnjeterper Schar over 
het gebied uitgereden, maar dit is ter beoordeling aan de beheerder, en gebeurt in de 
beheerfase. 
 
Waterpeil slenk blijft bestuurbaar 
In de huidige situatie wordt het peil in de slenk gestuurd door middel van een stuwput. 
Deze ligt ter hoogte van de kruising van de Nije Heawei met de zandweg (gele ster in 
figuur 3), daar waar de slenk in de noordelijke duiker uitmondt. De stuw maakt het 
mogelijk om de hydrologische omstandigheden in de waardevolle en kwetsbare 
blauwgraslandvegetaties stroomopwaarts van de slenk optimaal te houden. Het heeft de 
voorkeur deze stuw zo ver mogelijk stroomafwaarts te plaatsen, zodat het waterpeil in 
een zo groot mogelijk deel van de slenk gestuurd kan worden. 
 
In de nieuwe situatie zal de slenk vrij uitmonden in de hoofdwatergang naar het 
Koningsdiep. Stroomafwaarts in deze hoofdwatergang staat een stuw (groene ster in 
figuur 3). Uit metingen van SBB blijkt dat het bereik van deze stuw voldoende is om de 
waterstand in het blauwgrasland effectief te kunnen blijven sturen. 
 
NB: Het Waterschap en Staatsbosbeheer moeten onderling nog afspraken maken over 
het beheer van de stuw, zodat het gunstige peil daadwerkelijk wordt gegarandeerd. 
 
Dempen en opvullen met woudzand 
De bermsloten en kelders worden gedempt met woudzand. Woudzand is voedselarmer 
dan het zand dat nu aanwezig is in het wegcunet. Door te dempen / op te vullen met 
woudzand wordt de natuurlijke situatie het best benaderd. Het zand blokkeert de 
grondwaterstroom niet. De voedselrijke bovengrond van het erf wordt afgegraven en 
afgevoerd, zodat een voedselarmere uitgangssituatie ontstaat. Dit past beter bij de 
situatie in de aangrenzende percelen, voorkomt uitspoeling van (mest)stoffen en biedt op 
lange termijn meer potentie voor bijzondere vegetaties.  
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3.3.3 Waterhuishouding 
 
Grondwaterstroom herstellen 
Zoals beschreven in paragraaf 3.3.2. wordt de weg verwijderd en worden de bermsloten 
gedempt om de barrière in de grondwaterstoom op te heffen. De locatie van de huidige 
weg zal dan het laagste punt in het gebied zijn en hier zal de slenk zich voortzetten. De 
sloot die nu nog regenwater afvoert vanaf de zuidelijke zandrug, watert in de nieuwe 
situatie direct op de slenk af. Het regenwater afkomstig uit het gebied ten noorden van de 
weg zal door de slenk afgevoerd worden. 
 
Aan weerszijden van de weg liggen nu duikers (PP Ø300mm, lengte 125 en 315m. (zie 
figuur 4). Deze zijn medio 1997 aangelegd om de waterafvoer van de boerderij Visser en 
de destijds in het Wijnjeterper Schar gelegen landbouwgronden te regelen. In dit scenario 
vervalt de functie van de noordelijke duiker als afwatering van de boerderij Visser. De 
landbouwgronden afwaterend op de zuidelijke duiker zijn inmiddels overgegaan naar 
Staatsbosbeheer en nu in beheer als natuur. Deze percelen hoeven dus niet meer 
ontwaterd te worden. De zuidelijke duiker heeft hierdoor geen functie meer voor de 
afvoer van het landbouwwater. Beide duikers kunnen dus worden opgeheven. Daarmee 
wordt nog een barrière in de grondwaterstroom opgeheven.  
 
De vrije ruimte in de bodem die ontstaat na het verwijderen van de duikers en de 
inspectieputten wordt opgevuld met woudzand. 
 
Natuurlijk peil slenk 
Na uitvoering van de maatregelen zal de slenk via de laagste delen van het landschap 
naar de afwateringssloot stromen. Dit zijn de bestaande poel en het huidige wegtracé. Op 
deze manier hoeft geen nieuwe slenk gegraven te worden. Om ervoor te zorgen dat in 
een zo groot mogelijk deel van de slenk het waterpeil gestuurd kan worden, wordt de 
huidige stuwput verwijderd, en zal de stuw in de hoofdwatergang naar het Koningsdiep 
gebruikt gaan worden om het peil in de slenk te reguleren (zie paragraaf 3.2.2.). 
 
3.3.4 Overige maatregelen 
 
Aanleggen onderhoudspad 
Na het verwijderen van de Nije Heawei is het gebied voor Staatsbosbeheer vanaf de kant 
van de huidige weg niet meer bereikbaar. Het is echter wel noodzakelijk voor het beheer 
dat onderhoudsvoertuigen vanaf deze zijde het gebied in en uit kunnen komen. Om het 
gebied voor de beheerder toegankelijk te houden wordt ten zuiden van de huidige weg 
ter hoogte van de boerderij Visser een nieuw onderhoudspad aangelegd. Dit wordt 
gedaan door de betreffende route te klepelen en waar nodig grote gaten op te vullen met 
woudzand. Tevens worden op kruisingen van het onderhoudspad met bestaande rasters 
veeroosters en klaphekken in het pad aangebracht. 
 
 
 
 
Aanleggen duiker onder wandelpad 
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Daar waar het wandelpad de slenk kruist, wordt een brede betonnen duiker aangelegd. 
Op die manier is de slenk zichtbaar en beleefbaar, zonder dat wandelaars natte voeten 
krijgen vanwege het doorwaden van de slenk. 
 
Behouden parkeerplaats 
Na het opheffen van de Nije Heawei is de wandelroute vanaf de oostelijke parkeerplaats 
niet meer bereikbaar. Staatsbosbeheer wil het gebied wel vanaf de oostkant toegankelijk 
houden voor publiek. Een nieuwe locatie voor een parkeerplaats aan de oostkant is niet 
eenvoudig te vinden. Bovendien is het verplaatsen van de bestaande parkeerplaats 
vanuit financieel oogpunt en vanuit duurzaamheid niet wenselijk: de parkeerplaats is 
slechts enkele jaren geleden aangelegd. Daarom is er voor gekozen een nieuwe 
verbinding te maken vanaf de parkeerplaats naar de wandelroute. Deze route is door 
Staatsbosbeheer bepaald en gaat over de hoge koppen in het maaiveld. Hierdoor zijn 
minimale ingrepen nodig om de route aan te leggen en zal dus minimale verstoring van 
vegetaties plaatsvinden. De route is weergegeven op de in bijlage 5 opgenomen 
maatregelenkaart.  
 
Om de verbinding van de parkeerplaats naar de route tot stand te brengen zal in de 
hoofdwatergang een dam met duiker (Ø500mm) aangebracht worden. Ter hoogte van de 
slenk wordt een “vlonderconstructie” aangebracht, ter bescherming van kwetsbare 
vegetaties en om te voorkomen dat mensen natte voeten krijgen. Deze constructie 
bestaat uit gerecycled kunststof palen en planken en heeft een lengte van 5 meter en 
breedte van 1,50 meter. Dit kunststof heeft een langere levensduur dan hout en is minder 
onderhoudsgevoelig.  
 

3.4 Maten en hoeveelheden 
Een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, maten en 
hoeveelheden is opgenomen in de producteis tabellen in bijlage 6. 
 
De weg wordt opgeheven door het asfalt te verwijderen (ca. 110mm), de puinfundering te 
verwijderen (ca. 100mm) en het zandcunet te verwijderen. 
 

3.5 Grondverzet 
Een gedetailleerde omschrijving van de  bestemming van materialen is opgenomen in de 
producteis tabellen in bijlage 6. 
 
De bermsloten en mestkelders worden gedempt met woudzand. Dit is voedselarmer en 
daarmee aantrekkelijker dan het zand uit het cunet.  
 
Vrijkomende materialen worden waar mogelijk hergebruikt bij de aanlegwerkzaamheden 
van de nieuwe N381. 
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3.6 Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een zeer breed begrip, dat door een ieder op een eigen manier kan 
worden ingevuld. In dit project worden de volgende aspecten als duurzaam gezien:  

- De kern van het inrichtingsplan is ‘sober en doelmatig’, zowel qua type 
maatregelen als financiën; 

- Het project is gericht op natuurherstel; 
- Het inrichtingsplan is opgesteld in overleg met alle betrokken partijen; 
- Het funderingsmateriaal en het zand uit het cunet wordt hergebruikt bij de 

werkzaamheden voor de N381; 
- Het gebied blijft goed toegankelijk voor wandelaars, ook vanaf de oostkant; 
- De vlonder in het wandelpad wordt gemaakt van hergebruikt kunststof. Dit heeft 

een langere levensduur en is goedkoper in onderhoud dan hout.  
 

3.7 Beheer na inrichting 
Aanleggen beheerpad 
Het gebied blijft na herinrichting bereikbaar voor het beheer. Aan de zuidkant van de 
huidige Nije Heawei wordt een nieuw pad aangelegd over de hoge delen van het Schar. 
Deze route wordt ook toegankelijk voor zwaarder materieel, zie ook 3.3.4.  
 
Fietspad verbreden 
Het fietspad ten zuiden van het gebied zal voor een klein deel gebruikt worden als route 
voor het beheermaterieel. Om beschadiging van het pad te voorkomen, wordt het pad 
verbreed tot 3 meter. Verbreding vindt plaats door het aanbrengen van een verharding 
van grasbetontegels aan weerszijden van het bestaande asfaltpad. Dit is goedkoper aan 
het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt of beton. Er is reeds voldoende ruimte voor 
verbreding. De aanwezige bomen hoeven niet te worden gekapt.  
 
Aan het begin van het pad wordt een afzetpaal en bebording geplaatst om inrijden van 
het fietspad door auto`s te voorkomen. Als gevolg van het gebruik van het fietspad voor 
het beheer worden circa 10 extra verkeersbewegingen per jaar verwacht. Het gaat hierbij 
waarschijnlijk om een trekker met aanhanger. De gemeente Opsterland is akkoord met 
het gebruik van het fietspad als onderhoudsroute voor Staatbosbeheer. 
 
Begrazing blijft mogelijk 
Voortzetting van de begrazing van het terrein is wenselijk. Ten behoeve van de 
beweiding van het gebied worden drie veeroosters (4 meter breed) met klaphekken 
geplaatst (zie maatregelenkaart bijlage 5). Daarmee zijn ze eenvoudig voor wandelaars 
te passeren. 
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3.8 Kostenraming 
De in scenario 2 beschreven maatregelen zijn geraamd op een bedrag van € 351.547,00 
incl. B.T.W. De kosten per onderdeel zijn als volgt gespecificeerd: 

Omschrijving      Kosten 

Opheffen Nije Heawei € 58.469,00 
Grondwerk € 26.613,00 
Waterbouwkundige constructies € 16.886,00 
Verbreden fietspad € 10.557,00 
Aanleg wandelpad / onderhoudspad € 38.623,00 
Groenvoorziening € 39.246,00 
Boerderij Visser € 82.218,00
Totaal maatregelen € 272.611,00

Directievoering en engineering € 20.000,00 
Overige bijkomende kosten € 11.769,00
Totaal raming excl. B.T.W. € 304.381,00

Totaal raming incl. B.T.W. € 368.301,00  

In bijlage 7 is de complete kostenraming opgenomen. 
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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:  
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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. 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. 



 

 

 

2014 | P14109-10 | Natuurtoets gebiedsontwikkeling N381 

 

 

24 

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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